
– De maatschappelijke schade op jaarbasis bedraagt naar schatting 16,9 mil- 
jard euro. Hiervan wordt slechts 1,2 miljard euro op enige wijze vergoed.

– In 2009 was 12,5 miljard euro uitgegeven aan veiligheidszorg. De uitgaven 
per hoofd van de bevolking kwamen daarmee uit op € 760.

– De uitgaven per eenheid product zijn voor alle activiteiten gestegen in de 
periode 2005 tot en met 2009.

– Van de totale uitgaven werd naar schatting 18% uitgegeven aan gewelds- en 
seksuele misdrijven, 38% aan vermogensdelicten, 12% aan vernielingen en 
misdrijven tegen openbare orde en gezag, 6% aan verkeersmisdrijven, 6% 
aan drugsmisdrijven, 3% aan overige misdrijven en 17% aan overtredingen.

– De ontvangsten uit veiligheidszorg door de rijksoverheid bedroegen in 
2009 847 miljoen euro.

In voorgaande hoofdstukken is beschreven hoe de overheid reageert op 
criminaliteit. In dit hoofdstuk staan de kosten van criminaliteit centraal. 
De hier gehanteerde definitie van kosten van criminaliteit sluit aan op 
de gangbare economische benadering, waarvan Becker (1968) de pionier 
was. In die benadering is het doel om het maatschappelijk verlies door 
criminaliteit zo klein mogelijk te houden. Dat maatschappelijk verlies 
is de som van de maatschappelijke schade die criminaliteit met zich 
meebrengt, de kosten van het opsporen en berechten van de daders en de 
kosten van het voltrekken van straffen. Cohen (2000, 2005) gaat uitgebreid 
in op de methodologische problemen van het inschatten van het maat-
schappelijke verlies.
Zowel Brand en Price (2000) als Mayhew (2003) maken een onderscheid 
tussen uitgaven ter voorkoming van, als gevolg van en in reactie op crimi-
naliteit. In dit hoofdstuk bestaan de kosten van criminaliteit uit twee 
onderdelen. Het eerste is de (financiële waardering van) schade die slacht-
offers van criminaliteit lijden. Dit zijn de uitgaven als gevolg van crimi-
naliteit. In het tweede deel wordt ingegaan op de ontwikkeling van de 
uitgaven aan veiligheidszorg tussen 2005 en 2009.2 Deze gegevens worden 
ontleend aan de veiligheidszorgrekeningen van het CBS, die de uitgaven 
ter voorkoming en in reactie op criminaliteit, verloedering en overlast en 
het wegnemen van onveiligheidsgevoelens beschrijven. De afbakening 
van veiligheidszorg is breder dan in voorgaande hoofdstukken, omdat 
overlast en verloedering ook tot de veiligheidszorg worden gerekend en 
omdat de uitgaven aan preventiemaatregelen in de veiligheidszorgreke-
ningen worden meegenomen.

1 Speciale dank gaat uit naar dhr. R. Kleingeld en dhr. M. Vlemmings voor hun inhoudelijke bijdrage en 
kritisch meedenken.

2 Zie bijlage 3 voor de definitie van veiligheidszorg en meer informatie over de Veiligheidszorgrekeningen 
van het CBS.
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Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingen tussen 2005 en 2009 (in 
enkele gevallen tot en met 2010). De genoemde bedragen zijn de bedra-
gen in werkelijke (nominale) prijzen. Dit is het bedrag dat werkelijk in 
2009 (of 2010) is uitgegeven. Daarnaast wordt de ontwikkeling geschetst 
ten opzichte van 2005. Stijgende uitgaven kunnen het gevolg zijn van 
een  stijging van het aantal behandelde zaken, uitgevoerde straffen en 
dergelijke, maar ook van een stijging van de uitgaven per behandelde 
zaak, per uitgevoerde straf en dergelijke. Omdat een euro een aantal jaren 
geleden meer waard was dan een euro vandaag, wordt gecorrigeerd voor 
loon- en prijsstijgingen.3 Op die manier is de ontwikkeling beter te verge-
lijken tussen de jaren. Daarom is gekozen om de ontwikkeling te geven in 
percen tages en indices uitgedrukt in prijzen van 2005. In de tabellen in 
bijlage 4 worden zowel de werkelijke (nominale) bedragen gegeven als de 
bedragen uitgedrukt in het prijsniveau van 2005.

Paragraaf 10.1 geeft een schatting van de jaarlijkse omvang van de schade 
door criminaliteit. Vervolgens gaat paragraaf 10.2 in op de omvang en 
ontwikkeling van de uitgaven aan veiligheidszorg tussen 2005 en 2009. 
Paragraaf 10.3 geeft een beeld van de door diverse justitiële instanties aan 
verschillende typen product toegerekende kostprijzen en geeft tevens, per 
activiteit, een schets van de ontwikkeling van de uitgaven per eenheid 
product (aantal afgehandelde zaken, uitgevoerde straffen enzovoort) 
tussen 2005 en 2009. Daarnaast gaat deze paragraaf in op verdelingen van 
de uitgaven over de verschillende typen delicten. Tot slot eindigt para-
graaf 10.4 met een korte beschouwing over de ontvangsten uit veiligheids-
zorg.

10.1 Maatschappelijke schade van criminaliteit

In deze paragraaf komt de maatschappelijk schade van criminaliteit 
aan bod, dat wil zeggen de door huishoudens, bedrijfsleven en over-
heid  geleden schade als gevolg van misdrijven, overtredingen en over-
last. De schattingen zijn gebaseerd op een groot aantal bronnen. In 
totaal bedraagt de schade door criminaliteit op jaarbasis naar schatting 
 minstens 16,9 miljard euro (zie figuur 10.1).4 Dit bedrag is een ondergrens, 
aangezien veel schadeposten niet goed ingeschat kunnen worden.

3 Zie bijlage 3 voor de methodebeschrijving en meer informatie.
4 Cijfers uit verschillende jaren zijn na correctie voor loon- en prijsstijgingen bij elkaar opgeteld.
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Figuur 10.1 Maatschappelijke schade op jaarbasis, in mln euro, 
 prijzen 2009
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.1 in bijlage 4.
Bron: beheersverslag Belastingdienst/jaarverslag FIOD-ECD, jaarverslag AID, jaarverslag SIOD/SZW, 
jaarverslag SZW, jaarverslag VROM-IOD, diverse gemeenten, Meerding (2005), CBS, KLPD (2008), 
Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven, Verbond van verzekeraars/centrum bestrijding verzekerings-
fraude/Zorgverzekeraars Nederland, EnergieNEd., Nederlandse Vereniging van banken, Thuiswinkel 
Waarborg; bewerking WODC

10.1.1 Schade voor bedrijven en instellingen

Bedrijven en instellingen lijden naar schatting jaarlijks 2,9 miljard 
euro schade als gevolg van criminaliteit. Het merendeel hiervan betreft 
directe schade aan en/of diefstal van goederen en transportmidde-
len, inbraak en geweld. Bij de directe schade moet worden gedacht aan 
 kosten die zijn gemaakt voor vervanging, reparatie en dergelijke (zie de 
Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven, bijlage 3). Verder is inbegrepen ver-
zekeringsfraude, in het bijzonder met reisverzekeringen, pinpasfraude, 
energiediefstal (meestal ten behoeve van illegale hennepkwekerijen), 
computercriminaliteit en het vervaardigen en verspreiden van vals geld. 
Indirecte schade, daarentegen, heeft betrekking op bijvoorbeeld ver-
traging in de levering van producten en diensten. Een andere vorm van 
indirecte schade voor het bedrijfsleven is productieverlies doordat werk-
nemers die slachtoffer van een misdrijf zijn geworden, ziek thuis zitten. 
De totale indirecte schade bedraagt jaarlijks ongeveer 682 miljoen euro. 
Het is niet bekend in hoeverre schade geleden door bedrijven gedekt is 
door verzekeringen.

