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In opdracht van het College van procureurs-generaal hebben het Wetenschappelijk Bureau van 
het Openbaar Ministerie en het Parket-Generaal Openbaar Ministerie in samenwerking met 
Bureau Beke een verkennend onderzoek uitgevoerd naar seniorencriminaliteit. De achtergrond 
van het onderzoek wordt gevormd door een waargenomen stijging in het aantal strafzaken tegen 
ouderen (65-plussers). In het Jaarbericht 2006 rapporteerde het openbaar ministerie (OM) een 
stijging in het aantal oudere verdachten in rechtbankzaken van meer dan 44 % ten opzichte van 
2001. In het Jaarbericht 2007 wordt opnieuw een toename van 6,5 % geconstateerd. 

Wanneer zich structurele veranderingen voordoen met betrekking tot crimineel gedrag van 
ouderen, heeft dat mogelijk gevolgen voor de taakuitoefening van het OM. Het OM heeft immers 
zowel bij de opsporing als bij de vervolging van strafbare feiten recht te doen aan relevante 
persoonlijke omstandigheden van een verdachte. Onder die relevante omstandigheden kunnen 
soms ook de lichamelijke, geestelijke of sociale gevolgen van het bereiken van een hoge leeftijd 
vallen. Met dit onderzoek wordt beoogd bijtijds te anticiperen op de eisen die een (verdere) 
stijging van de seniorencriminaliteit aan het OM kan stellen. Het doel van het onderzoek is 
het in kaart brengen van de aard en de omvang van seniorencriminaliteit, de ontwikkeling 
van seniorencriminaliteit op de lange termijn, en de factoren die hierop van invloed zijn. Die 
inventarisatie kan als basis dienen voor de beantwoording van de vraag of in Nederland behoefte 
is aan een speciaal strafrechtelijk beleid ten aanzien van senioren en, zo ja, hoe dit beleid er uit 
zou moeten zien. 

Het onderzoek valt uiteen in drie deelstudies. De eerste deelstudie omvat een onderzoek naar 
de omvang en aard van de instroom van senioren in het strafproces, en een onderzoek naar de 
opsporing en vervolging van senioren in de huidige OM-praktijk. De tweede deelstudie omvat 
een rechtsvergelijkend onderzoek. De derde deelstudie betreft een onderzoek naar de cognitieve 
neurowetenschappelijke evidentie omtrent de gevolgen van breinveroudering. 
 

Deelstudie 1: Een grijs gebied. Een onderzoek naar aard, omvang en  
OM-aanpak van seniorencriminaliteit

In deze deelstudie is een verkenning gemaakt van het verschijnsel seniorencriminaliteit. Reden 
hiervoor is dat er met betrekking tot criminaliteit gepleegd door 65-plussers sprake is van 
een ‘grijs gebied’ als het gaat om omvang, ontwikkeling, aard en wijze waarop er bij het OM, 
door officieren van justitie, mee wordt omgegaan. De onderzoeksmethoden bestonden uit 
het uitvoeren van data-analyses, het raadplegen van CBS-cijfers, het afnemen van interviews 
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met functionarissen uit de advocatuur, de regiopolitie en het OM, het uitzetten van een 
internetenquête onder officieren van justitie in het land en het voorleggen van een casus aan een 
aantal officieren van justitie.

Ondanks toename van oudere verdachten is seniorencriminaliteit nog steeds een  
bescheiden probleem
Anno 2007 worden er door de politie ruim 5.500 verdachten van 65 jaar en ouder geregistreerd in 
HKS inzake het plegen van een misdrijf. In een periode van 12 jaar is hun aantal bijna verdubbeld: 
er is sprake van een toename van 85% tussen 1996 en 2007. Deze groei kan worden vergeleken 
met de toename van 46% die voor de gehele verdachtenpopulatie geldt.

