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Samenvatting 

 

Vraagstelling en aanpak 

De aanleiding voor dit onderzoek vormt de daling van het aantal onvoorwaardelijke 
maatregelen tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (pij-maatregel) die na 2005 inzette. 
Teneinde de oorzaak hiervan te achterhalen, gaf het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan 
onderzoeksbureau Decide de opdracht het besluitvormingsproces dat vooraf gaat aan de 
terechtzitting te onderzoeken. Een jongere die mogelijk in aanmerking komt voor een pij-
maatregel is in die fase onderwerp van advisering en besluitvorming waarbij verschillende 
partijen zijn betrokken, zoals het OM, de Raad voor de Kinderbescherming, het Nederlands 
Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) en het Bureau Jeugdzorg. De 
vraagstelling van het onderzoek luidt dan of zich veranderingen in deze besluitvorming 
hebben voorgedaan die de daling van het aantal opleggingen van de pij-maatregel kunnen 
verklaren. De eventueel veranderde houding van de (kinder)rechters valt buiten het bestek van 
dit onderzoek.  
Bij de beantwoording van de vraag wordt niet alleen gekeken naar autonome veranderingen in 
de opstelling van de betrokken actoren maar worden ook de mogelijke effecten van externe 
factoren betrokken. Deze effecten kunnen het afwegingsproces van de betrokken actoren 
beïnvloeden. Voorbeelden van externe factoren zijn de komst van de Jeugdzorgplus en van de 
gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM). 
 
Het onderzoek beperkt zich in hoofdzaak tot de situatie in de arrondissementen Amsterdam, 
Utrecht, Rotterdam en Den Haag. In deze zogenaamde G4 arrondissementen werd in de te 
onderzoeken periode een substantieel deel van de pij-maatregelen opgelegd. Het onderzoek 
naar de besluitvorming en de effecten hierop van externe factoren is in eerste instantie 
gebaseerd op kwalitatieve informatie. Daartoe is eerst een aantal verkennende gesprekken 
gevoerd met de vier coördinerende jeugdofficieren in elk van de arrondissementen en met één 
van de portefeuillehouders jeugd van het NIFP. Vervolgens zijn 24 uitvoerige interviews 
gehouden met officieren van justitie en met medewerkers van de Raad voor de 
Kinderbescherming en het NIFP, verdeeld over de G4 arrondissementen.  
Daarnaast is gebruik gemaakt van kwantitatieve data van alle 19 arrondissementen. De 
belangrijkste zijn gegevens van het NIFP over de rapportages Pro Justitia. Met deze data 
konden belangrijke conclusies uit de interviews empirisch worden geverifieerd. De cijfers zijn 
door het NIFP bereidwillig ter beschikking gesteld.  
Verder zijn data opgevraagd bij het OM over de ontwikkeling van het aantal opgelegde 
jeugddetenties en pij-maatregelen in alle 19 arrondissementen afzonderlijk over de periode 
1996-2010. Ten slotte zijn gegevens van de Raad voor de Rechtspraak verkregen over het 
aantal jeugdstrafzaken, uitgesplitst naar wijze van afdoening, over de periode 2000-2010. 
 
Conclusies 
 
Ontwikkeling aantal pij-opleggingen 
Het onderzoek laat zien dat landelijk gezien het aantal opleggingen van de onvoorwaardelijke 
pij-maatregel in de periode 2005-2008 sterk daalt. Relateren we het aantal pij-opleggingen 
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aan het totaal aantal jeugdstrafzaken dan wordt dit beeld bevestigd en zien we dat het aantal 
pij-opleggingen na 2008 stabiliseert. De neerwaartse trend blijkt in alle 19 arrondissementen 
op twee na aanwezig te zijn. Wanneer de daling inzet verschilt tussen de arrondissementen; 
soms is dat al in 2005, soms in 2006 en soms is dat in 2007. 
 
Besluitvorming 
De respondenten zijn ondervraagd over de besluitvorming over jongeren die mogelijk in 
aanmerking komen voor een pij-maatregel, voorafgaand aan de terechtzitting. De volgende 
partijen spelen hierbij een belangrijke rol: de officier van justitie (ovj), de rechter-commissaris 
(RC), de Raad voor de Kinderbescherming (Raad), het NIFP en de rapporteurs Pro Justitia. 
Het Bureau Jeugdzorg blijkt op dit punt weinig invloed te hebben.  
Uit het onderzoek blijkt dat als een jongere een delict pleegt waardoor hij1 mogelijk in 
aanmerking komt voor een pij-maatregel, de ovj vrijwel altijd voorlopige hechtenis vordert en 
dat de RC deze vrijwel altijd beveelt. Bij uitzondering wordt er bij jongeren onder de 15 jaar 
besloten de zaak niet strafrechtelijk maar civielrechtelijk af te handelen.  
Voor het opleggen van een pij-maatregel zijn de volgende besluiten in de regel noodzakelijk: 
 