10.1.2 Schade voor huishoudens

In de CBS-slachtofferenquêtes werd in het verleden gevraagd naar de 
schade die burgers hadden ondervonden als gevolg van een aantal veel-
voorkomende delicten. Deze cijfers zijn gecombineerd met een schatting 
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van de schade als gevolg van beleggingsfraude en phishing. Het Korps 
Landelijke Politiediensten (KLPD, 2008) definieert phishing als het met 
behulp van digitale activiteiten wederrechtelijk toe-eigenen en/of gebrui-
ken van (delen van) de identiteitsgegevens van een internetgebruiker met 
het doel om een strafbaar feit te begaan waarvan de internetgebruiker het 
slachtoffer is.
De totale schade op jaarbasis voor huishoudens wordt geraamd op circa 
13 miljard euro. Hiervan betreft ruim 2,4 miljard euro materiële schade. 
Diefstal en vandalisme zijn de grootste schadeposten. Bij vernielingen 
zijn met name auto’s het mikpunt. De medische kosten als gevolg van 
slachtofferschap door criminaliteit wordt geschat op 4,8 miljard euro en 
de emotionele en fysieke schade op 5,7 miljard euro (zie bijlage 3 voor de 
schattingsmethodiek).

10.1.3 Schade voor de overheid

Ook de overheid lijdt forse schade als gevolg van criminaliteit. De totale 
schade voor de overheid wordt geraamd op 1,1 miljard euro op jaarbasis. 
Het gaat daarbij onder andere om belastingfraude en financieel-eco-
nomische fraude, meestal opgespoord door de Fiscale Inlichtingen- en 
Opsporingsdienst/Economische Controledienst (FIOD-ECD). Bij finan-
cieel-economische fraude moet worden gedacht aan bijvoorbeeld faillis-
sementsfraude, corruptie in het bedrijfsleven, malafide ondernemingen 
en zorgfraude. In 2009 ging het om circa 802 miljoen euro. Het belasting-
nadeel dat hiermee gepaard ging, was 91 miljoen euro. Kleinere vormen 
van fraude worden bestuursrechtelijk afgedaan door middel van een 
navordering. Indien de navordering wordt betaald, wordt er niet straf-
rechtelijk vervolgd. Naast fiscale en economische fraude is ook fraude met 
sociale verzekeringen mogelijk. De zware zaken worden afgedaan door de 
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). De SIOD heeft in 2009 
ongeveer 4 miljoen euro aan niet-betaalde socialeverzekeringspremies 
en belastingen opgespoord. Een groot deel van de opgespoorde fraude 
betreft identiteitsfraude. De middelzware en lichte fraudegevallen worden 
afgedaan door de uitvoeringsinstanties, zoals het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 
De lichte gevallen worden meestal bestuursrechtelijk afgedaan door mid-
del van een navordering, de middelzware zaken worden strafrechtelijk 
vervolgd. Met middelzware en lichte fraudegevallen is naar schatting een 
bedrag van ongeveer 162 miljoen euro op jaarbasis gemoeid. Het betreft 
hier opgespoorde fraude met de bijstand, arbeidsongeschiktheidsverze-
keringen, kinderbijslag, (nabestaanden)pensioen, werkloosheidsverze-
keringen en ziektewet. De 2 overige bijzondere opsporingsdiensten, de 
Algemene Inspectiedienst (AID) en de Inlichtingen- en Opsporingsdienst 
van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
(VROM-IOD), spoorden samen ongeveer 4 miljoen euro op. Tot slot wordt 
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de jaarlijkse schade aan overheidseigendommen geschat op 28 miljoen 
euro. Dit is vermoedelijk een ondergrens.

10.2 Uitgaven aan veiligheidszorg

In de vorige paragraaf is de maatschappelijke schade van criminaliteit 
besproken. In deze paragraaf staan de aanbieders van activiteiten op 
het terrein van veiligheidszorg centraal. Hiermee worden de activiteiten 
bedoeld die tot doel hebben criminaliteit, verloedering en overlast te 
voorkomen of te bestraffen en onveiligheidsgevoelens weg te nemen. Het 
gaat daarbij alleen om sociale veiligheid. Fysieke veiligheid zoals rampen-
bestrijding valt hier niet onder.
Activiteiten die in de veiligheidszorg onderscheiden worden zijn: preven-
tie, opsporing, vervolging, berechting, tenuitvoerlegging, ondersteuning 
van (ex-)verdachten en daders, ondersteuning van slachtoffers en rechts-
kundige diensten. In Nederland vallen deze taken tot en met 2010 voor 
wat betreft de overheid onder de verantwoordelijkheid van de toenmalige 
ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Financiën, Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV), en Defensie. Particulieren en bedrijven houden 
zich vooral bezig met de activiteiten preventie, rechtskundige dienstverle-
ning en opsporing.

De totale uitgaven aan veiligheidszorg zijn gestegen tot 12,5 miljard euro 
in 2009. Dit is een stijging van 16% ten opzichte van 2005 (zie figuur 10.2). 
Het meeste geld gaat naar preventie, opsporing en tenuitvoerlegging, 
het minste naar ondersteuning van slachtoffers, ondersteuning van (ex-)
verdachten en daders en overige activiteiten op het gebied van veiligheids-
zorg (zie tabel 10.2 in bijlage 4).5 De uitgaven aan preventie bedroegen 
5,8 miljard euro in 2009, hetgeen een stijging is van 13% ten opzichte 
van 2005. Verder zijn de uitgaven aan tenuitvoerlegging gestegen tot 
2,2 miljard euro. Dit is een toename van 22%. De uitgaven aan opsporing 
zijn gestegen met 14% en kwamen uit op 2,9 miljard euro. De personele 
uitgaven (62%) aan veiligheidszorg zijn groter dan de materiële uitgaven 
(38%), maar dit varieert wel tussen activiteiten. Bij tenuitvoerlegging zijn 
bijvoorbeeld de materiële uitgaven groter dan de personele uitgaven (zie 
tabel 10.3 in bijlage 4). De volgende subparagrafen gaan nader in op de 
diverse activiteiten.