De cijfers moeten in perspectief geplaatst worden en enige bescheidenheid is daarbij op zijn 
plaats. Van alle 65-plussers komt in 2007 0,2% als verdachte voor bij de politie. Daarnaast blijkt 
dat het aandeel van seniorencriminaliteit binnen de totale criminaliteit weliswaar toeneemt, maar 
dat in 2007 slechts 2,3% van alle verdachten ouder is dan 65 jaar. Nadere analyses laten zien dat 
de ‘jongere groep’ van 65-69 jaar oververtegenwoordigd is, maar dat de kleine groep 80-plussers 
relatief gezien de sterkste groei doormaakt. Hun aandeel verviervoudigt namelijk tussen 1996 en 
2007. 

Kijkend naar alle leeftijdsgroepen vanaf 12 jaar blijken de onderscheiden groepen ouderen de 
sterkst groeiende verdachtengroepen te zijn. Niettemin stijgt ook het aandeel verdachten jonger 
dan 65 jaar tussen 1996 en 2007 van 1,46 naar 2,04% van het betreffende deel van de populatie.

Als gekeken wordt naar het aantal verdachten per 1.000 personen in alle leeftijdscategorieën, 
dan blijkt dat onder de personen jonger dan 65 jaar de meeste verdachten voorkomen. 
Vergeleken met de categorieën jonger dan 65 jaar komt onder alle 65-plus categorieën per 1.000 
personen slechts een fractie van het aantal verdachten voor. Ook rekening houdend met de groei 
in de loop der jaren blijft het beeld overeind dat de 65-plussers in absolute cijfers ruimschoots 
achterblijven bij de personen onder 65 jaar.

Alhoewel het aandeel van de mannelijke verdachten, net als bij andere categorieën verdachten, 
veel groter is dan dat van vrouwelijke verdachten is het wel opvallend dat het percentage 
vrouwelijke verdachten van 65 jaar en ouder iets hoger ligt dan het percentage vrouwelijke 
verdachten in de totale populatie.

Senioren maken zich tegenwoordig in de eerste plaats schuldig aan verkeersdelicten, op afstand 
gevolgd door geweldsdelicten en vermogensdelicten. Bij overige verdachten ligt het accent op 
vermogensmisdrijven, gevolgd door geweldsdelicten. Vergeleken met de jongere leeftijdsgroepen 
plegen oudere mannen meer verkeers- en geweldsdelicten en plegen oudere vrouwen 
voornamelijk verkeers- en vermogensdelicten.
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Van de politie naar het openbaar ministerie
Net als bij de politie is er ook binnen Compas van het OM sprake van een toename van de 
oudere verdachten. De stijging is met 67% tussen 1996 en 2007 wel iets bescheidener en in 
2007 krijgt het OM te maken met 4.466 verdachten. Maar ook deze gegevens moeten worden 
gerelateerd aan de algemeen stijgende percentages bij alle verdachten tezamen. Als het 
gaat om de kenmerken van de groep verdachten dan zijn die op hoofdlijnen vergelijkbaar 
met de eerdere beschrijving die we daarvan hebben gegeven op basis van de politiecijfers. 
Uit de beschikbare cijfers blijkt dat een groeiend aantal oudere verdachten niet bij het OM 
instroomt. Dit blijkt samen te hangen met het ombuigen van een deel van de OM-instroom 
naar het Centraal Justitieel Incasssobureau. Als hiermee rekening wordt gehouden dan blijkt 
dat het verschil tussen de aantallen oudere verdachten die de politie registreert en die een 
strafrechtelijke reactie kunnen verwachten in de loop van de tijd niet groter maar juist kleiner is 
geworden. 

Meer ouderen in 2020 binnen de justitieketen
Er zijn prognoses gemaakt van de ontwikkeling van het aantal oudere verdachten waar politie 
en OM mee te maken krijgen. Er zijn twee prognoses opgesteld. De eerste is gebaseerd op 
de trend tussen 1996 en 2006 van het aantal oudere verdachten, de tweede is gemaakt op 
basis van de bevolkingsprognose tot 2020. Voor de politie (HKS) liggen de prognoses tussen 
(afgerond) 7.700 en 8.300 verdachten en bij het OM (COMPAS) tussen 6.200 en 6.600 verdachten. 
De prognoses houden geen rekening met achtergrondfactoren die van invloed kunnen zijn 
op de criminaliteit van senioren. De achtergrondfactoren zijn divers van aard en kunnen 
demografische, maatschappelijke, economische en institutionele aspecten hebben. Bovendien 
zijn daarnaast nog andere factoren te bedenken die op de prognose van invloed zijn, zoals het 
ophelderingspercentage van misdrijven. Ook kunnen seniorspecifieke omstandigheden, zoals het 
percentage alleenstaanden, van invloed zijn.