1. Er wordt een dubbelonderzoek Pro Justitia (PJ) aangevraagd.  
2. De onderzoekers/ rapporteurs PJ adviseren het opleggen van een pij-maatregel. 
3. De ovj en de Raad kunnen zich in het advies van de rapporteurs vinden. 
4. De rechters (meervoudige kamer) besluiten tot het opleggen van een pij-maatregel.  

 
De twee eerstgenoemde besluiten blijken in de meeste gevallen bepalend. Het uitvoeren van 
een dubbelonderzoek PJ is een wettelijke voorwaarde voor de oplegging van een pij-
maatregel. Als de rapporteurs PJ een pij-maatregel adviseren, wordt dit doorgaans door de ovj 
en de Raad overgenomen. Uit ander onderzoek blijkt dat ook de rechters zich hier doorgaans 
aan conformeren. 
 
In de praktijk blijken de professionals bij Raad en NIFP en de rapporteurs PJ de meeste 
invloed te hebben in het besluitvormingstraject. Bij de bepaling of er een dubbelonderzoek 
moet worden aangevraagd, spelen de Raad en het NIFP de belangrijkste rol. De ovj leunt in 
de praktijk zwaar op de inhoudelijke deskundigheid van gedragsdeskundigen. Uitzonderingen 
hierop vormen delicten met een groot maatschappelijk risico; in dat geval is de ovj meer 
leidend in het proces. Indien eenmaal een dubbelonderzoek is aangevraagd, is het advies van 
de rapporteurs veelal doorslaggevend.  
De Raad heeft over het geheel genomen grote invloed in het proces. Hij heeft een belangrijke 
adviesrol op basis van de vroeghulp en in het indicatieoverleg bij de vraag welk onderzoek de 
jongere moet krijgen. Verder is de Raad altijd aanwezig bij de voorgeleiding aan de RC en op 
de terechtzitting. Hij kan ook initiatieven nemen tot een civielrechtelijke afhandeling en tot 
het opstarten van een GBM onderzoek. Voorwaarde voor het opleggen van een GBM is een 
positief advies van de Raad.  
Is er sprake van een ernstige psychische stoornis, dan wordt het oordeel over het meest 
gewenste onderzoek meestal aan het NIFP overgelaten. 
 
 
 
                                                 
1 Ter wille van de leesbaarheid wordt uitsluitend gebruik gemaakt van mannelijke voornaamwoorden en 
vervoegingen. 
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Externe factoren 
In de interviews is ook het mogelijk effect van een aantal externe factoren op de 
besluitvorming aan de orde gesteld. Hieronder volgt een opsomming met daarbij de 
belangrijkste conclusies. 
 
De komst van de gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM): vanaf 1 februari 2008 kunnen 
jongeren een GBM opgelegd krijgen. De GBM zou voor bepaalde jongeren een alternatief 
kunnen zijn voor de onvoorwaardelijke pij-maatregel wat het aantal pij-opleggingen kan 
beïnvloeden. Echter, het aantal opleggingen van de GBM blijkt in de praktijk laag; in 2008 
waren dat er nog maar 15. In 2009 en 2010 schommelt het aantal rond de 100. De invoering 
van de GBM kan er dus hooguit toe hebben bijgedragen dat het aantal pij-opleggingen vanaf 
2009 niet weer is gaan stijgen. 
 
De komst van de Jeugdzorgplus: op 1 januari 2008 trad een wijziging van de wet op de 
Jeugdzorg in werking. Deze maakte gedwongen civielrechtelijke behandeling van jongeren 
binnen separate gesloten instellingen, Jeugdzorgplus, mogelijk. Vanaf 2008 tot en met 2010 
kwam stapsgewijs nieuw gesloten jeugdzorgaanbod beschikbaar. Vanaf 1 januari 2010 mogen 
jongeren die op civielrechtelijke titel in een gesloten omgeving behandeling en supervisie 
nodig hebben in beginsel niet langer in een justitiële jeugdinrichting (JJI) verblijven. 
De betrokken actoren zouden de Jeugdzorgplus voor bepaalde categorieën jongeren wellicht 
een aantrekkelijker optie vinden dan de pij-maatregel. Echter ook de Jeugdzorgplus kan de 
daling van het aantal pij-opleggingen in de periode 2006-2008 slechts voor een klein deel 
veroorzaken. Pas in 2008 kwam er stapsgewijs een substantieel aantal plaatsen beschikbaar. 
Uit het voorliggende onderzoek blijkt tevens dat de belangrijkste besliscriteria voor een 
eventuele civielrechtelijke afhandeling – leeftijd en ernst van het delict – in de loop der jaren 
niet zijn veranderd. Een beperkte verschuiving vanaf 2005 van pij naar de gesloten jeugdzorg 
(GJZ) kan zich voorgedaan hebben doordat de pij-maatregel nóg meer als ultimum remedium 
wordt gehanteerd. De GJZ vóór 2008 en de Jeugdzorgplus daarna is in deze context één van de 
opties voor het voorkómen van de pij-maatregel. 