5 Onder overige activiteiten op het gebied van veiligheidszorg vallen de Directie Wetgeving van het 
 minVenJ en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid.
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Figuur 10.2 Uitgaven aan veiligheidszorg totaal*, index 2005=100
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Uitgaven aan veiligheidszorg per hoofd van de bevolking

Per hoofd van de bevolking bedroegen de uitgaven aan veiligheidszorg € 760. 
Verreweg het grootste deel van de uitgaven kwam voor rekening van de 
overheid (rijks- en lagere overheden). In 2009 bedroeg dit € 591 per hoofd 
van de bevolking. Door bedrijven en huishoudens werd nog eens € 168 per 
hoofd van de bevolking uitgegeven. De activiteit waar het meeste geld aan 
werd uitgeven is preventie met gemiddeld € 350 per hoofd van de bevolking. 
Daarna volgen opsporing (€ 175) en tenuitvoerlegging (€ 135). Het minst 
werd uitgegeven aan ondersteuning van slachtoffers (€ 3) en ondersteuning 
van (ex-)verdachten en daders (€ 10). Verder werd aan berechting € 19 en 
 vervolging € 43 uitgegeven. Ten slotte is aan rechtskundige dienstverlening 
gemiddeld € 24 per hoofd van de bevolking uitgegeven (zie figuur).
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Figuur Uitgaven aan veiligheidszorg, in euro’s per hoofd van 
de bevolking, 2009*
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* Voorlopige cijfers.
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Veiligheid.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.4 in bijlage 4.
Bron: Veiligheidszorgrekeningen, CBS

10.2.1 Preventie

Onder preventie wordt verstaan alle activiteiten ter voorkoming van 
 criminaliteit, verloedering en overlast. Zo valt hieronder bijvoorbeeld het 
surveilleren door politie en beveiligingsbedrijven en het aanschaffen en 
installeren van producten, zoals camera’s, sloten of alarminstallaties. 
In totaal werd in 2009 bijna 5,8 miljard euro aan preventie uitgegeven. Ten 
opzichte van 2005 is dit bedrag met 13% gestegen (zie figuur 10.3). De uit-
gaven door rijks- en lagere overheden bedroegen in 2009 bijna 3,1 miljard 
euro. De overige uitgaven aan preventie (2,7 miljard euro) kwamen ten 
laste van de particuliere sector. Deze bestaan uit particuliere beveiligings- 
en opsporingsbedrijven en uitgaven door bedrijven en particulieren aan 
beveiligingsmaterialen.6 Met ruim 3,6 miljard euro in 2009 waren de 
personele uitgaven verantwoordelijk voor 63% van de totale uitgaven aan 
preventie (zie tabel 10.6 in bijlage 4).

6 De uitgaven aan inhuur van beveiligingsbedrijven wordt bij de verkoop van beveiligingsmaterialen niet 
meegenomen omdat deze wordt meegerekend bij de uitgaven aan beveiligings- en opsporingsbedrijven.
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Figuur 10.3 Uitgaven aan preventie*, index 2005=100
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De meeste uitgaven aan preventie gaan naar de politie. Met 1,9 miljard 
euro besteedde de politie in 2009 ongeveer 43% van haar totale budget aan 
preventie (inclusief surveilleren, netwerken, interveniëren en adviseren).7 
De rest van haar uitgaven ging naar opsporingsactiviteiten. Sinds 2005 
zijn de uitgaven aan politietaken met 11% gestegen. De personele uitga-
ven aan de politie bedroegen in 2010 ruim 1,3 miljard euro, 71% van de 
uitgaven aan politie. Na uitgaven aan preventie door de politie volgden 
in 2009 met 1,8 miljard euro de beveiligings- en opsporingsbedrijven. 
Dit is 20% meer dan in 2005, terwijl dat voor de politie 11% was. Door 
provincies en gemeenten werd samen bijna een half miljard gestoken in 
preventie maatregelen. Dit is een stijging van 26% ten opzichte van 2005. 
Hierbij moet gedacht worden aan verschillende projecten die gefinancierd 
worden op het gebied van openbare orde en veiligheid. Verder besteedde 
in 2009 de douane 304 miljoen euro en de VROM-inspectie 32 miljoen 
euro aan preventie.8 Andere aanbieders op het terrein van preventie zijn 

7 Zie bijlage 3 voor meer informatie.
8 De douane voorkomt dat grensoverschrijdende strafbare feiten in Nederland worden gepleegd en wordt 

daarom bij de activiteit preventie gerekend. Voor een klein deel spoort de douane ook belastingfraude 
op, maar omdat dit lastig is te onderscheiden en deze taak in het totaal niet zo groot is, wordt dit ook bij 
preventie meegenomen.
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de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Koninklijke 
Marechaussee (Kmar), de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 
(NCTb), Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening 
(JUSTIS), de Kustwacht, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Immigratie 
en Naturalisatie Dienst (IND).

Bedrijven en particulieren hebben samen 930 miljoen euro uitgegeven aan 
beveiligingsmaterialen. De uitgaven zijn slechts 1% gestegen ten opzichte 
van 2005. Bedrijven nemen van de totale uitgaven aan beveiligingsmateria-
len iets meer dan de helft voor hun rekening. Onder beveiligingsmaterialen 
ten behoeve van preventie door bedrijven moet men onder andere denken 
aan installatie van camera’s en andere beveiligingsproducten. Bij particu-
lieren gaat het bijvoorbeeld om maatregelen als (extra) sloten, buiten-
verlichting en alarminstallaties.

10.2.2 Opsporing

Opsporing omvat alle activiteiten in het kader van het onderzoek naar 
(mogelijk) gepleegde strafbare feiten en overtredingen. Hierbij worden 
ook het verrichten van forensisch (sporen)onderzoek en het afdoen van 
straf bare feiten door de opsporingsautoriteit gerekend. Opsporing kan 
plaatsvinden binnen een opsporingsonderzoek, maar ook als de politie 
bijvoorbeeld tijdens de surveillance een misdrijf op het spoor komt, is er 
sprake van opsporing. Een grote verscheidenheid aan instanties houdt zich 
bezig met activiteiten op het terrein van opsporing. In totaal kwamen de 
uitgaven aan opsporing uit op 2,9 miljard euro in 2009, hetgeen een stijging 
is van 14% ten opzichte van 2005 (zie figuur 10.4). Bij opsporing ging met 
70% het grootste deel van de uitgaven naar personele uitgaven (zie tabel 
10.8 in bijlage 4).
Verreweg de grootste aanbieder op het terrein van opsporing is de politie 
met bijna 90% van de totale uitgaven aan opsporing. Deze uitgaven bedroe-
gen in 2009 ruim 2,5 miljard euro en zijn in de periode 2005 tot en met 2009 
gestegen met 13%. Met name de lonen van het personeel zijn sterk toegeno-
men, terwijl de materiële uitgaven nauwelijks zijn gestegen. Naast de politie 
zijn meer organisaties actief op het terrein van opsporing. Dit zijn zowel 
overheidsorganisaties als particuliere bedrijven. Zo namen de uitgaven van 
de bijzondere opsporingsdiensten (BOD’s) de tweede plaats in. Hieronder 
vallen organisaties zoals de SIOD, de FIOD-ECD, de AID en de VROM-IOD 
(onderdeel van de VROM-Inspectie).9 Hun gezamenlijke uitgaven kwamen 
uit op 114 miljoen euro en zijn gedaald met 8% ten opzichte van 2005. Bij de 
BOD’s ging 87% van de totale uitgaven naar personele uitgaven.

