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1 Inleiding 
 
In 2003 hebben de Ministeries van Justitie, Financiën, Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en Algemene Zaken de afspraak gemaakt dat het Ministerie van 
Justitie het voortouw zal nemen in de ontwikkeling van een integraal model voor de 
justitieketen. Dit heeft begin 2004 geresulteerd het Prognosemodel Justitiele Ketens 
(PMJ), onderdeel veiligheidsketen, versie 1.1.  Dit model was een eerste aanzet richting 
een overkoepelend model voor de hele justitiële keten.   
 
Niet alle oorspronkelijke wensen konden in versie 1.1 van het model verwerkt worden. 
Verder zijn door de beleidsdirecties aanvullingen en verbeteringen gesuggereerd. De 
wensenlijst was lang en er moest een keuze gemaakt worden ten aanzien van de 
wijzigingen. Desalniettemin is het gelukt om nog voordat PMJ in gebruik werd genomen 
een groot aantal wijzigingen door te voeren. Deze notitie doet verslag over de 
wijzigingen die in het onderdeel veiligheidsketen van PMJ zijn doorgevoerd.  Daarnaast 
is begonnen met de ontwikkeling van een civiel- en bestuursrechtelijk model. Deze 
wordt in een afzonderlijke publicatie beschreven en komt niet hier aan de orde.  
 
Vanwege de uitbreiding van het model is besloten ook de nummering aan te passen. De 
versie die in deze notitie wordt gepresenteerd, is PMJ-V 2004. Dit rapport geeft slechts 
een summiere technische beschrijving van het model. De achtergronden van het model 
zijn beschreven in “Prognosemodellen Justitiële Ketens: Veiligheidsketen” van 
Moolenaar e.a. (WODC, cahier 2004-8) en komen hier niet opnieuw aan de orde. Dit 
rapport moet dan ook gezien worden als een addendum op het voorgenoemde WODC-
cahier.  
 
Het rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 geeft een opsomming van de gebruikte 
variabelen in het volwassenenmodel, hoofdstuk 3 presenteert de versie 2004 van het 
volwassenenmodel met alle wijzigingen daarin verwerkt. Hoofdstuk 4 geeft een 
opsomming van de gebruikte variabelen in het jeugdmodel, hoofdstuk 5 presenteert de 
versie 2004 van het jeugdmodel met alle wijzigingen daarin verwerkt.  
 

 
 

 





2  Variabelen volwassenenmodel 
 

Variabelen 
Al2 = aantal niet-westerse tweede generatie allochtone mannen in de leeftijd 18-29 

jaar 
Alc = alcoholverbruik in liters 
Arr = CJIB-arrestanten 
At = ambtshalve straftoevoegingen rechtsbijstand 
Az = afdoeningen ZM 
Azu = afdoening zonder uitspraak  
B12SV = beschikking excl. Art 12 SV 
BRK = beschikking raadkamer 
C = totale capaciteitsbehoefte gevangeniswezen exclusief capaciteitsmarge  
Ca = aantal cassaties (excl. Mulderberoepen) 
CE = capaciteitsbehoefte gevangeniswezen door indirecte straftoemeting 
Cl = aantal geholpen slachtoffers door slachtofferhulp 
Cm = totale capaciteitsbehoefte gevangeniswezen inclusief capaciteitsmarge  
CMG = capaciteitsmarge gevangeniswezen 
CMV = capaciteitsmarge vreemdelingenbewaring 
CS = capaciteitsbehoefte gevangeniswezen door directe straftoemeting 
Cv = totale capaciteitsbehoefte vreemdelingenbewaring inclusief capaciteitsmarge  
D = aantal geregistreerde misdrijven 
Dr = aantal opiaatgebruikers 
Du = gemiddelde duur gevangenisstraf 
dumM = dummy voor verhoogde media aandacht voor het Schadefonds 

Geweldsmisdrijven in 1998 
DumR =  dummy voor de reorganisatie van de politie (gelijk aan 0 in 1956-1993 en 

gelijk aan 1 in 1994 en verder) 
DumRp = dummy voor overheveling van JIB- en TOM-rapportages van 

voorlichtingrapportages naar adviesrapportages  
dumTk  = dummy invoering wet taakstraffen 
DumV = dummy invoering nieuwe vreemdelingenwet in 2000 
Dv = Dagvaardingen OM 
Ek = aantal zaken afgedaan door de enkelvoudige kamer 
Ekg = aantal zaken afgedaan door de enkelvoudige kamer met getuige en/of tolk 
EKgr = aantal EK-zaken afgedaan door het gerechtshof 
G = gevangenisstraf 
Gb = geldboete 
Gbvp = percentage geldboetes dat met vervangende hechtenis wordt afgedaan 
Gs = geldsom 
I = instroom OM 
Kerk = kerkelijkheid: tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke 

groepering men zichzelf rekent.  
Kg = aantal zaken afgedaan door de kantonrechter met getuige en/of tolk 
KK = koopkracht: reëel vrij beschikbaar inkomen (mutaties per jaar in %) 
LCA = Instroom LCA 
Ls = leerstraf als transactie OM 
LsZm = leerstraf ZM 
Mk = aantal zaken afgedaan door de meervoudige kamer 
Mkg = aantal zaken afgedaan door de meervoudige kamer met getuige en/of tolk 
MKgr = aantal MK-zaken afgedaan door het gerechtshof 
Mv = aantal motorvoertuigen 

 



Nwbb = Niet werkende beroepsbevolking (beroepsbevolking minus werkzame 
beroepsbevolking)  

Nz = aantal zaken bij NFI  
O = aantal ophelderingen 
Onc = instroom ontnemingsmaatregelen bij CJIB 
Oncp = mislukkingsprecentage ontnemingsmaatregelen 
One = ontnemingsmaatregel door enkelvoudige kamer 
Onm = ontnemingsmaatregel door meervoudige kamer 
Onmgr = aantal ontnemingszaken afgedaan door het gerechtshof 
Ono = ontneming als transactie OM 
OvOm = overige OM afdoeningen 
OVT = uitspraak bij overtredingen 
OvZm = overige afdoeningen ZM 
P = piket rechtsbijstand 
PP = penitentiaire programma’s  
Ra = adviesrapportages 
Rcdv = recidivepercentage 
Re = reïntegratie 
Rm = maatregelrapportages 
Rt = reguliere strafrechtelijke toevoegingen rechtsbijstand 
Rv = voorlichtingsrapportages 
S = aantal schuldigverklaringen 
Sgv = aantal ingediende verzoeken bij Schadefonds Geweldsmisdrijven 
Sp = sepot OM 
SpB = beleidssepot 
SpBo = onvoorwaardelijk beleidssepot 
SpBv = voorwaardelijk beleidssepot 
SpT = technisch sepot 
Sst = toegekende verzoeken tot schadeloossteling 
Ssv = ingediende verzoeken tot schadeloosstelling 
Strabis = instroom strafrechtboetes bij CJIB 
Sv = Schadevergoedingsmaatregelen 
Svmp = mislukkingsprecentage schadevergoedingsmaatregelen 
Tbs = aantal tbs-opleggingen 
Tk = aantal te starten taakstraffen 
Tkmp = percentage mislukte taakstraffen 
TkOm = instroom OM-taakstraffen bij CJIB 
TkT = totaal opgelegde/overeengekomen taakstraffen 
TkZm = instroom ZM-taakstraffen bij CJIB 
TOEZ = toezicht (reclasseringsproduct) 
Tog = tolkuren ten behoeve van gevangenen 
Tor = tolkuren ten behoeve van rechtsbijstand 
Tos = tolkuren ten behoeve van de reclassering 
Tot = tolkuren ten behoeve van tbs-ers 
Tov = tolkuren ten behoeve van vreemdelingenbewaring 
Tr = transacties OM 
Trom = instroom TRIAS vanuit OM 
Trov = instroom TRIAS vanuit overige instanties 
Uitw = uitwerking MK-zaak t.b.v. appel en cassatie 
V = aantal verdachten 
VH = aantal voorlopige hechtenissen 
Vhb = vroeghulpbezoek 
Vhi = vroeghulpinterventies 
VHTbs = capaciteitsbehoefte door voorlopige hechtenis slechts gevolgd door een tbs 
VHTk = capaciteit door voorlopige hechtenis slechts gevolgd door een taakstraf 