Senioren in de rechtszaal
Op basis van de uitgevoerde internetenquête waaraan 25% van alle officieren van justitie in ons 
land deel heeft genomen, blijkt dat minder dan de helft van hen de laatste anderhalf jaar één of 
meerdere zaken tegen 65-plussers heeft behandeld. Men schat dat minder dan 5% van het totaal 
aantal strafzaken tegen senioren is gericht.

Houden officieren van justitie rekening met de kenmerken van de oudere verdachte?
Net als bij andere zaken schakelt de officier van justitie ook bij ouderen – indien 
nodig - een deskundige zoals een arts, psycholoog of psychiater in. Onderzoek naar 
persoonlijkheidskenmerken, psychische gesteldheid en lichamelijke gesteldheid wordt in een 
kwart tot een derde van de zaken tegen ouderen aangevraagd en uitgevoerd. Het blijkt dat 
45% van de officieren van justitie in zijn laatste seniorenzaak rekening heeft gehouden met 
de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de verdachte. De wijze waarop een officier met 
deze persoonskenmerken rekening houdt, is in de meeste gevallen het eisen van een lichtere 
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of minder verreikende straf. Wanneer we een groep officieren van justitie eenzelfde casus 
voorleggen, blijken ze in hun bejegening geen rekening te houden met de leeftijd van de 
verdachte. Wel is er nu ook in sommige gevallen sprake van een andere (mildere) strafeis. 

Apart seniorenstrafrecht?
Zowel vanuit de advocatuur, de regiopolitie als het OM wordt het niet als noodzakelijk gezien 
dat er aparte taakaccenthouders senioren dan wel een apart seniorenstrafrecht in ons land 
zouden moeten komen. Eigenlijk is men de mening toegedaan dat er voldoende instrumenten 
zijn (de wet zelf, sepotcodes en jurisprudentie) om met deze specifieke categorie verdachten 
om te gaan en daarnaast vindt men dat de geringe omvang van het probleem geen specifieke 
aanpak rechtvaardigt. Wel wijst een aantal experts op het belang van een stringenter 
rijvaardigheidsbeleid voor ouderen en geven OM-ers het belang aan van informatieverstrekking 
en deskundigheidsbevordering over ouderenproblematiek in relatie tot criminaliteit.

Conclusie
Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen we concluderen dat de gesignaleerde toename 
van het aantal oudere verdachten grotendeels verklaarbaar is uit algemene factoren. Met name 
de verhoging van de opsporingseffectiviteit van de politie en de vergrijzing van de bevolking 
spelen een belangrijke rol. Het is aannemelijk dat politie en justitie in de nabije toekomst 
te maken zullen krijgen met een nog hogere instroom van senioren. In de praktijk heeft de 
verhoogde instroom tot nu toe niet geleid tot een behoefte aan vergaande maatregelen. Wel kan 
het verstandig zijn om op bepaalde punten, nader te bezien of extra maatregelen geïndiceerd zijn.

Deelstudie 2: De senior als verdachte in de strafwetgeving van negentien  
landen en deelstaten

In het kader van dit onderzoek is geïnventariseerd in hoeverre de strafwetgeving van negentien 
landen en deelstaten bepalingen kent die expliciet aandacht schenken aan verdachten van 
hoge leeftijd. Onderzocht zijn de strafwetboeken van Nederland, Zweden, Finland, Noorwegen, 
Duitsland, Oostenrijk, Italië, Frankrijk, België, Spanje, Engeland en Wales, de Verenigde Staten 
en Canada (beide op federaal niveau), Japan, de Australische deelstaat Western Australia en de 
Amerikaanse staten Florida, Vermont, Californië en Virginia.