Het imago van de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI): vanaf 2005 loopt het imago van de JJI 
en in het bijzonder de tenuitvoerlegging van de pij-maatregel een aantal deuken op. Zo zou de 
effectiviteit van de pij-maatregel in termen van recidive erg laag zijn. Inspectierapporten van 
de Inspectie Jeugdzorg (2007) en een Rapport van de Algemene Rekenkamer (2007) 
bevestigen de kritiek, met name voor wat betreft de tenuitvoerlegging van de pij-maatregel. 
Uit het onderzoek blijkt dat professionals bij de Raad en het NIFP en de rapporteurs PJ 
hierdoor meer terughoudend zijn geworden met het adviseren van de pij-maatregel. Dit heeft 
naar alle waarschijnlijkheid geleid tot minder aanvragen voor dubbelonderzoeken PJ en tot 
een daling van het aantal pij-adviezen. Dit is vermoedelijk de belangrijkste oorzaak geweest 
van de daling van het aantal pij-opleggingen. De daling hiervan begon precies in het jaar van 
het ontstaan van de negatieve beeldvorming rond de JJI. 

De komst van nieuwe gedragsinterventies: in de loop van het vorige decennium nam de 
belangstelling voor nieuwe ambulante behandelmethoden toe, zoals Funtional Family 
Therapy (FFT). Bij deze methoden wordt het gezin en de omgeving van de jongere bij de 
behandeling betrokken. Uit het onderzoek blijkt dat professionals deze methoden voor 
bepaalde jongeren een goed alternatief achten voor de pij-maatregel. Niet alleen doordat 
professionals hier een hogere effectiviteit van verwacht(t)en maar ook doordat er alternatieven 
voor de pij-maatregel werden gezocht. Mede door het slechte imago van de tenuitvoerlegging 
wordt de pij-maatregel nóg meer als ultimum remedium gehanteerd. De komst van de nieuwe 
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gedragsinterventies heeft daarom direct en indirect bijgedragen tot een daling van het aantal 
opleggingen van de pij-maatregel. 
 
De komst van het instrument Beslissingsondersteuning onderzoek Geestvermogens (BooG): 
aan het einde van 2007 werd een hulpinstrument in gebruik genomen voor de keuze van het 
soort onderzoek Pro Justitia dat een jongere zou moeten krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat 
de professionals bij OM, Raad en NIFP het instrument in de praktijk niet, slecht of pas 
achteraf toepassen. Zij achten de meerwaarde van BooG laag. De komst van het instrument 
heeft daarom naar alle waarschijnlijkheid niet geleid tot een daling van het aantal 
dubbelonderzoeken en kan daardoor de daling van het aantal pij-opleggingen niet (mede) 
hebben veroorzaakt. 
 
Minder ernstige delicten?: er is een indicatie dat het aantal ernstige delicten van jongeren 
daalt in de periode 2005-2008, en wel op basis van de cijfers over afgedane 
rechtbankstrafzaken. Voor een bevestiging hiervan is een uitgebreide kwantitatieve analyse 
nodig, waarbij ook cijfers over aangiftes en opsporing moeten worden betrokken. Dit viel 
buiten het bestek van het onderzoek. We kunnen niettemin niet uitsluiten dat een deel van de 
daling van het aantal pij-opleggingen te maken heeft met een daling van het aantal ernstige 
delicten van jongeren. 

Weigeringen: de laatste jaren zou het aantal jongeren dat weigert aan een onderzoek PJ mee 
te werken, met het doel een pij-maatregel te ontlopen, zijn gestegen. Veel effect zal dit naar 
alle waarschijnlijkheid niet hebben gehad. Het gaat om kleine aantallen, onderzoek is ook 
zonder medewerking van een verdachte niet uitgesloten. Bovendien kan een pij-maatregel 
onder omstandigheden ook zonder een onderzoek PJ worden opgelegd. 
 