 8 



Vr = vrijspraak 
Vrm = capaciteitsbehoefte vreemdelingenbewaring exclusief capaciteitsmarge 
Wdrw = WAHV-zaken die naar deurwaarder gaan 
Wgijz = WAHV-zaken waarin gijzeling is aangeleverd 
Wgijzp = mislukkingsprecentage WAHV-zaken 
Win = instroom WAHV-zaken bij CJIB 
Wom = beroep WAHV-zaken bij ovj 
WsOm = werkstraf OM 
WsZm = werkstraf ZM 
Wvb = uitspraken WAHV-zaken bij verzet en beroep 
Wvord = WAHV-zaken waarvoor een vordering tot dwangmiddel wordt ingesteld  
Wvrzt = WAHV-zaken waarbij de verdachte in verzet gaat tegen dwangbevel 
Wzm = beroep WAHV-zaken bij kantonrechter 
Wzm = uitspraken WAHV-zaken bij vordering dwangmiddel 
Xo = het totale volume van de ingezette middelen (personeel en materieel) bij het 

OM 
Xp = het totale volume van de ingezette middelen (personeel en materieel) bij de 

politie 
Xpp  = personeelssterkte politie (in fte) 
Xr = middelen rechtbank 
Z = toeleiding zorg (reclasseringsproduct) 
 
 Delictcategorieën 
GE = Geweldsmisdrijven 
ED = Eenvoudige diefstal 
GD = Gekwalificeerde diefstal 
R = Rijden onder invloed 
OP = Opiumwetmisdrijven 
EC = Economische delicten 
OV = Overige delicten 
M = totaal misdrijven 
KA = totaal kantonzaken 
Gr = totaal aantal zaken bij het gerechtshof 
N = niet-verdachten 
 

Duurcategorieën 
d1 = vrijheidsstraf van 3 jaar of meer 
d2 = vrijheidsstraf van 1 tot 3 jaar 
d3 = vrijheidsstraf van 6 maanden tot 1 jaar 
d4 = vrijheidsstraf van 1 maand tot 6 maanden 
d5 = vrijheidsstraf van 1 maand of minder 
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Wiskundige symbolen 
≈ = waarde bij benadering gelijk aan 
-1 = waarde van het voorafgaande jaar  
∆ = absolute verschil tussen dit jaar en het voorafgaande jaar 

ln = natuurlijke logaritme 
∆ ln ≈ procentuele verandering t.o.v. het voorafgaande jaar 
= = te schatten vergelijking 
≡ = definitievergelijking 
α = te schatten coëfficiënten in politiemodule 

β = te schatten coëfficiënten in OM-module 
γ = te schatten coëfficiënt in ZM-module 

exp = exponent 
∑ = sommatie 
i  = index die de delictcategorie aangeeft 
j  = index die de duurcategorie aangeeft 
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3 Volwassenenmodel 

 

 
3.1 Politie 
 

 Geregistreerde misdrijven 
Bij de geregistreerde misdrijven module hebben we enkele wijzigingen ter verbetering 
van het model doorgevoerd. De eerste wijziging heeft betrekking op de lengte van de 
gebruikte tijdreeksen. In het vorige model maakten we gebruik van tijdreeksen die 
teruggingen tot 1948. In deze nieuwe versie gebruiken we de tijdreeksen van 
geregistreerde misdrijven vanaf 1978. Verder hebben we de definitie van allochtonen 
aangepast, voorheen maakte we gebruik van de groep 2e generatie niet-westerse 
allochtone mannen van 15-24 jaar. In het nieuwe model gebruiken we de 2e generatie 
niet-westerse allochtone mannen van 18-29 jaar. Een derde wijziging is dat we bij de 
schatting van het model gebruik maken van andere exogene variabelen. En tenslotte, in 
de nieuwe versie delen we de variabelen in de te schatten vergelijkingen niet meer door 
de bevolkingsomvang.  
 

( ) ( ) ( )KerkAlD GEDGEDGE ln2lnln ,
2

,
1 Δ+Δ=Δ αα  

( ) ( ) KKAlD EDDEDDED ,
2

,
1 2lnln αα +Δ=Δ  

( ) ( ) ( )MvNwbbD GDDGDDGD lnlnln ,
2

,
1 Δ+Δ=Δ αα  

( ) ( ) ( )MvNwbbD OVDOVDOV lnlnln ,
2

,
1 Δ+Δ=Δ αα  

 
 Ophelderingen 

Ook bij het schatten van het aantal ophelderingen maken we gebruik van de tijdreeksen 
vanaf 1978 in plaats van de tijdreeksen vanaf 1948. In vergelijking met de vorige versie 
worden de middelen van de politie in de nieuwe versie met 1 jaar vertraagd. Analoog 
aan de schattingen bij de misdrijven delen we de variabelen in de te schatten 
vergelijkingen niet meer door de bevolkingsomvang. 
 

( ) ( ) ( ) ( ) },,{,ln1lnln 1
,

2
,

2
,

1 OVGDEDiXpDO iOiiOiOi ∈Δ−+Δ+=Δ −ααα  

( ) ( ) ( ) ( ) DumRXpDO GEOGEOGEGEOGE Δ+Δ−+Δ=Δ −
,

31
,

2
,

2 ln1lnln ααα  

( ) ( ) ( ) ( ) DumRXpAlcO ROROROR lnln1lnln ,
21

,
1

,
1 Δ+Δ−+Δ=Δ − ααα  

( ) ( ) ( ) ( )1
,

1
,

1 ln1lnln −Δ−+Δ=Δ XpDrO OPOOPOOP αα  
 

 Verdachten 
De wijzigingen van de vergelijkingen bij de verdachten zijn hetzelfde als die bij de 
ophelderingen. Zo schatten we het aantal verdachten gebruikmakend van de tijdreeksen 
vanaf 1978 in plaats van de tijdreeksen vanaf 1948. Bovendien worden in vergelijking 
met de vorige versie de middelen van de politie in de nieuwe versie met 1 jaar vertraagd. 
Analoog aan de schattingen bij de misdrijven en de ophelderingen delen we de 
variabelen in de te schatten vergelijkingen niet meer door de bevolkingsomvang. 
 

( ) ( ) ( ) ( ) },{,ln1lnln 1
,

2
,

2
,

1 OVGDiXpDV iViiViVi ∈Δ−+Δ+=Δ −ααα  

 



( ) ( ) ( ) ( ) },{,ln1lnln 1
,

1
,

1 EDGEiXpDV iViiVi ∈Δ−+Δ=Δ −αα  

( ) ( ) ( ) ( )1
,

1
,

1 ln1lnln −Δ−+Δ=Δ XpAlcV RVRVR αα  

( ) ( ) ( ) ( )1
,

1
,

1 ln1lnln −Δ−+Δ=Δ XpDrV OPVOPVOP αα  
 

 Voorlopige hechtenis 
In de module voor het schatten van de voorlopige hechtenis hebben we geen 
wijzigingen aangebracht. Deze vergelijking is onveranderd overgenomen uit de vorige 
versie. 
 

OVGEVH VVVH lnlnln 21 Δ+Δ=Δ χχ  
 
 
3.2 Openbaar ministerie 
 

 Instroom OM 
Bij de vergelijking voor het schatten van de instroom bij het OM wordt in de nieuwe 
versie gebruik gemaakt van het recidivepercentage van veroordeelden tot een taakstraf 
of gevangenisstraf. Dit percentage wordt voorafgaande aan het schatten van de 
instroom, met behulp van de recidivemonitor, berekend. Vervolgens wordt het gebruikt 
als variabele in de te schatten vergelijkingen voor de instroom bij het OM. Alleen bij het 
schatten van de instroom voor economische misdrijven en het aantal kantonzaken 
maken we geen gebruik van het recidivepercentage. In de vorige versie gebruikten we de 
één jaar vertraagde instroom als verklarende variabele voor de instroom. In de nieuwe 
versie hebben we de vertraagde variabele uit de vergelijking gehaald. 
 
Bij het schatten van de instroom van kantonzaken hebben we drie wijzigingen 
doorgevoerd. Zo delen we de variabelen niet meer door de bevolkingsomvang en 
gebruiken we bovendien andere verklarende exogene variabelen. Ook schatten we de 
instroom van kantonzaken, in de nieuwe versie, niet meer per delictcategorie maar 
alleen het totaal.  
 

},,,,,{, OVOPRGDEDGEiLsZMWsZMLsOMWsOMTkT iiiii ∈+++≡  

},,,,,{,51049382716

5544332211

OVOPRGDEDGEiTkTTkTTkTTkTTkT

GGGGGRcdv
iRiRiRiRiR

iRiRiRiRiRi

∈+++++

++++≡

−−−−−

−−−−−

βββββ

βββββ

 
Let op: de β’s in bovenstaande vergelijking worden niet geschat maar zijn berekend op 
basis van de recidivemonitor. 
 