9 Bij de uitgaven van de bijzondere opsporingsdiensten zijn de uitgaven van de gehele VROM-inspectie 
opgenomen, dus niet alleen van de VROM-IOD.
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Naast organisaties zoals de politie en de bijzondere opsporingsdiensten, is 
er ook nog een aantal andere organisaties die zich direct of indirect bezig-
houdt met opsporing, zoals de Kmar, de AFM, de Nederlandse Mededin-
gingsautoriteit (NMa), de Explosieve Opruimingsdienst (EOD), de JUSTIS, 
het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en overige opsporingsactivi-
teiten van het ministerie van Veiligheid en Justitie (minVenJ). Bij elkaar 
hebben deze organisaties in 2009 213 miljoen euro uitgegeven. Dat is een 
stijging van 60% ten opzichte van 2005. De helft van de uitgaven bestaat 
uit personele uitgaven. Binnen dit cluster levert het NFI een belangrijke 
bijdrage aan opsporingsonderzoek.10 In 2009 waren de uitgaven voor het 
NFI 73 miljoen euro. Dit is een stijging van 49% ten opzichte van 2005. 
Naast bovengenoemde organisaties zijn er nog kleine particuliere bevei-
ligings- en opsporingsbedrijven die zich met opsporing bezighouden. In 
2009 ging daar ongeveer 42 miljoen euro in om.

Figuur 10.4 Uitgaven aan opsporing,* index 2005=100
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**** Overige opsporing bestaat uit: NFI, overig opsporing minVenJ, JUSTIS, AFM, NMa, EOD en Kmar.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.7 in bijlage 4.
Bron: Veiligheidszorgrekeningen, CBS

10 In tegenstelling tot die van andere genoemde organisaties zijn de cijfers over het NFI openbaar en 
daarom opgenomen in de tekst en tabellen.
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10.2.3 Vervolging

De vervolging van verdachten is een exclusieve taak van het Openbaar 
Ministerie (OM) (zie hoofdstuk 2). Zijdelings zijn ook andere instanties 
betrokken bij de vervolging van verdachten. Zo geven de Raad voor de 
Kinderbescherming (RvdK) en de 3 reclasseringsorganisaties (3RO) voor 
volwassenen, bestaande uit Stichting Verslavingszorg GGZ, Reclassering 
Nederland en Leger des Heils Reclassering, advies over het te volgen justi-
tiële traject voor respectievelijk minderjarigen en meerderjarigen, waarbij 
een goede re-integratie in de maatschappij centraal staat (zie hoofdstuk 
2). In 2009 waren de totale uitgaven aan vervolging van misdrijven ruim 
714 miljoen euro. Dit is een stijging van 9% ten opzichte van 2005 (zie 
figuur 10.5). De uitgaven aan personeel bedroegen in 2009 met 462 mil-
joen euro ongeveer 65% van de totale uitgaven (zie tabel 10.10 in bijlage 4).

De totale uitgaven voor het OM ten behoeve van rechtbankstrafzaken 
kwam uit op 611 miljoen euro in 2009.11 Dit is een stijging van 8% ten 
opzichte van 2005. De uitgaven voor (uitgebreide) strafonderzoeken 
door de RvdK en diverse rapportages van 3RO bedroegen bij elkaar bijna 
103 miljoen euro in 2009. Dit is een stijging van 21% ten opzichte van 2005.

Figuur 10.5 Uitgaven aan vervolging,* index 2005=100
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* Gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen.
** Voorlopige cijfers.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.9 in bijlage 4.
Bron: Veiligheidszorgrekeningen, CBS

11 Dit is inclusief 23 miljoen euro voor onterechte hechtenis en gemaakte kosten van ex-verdachten; zie 
voor cijfers de StatLine-databank van het CBS.
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10.2.4 Berechting

De uitgaven voor berechting betreffen 3 niveaus van de rechtspraak, 
namelijk de Hoge Raad der Nederlanden, de gerechtshoven en de recht-
banken. De laatste 2 categorieën vallen onder de verantwoording van de 
Raad voor de rechtspraak (Rvdr) (zie ook hoofdstuk 2). Ten behoeve van de 
rechtspraak worden bij berechting ook de overige diensten meegerekend. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld ondersteunende diensten zoals de Centrale 
Justitiële Documentatiedienst (CJD) en de Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak (NVvR). Verder zijn onder overige diensten opgenomen: 
de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), het College Bescherming 
Persoonsgegevens (CBP) en ingehuurde tolken. De reclasseringsactivitei-
ten ten behoeve van een rechtszaak zijn reeds in de vorige paragraaf aan 
de orde gekomen; de uitgaven aan rechtsbijstand tijdens de rechtszaak 
komen in paragraaf 10.2.6 aan bod.

In 2009 bedroegen de totale uitgaven voor de berechting van misdrijven 
308 miljoen euro. Dat was een stijging van 14% ten opzichte van 2005 (zie 
figuur 10.6). Bijna drie kwart (72%) van de uitgaven ging hier naar perso-
nele uitgaven (zie tabel 10.12 in bijlage 4). De uitgaven voor misdrijfzaken 
bij de rechtbanken en gerechtshoven zijn veruit het grootste en kwamen 
in 2009 uit op ongeveer 279 miljoen euro. De stijging bedroeg 18% ten 
opzichte van 2005. De uitgaven aan de Hoge Raad zijn gedaald met 4%. In 
2009 gaf de Hoge Raad 13 miljoen euro uit aan misdrijfzaken. Ten slotte 
werd er aan overige diensten in 2009 15% minder uitgegeven dan in 2005.

Figuur 10.6 Uitgaven aan berechting,* index 2005=100
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* Gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen.
** Voorlopige cijfers.
*** Overige diensten bestaan uit: CGB, CBP, CJD, NVvR en ingehuurde tolken.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.11 in bijlage 4.
Bron: Veiligheidszorgrekeningen, CBS
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10.2.5 Tenuitvoerlegging

De tenuitvoerlegging van diverse straffen en maatregelen is verspreid over 
een groot aantal uitvoeringsorganisaties (zie hoofdstuk 2 en hoofdstuk 7). 
De totale uitgaven aan tenuitvoerlegging kwamen in 2009 neer op 2,2 mil-
jard euro. Dit is een stijging van 26% ten opzichte van 2005 (zie figuur 10.7).

Figuur 10.7 Uitgaven aan tenuitvoerlegging,* index 2005=100
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* Gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen.
** Voorlopige cijfers.
*** Overig tenuitvoerlegging: RSJ, RvdK, HALT Nederland en JUSTIS (gratieverleningen).
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.13 in bijlage 4.
Bron: Veiligheidszorgrekeningen, CBS

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is verantwoordelijk voor de tenuit-
voerlegging van vrijheidsstraffen. Dit betrof bijna 2 miljard van de 2,2 mil- 
jard euro. Met ruim 1,1 miljard euro in 2009 was het gevangeniswezen 
(exclusief vreemdelingenbewaring en uitzetcentra) de grootste uitgaven-
post van DJI. Deze uitgaven zijn in de periode 2005 tot en met 2009 met 2% 
gestegen. Op de tweede plaats staan de forensisch psychiatrische centra 
(FPC). De uitgaven hiervoor waren 577 miljoen euro in 2009. Deze sector 
heeft van alle intramurale voorzieningen de grootste groei doorgemaakt 
in de periode 2005 tot en met 2009, namelijk 115%. Qua omvang van de 
uitgaven staan de jeugdinrichtingen op de derde plaats met ruim 224 mil-
joen euro in 2009. Dit is een stijging van 40% ten opzichte van 2005.
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Naast de DJI is er nog een aantal andere instellingen actief op het terrein 
van de tenuitvoerlegging. De uitgaven aan het CJIB zijn in de periode 2005 
tot en met 2009 gegroeid met 27% tot ruim 100 miljoen euro in 2009. De 
3RO en de Bureaus Jeugdzorg (BJZ) waren samen goed voor 103 miljoen 
euro, hetgeen een stijging is van 31% ten opzichte van 2005. De overige 
instellingen op het gebied van tenuitvoerlegging betreffen de Raad voor 
de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), de RvdK, HALT 
Nederland en JUSTIS. De uitgaven aan deze overige instellingen zijn in de 
periode 2005 tot en met 2009 met 58% gegroeid en kwamen in 2009 uit op 
58 miljoen euro.
Omdat het beheer van gebouwen (waaronder gevangenissen) door de DJI 
zwaarder drukt op hun uitgavenpatroon dan personele uitgaven, zijn de 
materiële uitgaven bij tenuitvoerlegging, in tegenstelling tot de andere 
activiteiten, groter dan de personele uitgaven. In 2009 bestond 54% van de 
totale uitgaven aan materiële uitgaven (zie tabel 10.14 in bijlage 4).