Het verdwijnen van voorrang van jongeren met een pij-maatregel bij plaatsing in een JJI: 
rond 2005 bestond er een grote wachtlijst voor plaatsing in een JJI. Strafrechtelijk geplaatsten 
kregen voorrang boven civielrechtelijk geplaatsten. Hierdoor moesten jongeren met een OTS 
vaak lang op een plaats wachten. Een deel van de respondenten bevestigt dat hierdoor 
jongeren in een aantal gevallen een pij-maatregel (geadviseerd) kregen om maar geplaatst te 
worden. Dit kan vóór 2005 hebben geleid tot een zeer beperkte stijging van het aantal pij-
adviezen en pij-opleggingen. Het verdwijnen van dit fenomeen na 2005, kan enigszins hebben 
bijgedragen aan de daling van het aantal pij-opleggingen. 

 
Besluitvorming: verandering in de afweging 
Er moet aan drie (cumulatieve) criteria zijn voldaan om een pij-maatregel op te kunnen 
leggen: 
1. Er moet sprake zijn van een ernstig delict (waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten),  
2. Er moet sprake zijn van recidivegevaar (de veiligheid van anderen of algemene veiligheid 

personen of goederen moet het opleggen van de maatregel eisen)  
3. De maatregel moet in het belang zijn van een zo gunstig mogelijk verdere ontwikkeling 

van de verdachte (hulpverleningscriterium) 
 
Vrijwel alle respondenten zijn het er over eens dat de eerste twee criteria niet anders worden 
gehanteerd dan 5 à 6 jaar geleden. Zij spelen in juridische zin nauwelijks een rol bij de 
afweging omdat bij jongeren waarbij aan een pij-maatregel wordt gedacht hier snel aan 
voldaan is. Er is daarentegen wel iets veranderd bij de hantering van het 
hulpverleningscriterium. Een aantal factoren heeft er toe geleid dat de professionals de pij-
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maatregel voor een groeiende groep jongeren geen goede aanpak vinden, dat wil zeggen: niet 
in het belang achten van de jongere. De negatieve beeldvorming van de JJI, die rond 2005 
ontstond, met name wat betreft de tenuitvoerlegging van de pij-maatregel, speelt hierbij een 
belangrijke rol. Veel medewerkers bij Raad en NIFP en onderzoekers PJ vroegen zich af of 
het überhaupt in het belang van een jongere is om hem met een pij-maatregel naar een JJI te 
sturen. In de tweede plaats daalde de het geloof van gedragsdeskundigen en psychiaters in de 
meerwaarde van de pij, los van de problemen bij de tenuitvoerlegging. Dat kwam mede 
doordat zij meer waarde gingen hechten aan gedragstherapieën waarin de omgeving van de 
jongere, in het bijzonder het gezin, direct wordt betrokken. Veel van de problemen van de 
jongere vinden immers hun oorsprong in problemen in de thuissituatie.  
Beide factoren zorgen ervoor dat de pij-maatregel nóg meer als ultimum remedium wordt 
gehanteerd, meer dus dan vroeger al het geval was. Er wordt nu vaker geprobeerd de jongere 
met andere sancties te corrigeren: verplichte behandelingen in het kader van voorwaardelijke 
jeugddetentie en voorwaardelijke pij. Daar is de laatste jaren de GBM bijgekomen. Voor 
kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar is eventueel de civielrechtelijke gesloten jeugdzorg 
een optie.  
De pij-maatregel kan niet voor alle jongeren worden ontweken. Alternatieve ambulante 
behandelingen hebben alleen zin als jongeren willen meewerken. Ook voor jongeren met zeer 
ernstige psychische stoornissen zijn ambulante behandelingen problematisch. Met andere 
woorden: de motivatie om behandeld te worden moet aanwezig zijn en de behandeling moet 
mogelijk zijn. Bovendien mag het recidivegevaar niet erg groot zijn.  
Dit alles leidt ertoe dat per slot van rekening alleen jongeren een pij-advies krijgen, die ofwel 
als onbehandelbaar worden beschouwd, ofwel ‘uitbehandeld’ zijn of elke vorm van 
medewerking weigeren, ofwel een ernstige psychische stoornis hebben waarvoor een gesloten 
setting voor een psychiatrische behandeling noodzakelijk is. Gechargeerd: jongeren zonder 
ernstige psychische stoornis die als ‘nog behandelbaar’ worden gezien, krijgen geen pij-
maatregel.  
 