( ) ( ) },,,{,lnln ,
1 OPGDEDGEiRcdvORcdvI iiiIii ∈−Δ=−Δ β  

( ) ( ) },{,lnln ,
1 OVRiRcdvVRcdvI iiiIii ∈−Δ=−Δ β  

ECIECI ,
1β=Δ  

( ) ( ) ( )KerkNwbbI KAIKAIKA lnlnln ,
2

,
1 Δ+Δ=Δ ββ  

 
 Transacties, sepots, dagvaardingen en overige afdoeningen  

Bij de vergelijkingen voor de afdoeningen hebben we de middelen in de nieuwe versie 
met één jaar vertraagd opgenomen. Bovendien nemen we de middelen altijd op in deze 
vergelijkingen ondanks dat de coëfficiënten niet altijd significant zijn. Bij het schatten 
van de afdoeningen houden we dus vast aan het theoretische model. Een andere 
wijziging ten opzichte van de vorige versie is dat we een categorie overige afdoeningen 
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schatten. Dit is een restcategorie met afdoeningen die niet vallen onder één van de drie 
andere type afdoeningen.  
Ook bij het schatten van de afdoeningen schatten we de kantonzaken niet meer per 
delict maar alleen het totaal aantal afdoeningen bij kantonzaken.  
 

( ) ( ) },,,,,,,{,ln1lnln 1
,

1
,

1 KAOVECOPRGDEDGEiXoITr iTriiTri ∈Δ−+Δ=Δ −ββ
( ) ( ) },,,,,,,{,ln1lnln 1

,
1

,
1 KAOVECOPRGDEDGEiXoISp iSpiiSpi ∈Δ−+Δ=Δ −ββ

( ) ( ) },,,,,,,{,ln1lnln 1
,

1
,

1 KAOVECOPRGDEDGEiXoIDv iDviiDvi ∈Δ−+Δ=Δ −ββ
( ) ( ) },,,,,,,{,ln1lnln 1

,
1

,
1 OVECOPRGDEDGEiXoIOvOM iDviiDvi ∈Δ−+Δ=Δ −ββ KA  

 
 Werkstraf, leerstraf, ontneming en geldsom  

De grootste wijziging bij het schatten van de verschillende transacties is dat de 
coëfficiënten niet meer worden geprikt maar geschat. Een andere wijziging is dat we ook 
in deze module een categorie hebben toegevoegd voor overige transacties. Bovendien 
proberen we zoveel mogelijk in groeivoeten te schatten. 
 
De schattingen voor het aantal kantonzaken zijn ook nu weer niet opgesplitst naar 
delictcategorie, we schatten het totaal aantal afdoeningen bij kantonzaken. In verband 
met de kleine aantallen waarnemingen (korte tijdreeksen) bij de transactie leerstraffen 
voor economische delicten en kantonzaken schatten we deze categorieën niet zoals de 
andere delictcategorieën. We schatten voor deze delictcategorie geen vergelijking. Bij het 
voorspellen nemen we aan dat het aantal leerstraffen gelijk blijft aan het voorgaande jaar. 
Dezelfde methode is gebruikt bij de aantallen ontnemingen bij rijden onder invloed. 
 
( ) },,,,,,,{),(/ ,

2
,

1 KAOVECOPRGDEDGEiDumTkTrGs iGsiGsii ∈Δ×+=Δ ββ  

( ) },,,,,,,{,)(/ ,
2

,
1 KAOVECOPRGDEDGEiDumTkTrWsOM iWsiWsii ∈Δ×+=Δ ββ  

( ) },,,,,{),(/ ,
2

,
1 OVOPRGDEDGEiDumTkTrLsOM iLsiLsii ∈Δ×+=Δ ββ  

},{,1 KAECiLsOMLsOM ii ∈= −  i.v.m. kleine aantallen 

( ) },,,,,,{),(/ ,
2

,
1 KAOVECOPGDEDGEiDumTkTrOno iOnoiOnoii ∈Δ×+=Δ ββ  

RR OnoOno 1−=  i.v.m. kleine aantallen 

( )
},,,,,,,{

),()(/ ,
2

,
2

,
2

,
2

,
1

,
1

,
1

,
1

KAOVECOPRGDEDGEi
DumTkTrTrov iOnoiLsiWsiGsiOnoiLsiWsiGsii

∈
Δ×+++−−−−−=Δ ββββββββ

 

Indien coëfficiënten niet significant van nul verschillen, worden ze op nul gesteld! 

∑
∈

≡
},,,,,,{ OVECOPRGDEDGEi

iM WsOMWsOM  

∑
∈

≡
},,,,,,{ OVECOPRGDEDGEi

iM LsOMLsOM  

 
 Technische en beleidssepots  

De verschillende soorten sepots (technisch of beleid (onvoorwaardelijk of 
voorwaardelijk)) worden in de nieuwe versie in groeivoeten geschat. Een andere 
wijziging is dat we de beleidssepots (voorwaardelijke en onvoorwaardelijke) voor geweld 
op dezelfde manier als de andere onvoorwaardelijke beleidssepots schatten. 
 
( ) },,,,,,,{,/ ,

1 KAOVECOPRGDEDGEiSpSpT iSpTii ∈=Δ β  

( ) },,,,,,,{,/ ,
1 KAOVECOPRGDEDGEiSpSpB iSpTii ∈−=Δ β  

( ) },,,,,,,{,/ ,
1 KAOVECOPRGDEDGEiSpBSpBo iSpBoii ∈=Δ β  
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( ) },,,,,,,{,/ ,
1 KAOVECOPRGDEDGEiSpBSpBv iSpBoii ∈−=Δ β  

Indien coëfficiënten niet significant van nul verschillen, worden ze op nul gesteld! 
 
3.3 Rechtbanken 

  
 Afdoeningen  

In de nieuwe versie schatten we eerst de totale afdoeningen per delictcategorie. In vorige 
versie werden direct de verschillende soorten afdoeningen geschat. Het totaal aantal 
afdoeningen per delictcategorie wordt geschat in groeivoeten met verklarende variabele 
dagvaardingen (één jaar vertraagd voor geweld en gekwalificeerde diefstal) en de 
middelen van de rechtbank twee jaar vertraagd. Een andere wijziging is dat we dit jaar 
OBJD-cijfers hebben gebruikt en niet zoals voorgaande jaren cijfers van het CBS. 
 

( ) ( ) },{,ln1lnln 2
,

11
,

1 GDGEiXrDvAz iAziiAzi ∈Δ−+Δ=Δ −− γγ  

( ) ( ) },,,,,{,ln1lnln 2
,

1
,

1 KAOVECOPREDiXrDvAz iAziiAzi ∈Δ−+Δ=Δ −γγ  

∑
∈

≡
},,,,,,{ OVECOPRGDEDGEi

iM AzAz  

 
 Schuldigverklaringen, vrijspraken en overige afdoeningen 

Bij deze module is er ten opzichte van vorig jaar een extra categorie overige afdoeningen 
ingevoerd. Dit is een rest categorie waarin onder andere, wegens kleine aantallen, 
ontslag van rechtsvervolging is opgenomen. Een andere wijziging is dat de 
schuldigverklaringen en vrijspraken niet meer direct uit de dagvaardingen worden 
geschat, maar als groeipercentage van het totaal aantal afdoeningen. Ook bij deze 
module gebruiken we cijfers uit OBJD en niet zoals voorgaande jaren cijfers van het CBS. 
 
( ) },,,,,,,{,/ ,

1 KAOVECOPRGDEDGEiAzS iSii ∈=Δ γ  

( ) },,,,,,,{,/ ,
1

,
1 KAOVECOPRGDEDGEiAzVr iOvZMiSii ∈−−=Δ γγ  

( ) },,,,,,,{,/ ,
1 KAOVECOPRGDEDGEiAzOvZM iOvZMii ∈=Δ γ  

Indien coëfficiënten niet significant van nul verschillen, worden ze op nul gesteld! 

∑
∈

≡
},,,,,,{ OVECOPRGDEDGEi

iM SS  

∑
∈

≡
},,,,,,{ OVECOPRGDEDGEi

iM OvZMOvZM  

 
 EK & MK zaken  

De aantallen zaken bij de enkelvoudige en meervoudige kamers schatten we in de 
nieuwe versie in eerste verschillen. 
 
( ) EkMAzEk 1/ γ=Δ  

( ) ( )EkMAzMk 11/ γ−=Δ  
Indien coëfficiënten niet significant van nul verschillen, worden ze op nul gesteld! 
 