Seniorenstrafrecht in achttien landen en deelstaten
Verschillende van de onderzochte jurisdicties kennen bepalingen waarin de strafrechter, de 
openbaar aanklager of een politiefunctionaris gevraagd wordt (tevens) rekening te houden 
met de hoge leeftijd van een verdachte. Voorbeelden zijn het Zweedse artikel dat bepaalt dat 
de strafrechter bij het bepalen van de straf onder meer de hoge leeftijd van de verdachte als 
verzachtende omstandigheid mag meewegen of het artikel uit Canada dat leeftijd noemt als 
factor die ertoe kan leiden dat de rechter een voorwaardelijke straf oplegt.
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In een paar gevallen zijn bepalingen aangetroffen waaraan verdachten op leeftijd direct rechten 
kunnen ontlenen. Voorbeelden daarvan zijn de uitsluiting (bijzondere gevallen daargelaten) van 
de toepassing van voorlopige hechtenis voor zeventigplussers in Italië en de ruimere mogelijkheid 
om vervroegd in vrijheid gesteld te worden voor gevangenen uit dezelfde leeftijdscategorie in 
Spanje.

Niettemin is de conclusie dat de onderzochte strafwetgevingen slechts sporadisch aandacht 
schenken aan de senior als verdachte. Naast de Nederlandse strafwetgeving, zwijgen ook die 
van Duitsland en Noorwegen over de senior als verdachte. In de Verenigde Staten (federaal 
strafrecht) en Engeland komt de senior slechts indirect, via aan de wet gekoppelde guidelines, 
een enkele keer om de hoek kijken. In Florida en Virginia speelt de leeftijd van een verdachte 
slechts dan expliciet een rol wanneer het gaat om het opleggen van de doodstraf; in Vermont 
bij de beantwoording van de vraag welke minimumstraf voor moord of doodslag in aanmerking 
komt.

In een aantal andere landen zijn die bepalingen waarin (hoge) leeftijd als relevante factor 
genoemd, niet direct zeer belangrijk te noemen. In Californië gaat het om wildplassen in het 
openbaar vervoer, in België om leeftijd als beletsel voor uitlevering in terrorismezaken, in Japan 
om de toewijzing van een advocaat aan zeventigplussers en in Oostenrijk om het geval dat een 
medeverdachte (onder meer) vanwege zijn hoge leeftijd niet in staat is op de zitting te getuigen. 

De meest concrete regelingen hebben betrekking op voorlopige hechtenis (Italië), vervangende 
hechtenis en gebiedsverbod (Frankrijk), vervroegde invrijheid-stelling (Spanje) en de toewijzing 
van een advocaat (Japan). Voor het overige speelt de hoge leeftijd van een verdachte, zo deze al 
in de wet genoemd wordt, vooral een rol als één van de mee te wegen factoren bij het nemen van 
een beslissing. 

Nederland
Bij de beschrijving van de Nederlandse strafwetgeving in hoofdstuk 4 komt naar voren hoe zuinig 
de wetgever is geweest met het noemen van factoren of criteria die de rechters en officieren van 
justitie in acht zouden moeten nemen bij het nemen van beslissingen. Dat betekent dat, mocht 
het zinvol worden geacht in de wetgeving te verankeren dat bij strafrechtelijke beslissingen 
aandacht wordt geschonken aan de gevorderde leeftijd van een verdachte, het voor de hand zou 
liggen om ook andere mee te wegen factoren in de wet te benoemen. Het is de vraag in hoeverre 
het fenomeen ‘seniorencriminaliteit’ een dergelijke fundamentele wijziging van het Nederlandse 
strafrecht zou rechtvaardigen.

Conclusie
De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat in geen van de onderzochte jurisdicties een 
apart seniorenrecht bestaat, zoals dat er overal wel in enige vorm voor minderjarige verdachten 
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is. Evenmin is ergens een bepaling aangetroffen die verdachten van een bepaalde leeftijd of 
ouder uitsluit van vervolging, zoals in Nederland op grond van art. 486 Sv wel het geval is voor 
verdachten die jonger zijn dan twaalf jaar.

