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5 SAMENVATTING 

Het doel van het PMJ-systeem is om zo betrouwbaar mogelijk prognoses te 
maken van de instroom van zaken in justitiële ketens ten behoeve van de 
beleidskeuzes en de begroting. Het PMJ-systeem kent drie doelen: 
a) inzichtelijk maken van de effecten van autonome en beleidsmatige 

ontwikkelingen van de capaciteitsbehoefte in de justitiële keten;  
b) inhoudelijke ondersteuning bieden ten behoeve van de 

begrotingsvoorbereiding;  
c) bijdragen aan goed onderbouwde beleidskeuzes op korte, middellange of 

lange termijn. 
 
Het systeem bestaat uit twee onderdelen (1) een econometrisch model (een 
verklarend tijdreeksmodel) dat leidt tot beleidsneutrale ramingen en (2) een 
beleidsrijke kop. In de beleidsrijke kop wordt met name het effect van 
voorgenomen maatregelen bepaald. De twee onderdelen worden in de tijd 
gekoppeld maar zijn inhoudelijk nauwelijks met elkaar verbonden. DFEZ 
coördineert de beleidsrijke kop en het WODC is verantwoordelijk voor het 
modeldeel. In feite gaat het om twee verschillende ramingen met geheel 
verschillende methodieken, waarvan de uitkomsten bij elkaar worden 
opgeteld. Deze optelling vormt de prognose voor de capaciteitsbehoefte in de 
justitiële keten in de komende jaren. 
 
Regioplan is gevraagd de PMJ-methodiek te evalueren. Het belangrijkste 
probleem is de betrouwbaarheid van de beleidsneutrale raming en het gebrek 
aan analyse van de verschillen tussen prognose en realisatie. De afwijkingen 
tussen prognose en realisatie zijn voor sommige producten (te) groot. Hiervoor 
is volgens ons met de huidige kennis van econometrische modelbouw geen 
alternatieve oplossing beschikbaar (zonder een systeem op te bouwen dat 
vergelijkbaar is met het CPB). Een model kan nu eenmaal niet de toekomst 
exact voorspellen.  
Het is evenwel niet alleen een probleem dat delen van het PMJ-systeem 
onbetrouwbaar zijn maar ook dat er een gebrek aan analyse en een duiding is 
van de verschillen in beleidsinhoudelijke termen: hoe komt het dat de behoefte 
aan celcapaciteit stijgt of daalt? Of dat er meer straffen worden opgelegd? Er 
is onvrede over het gebrek aan inzichtelijkheid van de beleidsneutrale 
ramingen. 
Verder is er de beleidsrijke kop, waarbij wordt geconstateerd dat de 
ketenpartners er verschillende werkwijzen op na houden. Deze worden niet 
vanuit een centrale visie methodisch gecoördineerd of gecontroleerd. 
Desalniettemin is de basishouding van de ketenpartners positief-kritisch. 
 
De belangrijkste zwakke en sterke punten van het PMJ-systeem zijn in de 
volgende tabel samengevat: 
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Sterktes Zwaktes 
- Het PMJ-model levert integrale 

schattingen op. Dit levert ‘objectief’ 
basismateriaal op en is onomstreden. 

- Beleidsneutrale prognoses wijken af 
van de realisatie en door de tijd. Die 
afwijkingen worden slecht verklaard. 

- Het PMJ-model presteert beter dan 
simpele tijdsreeksalternatieven. 

- Met het model is het (bijna) niet 
mogelijk trendbreuken te voorspellen. 

- Het PMJ-model komt tot stand in 
overleg met bijna alle partijen in de 
keten. 

- De communicatie over afwijkingen 
laat te wensen over. 

- De beleidsrijke kop probeert nieuwe 
ontwikkelingen te ramen. 

- Het bepalen van de beleidsrijke kop 
vraagt veel kennis en de nodige 
relevante informatie ontbreekt. 

Kansen Bedreigingen 
- Het PMJ-systeem kan worden 

uitgebouwd met procesmodellen en 
gedragsmodellen. 

- Voor buitenstaanders zijn 
econometrische modellen moeilijk te 
doorgronden, zeker indien deze 
bestaan uit honderden vergelijkingen 
en submodellen (black box). 

- Het voorspellend vermogen van 
beleidseffecten kan worden verbeterd 
door systematisch onderzoek en/of 
richtlijnen over te gebruiken 
methodieken. 

- Het draagvlak vermindert door 
afwijkende prognoses en 
onduidelijkheid over de oorzaken van 
afwijkende prognoses. 

 - Probleemeigenaar en/of 
eindverantwoordelijke ontbreekt. 

 - Goede inputgegevens van de politie 
ontbreken. 

 

Op basis van de uitgevoerde analyse formuleert Regioplan enkele 
aanknopingspunten voor verbetering. Deze zijn: 
• het verbeteren van de communicatie over de uitkomsten en de coördinatie 

van het proces; 
• het nog duidelijker identificeren van kritische ramingen (dit zijn bijvoorbeeld 

vijf ramingen die, om politieke en/of financiële reden, er niet naast mogen 
zitten); 

• het vaststellen van richtlijnen (of een handreiking) voor het opstellen van de 
beleidsrijke kop.  

 
Dit zijn de zogenaamde quick wins. Verbeteringen die relatief eenvoudig en 
snel kunnen worden doorgevoerd. 
 
Daarnaast stelt Regioplan dat het wenselijk is verder te investeren in het 
ontwikkelen van leading indicators (‘rookmelders’ voor trendbreuken), verdere 
integratie van de macro raming met prognoses van ketenpartners en een 
kritische blik van onafhankelijke experts. Dit vraagt een investering van het 
ministerie van Justitie in tijd, middelen en menskracht. Het dilemma is wel dat 
het bijna onmogelijk is alle veranderingsvoorstellen door te voeren in de 
beschikbare doorlooptijd (drie tot vier maanden). 