 Uitspraken rechtbank 
In de nieuwe versie van het model maken we geen uitsplitsing meer naar zaken met 
getuige/tolk en zonder getuige/tolk. In de vorige versie zat deze uitsplitsing er nog wel 
in. Aanvullend hebben we voor de zaken met een meervoudige kamer (MK) een 
uitsplitsing gemaakt naar afdoeningen zonder uitspraak, besluit van raadkamer en 
overtredingen in rechtbankzaken. De cijfers die we gebruiken komen van de Raad voor 
de Rechtspraak (RvdR). Ook dit is anders dan in het vorige model. 
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EkEkg Ekg lnln 1 Δ=Δ γ  

MkMkg Mkg lnln 1 Δ=Δ γ  

MkOnm Onm lnln 1 Δ=Δ γ  

EkOne One lnln 1 Δ=Δ γ  

)ln(ln ,
1

KAKAKAKgKA VrSKg +Δ=Δ γ  
 
( ) 2/ γ=Δ MM OvZMAzu  

( ) 2/ γ=Δ KAKA OvZMAzu  

( ) 1/ γ=Δ MkgUitwM  
Indien coëfficiënten niet significant van nul verschillen, worden ze op nul gesteld! 
 

3γ=Δ MBRK  

4ln γ=Δ OVT  
 
 
3.4 Gerechtshoven 
 

Afdoeningen in hoger beroep 
Deze hele module is nieuw, in vorige versie zaten nog geen schattingen en ramingen 
voor de afdoeningen in hoger beroep zaken. 
 

( ) ( )1
,

11
,

1 ln1lnln −− Δ−+Δ=Δ XrAzAz GRAzMGRAzGR γγ  
 

Uitspraken gerechtshof 
Ook deze vergelijkingen zaten niet in de vorige versie van het model. In de nieuwe versie 
worden schattingen en ramingen gemaakt voor uitspraken met een EK, MK en 
ontnemingzaken, uitwerkingen MK-zaak, afdoeningen zonder uitspraak, beschikkingen 
raadkamer gerechtshof en beschikking ex. Art. 12 SV. 
 

Ekgr
KA EkAz

Ekgr
1

11
γ=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

Δ
−−

 

( ) MkgrMkMkgr 11/ γ=Δ −  

( ) OnmMkOnmgr 11/ γ=Δ −  

( ) 2/ γ=Δ MkgrUitwGr  

( ) 3/ γ=Δ GRGr AzAzu  
Indien coëfficiënten niet significant van nul verschillen, worden ze op nul gesteld! 
 

4γ=Δ GrBRK  

512 γ=Δ SVB  
 
 
3.5 Hoge Raad 

 
Cassatie 

In de nieuwe versie hebben we de instroom van cassaties in strafzaken gerelateerd aan 
afdoeningen in hoger beroep en aan een dummy variabele dumTK. De dummy staat 
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voor 2 wetswijzigingen, op 1 februari 2001 is de wet taakstraffen ingegaan. Sindsdien 
kunnen mensen ook bij verstek veroordeeld worden tot een taakstraf. Voor die tijd 
moesten verdachten die verstek lieten gaan bij de hoge raad alsnog verzoeken om 
omzetting van vrijheidstraf in taakstraf. Verder is op 1 oktober 2000 een wet ingegaan 
waardoor de grenzen voor cassatie gewijzigd werden en het verplicht werd om bij het 
indienen van het cassatieverzoek gelijktijdig een cassatiemiddel voor te stellen. 
 

DumTKAzCa CaGRCa Δ+Δ=Δ 21 )ln(ln γγ  
 
 
3.6 Straffen en maatregelen 
 

Strafrechtboetes 
Voor het schatten van de strafrechtboetes hebben we geen wijzigingen doorgevoerd.  

( )KMGb SSGb +Δ=Δ lnln 1δ  
 

Taakstraffen 
In de nieuwe versie maken we een duidelijker en beter onderscheid naar taakstraffen 
door het OM opgelegd en taakstraffen door de rechter opgelegd. Een andere wijziging 
ten opzichte van het vorige model is dat we de vergelijkingen nu ook per delict schatten, 
zowel voor ZM als OM taakstraffen. In vergelijking met de vorige versie gebruiken we nu 
ook cijfers van een andere bron (OBJD).  
 

},,,,,,{1 OVECOPRGDEDGEi
S

WsZM TkZM
i

i

∈=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ δ  

},,,,,{1 OVOPRGDEDGEi
S

LsZM TkZM
i

i

∈=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ δ  

ECEC LsZMLsZM 1−=  i.v.m. kleine aantallen. 
Indien coëfficiënten niet significant van nul verschillen, worden ze op nul gesteld! 
 

∑
∈

≡
},,,,,,{ OVECOPRGDEDGEi

iM WsZMWsZM  

∑
∈

≡
},,,,,,{ OVECOPRGDEDGEi

iM LsZMLsZM  

 
Gevangenisstraffen 

Voor het schatten van de gevangenisstraffen maken we in deze versie gebruik van cijfers 
uit OBJD. Een andere wijziging is dat we niet meer de discount methode gebruiken maar 
de verschillende soorten gevangenisstraffen in één systeem schatten (SUR). Een derde 
wijziging ten opzichte van de vorige versie is dat we ook de vrijheidstraffen bij 
kantonzaken uitgesplitst naar duurcategorie schatten.  
 

}5,4,3,2,1{},,,,,,,,{,,
1

,

dddddjKAOVECOPRGDEDGEi
S

G ji
i

ji

∈∈=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ δ  

Indien coëfficiënten niet significant van nul verschillen, worden ze op nul gesteld! 
 

},,,,,,,{,
}5,4,3,2,1{

, KAOVECOPRGDEDGEiGG
dddddj

jii ∈≡ ∑
∈
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}5,4,3,2,1{,
},,,,,,,{

, dddddjGG
KAOVECOPRGDEDGEi

jij ∈≡ ∑
∈

 

∑ ∑
∈ ∈

≡
},,,,,,,{ }5,4,3,2,1{

,

KAOVECOPRGDEDGEi dddddj

jiM GG  

 
Tbs 

De vergelijking voor het schatten van de Tbs-opleggingen is gewijzigd. In de nieuwe 
versie schatten we de TBS-opleggingen in eerste verschillen. Vergelijkbaar met de 
manier waarop we de taakstraffen en gevangenisstraffen schatten. Ook voor het schatten 
van de TBS-opleggingen maken we gebruik van OBJD cijfers.  De tbs-opleggingen  
worden gerelateerd aan geweld en overige delicten omdat hiervoor de meeste tbs-
maatregelen worden opgelegd. Tbs zonder vrijheidsstraf komt bijna niet voor 
 

Tbs
OVGE GG

Tbs
1δ=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
Δ  

Indien coëfficiënten niet significant van nul verschillen, worden ze op nul gesteld! 
 

Ontnemingsmaatregelen 
De ontnemingmaatregelen schatten we in deze versie in eerste verschillen in plaats van, 
zoals in de vorige versie, op niveau.  
 

Onc

OnmOne
Onc

1ϕ=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
Δ  

Indien coëfficiënten niet significant van nul verschillen, worden ze op nul gesteld! 
 

Schadevergoedingsmaatregelen 
Ook bij de schadevergoedingsmaatregelen schatten we de vergelijking in eerste 
verschillen. In de vorige versie schatten we deze nog op niveau.  
 

Sv
KAM SS

Sv
1ϕ=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
Δ  

Indien coëfficiënten niet significant van nul verschillen, worden ze op nul gesteld! 
 
 
3.7 Centraal Justitieel Incassobureau 
 

Mislukkingspercentages 
Voor de geldboetes, taakstraffen, ontnemingsmaatregelen, 
schadevergoedingsmaatregelen zijn percentages die leiden tot een vervangende 
hechtenis gemodelleerd.  Voor de WAHV-sancties is het percentage dat tot een gijzeling 
leidt gemodelleerd. Vanwege de sterke fluctuaties in deze percentages, wordt de groei 
ervan op nul gezet. 

0≡ΔGbvp  
0≡ΔTkmp  
0≡ΔOncp  
0≡ΔSvmp  

0≡ΔWgijzp  
 

Instroom Boetevonnissen 
De instroom van boetevonnissen is in deze versie voor het eerst gemodelleerd. In de 
vorige versie was deze module nog niet geïmplementeerd. We verklaren de groei van de 
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instroom in strabis (strafrechtelijke boetes) aan de hand van de groei van het aantal 
geldboetes. 

GbStrabis strabis lnln 1 Δ=Δ ϕ  
 

Instroom taakstraffen 
De belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige versie is dat we de instroom van 
het aantal taakstraffen bij het CJIB verklaren uit OM en ZM werk- en leerstraffen.  
 