In ieder geval biedt dit wetsinventariserende onderzoek geen aanwijzingen dat de Nederlandse 
strafwetgeving internationaal gezien uit de pas zou lopen, omdat het Nederlandse strafrecht 
thans geen specifiek op de senior als verdachte toegespitste wetsbepalingen kent.

Deelstudie 3: De vergrijzende hersenen. Cognitief neurowetenschappelijk 
onderzoek naar de veroudering van het brein.

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: In hoeverre is er cognitiefneurowetenschappelijk bewijs 
dat verouderingsgerelateerde veranderingen in de hersenen leiden tot verminderde strafrechtelijke 
aansprakelijkheid? 
Daartoe heeft het WBOM een literatuurstudie gemaakt van de recente internationaal 
gepubliceerde wetenschappelijke kennis met betrekking tot veroudering van mentale functies. 
In het onderzoeksrapport wordt beschreven welke mentale functies door veroudering achteruit 
gaan, hoe groot die achteruitgang is, wat het effect van dit proces op het gedrag is en in 
hoeverre de beschreven ontwikkelingen voor iedereen in gelijke mate optreden. 

De omvang en structuur van de hersenen
Een volwassen brein krimpt langzaam maar gestaag met ongeveer 2% per tien jaar. Dit geldt 
echter niet voor alle delen van het brein. Sommige hersengebieden worden meer en in een ander 
tempo aangetast dan andere. Het volume van de prefrontale cortex (belangrijk bij een groot 
aantal hogere mentale processen zoals aandacht, planning en beslissen) neemt bij volwassenen 
lineair af met leeftijd, zo’n 5% per tien jaar. De hippocampus (belangrijk voor het lange termijn-
geheugen) laat een ander patroon van verandering zien. Het volume blijft constant tot ongeveer 
55-60 jaar, en begint dan langzaam af te nemen. Er zijn ook gebieden die bijna niet worden 
aangetast door het verouderingsproces. Een voorbeeld hiervan is de primaire visuele cortex. 

Gedragsonderzoek
Lang niet alle cognitieve functies zijn in gelijke mate aan verandering onderhevig. Op basis 
van gedragsonderzoek kan onderscheid gemaakt worden tussen functies die gedurende het 
volwassen leven geleidelijk achteruit gaan (o.a. de snelheid van informatieverwerking), functies 
die pas op late leeftijd achteruitgaan (o.a. numerieke vaardigheid) en functies die (bijna) geen 
achteruitgang laten zien (o.a. het woordgeheugen). Uit een grootschalig Amerikaans onderzoek 
blijkt dat zelfs boven de 80 jaar zich slechts een selectieve achteruitgang in enkele cognitieve 
functies voordoet. Niet bij iedereen worden dezelfde functies aangetast. Er lijkt sprake te zijn van 
behoud van individueel bepaalde mentale functies, waarschijnlijk die functies die een individu 
veel gebruikt (heeft).



Samenvatting 23

Deelstudie 3: De vergrijzende hersenen. Cognitief neurowetenschappelijk onderzoek naar de veroudering van het brein  

Neuroimaging onderzoek
Door de ontwikkeling van geavanceerde neuroimagingtechnieken kunnen onderzoekers het brein 
in actie observeren en de neurale basis van cognitieve functies zeer precies in kaart te brengen. 
Uit dergelijk neuroimaging onderzoek komt naar voren dat in veel gevallen van veroudering niet 
zozeer sprake is van minder hersenactiviteit maar van een ander patroon van hersenactiviteit. 
Deze resultaten wijzen zeer duidelijk op een compensatiemechanisme in het oudere brein. De 
vermeende achteruitgang van hersenstructuren kan gecompenseerd worden door de inzet 
van andere hersengebieden, waardoor de cognitieve functie intact blijft. Wel zou deze neurale 
compensatie kunnen leiden tot een vermindering van het vermogen om meerdere dingen tegelijk 
te doen. 