10.2.6 Ondersteuning van daders en (ex-)verdachten

Tijdens het gehele justitiële traject kan de (ex-)verdachte op diverse 
manieren worden ondersteund, bijvoorbeeld door de reclassering of door 
middel van gesubsidieerde rechtsbijstand, ook na de veroordeling. In 
Nederland verzorgen de 3RO de reclassering van volwassen veroordeel-
den.12 DJI biedt scholings- en trainingsprogramma’s aan tijdens de deten-
tie. De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) zorgt voor juridische bijstand. 
Onder de noemer van deze activiteit vallen alleen kosten die de RvR 
maakt omdat hij ervoor zorgt dat de rechtsbijstand geregeld en gefinan-
cierd wordt. De uitgaven die direct betrekking hebben op het proces, 
zoals de kosten voor advocaten, worden in de Veiligheidszorgrekeningen 
geschaard onder rechtskundige diensten. Deze uitgaven kunnen geheel of 
gedeeltelijk worden gesubsidieerd door de RvR.

In totaal werd in 2009 171 miljoen euro uitgegeven aan ondersteuning 
van (ex-)verdachten (exclusief rechtskundige diensten). De stijging ten 
opzichte van 2005 bedroeg 58% (zie figuur 10.8). De 3RO hebben tezamen 
de grootste groei in zowel absolute als procentuele zin doorgemaakt. In de 
periode 2005 tot en met 2009 zijn de uitgaven van de 3RO met 73% geste-
gen tot 145 miljoen euro. De groei zit voornamelijk in de personele uitga-
ven, aangezien 85% van de totale uitgaven aan personele uitgaven wordt 
uitgegeven (zie tabel 10.16 in bijlage 4). Als het OM besluit te vervolgen, 
kan de verdachte een beroep doen op de gesubsidieerde rechtsbijstand 
bij de RvR. In 2009 bedroegen de uitgaven aan overheadkosten van deze 

12 De jeugdreclassering wordt verzorgd door het BJZ in samenwerking met de RvdK. Omdat de kerntaken 
van deze organisaties vooral of deels op het terrein van tenuitvoerlegging liggen, zijn de uitgaven aan 
jeugdreclassering van deze organisaties bij tenuitvoerlegging gerekend.
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organisatie bijna 6,6 miljoen euro. Dit is een stijging van 11% ten opzichte 
van 2005.
De uitgaven die de DJI doet aan scholings- en trainingsprogramma’s voor 
(jeugdige) gevangenen bedroeg in 2009 19 miljoen euro. Dit is een stij-
ging van nog geen 10%. Doordat het aantal plaatsen voor de scholings- en 
 trainingsprogramma’s per jaar kan verschillen, kunnen de uitgaven per 
jaar ook fluctueren.

Figuur 10.8 Uitgaven aan ondersteuning van (ex-)verdachten en 
daders,* index 2005=100
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* Gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen.
** Voorlopige cijfers.
*** Alleen overheadkosten.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.15 in bijlage 4.
Bron: Veiligheidszorgrekeningen, CBS

De uitgaven aan rechtskundige diensten kwamen uit op 403 miljoen 
euro in 2009. De groei in de periode 2005 tot en met 2009 bedroeg 31% 
(zie figuur 10.9). De rechtskundige dienstverlening bestaat vooral uit 
personele uitgaven: het aandeel van de personele uitgaven bedraagt 64% 
(zie tabel 10.18 in bijlage 4).
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Figuur 10.9 Uitgaven aan rechtskundige diensten,* index 2005=100
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* Gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen.
** Voorlopige cijfers.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.17 in bijlage 4.
Bron: Veiligheidszorgrekeningen, CBS

10.2.7 Ondersteuning van slachtoffers

In Nederland houden 3 organisaties zich bezig met het ondersteunen van 
slachtoffers. Zo verzorgt Slachtofferhulp Nederland (SHN) psychosociale 
hulpverlening en zorgt zowel het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) 
(uitkeringen) als het CJIB (inning van schadevergoedingsmaatregelen) 
voor schadevergoedingen (zie hoofdstuk 2). In totaal werd in 2009 45 mil-
joen euro uitgegeven aan ondersteuning van slachtoffers. Dit is 22% meer 
dan in 2005 (zie figuur 10.10). Daarbij stegen de personele uitgaven iets 
harder dan de materiële uitgaven (zie tabel 10.20 in bijlage 4).
Slachtofferhulp Nederland wordt grotendeels gefinancierd door het 
minVenJ en het Fonds Slachtofferhulp. SHN maakt van de 3 aanbieders 
de grootste groei door in absolute en relatieve zin. Het SGM heeft tot 
doel het leed van slachtoffers van geweldsdelicten die in Nederland zijn 
gepleegd enigszins te verzachten door middel van een geldelijke uitkering. 
De uitkeringen, die vanuit algemene middelen gefinancierd worden, zijn 
een tegemoetkoming in de schade die niet op andere wijze kan worden 
vergoed. De uitgaven van SGM zijn gestegen tot bijna 19 miljoen euro. 
Nadat de rechter een schadevergoedingsmaatregel voor een strafbaar feit 
opgelegd heeft aan daders, verzorgt het CJIB de inning van de schadever-
goeding voor slachtoffers. Daarna maakt het CJIB de vergoeding over aan 
de slachtoffers. De uitgaven voor de uitvoering hiervan stegen naar een 
kleine 6 miljoen euro in 2009.
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Figuur 10.10 Uitgaven aan slachtofferzorg,* index 2005=100
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* Gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen.
** Voorlopige cijfers.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.19 in bijlage 4.
Bron: Veiligheidszorgrekeningen, CBS

10.3 Kostprijzen en productie-indicatoren

De in paragraaf 10.2 geconstateerde groei of daling in de totale uitgaven 
aan veiligheidszorg kan het gevolg zijn van toegenomen uitgaven of kosten 
per eenheid product of van het toegenomen aanbod aan veiligheidszorg. 
Om enig inzicht te krijgen in hoeverre van het een of het ander sprake is, 
gaat deze paragraaf in op de ontwikkeling van de uitgaven in relatie tot de 
aangeboden veiligheidszorg, en wel op 3 verschillende manieren. In para-
graaf 10.3.1 wordt gekeken naar de ontwikkeling van de kostprijzen van de 
diverse producten zoals deze door de verschillende justitiële organisaties 
zelf worden gedefinieerd. Paragraaf 10.3.2 gaat per activiteit in op de ver-
houding tussen de totale uitgaven en de maatstaven voor de productie. Tot 
slot legt paragraaf 10.3.3 een relatie tussen uitgaven en type delict.