Het is deze combinatie van factoren die er toe heeft geleid dat de instroom in de pij-maatregel 
vanaf 2005 is gedaald. Werd vroeger het hulpverleningscriterium als vraag betrokken op de 
jongere – is voor deze specifieke jongere de pij in het belang van zijn ontwikkeling – 
tegenwoordig wordt de vraag primair betrokken op de maatregel zelf: is deze specifieke 
maatregel überhaupt in het belang van een jongere, mede gezien de alternatieven. Omdat 
professionals hier tegenwoordig meer aan twijfelen, keert het derde criterium zich in feite 
tegen de maatregel zelf.  
 
Ontwikkeling van het aantal aanvragen van Pro Justitia onderzoek en pij-adviezen 
Op basis van de interviews kunnen we als belangrijkste conclusie trekken dat het vooral de 
veranderde houding van de professionals tegenover de pij-maatregel is die de afname van het 
aantal opleggingen van de pij-maatregel heeft veroorzaakt, waarbij externe factoren een 
belangrijke rol speelden.  
Als deze conclusie juist is, zou dit niet alleen weerspiegeld moeten worden in een daling van 
het aantal aanvragen voor dubbelonderzoeken (waarbij op een mogelijke pij wordt 
geanticipeerd) maar vooral in een daling van het aantal pij-adviezen. In de adviezen wordt 
immers impliciet de pij-maatregel geëvalueerd op basis van inhoudelijke overwegingen en 
verwachte effectiviteit.  
Om deze conclusies te toetsen, zijn cijfers van het NIFP opgevraagd over de ontwikkeling van 
het aantal onderzoeksaanvragen en pij-adviezen vanaf 2000. In grafiek I vergelijken we de 
ontwikkeling van het totaal aantal rapportages Pro Justitia, het aantal dubbelrapportages, het 
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aantal pij-adviezen en het aantal daadwerkelijk opgelegde pij-maatregelen. Alle aantallen zijn 
weergegeven als indexcijfer waarbij het aantal in 2005 op 100 is gesteld. De lijnen geven dus 
de relatieve veranderingen weer van het aantal ten opzichte van 2005. 
 

Grafiek I: ontwikkeling van het totaal aantal rapportages PJ, dubbelrapportages, pij-
adviezen en pij-opleggingen, uitgedrukt als index (2005=100) 

 

 
We zien een lichte daling van het totaal aantal rapportages PJ in de periode 2005-2008. Het 
aantal rapportages van dubbelonderzoeken daalt in die periode echter sterker. Dit weerspiegelt 
een relatieve daling van het aantal aanvragen voor dubbelonderzoeken PJ. Bovendien zien we 
het aantal pij-adviezen nog sterker dalen dan het aantal dubbelrapportages. Nu kan een pij-
advies alleen worden gegeven op basis van een dubbelonderzoek, dus het aantal pij-adviezen 
zal moeten dalen als het aantal dubbelonderzoeken daalt. De in verhouding nog sterkere 
daling van het aantal pij-adviezen impliceert dat ook het deel van de dubbelonderzoeken dat 
in een pij-advies resulteert, daalt.  
Verder zien we dat het aantal pij-opleggingen de ontwikkeling van het aantal pij-adviezen 
nauw volgt. We constateerden al eerder dat het aantal pij-opleggingen vanaf 2009 stabiliseert. 
We zien nu dat dit hand in hand gaat met een stabilisatie van het aantal aanvragen voor 
dubbelonderzoek en het aantal pij-adviezen.  
 
De cijfers bevestigen exact de conclusies die op basis van de interviews konden worden 
getrokken: de daling van het aantal pij-opleggingen is vooral veroorzaakt door een 
verandering in de houding van de professionals bij de Raad en het NIFP en van de rapporteurs 
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PJ. Het zijn immers vooral de professionals bij de Raad en het NIFP die bepalen of er een 
dubbelonderzoek wordt aangevraagd en het zijn de rapporteurs die de adviezen geven. 
Precies in de periode dat de daling van het aantal pij-opleggingen plaatsvindt, zien we een 
terugloop van het aantal aanvragen voor dubbelonderzoeken en een nog sterkere daling van 
het aantal pij-adviezen in de rapportages PJ. En wanneer na 2008 het aantal pij-opleggingen 
stabiliseert, zien we tevens een stabilisatie van het aantal dubbelonderzoeken en pij-adviezen. 
Het negatieve imago van de JJI en de komst van alternatieve behandelmethoden lijken, naast 
een autonome verandering in de opvattingen van de professionals over de beste wijze van 
behandelen, hierbij een belangrijke rol te hebben gespeeld. In die zin is de houding van de 
professionals grotendeels een intermediaire variabele. 