Emotionele controle
Zowel gedrags- als neuroimagingonderzoek toont aan dat veroudering niet gepaard gaat met 
een achteruitgang in emotionele en sociale controle. 

Verschillen tussen individuen
Een belangrijke uitkomst van het onderzoek naar de gevolgen van breinveroudering is dat de 
verschillen tussen personen van dezelfde leeftijd in senioren veel groter zijn dan in jongeren. 
Die verschillen zijn ten dele te verklaren uit genetische aanleg. Daarnaast beschermt mentale 
activiteit tegen cognitieve achteruitgang. Ouderen die intellectueel actief zijn laten minder 
achteruitgang zien in cognitieve prestaties dan niet-actieve ouderen. Ook fysieke fitheid, het 
eetpatroon en de mate van stress bepalen mede in hoeverre veroudering negatieve gevolgen 
heeft op cognitieve prestaties.

Neurobiologie en antisociaal gedrag
Uit verschillende publicaties komt naar voren dat de wisselwerking tussen de prefrontale 
hersenen en de amygdala een belangrijke neurobiologische factor is die van invloed is op 
hardnekkig antisociaal gedrag in het algemeen. Interessant in dat verband is dat veroudering 
juist geen groot effect heeft op amygdala responsen in ouderen en jongeren, en dat de interactie 
tussen de amygdala en de mediaal frontale hersenstructuren in ouderen niet zwakker, maar juist 
sterker is dan in jongeren. Tevens bleek dat een afname in activiteit in gebieden in en rondom de 
hippocampus gecompenseerd werd door een toename van activiteit in de prefrontale cortex. Er 
kan dus zeker niet worden gezegd dat veroudering van het brein het ontstaan bevordert van het 
neurale activatiepatroon dat geassocieerd wordt met hardnekkig antisociaal gedrag. In tegendeel, 
de onderzoeksresultaten suggereren juist een toename in de regulering van emoties, wat een 
vermindering van de kans op antisociaal gedrag tot gevolg zou kunnen hebben. 

Conclusie
Concluderend kan gesteld worden dat de huidige wetenschappelijke onderzoeksresultaten geen 
steun bieden voor een verband tussen de normale veroudering van het brein en een gebrekkig 
geestvermogen. Evenmin kan er op basis van de tot nu toe beschikbare gegevens een verband 
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worden aangetoond tussen de normale veroudering van het brein en crimineel gedrag. Hierbij moet 
de belangrijke kanttekening gemaakt worden dat het onderzoek naar neurobiologische factoren 
van crimineel gedrag nog in de kinderschoenen staat, en er binnen dit onderzoeksgebied nog geen 
aandacht is besteed aan veroudering. Tevens van belang is het gegeven dat de variabiliteit in de 
effecten van veroudering groot is. Dit betekent dat men altijd beducht moet zijn op uitschieters 
naar beneden. In een individueel geval kan het dus wel degelijk zo zijn dat veroudering heeft 
geleid tot een sterk verminderd mentaal vermogen, of zelfs een psychische stoornis. Tijdens het 
strafproces zal dan ook met deze mogelijkheid rekening gehouden dienen te worden. 

Eindconclusie

Vooralsnog is er onvoldoende aanleiding om voor oudere verdachten een speciaal 
seniorenstrafrecht in te voeren. De geconstateerde sterke stijging die zich de afgelopen 12 jaar 
bij het OM heeft voorgedaan in de instroom van oudere verdachten kan voor het grootste deel 
worden toegeschreven aan algemene factoren. Er is geen empirische onderbouwing gevonden 
voor de stelling dat de veroudering van hersenen leidt tot crimineel gedrag. Nederland loopt 
met het ontbreken van specifiek seniorenstrafrecht internationaal niet uit de pas. De huidige 
wettelijke bepalingen bieden politie en OM voldoende mogelijkheden om rekening te houden 
met lichamelijke en geestelijke beperkingen die van invloed kunnen zijn geweest op het plegen 
van misdrijven. In de praktijk houden officieren van justitie hier ook al rekening mee. 