WsOM
KAM

CJIB

WsOMWsOM
WsOM ϕ=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

Δ  

LsOM
KAM

CJIB

LsOMLsOM
LsOM ϕ=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

Δ  

( ) WsZMMCJIB WsZMWsZM ϕ=Δ /  

( ) LsZMMCJIB LsZMLsZM ϕ=Δ /  
Indien coëfficiënten niet significant van nul verschillen, worden ze op nul gesteld! 
 

( )CJIBCJIBTKOM LsOMWsOMTkOM += ϕ  
TKOMϕ  is een correctiefactor in verband met samenloop van werkstraffen en leerstraffen. 

 
( )CJIBCJIBTKZM LsZMWsZMTkZM += ϕ  

TkZMTkOMTk +≡  
 

WAHV-zaken 
In deze versie hebben we de specificatie van de WAHV-instroom veranderd. In de vorige 
versie werd de vergelijking niet op niveau geschat in de huidige, vernieuwde versie 
schatten we wel op niveau en maken we gebruik van een kwadratische term bij de 
verklarende variabele.  
 
Nieuw in deze versie zijn de schattingen voor: het aantal zaken dat naar de deurwaarder 
wordt gezonden, uitspraken vordering als dwangmiddel, uitspraken verzet, uitspraken 
beroep en het aantal gijzelingen. De coëfficiënten hiervan worden als percentages 
geschat. 
 

( )2
210 lnlnln MvMvWin WinWinWin ϕϕϕ ++=  

( ) WomWinWom 1/ ϕ=Δ  

( ) WzmWomWzm 1/ ϕ=Δ  

( ) WdrwWinWdrw 1/ ϕ=Δ  

( ) WvordWdrwWvord 1/ ϕ=Δ  

( ) WvrztWvordWvrzt 1/ ϕ=Δ  

Wvb

WzmWvrt
Wvb

1ϕ=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
Δ  

( ) WgijzWvordWgijz 1/ ϕ=Δ  
Indien coëfficiënten niet significant van nul verschillen, worden ze op nul gesteld! 
 

TRIAS-transacties 
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De module voor TRIAS transacties is volledig gewijzigd. In het vorige model werden de 
twee verschillende TRIAS transacties op niveau geschat, in de huidige versie schatten we 
ze in groeipercentages. Bovendien gebruiken we een andere verklarende variabelen in de 
te schatten vergelijking voor de overige TRIAS transacties. 
 

( )KMTrom GsGsTrom +Δ=Δ ln)ln( 1ϕ  

)ln()ln( 21 −Δ=Δ XppTrov Trovϕ  
 

LCA-instroom 
Bij de LCA transacties schatten we in de nieuwe versie het groeipercentage op niveau en 
gebruiken als verklarende variabele hiervoor de korte vrijheidsstraffen en het aantal 
mislukte taakstraffen.  
 

LCA
dd TkZMTkmpGG

LCA
1

1
54 ϕ=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×++

Δ
−

 

Indien coëfficiënten niet significant van nul verschillen, worden ze op nul gesteld! 
 
 
3.8 Reclassering 
 

Rapportages, reïntegratie, zorg en toezicht 
De verklarende variabelen van enkele vergelijkingen zijn gewijzigd. Bij de 
voorlichtingsrapportages gebruiken we het aantal verdachten als verklarende variabele 
in plaats van de instroom bij het OM. De adviesrapportages verklaren we door middel 
van de afdoeningen van de ZM. Het schatten van maatregelrapportages, reïntegratie en 
toeleiding zorg doen we in de nieuwe versie in eerste verschillen. De vergelijking voor 
het schatten van trajectbegeleiding is vervallen in verband met het stopzetten van dit 
product. Nieuw in deze versie is toezicht als te schatten product. We schatten toezicht 
ook in eerste verschillen.  
 

DumRpVRv RvMRv Δ+Δ=Δ 21 lnln κκ  
MRa AzRa lnln 1 Δ=Δ κ  

 
( ) RmTbsRm 1/ κ=Δ  

( ) Re
1/ κ=Δ MIRe  

( ) ZMVZ 1/ κ=Δ  
 
( ) ToezMIToez 1/ κ=Δ  

Indien coëfficiënten niet significant van nul verschillen, worden ze op nul gesteld! 
 

Vroeghulp 
De vergelijking voor de vroeghulp interventies schatten we in groeivoeten en met behulp 
van de verklarende variabele voorlopige hechtenis.. 
 

VHVhb VhbVhb lnln 21 Δ+=Δ κκ  
 
( ) VhiVhbVhi 1/ κ=Δ  

Indien coëfficiënten niet significant van nul verschillen, worden ze op nul gesteld! 
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3.9 Vreemdelingen bewaring 
 

Vreemdelingenbewaring 
In de vorige versie maakten we gebruik van cijfers inclusief een capaciteitsmarge voor de 
vreemdelingenbewaring. In de vernieuwde versie maken we gebruik van cijfers exclusief 
een capaciteitsmarge. 
 

VrmVrm 1ν=Δ  
 
 
3.10 Gefinancierde rechtshulp 
 

Rechtsbijstand 
De module voor de rechtsbijstand is aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van de vorige 
versie. De grootste wijziging is de uitsplitsing naar jeugd en volwassenen en daarbinnen 
de uitsplitsing naar verdachten en non-verdachten. Ook gebruiken we andere 
verklarende variabelen en schatten de vergelijkingen in groeivoeten.  
 

( ) ( ) KKVRt RRtrRRtR ×−+Δ=Δ ,
1

,
1 1)ln(ln λλ  

( ) )ln(ln ,
1

GDEDOVRtOV VVRt +Δ=Δ λ  

( ) )ln(ln ,
1

MOVRtN SRt Δ=Δ λ  

)ln(ln ,
1

OVGEMAtM VVAt +Δ=Δ λ  

)ln(ln 11
,

1
OVGENAtN SSAt −− +Δ=Δ λ  

DumVVrmAt VAtVAtV Δ+Δ=Δ ,
2

,
1 )ln(ln λλ  

VHP MPM lnln ,
1 Δ=Δ λ  

DumVVrmP VPVPV Δ+Δ=Δ −
,

21
,

1 )ln(ln λλ  
 

Tolken 
De belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige versie van het model is dat we alle 
vergelijkingen voor het aantal tolkuren ten behoeve van gevangenen, de reclassering, de 
rechtsbijstand, tbs-ers en vreemdelingenbewaring in eerste verschillen schatten. 
 
( ) TosMSTos 1/ μ=Δ  

( ) TovVrmTov 1/ μ=Δ  

( ) TotTbsTot 1/ μ=Δ  
Indien coëfficiënten niet significant van nul verschillen, worden ze op nul gesteld! 
 

MTog GTog lnln 1 Δ=Δ μ  

)ln(ln 1
MNMNOVRTor PAtAtRtRtRtTor +++++Δ=Δ μ  

 
 
3.11  Slachtofferzorg 
 

Slachtofferhulp 
De module voor slachtofferhulp is op twee kleine punten gewijzigd. Zo gebruiken we bij 
de delictcategorie rijden onder invloed het aantal ophelderingen in plaats van de 
alcoholconsumptie als verklarende variabele. Een ander wijziging hebben we bij de 
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overige misdrijven doorgevoerd, deze vergelijking schatten we niet zoals de andere 
vergelijkingen in groeivoeten maar in logaritme (transformatie van niveau). 
 

GEGEClGE DCl lnln ,
1 Δ=Δ π  

GDDClGDED DCl lnln ,
1

, Δ=Δ π  
RRClR OCl lnln ,

1 Δ=Δ π  
OVOVClOVClOV DCl lnln ,

2
,

1 ππ +=  
 

Schadefonds Geweldsmisdrijven 
In deze module hebben we twee wijzigingen doorgevoerd. De eerste wijziging heeft 
betrekking op de toegekende verzoeken. Deze werden in de vorige versie nog geschat, in 
de nieuwe versie schatten we dit niet aangezien recente cijfers over de toegekende 
verzoeken ontbreken. Het schatten van de binnengekomen verzoeken doen we in de 
nieuwe versie in groeivoeten. 
 

dumMDSgv SgvGESgv Δ+Δ=Δ 21 lnln ρρ  
 
 
3.12 Forensisch Onderzoek 
 

Nederlands Forensisch Instituut 
De vergelijking voor onderzoeksaanvragen is niet gewijzigd. Bij de vergelijking voor 
aangeboden zaken, maken we in de nieuwe versie gebruik van een andere exogene 
variabele. In de vorige versie werden de aangeboden zaken gerelateerd aan de instroom 
bij het OM. In de nieuwe versie relateren we de aangeboden zaken aan het aantal 
ophelderingen. 
 