10.3.1 Kostprijzen

Steeds meer organisaties binnen het justitieveld stappen over op output-
financiering in plaats van inputfinanciering. Dat houdt onder andere in 
dat deze organisaties producten moeten definiëren en kostprijzen hiervoor 
moeten vaststellen. Dat gebeurt meestal zowel vooraf als achteraf. Deze 
paragraaf zal zich beperken tot de kostenprijzen achteraf, ofwel de nacalcu-
latorische kostprijzen. Een aantal organisaties publiceert deze kostprijzen 
dan wel in hun eigen jaarverslag, dan wel in de begroting of het jaarverslag 
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van het minVenJ. Voor een vijftal organisaties die werkzaam zijn op het 
terrein van sociale veiligheid gaan we hier nader in op hun producten en de 
nacalculatorische kostprijzen. Dit zijn JUSTIS, NFI, Rvdr, RvR, CJIB en DJI.

Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening
De dienst JUSTIS heeft volgens de begroting van het minVenJ 3 taken: een 
preventieve taak, een opsporingstaak en een tenuitvoerleggingstaak. De 
preventieve taak bestaat uit het afgeven van verklaringen van geen bezwaar 
inzake nieuwe statuten en wijziging van statuten vennootschappen, ven-
noot inlichtingen verstrekkingen, het bijhouden van het faillissementen-/
centraal insolventie register, het verzorgen van de garantstellingsregeling 
faillissementscuratoren, de behandeling van aanvragen bevordering inte-
gere besluitvorming door het openbaar bestuur, de behandeling van aan-
vragen verklaringen omtrent het gedrag, de behandeling van verzoeken tot 
naamswijziging, het bijhouden van het centraal testamentenregister en het 
afgeven van integriteitsverklaringen beroepsgoederenvervoer. De opspo-
ringstaak bestaat uit het afgeven van vergunningen in het kader van de Wet 
wapens en munitie en de Flora- en faunawet, de Wet particuliere beveili-
gingorganisaties en recherchebureaus, de Wet bescherming persoonsgege-
vens en het afgeven van aktes voor buitengewone opsporingsambtenaren 
en EG-verklaringen. De enige tenuitvoerleggingstaak is gratieverlening.

Figuur 10.11 Kostprijzen van de dienst Justitiële Uitvoeringsdienst Toet-
sing, Integriteit en Screening voor preventie, index gewo-
gen gemiddelde kostprijs 2005=100
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.21 in bijlage 4.
Bron: Rijksbegroting/slotwet/jaarverslag minVenJ (en voorlopers), bewerking WODC
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In de periode 2005 tot en met 2009 vertoonden de kostprijzen van JUSTIS 
een enigszins grillig verloop. Dit komt mede door het feit dat het kost-
prijsmodel pas recent is ingevoerd. Tot en met 2007 werd er nog met leges 
gewerkt. Voor een aantal producten werden destijds altijd dezelfde leges 
geheven, terwijl in de kostprijzen meer variatie is gebracht. Bij de preven-
tieve producten is met name de kostprijs voor garantstellingsregeling 
voor faillissementscuratoren sterk gestegen en wel met ruim 1.200%. Een 
garantstellingsregeling kostte in 2010 € 675 (zie figuur 10.11). De andere 
preventieve producten zijn met 30% tot 85% gestegen. Bij de opsporings-
producten is de kostprijs van naamswijzigingsverzoeken tot en met 2009 
eveneens sterk toegenomen (zie figuur 10.12), maar daalde in 2010 weer 
tot € 533. De totale stijging over de periode 2005-2010 bedroeg 185%. De 
andere opsporingsproducten stegen met zo’n 40% tot 105%. De kostprijs 
van gratieverzoeken is met bijna 240% gestegen en bedroeg in 2010 € 629 
(zie tabel 10.21 in bijlage 4).

Figuur 10.12 Kostprijzen van de dienst Justitiële Uitvoeringsdienst 
Toetsing, Integriteit en Screening voor opsporing en 
tenuitvoerlegging, index gewogen gemiddelde kostprijs 
2005=100
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.21 in bijlage 4.
Bron: Rijksbegroting/slotwet/jaarverslag minVenJ (en voorlopers), bewerking WODC

259Kosten van criminaliteit



Figuur 10.13 Kostprijzen van het Nederlands Forensisch Instituut, 
index gemiddelde kostprijs 2005=100
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.22 in bijlage 4.
Bron: Rijksbegroting/slotwet/jaarverslag minVenJ (en voorlopers), bewerking WODC

Nederlands Forensisch Instituut
Sinds 2008 hanteert het NFI een kostprijsmodel, maar met terugwerkende 
kracht heeft het NFI ook kostprijzen voor 2007 geschat. Het blijkt dat in 
de periode 2007 tot en met 2010 alle kostprijzen behalve die van digitale 
technologie en biometrie zijn gestegen (zie figuur 10.13). De grootste stij-
ger was de kostprijs van de frontoffice die in 4 jaar tijd is verdubbeld tot 
bijna € 11.999 per product. De op een na grootste stijger was de kostprijs 
van pathologie/toxicologie, die in 4 jaar tijd met 59% is toegenomen naar 
€ 2.390. De grootste en enige daler was de kostprijs van digitale techno-
logie en biometrie. Deze kostprijs is met 51% afgenomen naar € 5.649 (zie 
tabel 10.22 in bijlage 4).

Raad voor de rechtspraak
Er zijn 3 typen zaken op het gebied van veiligheid bij de Rvdr te onder-
scheiden: strafzaken bij het gerechtshof, strafzaken bij de sector straf 
van de rechtbank (misdrijfzaken) en strafkantonzaken bij de rechtbank 
(overtredingszaken). De kostprijs voor strafzaken bij het gerechtshof zijn 
in de periode 2005 tot en met 2010 met 24% gestegen tot € 1.524 per zaak in 
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2010. Ook de kostprijs van rechtbankzaken bij de rechtbank is in dezelfde 
periode toegenomen en wel met 30% tot € 924 per zaak. Daarentegen is de 
kostprijs van kantonzaken met 5% gedaald tot € 120 per zaak (zie figuur 
10.14). Overigens is de kostprijs voor kantonzaken een gemiddelde prijs 
over alle strafrechtelijke en civielrechtelijke kantonzaken.