MNa INa lnln 1 Δ=Δ σ  
MNz ONz lnln 1 Δ=Δ σ  

 
 
3.13 Dienst Justitiële Inrichtingen 
 

Penitentiaire Programma’s 
De vergelijking voor de penitentiaire programma’s schatten we in eerste verschillen. 
 
( ) PPMGPP 1/ ξ=Δ  

Indien coëfficiënten niet significant van nul verschillen, worden ze op nul gesteld! 
 

Directe capaciteitsbehoefte  
Bij de directe capaciteitsbehoefte worden alle delictcategorieën met dezelfde vergelijking 
geschat, we hebben geen afwijkende vergelijking voor de kantonzaken meer. 
 

},,,,,,,{,
365

)365(

365
)3652(365365
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∑ ∑
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≡
},,,,,,,{ }5,4,3,2,1{

,
365

1

KAOVECOPRGDEDGEi dddddj

jiCSCS  

 
Indirecte capaciteitsbehoefte  

Bij de indirecte capaciteitsbehoefte zijn drie zaken gewijzigd. Zo moest, door gewijzigde 
wetgeving m.b.t. taakstraffen, de specificatie voor de voorlopige hechtenis bij 
taakstraffen worden gewijzigd. Ook hebben we de specificatie voor de extra capaciteit 
gewijzigd en maken we geen aparte berekening meer van de capaciteitsbehoefte voor 
vervangende hechtenis. 
 

( ) ( ) dumTKLsZMWsZMdumTKVHTk VHTkMMVHTk
32 lnln χχ ++Δ×=Δ  

CSCCE −≡  
( ) 365/351221 ××+×+×+×+×≡ −−−− WgijzpWgijzOncpOncSvmpSvGbvpGbTkmpTkZMArr

( ) VHTbsTbsVHTbs 1/ χ=Δ  

( ) CEArrVHTbsVHTkCE 1ξ=−−−  
Indien coëfficiënten niet significant van nul verschillen, worden ze op nul gesteld! 
 

Totale capaciteitsbehoefte 
De totale capaciteitsbehoefte wordt anders berekend doordat we in vergelijking met de 
vorige versie de capaciteitsmarge anders toepassen. 
 

CECSC +≡  
%8.3≡CMG  
( )CMGCCm +×≡ 1  

%8.3≡CMV  
( )CMVVrmCv +×≡ 1  

 
Schadeloosstelling 

Ook bij deze module zijn we overgestapt van het schatten op niveau naar het schatten in 
groeivoeten. Zo schatten we in de nieuwe versie de toegekende schadeloosstellingen ook 
in groeivoeten. 
 

)ln()ln(ln 21
FGESsvSsv VVVHTbsVHTkSsv +Δ++Δ=Δ θθ  

 
( ) SstSsvSst 1/ θ=Δ  

Indien coëfficiënten niet significant van nul verschillen, worden ze op nul gesteld! 
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4 Variabelen jeugdmodel 
Variabelen 

al1217  = eerste plus tweede generatie niet-westerse allochtonen 12-17 jaar 
At   = ambtshalve straftoevoegingen rechtsbijstand 
B   = omvang totale bevolking 
B017   = aantal 0-17 jarigen 
B1217  = aantal 12-17 jarigen 
Bbm    = mannelijke beroepsbevolking 
BO   = Basisonderzoek Raad voor de Kinderbescherming 
CBCB  = capaciteitsbehoefte civielrechtelijke behandelplaatsen 
CBCO  = capaciteitsbehoefte civielrechtelijke opvangplaatsen 
CBSB  = capaciteitsbehoefte strafrechtelijke behandelplaatsen 
CBSO  = capaciteitsbehoefte strafrechtelijke opvangplaatsen 
CMB   = capaciteitsmarge behandelplaatsen 
CMO   = capaciteitsmarge opvangplaatsen 
D1996   = dummy voor 1996 (gelijk aan 1 voor 1996, verder 0). Staat voor verscherpen 

regels politiesepot 
D2000  = Dummy voor gewijzigde registratiemethodiek bij Halt Nederland 
Dg   = totaal aantal dagvaardingen 
Dg1   = rechtstreekse dagvaarding (zonder mislukte transacties) 
Dg2   = dagvaarding na mislukken geldsomtransactie of taakstraf OM 
DumR =  dummy voor de reorganisatie van de politie (gelijk aan 0 in 1956-1993 en 

gelijk aan 1 in 1994 en verder) 
GrSt1217 = aantal minderjarigen in de vier grote steden 
Gs   = aangeboden transacties, exclusief taakstraf OM 
Gsm  = mislukte transacties OM 
HB   = instroom hoger beroep (ingesteld en doorgegaan) 
Hv   = Halt-verwijzingen non-vuurwerk 
Ink   = inkomen 
InOM  = instroom OM (exclusief overdracht) 
jaar   = jaar 
JD   = aantal onherroepelijk opgelegde jeugddetenties 
JDd   = duur jeugddetentie in dagen 
KK = koopkracht: reëel vrij beschikbaar inkomen (mutaties per jaar in %) 
OMa     = totaal OM_afdoeningen, exclusief overdracht, inclusief dagvaarding 
OS     = onvoorwaardelijke sepots door het OM 
ots   = ots-maatregelen kinderbescherming 
Pd   = doorloopkans PIJ-voorraad (kans dat iemand nog een kwartaal langer in een 

PIJ-inrichting zit) 
PIJ  = aantal PIJ-maatregelen 
Pk  = pakkans (verdachten per pv, voor minderjarigen en volwassenen                            

samen) 
Sk   = aantal kinderen waarvan de ouders dit jaar gescheiden zijn 
SO   = schuldigverklaring met strafoplegging onherroepelijk 
Sp   = sepot OM 
St   = Stop-reacties  
TO   = aangeboden taakstraffen OM 
TOm  = mislukte taakstraffen OM 
TOts  = te starten taakstraffen OM  
Tr   = transactie OM 
trend  = trend 
TU   = tolkuren 
TZ   = opgelegde taakstraffen ZM 

 



TZm  = mislukte taakstraffen ZM 
TZts  = te starten taakstraffen ZM  
V  = minderjarige verdachten  
Vg       = voeging OM 
VO  = vervolgonderzoek raad voor de Kinderbescherming 
VPIJv,t    = voorraad PIJ met verblijfsduur v op ramingskwartaal t 
VS     = voorwaardelijke sepots door het OM 
Vw       = Halt-verwijzingen vuurwerk 
Wm      = werkloze mannen 
Xo  = het totale volume van de ingezette middelen (personeel en materieel)  bij het 

OM 
xVH      = plaatsen extra VH 
 

Delictcategorieën 
GE = Geweldsmisdrijven 
GD = Gekwalificeerde diefstal 
ED = Eenvoudige diefstal 
VO = Vernieling en openbare-ordeverstoring 
OV = Overige delicten 
M = totaal misdrijven 
VK = verkeerskantonzaken 
VV = vervoerskantonzaken 
LP = leerplichtwetkantonzaken 
KO = overige kantonzaken 
KA = totaal kantonzaken 
 

Duurcategorieën PIJ-maatregel 
d1  = 1 kwartaal 
d2  = 2 kwartalen 
… 
d24  = 24 kwartalen (=6 jaar) 
 

Wiskundige symbolen 
-1 = waarde van het voorafgaande jaar  
∆ = absolute verschil tussen dit jaar en het voorafgaande jaar 

ln   = natuurlijke logaritme 
≈ = waarde bij benadering gelijk aan 
∆ ln ≈ procentuele verandering  
≅   = vergelijking ongeveer gelijk aan 
≡ = definitievergelijking 
-1 = waarde van het voorafgaande jaar  
-1/4  = waarde van het voorafgaande kwartaal 
i  = index die de delictcategorie aangeeft 
j  = index die de duurcategorie aangeeft 
^  = geschatte coëfficiënt 
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5 Jeugdmodel 

 

 
5.1 Politie 
 

Verdachten 
Ten opzichte van de vorige versie is de specificatie van vier van de vijf vergelijking 
gewijzigd. Alleen de vergelijking voor de verdachten van overige misdrijven is hetzelfde 
gebleven. Bij de andere vier delictcategorieën maken we voor het schatten van het 
model gebruik van andere verklarende variabelen. Een andere wijziging ten opzichte van 
de vorige versie is dat we in deze versie geen gebruik meer maken van co-integratie voor 
het modelleren. We schatten de vergelijking voor het aantal minderjarigen verdachten in 
deze nieuwe versie met SUR. 
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5.2 Halt en Stop 
 

Halt en Stop 
Bij de halt module zijn geen wijzigingen doorgevoerd. De vergelijkingen voor de STOP 
verwijzing, HALT verwijzing exclusief vuurwerk overtredingen en de HALT verwijzing 
voor vuurwerk overtredingen zijn niet gewijzigd. 
 