Figuur 10.14 Kostprijzen van de Raad voor de rechtspraak, index 
gemiddelde kostprijs 2005=100
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.23 in bijlage 4.
Bron: Rijksbegroting/slotwet/jaarverslag minVenJ (en voorlopers), jaarverslagen Rvdr, bewerking 
WODC

Raad voor Rechtsbijstand
Voor het werkgebied veiligheid kent de RvR 3 producten: ambtshalve 
 toevoegingen voor verdachten van zware misdrijven en verdachten die 
in voorlopige hechtenis verblijven, reguliere (inkomensafhankelijke) 
 toevoegingen en piketdiensten voor in verzekering gestelden. In de kost-
prijs van de piketdiensten zijn ook de kosten van rechtsbijstand vooraf-
gaand aan een politieverhoor verrekend, hetgeen sinds 2010 verplicht is 
voor bepaalde categorieën misdrijven. Alle kostprijzen van de RvR zijn 
in de periode 2005 tot en met 2010 gedaald. De ambtshalve toevoegingen 
zijn 4% in prijs gedaald en bedroegen in 2010 € 1.139 per zaak. De regu-
liere toevoegingen en de piketdiensten zijn beide 2% in prijs gedaald en 
bedroegen in 2010 respectievelijk € 737 en € 270 per zaak (zie figuur 10.15).
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Figuur 10.15 Kostprijzen van de Raad voor Rechtsbijstand, index 
gemiddelde kostprijs 2005=100
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.24 in bijlage 4.
Bron: Rijksbegroting/slotwet/jaarverslag minVenJ (en voorlopers), bewerking WODC

Centraal Justitieel Incassobureau
Qua kostprijs onderscheidt het CJIB op het veiligheidsvlak momenteel 
7 producten: zaken in het kader van de Wet administratiefrechtelijke 
handhaving verkeersvoorschriften (WAHV), transacties en strafbe-
schikkingen, boetevonnissen, vrijheidsstraffen, taakstraffen, schade-
vergoedingsmaatregelen en ontnemingsmaatregelen. Met name bij 
gevangenisstraffen en taakstraffen heeft het CJIB in 2010 de kostprijs 
omlaag weten te brengen. Na jaren van stijging zijn deze kostprijzen in 
2010 sterk gedaald naar respectievelijk € 73 en € 26. De kostprijs van taak-
straffen is over de hele periode 2005 tot en met 2010 als enige gedaald 
en wel met 12%. Daarentegen stegen de kostprijzen van boetevonnis-
sen, transacties en strafbeschikkingen, en ontnemingsmaatregelen vrij 
sterk tot respectievelijk € 71, € 35 en € 3.745 in 2010 (zie figuur 10.16). De 
productie was met name in 2009 voor alle producten lager uitgekomen 
dan verwacht, waardoor de vaste kosten over een lager aantal producten 
moesten worden verdeeld, hetgeen een kostprijsverhogend effect had. 
De stijging van de kostprijs van ontnemingsmaatregelen met bijna 180% 
werd mede veroorzaakt doordat in meer zaken gebruik is gemaakt van de 
landsadvocaat, waardoor de gerechtskosten hoger zijn uitgevallen. Bij de 
categorie transacties en strafbeschikkingen leidde de invoering van de 
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strafbeschikking tot een stijging van de kostprijs met ruim 130%. Dit is 
niet verwonderlijk aangezien bij het CJIB het afdoeningstraject van een 
strafbeschikking langer duurt dan het afdoeningstraject van een trans-
actie. Bij niet betalen van een strafbeschikking volgt een dwangtraject 
dat het CJIB afhandelt. Bij niet betalen van een transactie zal het CJIB de 
zaak terugsturen naar het OM, dat in de meeste gevallen zal dagvaarden. 
Dagvaarden is duurder dan een strafbeschikking, dus per saldo is de jus-
titieketen goedkoper uit met een strafbeschikking, ondanks de gestegen 
kostprijs van transacties en strafbeschikkingen.

Figuur 10.16 Kostprijzen van het Centraal Justitieel Incassobureau, 
index gewogen gemiddelde kostprijs 2005=100
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.25 in bijlage 4.
Bron: Rijksbegroting/slotwet/jaarverslag minVenJ (en voorlopers), bewerking WODC

Dienst Justitiële Inrichtingen
De kostprijs van plaatsen in het gevangeniswezen is in de afgelopen 5 jaar 
met 8% licht gestegen. In 2010 was de gemiddelde prijs van een cel € 217 
per plaats per dag. Dit is het gemiddelde over bezette en onbezette plaat-
sen. De kostprijs van FPC-plaatsen is de periode 2005 tot en met 2010 
nauwelijks veranderd. Overigens bevond de kostprijs van de FPC-plaatsen 
in 2010 (€ 480 per plaats per dag) zich nog steeds onder de kostprijs in 
de jaren negentig. De kostprijs van strafrechtelijke plaatsen in justitiële 
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 jeugdinrichtingen is met 53% sterk gestegen in de periode 2005 tot en met 
2010. In 2010 kostte een cel voor een minderjarige verdachte gemiddeld 
€ 499 per plaats per dag. Ook dit is het gemiddelde over bezette en onbe-
zette plaatsen. De stijging werd veroorzaakt door leegstand en verkleining 
van de groepen in de inrichting. Extramurale voorzieningen daalden alle 
sterk in prijs (zie figuur 10.17).

Figuur 10.17 Kostprijzen van de Dienst Justitiële Inrichtingen, index 
gemiddelde kostprijs 2005=100
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* Exclusief vreemdelingenbewaring.
** Voorheen tbs-klinieken.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.26 in bijlage 4.
Bron: Rijksbegroting/slotwet/jaarverslag minVenJ (en voorlopers), jaarverslagen DJI, bewerking WODC

10.3.2 Uitgaven per eenheid product

Ook op een andere manier is in beeld te brengen hoe de ‘kostprijs’ van de 
verschillende in paragraaf 10.2 onderscheiden activiteiten zich heeft ont-
wikkeld. Dat kan door de daar geschetste ontwikkeling in de uitgaven (in 
constante prijzen) te confronteren met de ontwikkeling van de ‘productie’ 
per activiteit. Om die productie te meten, beschikken we over kwantita-
tieve indicatoren als het aantal slachtoffers, aantallen behandelde mis-
drijven en overtredingen, behandelde strafzaken, ingesloten personen, en 
dergelijke. De daarover beschikbare gegevens zijn elders in deze publica-
tie te vinden. Dergelijke indicatoren geven overigens geen maatstaf voor 
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de kwaliteit van de productie. Stijgende uitgaven per eenheid product 
kunnen het gevolg zijn van een dalende productiviteit, maar ook van een 
intensievere of kwalitatief betere behandeling per eenheid product.
Per activiteit (opsporing, vervolging, enzovoort) zijn 1 of meerdere indi-
catoren voor de productie gehanteerd (zie tabel 10.27 in bijlage 4). Indien 
er meerdere indicatoren per activiteit beschikbaar zijn, dan wordt er een 
weging toegepast. Een dergelijke weging is zo veel mogelijk gebaseerd 
op een schatting van het aandeel van de uitgaven voor de onderscheiden 
producten in het totaal van de betreffende activiteit.
Voor preventie was geen indicator voor de productie beschikbaar. De 
productie is bij alle verder onderscheiden activiteiten tussen 2005 en 2009 
gedaald. Dit is het gevolg van in het algemeen afnemende criminaliteit, 
daling van geregistreerde misdrijven, afnemende aantallen strafzaken en 
een sterke daling van het aantal uitgesproken strafjaren. In combinatie 
met de eerder geschetste stijging van de uitgaven voor alle activiteiten 
betekent dit een stijging van de uitgaven per eenheid product over de hele 
linie. Er zijn onderling wel verschillen.
De uitgaven per eenheid product zijn het sterkst gestegen bij de onder-
steuning van slachtoffers, namelijk met 53% tussen 2005 en 2009. De 
uitgaven per eenheid product bij de tenuitvoerlegging stegen met 52% 
nauwelijks minder. Met name de daling van de bezetting van de justitiële 
inrichtingen speelt hier een belangrijke rol.13 Op de derde plaats komt de 
ondersteuning van verdachten en daders (inclusief rechtskundige dien-
sten), waarbij de uitgaven per eenheid product in dezelfde periode met 
45% stegen. De uitgaven aan opsporing en vervolging per eenheid product 
stegen beide met 23%. De uitgaven aan berechting per eenheid product 
ten slotte stegen met 20% (zie figuur 10.18).