StSt β=Δ  
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5.3 Openbaar Ministerie 
 

Instroom OM 
In de vorige versie van het model werd de instroom bij het OM voor een aantal 
delictcategorieën geschat met een exponentiële functie. In deze nieuwe versie schatten 
we de vergelijkingen lineair in eerste verschillen. Met als verklarende variabele het aantal 
verdachten, bij eenvoudige diefstal gebruiken we ook het aantal HALT verwijzingen (excl. 
vuurwerk verwijzingen) als verklarende variabele.  
 

},,,{,,
1 OVVOGDGEiVInOM iiInOMi ∈Δ=Δ γ   

HvVInOM EDInOMEDEDInOMED Δ+Δ=Δ ,
2

,
1 γγ  

 
Kantonzaken  

Dis is een nieuw onderdeel. We analyseren vier verschillende soorten overtredingen: 
verkeersovertredingen, vervoersovertredingen, overtredingen van de leerplichtwet en 
overige overtredingen.  
 

KKInOM VKInOMVK ,
1ln γ=Δ  

1217
,

1 lnln BInOM VVInOMVV Δ=Δ γ  
LPInOMLPInOM ,

1γ=Δ  
KOInOMKOInOM ,

1γ=Δ  
 
Sepots, geldsomtransacties, voegingen, dagvaardingen (excl. mislukte transacties), 

totaal OM afdoeningen en taakstraffen OM 
Nieuw in deze versie is de uitsplitsing van de sepots in onvoorwaardelijke en 
voorwaardelijke sepots. In de vorige versie was alleen het totaal aan sepots 
gemodelleerd. De specificaties van de overige vergelijkingen, die voor transacties, 
voegingen, dagvaardingen en OM afdoeningen, zijn gewijzigd. In de nieuwe versie 
worden deze afdoeningen in groeivoeten geschat met de middelen van het OM en de 
instroom bij het OM als verklarende variabele.  
 

},,,,{,lnln)1(ln ,
2

,
2

,
1 OVVOEDGDGEiXoInOMOS iOSiiOSiOSi ∈Δ+Δ−+=Δ γγγ  

},,,,{,lnln)1(ln ,
2

,
2

,
1 OVVOEDGDGEiXoInOMVS iVSiiVSiVSi ∈Δ+Δ−+=Δ γγγ  

},,,,{,lnln)1(ln ,
2

,
2

,
1 OVVOEDGDGEiXoInOMGs iTriiTriTri ∈Δ+Δ−+=Δ γγγ  

},,,,{,lnln)1(ln ,
2

,
2

,
1 OVVOEDGDGEiXoInOMVg iVgiiVgiVgi ∈Δ+Δ−+=Δ γγγ  

},,,,{,lnln OVVOEDGDGEiInOMOMa ii ∈Δ≡Δ  

},,,,{,ln1ln OVVOEDGDGEiOMaDg ii ∈Δ≡Δ
},,,,{,1 OVVOEDGDGEiDgVgGsVSOSInOMTO iiiiiii ∈Δ−Δ−Δ−Δ−Δ−Δ≡Δ  

},,,,{,1 OVVOEDGDGEiDgVgTOGsVSOSOMa iiiiiii ∈+++++≡  
 

Mislukte geldsomtransacties en mislukte taakstraffen en dagvaardingen in tweede 
aanleg 

De specificaties van de mislukte geldsomtransacties en de mislukte taakstraffen zijn 
gewijzigd. In de vorige versie werden deze twee afdoeningen samen geschat. De 
specificatie van dagvaardingen na een mislukte taakstraf of geldsomtransactie is niet 
gewijzigd. De definitie voor dagvaardingen, de som van de directe dagvaardingen en 
dagvaardingen na een mislukte transactie, is ook niet gewijzigd. 
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},,,,{,))1(25.075.0(, OVVOEDGDGEiGsGsGsm iiiTrmi ∈−Δ+Δ=Δ γ  

  
 

},,,,{,))1(25.075.0(, OVVOEDGDGEiTOTOTOm iiiTOmi ∈−Δ+Δ=Δ γ

Als een jongere niet reageert op een transactieaanbod is vanuit het oogpunt van het OM 
de taakstraf mislukt en volgt meestal een dagvaarding. Deze zaken worden echter niet 
doorgestuurd naar de Raad voor de Kinderbescherming. Voor de Raad tellen alleen 
mislukte taakstraffen die zijn opgestuurd aan de Raad. 
 
Bij ZM-taakstraffen ligt het iets anders. Hier is geen sprake van niet accepteren van een 
aanbod, het vonnis is bindend. Alle onherroepelijk taakstraffen kunnen dus opgestuurd 
worden naar de Raad. 
 

},,,,{,2 OVVOEDGDGEiTOmGsmDg iii ∈Δ+Δ≡Δ  

},,,,{21 OVVOEDGDGEiDgDgDg iii ∈+≡  
 
 

Afdoeningen kantonzaken 
Ook dit is een nieuw onderdeel. Per delictcategorieën schatten we de groei van de 
afdoeningen (dagvaardingen, transacties en sepots) met als verklarende variabelen de 
middelen van het OM en de instroom per delictcategorie bij het kantongerecht. Dit ziet 
er dan als volgt uit: 

},,,{,ln)1(lnln ,
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,
1 KOLPVVVKiXoInOMDg iDgiiDgi ∈Δ−+Δ=Δ γγ  

},,,{,ln)1(lnln ,
2

,
1 KOLPVVVKiXoInOMTr iTriiTri ∈Δ−+Δ=Δ γγ  

},,,{,ln)1(lnln ,
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,
1 KOLPVVVKiXoInOMSp iSpiiSpi ∈Δ−+Δ=Δ γγ  

KATOKATO ,γ=Δ  
 
 
 
5.4 Zittende Magistratuur 
 
Alle gegevens m.b.t. straffen komen uit de OBJD-database en niet zoals voorgaande jaren 
van het CBS. 

 
Hoger beroep en strafopleggingen 

In de vorige versie was de vergelijking voor het schatten van de instroom van het aantal 
hoger beroepen nog niet in het model opgenomen. De vergelijking voor het aantal 
strafopleggingen is ten opzichte van de vorige versie niet gewijzigd.  

},,,,{,)1(,
1 OVVOEDGDGEiDgHB iiHBi ∈−Δ=Δ δ  

( ) },,,,{,376,0624,0 1
,

1 OVVOEDGDGEiDgDgSO iiiSOi ∈Δ+Δ=Δ −δ  
 

Taakstraffen 
De vergelijking voor het schatten van de taakstraffen van het ZM is compleet gewijzigd. 
We zijn in deze versie overgestapt van het schatten met een logistische groeifunctie naar 
lineaire schattingen in eerste verschillen. De strafopleggingen worden ook in de nieuwe 
versie als verklarende variabele gebruikt. De taakstraffen bij de kantonrechter worden op 
dezelfde wijze als in vorige versie geschat, in eerste verschillen. Nieuw in deze versie is 
de vergelijking voor het schatten van de mislukte taakstraffen bij het ZM. Dit doen we op 
niveau en we schatten het percentage van het totaal aantal ZM taakstraffen. 
 

},,,,{,,
2

,
1 OVVOEDGDGEiSOTZ iiTZiTZi ∈Δ+=Δ γγ  
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KATZKATZ ,δ=Δ  
 
 

Jeugddetentie 
In de vergelijking voor het schatten van het aantal jeugddetenties hebben we een kleine 
wijziging aangebracht ten opzichte van de vorige versie. In deze versie schatten we het 
aantal jeugddetenties in eerste verschillen en niet zoals in de vorige versie op niveau. De 
vergelijking voor het schatten van de duur is ook gewijzigd. De totale duur wordt geprikt 
op het laatste beschikbare jaar, in de vorige versie werd dit geprikt op het voorlaatste 
beschikbare jaar. 
 

},,,,{,, OVVOEDGDGEiSOJD iiJDi ∈Δ=Δ β  

},,,,{,, OVVOEDGDGEiSOJDd iiJDdi ∈=δ  

∑
∈

≡
},,,,{ OVVOEDGDGEi

iM JDdJDd  

 
PIJ-maatregel 

De vergelijking voor het schatten van het aantal PIJ-maatregelen is gewijzigd ten 
opzichte van de vorige versie. In de nieuwe versie wordt het aantal PIJ-maatregelen op 
niveau geschat met het aantal strafopleggingen als verklarende variabele. We schatten 
dus eigenlijk het percentage van de strafopleggingen dat een PIJ krijgt.  
 

GEGEPIJ SOPIJ ,
1δ=  

 
Rechtsbijstand 

In de vorige versie van het model werden de ambtshalve toevoegingen van de 
rechtsbijstand niet geschat. Dit is dus een uitbreiding van het model. 
 

DgAt AtΔ=Δ λ  
 
 
5.5 Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg 
 

Ots-maatregelen 12- t/m 17-jarigen  
Nieuw in de nieuwe versie van het model zijn de schattingen die we doen voor het 
aantal tolkuren en het aantal basis- en vervolgonderzoeken van de raad voor de 
kinderbescherming. Ook nieuw zijn de vergelijkingen voor het schatten van het aantal 
mislukte taakstraffen van het OM en van het ZM (zie mislukte taakstraffen OM). De 
vergelijking voor het schatten van het aantal onder toezicht stellingen is gewijzigd. In de 
vorige versie werd gebruik gemaakt van de coïntegratie-methode. In de nieuwe versie 
schatten we de vergelijking niet meer met coïntegratie en maken we gebruik van andere 
verklarende variabelen zoals tweede generatie allochtone jongeren en het aantal 
jongeren in grote steden. Bovendien gebruiken we het aantal echtscheidingen niet mer 
als verklarende variabele. De vergelijkingen voor de te starten taakstraffen OM en ZM 
zijn ook gewijzigd. De vermenigvuldigingsfactor van deze vergelijkingen is bijgesteld 
(was 0.925 en 1.033 respectievelijk). 
 

TUTU γ=  
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Tenuitvoerlegging taakstraffen 

 
De coëfficiënten voor te starten taakstraffen worden geprikt. 
 

( )KAMTOts TOTOTOts +×= ς  

( )KAMTZts TZTZTZts +×= ς  

)( KAMTOm TOTOTOm +=ς   

)( KAMTZm TZTZTZm +=ς  
 
 
5.6 Dienst Justitiële Inrichtingen 
 

Indirecte capaciteitsbehoefte 
De vergelijking voor de extra plaatsen van voorlopige hechtenis is niet gewijzigd. De 
coëfficiënt wordt geprikt op het voorlaatste jaar. 
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Opvanginrichtingen 

Ook bij de opvanginrichtingen zijn geen wijzigingen in formules doorgevoerd. 
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Behandelinrichtingen 
Ook bij de behandelinrichtingen zijn geen wijzigingen doorgevoerd.  
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Ambtshalve toevoeging vreemdelingen

Tolken
Advocatuur

Tolken
TBS

Tolken
Gevangeniswezen

Tolken
Reclassering

Tolken
Vreemdelingendiensten

Schadeloosstelling
Aantal verzoeken

Schadeloossteling
Toegekende verzoeken

DJI
Directe capaciteitsbehoefte

DJI
Penitentiaire Programma’s

DJI
Capaciteitsbehoefte vreemdelingenbewaring

DJI
Indirecte capaciteitsbehoefte

DJI
Capaciteitsbehoefte
Gevangeniswezen

DJI
VH bij taakstraffen

DJI
VH bij TBS

CJIB
Instroom WAHV

CJIB
Verzet

CJIB
Beroep OvJ

CJIB
Beroep kantonrechter

CJIB
Trias direct

CJIB
Trias via COMPAS

CJIB
Ontnemingsmaatregelen

CJIB
Schadevergoedingsmaatregelen

CJIB
Percentage mislukte taakstraffen

CJIB
Percentage mislukte boetes

Vreemdelingen
Vreemdelingenbewaring

Externe
factoren

Middelen
politie

Externe
factoren

Middelen
OM

Middelen
ZM

Externe
factoren

Reclassering
Adviesrapportages

Reclassering
Toeleiding zorg

OM
Leerstraf

OM
Ontneming wederrechtelijk voordeel

OM
Voorwaardelijk beleidssepot

Rechtbank
Afdoening Meervoudige kamer
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Rechtbank
Uitspraak Ontnemingsmaatregel enkelvoudige kamer

Hoger Beroep
Uitspraak Enkelvoudige Kamer

Rechtbank
Uitspraak Enkelvoudige kamer

Externe
factoren

Externe
factoren

OM
Overige afdoeningen

recidive

recidive

Rechtbank
Afdoeningen

Rechtbank
Overige afdoeningen

Rechtbank
Uitspraak Ontnemingsmaatregel meervoudige kamer

Rechtbank
Uitspraak Meervoudige kamer

Rechtbank
Uitspraak Kantonzaak

Rechtbank
Afdoening zonder uitspraak

Rechtbank
Uitwerking Uitspraak Meervoudige kamer

Rechtbank
Besluit Raadkamer

Rechtbank
Overtredingen in rechtbankzaken

Hoger Beroep
Afdoeningen

Hoger Beroep
Uitspraak Meervoudige Kamer

Hoger Beroep
Uitwerking Uitspraak Meervoudige Kamer

Hoger Beroep
Afdoening zonder uitspraak

Hoger Beroep
Beschikking raadskamerc

Hoger Beroep
Beschikking ex art. 12 SV

CJIB
Percentage mislukte ontnemingsmaatregelen

CJIB
Percentage mislukte schadevergoedingsmaatregelen

CJIB
Percentage gijzelingen

CJIB
Geldboetevonnissen

CJIB
taakstraffen

CJIB
Naar deurwaarder

Rechtbank
Vordering dwangmiddel

Rechtbank
Uitspraak verzet/beroep kantonrechter

CJIB
Aangeleverde gijzelingen

CJIB
Instroom LCA

Reclassering
Toezicht

Externe
factoren

Rechtsbijstand
Reguliere straftoevoegingen non-verdachten

Rechtsbijstand
Ambtshalve straftoevoegingen non-verdachten

Rechtsbijstand
Ambtshalve straftoevoegingen verdachten

Rechtsbijstand
Piketdienst vreemdelingen

DJI
Arrestanten



 

RvdK/BJZ
Taakstraffen

Politie
Verdachten

Halt Nederland
Halt

Halt Nederland
STOP

OM
Instroom

OM
Dagvaarding

OM
Voeging

OM
Onvoorwaardelijk Sepot

OM
Mislukte transactie

OM
Aangeboden Geldsom

OM
Aangeboden Taakstraf

Rechtbank
Strafoplegging

Hoger beroep
Taakstraf

DJI
Behandelinrichting (strafrechtelijk)

DJI
Opvanginrichting (strafrechtelijk)

DJI
Voorlopige hechtenis 

niet gevolgd door celstraf

Externe
factoren

Middelen
OM

RvdK/BJZ
OTS-maatregelen 12-17 jaar

DJI
Opvanginrichting (civielrechtelijk)

DJI
Behandelinrichting (civielrechtelijk)

Externe
factoren
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OM
Voorwaardelijk Sepot

Hoger beroep
Afdoeningen

Hoger beroep
Jeugddetentie

Hoger beroep
PIJ-maatregel

Rechtsbijstand
Ambtshalve straftoevoegingen

Tolken
Advocatuur

RvdK/BJZ
Basisonderzoek

RvdK/BJZ
Vervolgonderzoek

RvdK/BJZ
Taakstraffen

Politie
Verdachten

Halt Nederland
Halt

Halt Nederland
STOP

OM
Instroom

OM
Dagvaarding

OM
Voeging

OM
Onvoorwaardelijk Sepot

OM
Mislukte transactie

OM
Aangeboden Geldsom

OM
Aangeboden Taakstraf

Rechtbank
Strafoplegging

Hoger beroep
Taakstraf

DJI
Behandelinrichting (strafrechtelijk)

DJI
Opvanginrichting (strafrechtelijk)

DJI
Voorlopige hechtenis 

niet gevolgd door celstraf

Externe
factoren

Middelen
OM

RvdK/BJZ
OTS-maatregelen 12-17 jaar

DJI
Opvanginrichting (civielrechtelijk)

DJI
Behandelinrichting (civielrechtelijk)

Externe
factoren
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OM
Voorwaardelijk Sepot

Hoger beroep
Afdoeningen

Hoger beroep
Jeugddetentie

Hoger beroep
PIJ-maatregel

Rechtsbijstand
Ambtshalve straftoevoegingen

Tolken
Advocatuur

RvdK/BJZ
Basisonderzoek

RvdK/BJZ
Vervolgonderzoek
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