10.3.3 Uitgaven per delict

Op basis van de productie en wegingsfactoren hiervoor kunnen de totale 
uitgaven aan veiligheidszorg in 2009 worden uitgesplitst naar type delict 
(Moolenaar, 2009). Van de totale uitgaven werd naar schatting 2,2 mil-
jard euro ofwel 18% uitgegeven aan geweld en seksuele misdrijven, 4,8 
miljard euro ofwel 38% aan vermogensmisdrijven, 1,5 miljard euro ofwel 
12% aan vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag, ruim 
700 miljoen euro ofwel 6% aan verkeersmisdrijven, bijna 700 miljoen 
euro ofwel 6% aan drugsmisdrijven, ruim 400 miljoen euro ofwel 3% aan 
economische en overige misdrijven en 2,2 miljard euro ofwel 17% aan 
overtredingen (zie figuur 10.19). Het grote aandeel van overtredingen is 
opvallend. Weliswaar zijn dit relatief goedkope zaken (vaak boetes, zelden 
 vrijheidsstraffen) maar omdat het om vrij grote aantallen gaat, is het aan-
deel in de totale uitgaven toch groot.

13 Anders dan bij de kostprijzen per plaats in paragraaf 10.3.1, gaat het hier om de uitgaven per bezette 
plaats.
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Figuur 10.18 Uitgaven in constante prijzen per eenheid product naar 
activiteit,* index 2005=100**
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* Gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen.
** Activiteiten aflopend geordend naar groei uitgaven per eenheid product.
*** Voorlopige cijfers.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.27 in bijlage 4.
Bron: tabellen in bijlage 4

Per activiteit waren er echter grote verschillen. De uitgaven aan preventie 
en opsporing waren, in lijn met het toenmalige kabinetsbeleid (Kamer-
stukken II, 2002-2003), sterk gericht op de voor burgers zichtbare crimi-
naliteit, zoals geweld en seksuele misdrijven, vermogensmisdrijven en 
vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag. De uitgaven 
voor vervolging en berechting werden uiteraard voor een groot deel 
bepaald door wat er op het terrein van opsporing gebeurt, maar het 
aandeel overtredingen werd steeds kleiner naarmate men verder in de 
justitieketen komt. Bij de uitgaven aan tenuitvoerlegging speelde over-
last een minder grote rol maar drugsmisdrijven des te meer, terwijl bij 
de uitgaven aan slachtofferzorg de verkeersmisdrijven een groot aandeel 
hadden (zie figuur 10.20).
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Figuur 10.19 Totale uitgaven aan veiligheidszorg per delict in 2009,*  
in mln euro
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.28 in bijlage 4.
Bron: Veiligheidszorgrekeningen CBS, bewerking WODC

Figuur 10.20 Uitgaven aan veiligheidszorg per delict en activiteit in 
2009,* in procenten
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.28 in bijlage 4.
Bron: Veiligheidszorgrekeningen CBS, bewerking WODC (zie bijlage 3)

267Kosten van criminaliteit



10.4 Ontvangsten uit veiligheidszorg

Tegenover de uitgaven staan de ontvangsten uit de veiligheidszorg. Hierin 
worden 4 vormen onderscheiden: vergoeding van de schade, boetes en 
transacties (inclusief strafbeschikkingen), ontnemingsmaatregelen, en 
overige ontvangsten door de rijksoverheid. Alleen over vergoeding van de 
schade voor huishoudens zijn enige gegevens beschikbaar. In hoeverre 
de schade geleden door de overheid of bedrijven of instellingen wordt 
 vergoed is niet bekend.
In totaal is het aan huishoudens uitgekeerde bedrag circa 1,2 miljard 
euro (zie figuur 10.21).14 Dit is slechts een fractie van de totale schade die 
huishoudens lijden. Uit de Politiemonitor Bevolking van 2002 (zie bijlage 
3) blijkt dat bij benadering ongeveer 43% van de materiële schade door de 
verzekering wordt vergoed. Het is niet bekend in hoeverre de medische 
kosten als gevolg van opgelopen letsel worden gedekt door ziektekosten-
verzekeringen. Daarnaast kan enige compensatie plaatsvinden door het 
SGM en/of door de dader zelf in de vorm van een door de rechter opge-
legde schadevergoedingsmaatregel. Bij verkeersmisdrijven kan het Waar-
borgfonds Motorverkeer een vergoeding geven.

Figuur 10.21 Vergoeding van de schade aan huishoudens op jaarbasis, 
in mln euro, prijzen van 2009
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.29 in bijlage 4.
Bron: jaarverslag SGM, CJIB, Waarborgfonds Motorverkeer, Politiemonitor Bevolking, bewerking 
WODC

14 Cijfers uit verschillende jaren zijn na correctie voor loon- en prijsstijgingen bij elkaar opgeteld.
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De overheid incasseerde in 2009 847 miljoen euro die direct betrekking 
heeft op de veiligheidszorg (zie tabel 10.30 in bijlage 4). Het gaat daarbij 
om boetes, transacties, strafbeschikkingen, ontnemingsmaatregelen 
en overige ontvangsten, zoals aan de burger doorberekende kosten voor 
aanvragen bij JUSTIS. Dit was een stijging van 14% ten opzichte van 2005 
(zie figuur 10.22). Boetes en transacties (inclusief strafbeschikkingen) 
zijn slechts met 9% gestegen. Dit komt met name omdat het aantal boetes 
en transacties de afgelopen jaren sterk gedaald is (Wilms et al., 2001; 
Moolenaar et al., 2011). Het is slechts aan de algemene boeteverhoging van 
 gemiddeld 20% op 1 april 2008 te danken dat de ontvangsten niet meer 
gedaald zijn.

Figuur 10.22 Ontvangsten uit veiligheidszorg door de rijksoverheid, 
index 2005=100
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 10.30 in bijlage 4.
Bron: Rijksbegroting/slotwet, jaarverslagen, minVenJ, bewerking WODC

Geld dat op criminele wijze vergaard is, moet vaak op een of andere 
manier worden witgewassen. Dit kan bijvoorbeeld door grote transacties 
contant te betalen en de verkregen goederen later op legale manier te 
verkopen. Om enig zicht te krijgen op de omvang van het illegale circuit 
is sinds 1994 het Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) 
actief. Alle transacties van grote waarde moeten worden gemeld. Vervol-
gens wordt uitgezocht in hoeverre de transactie verdacht is. Een uitgebreid 
onderzoek naar de omvang, kenmerken en besteding van misdaadgeld is 
uitgevoerd door Meloen et al (2003). Na aangifte van fraude of een vermo-
gensmisdrijf kan de officier van justitie besluiten om vervolging in te stel-
len. Naast een straf kan de officier van justitie ook ontneming vorderen 
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van het bedrag dat op criminele wijze verkregen is. Om ervoor te zorgen 
dat de ontnemingsvordering ook betaald wordt, kan het OM conservatoir 
beslag laten leggen op bankrekeningen of waardevolle eigendommen. In 
2010 is voor ongeveer 39 miljoen euro geïnd aan ontnemingsmaatregelen. 
Dat was een stijging van ruim 200% ten opzichte van 2005.
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