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Woord vooraf 

 
Dit onderzoek had alle kenmerken van een spannende speurtocht. Er werd een verklaring 
gezocht voor de daling vanaf 2005 van het aantal jongeren dat een pij-maatregel krijgt 
opgelegd. Deze daling bleek in bijna alle arrondissementen aanwezig te zijn. Dan denk je als 
onderzoeker dat de oorzaak hiervan bekend moet zijn bij de mensen in het veld. Dat was 
echter niet het geval. Wel lagen er aanvankelijk één of twee hypothesen op tafel maar die 
werden al snel gefalsifieerd. Vanaf dat moment werd het speurwerk.  
Het ging er bij dit onderzoek niet om een falend mechanisme of tekortkomingen in de 
rechtspraak of jeugdzorg boven water te halen. Een daling van het aantal pij-opleggingen is 
bovendien op zichzelf een goede zaak. Weten waarom dit gebeurt, is niettemin belangrijk. 
 
Opdrachtgever van het onderzoek is het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het onderzoek 
is uitgevoerd door Decide bv, een onderzoek- en adviesbureau verbonden aan de 
Rijksuniversiteit Groningen dat deel uitmaakt van de dutch group. Uitvoerder van het 
onderzoek is dr. Jelle van der Knoop, senior onderzoeker Decide, met medewerking van 
mevrouw prof. mr. dr. H.K. Elzinga, Dean University of Groningen Honours College. De 
wetenschappelijke begeleiding was in handen van prof. dr. F.N. Stokman, hoogleraar 
Methoden en Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek, Rijksuniversiteit 
Groningen.  
 
De begeleidingscommissie bestond uit: de heer prof. mr. P.C. Vegter, voorzitter (RUN, 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid), de heer A.P. de Boer (Directie Justitieel Jeugdbeleid, 
Ministerie Veiligheid en Justitie), mevrouw dr. M.M. Kempes (Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum, Ministerie van Veiligheid en Justitie), de heer mr. A.P. van der 
Linden (Rechtbank Amsterdam), mevrouw drs. A. Schouten (portefeuillehouder jeugd van het 
NIFP) en de heer A. Sonnenschein BJ MA (aanvankelijk onderzoeker bij het WODC, later 
beleidsadviseur criminaliteitsbeheersing bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude). 
De onderzoekers danken de leden van de commissie voor hun goede adviezen en hun 
waardevolle commentaar op de conceptversies van het rapport. 
 
Dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de bereidwillige en openhartige 
medewerking van de geïnterviewde respondenten, werkzaam bij het OM, de Raad voor de 
Kinderbescherming en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie 
(NIFP) in de arrondissementen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De 
onderzoekers willen alle respondenten hiervoor van harte dank zeggen.  
Ten slotte bedanken zij in het bijzonder het NIFP dat cijfers ter beschikking stelde die voor dit 
onderzoek erg belangrijk bleken. 
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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. 
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1. Inleiding 

 

In het kader van het WODC onderzoeksprogramma pij-maatregel rees aandacht voor de 
daling van het aantal opleggingen van de pij-maatregel na 20052. In verschillende publicaties 
is deze daling geconstateerd en is er naar oorzaken gezocht.3 Sommige mogelijke oorzaken 
lijken plausibel, zoals de komst van nieuwe alternatieven voor de pij-maatregel: de 
Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) en de nieuwe separate Jeugdzorgplus of de slechte 
naam die de JJI’s in het vorige decennium kregen. Het mechanisme echter hoe deze 
alternatieven of factoren in de praktijk het aantal pij-opleggingen beïnvloedden, is onduidelijk 
en daardoor behouden genoemde verklaringen een speculatief karakter. 

Teneinde dit mechanisme achter de daling van de oplegging van de pij-maatregel op te 
helderen, besloot het WODC het besluitvormingsproces van de actoren die betrokken zijn bij 
het adviseren en eisen van de pij-maatregel te laten onderzoeken. Actoren die participeren in 
de besluitvorming voorafgaande aan de terechtzitting zijn het OM, de Raad voor de 
Kinderbescherming, het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie 
(NIFP) en het Bureau Jeugdzorg/Jeugdreclassering. Uiteindelijk wordt de bedoelde daling 
gerealiseerd door een verandering van de besluitvorming van deze actoren, hetzij als gevolg 
van externe factoren, hetzij door een verandering in de houding en opstelling van hen zelf, 
hetzij door een combinatie van beide. Natuurlijk moet ook de eventueel veranderde opstelling 
van de rechters tegenover de pij-maatregel hierbij worden betrokken. Dit viel echter buiten 
het bestek van dit onderzoek en was elders onderwerp van onderzoek.4 

De vraagstelling die aanvankelijk ten grondslag lag aan dit onderzoek, richtte zich in het 
bijzonder op de rol van de komst van de Jeugdzorgplus. Tussen 2005 en 2010 werden, eerst 
mondjesmaat, jongeren die op strafrechtelijke- en civielrechtelijk titel in de JJI’s verbleven, 
gescheiden; een scheiding die in januari 2010 volledig was. Dit leek een voor de hand 
liggende verklaring voor de parallel daaraan dalende instroom van jongeren met een pij-
maatregel. Na de deskresearch en een aantal voorbereidende gesprekken met deskundigen 
bleek al snel dat de komst van de Jeugdzorgplus hooguit één van factoren kon zijn van de 
daling. Vanaf dat moment verbreedde de vraagstelling van het onderzoek: welke oorzaken 
zijn denkbaar en wat is het effect van elk daarvan op de besluitvorming, respectievelijk het 
adviseren en eisen van de pij-maatregel. 

Een van de mogelijke externe oorzaken voor een daling van het aantal pij-opleggingen is een 
daling van het aanbod van ernstige delicten die tot een pij-maatregel kunnen leiden. Hoewel 
dit aspect wel wordt aangestipt in het onderzoek, kunnen hierover alleen conclusies worden 
getrokken op basis van een breed kwantitatief onderzoek waarin ook cijfers over aangiftes en 
opsporing worden meegenomen. Dit viel buiten het bestek van het onderzoek.  

Het onderzoek is in eerste instantie gebaseerd op kwalitatieve informatie. Er zijn zeer 
uitvoerige interviews gehouden met officieren van justitie en medewerkers van de Raad voor 
de Kinderbescherming (Raad) en het NIFP in de arrondissementen van de vier grote steden: 

                                                 
2 Als over de pij-maatregel wordt gesproken wordt daar altijd de onvoorwaardelijke pij-maatregel mee bedoeld, 
tenzij anders aangegeven. 
3 Minister van Justitie (2010); Bruning e.a. (2011); Verberk en Ten Berge (2010); Sonnenschein e.a.(2010). 
4 Verberk en Ten Berge (2010), Bruning e.a. (2011). 
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Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.5 Het doel hiervan is inzicht te verkrijgen van 
de praktijk van de besluitvorming op basis van de percepties en ervaringen van de 
deelnemers. De formele stappen in de rechtsgang vormen daarbij de leidraad maar zijn zelf 
geen onderwerp van onderzoek. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van kwantitatieve data. De belangrijkste hiervan zijn gegevens 
van het NIFP over de rapportages Pro Justitia. Het hoofddoel hiervan was een empirische 
toets te verkrijgen van de conclusies die op basis van de interviews werden getrokken. De 
kwantitatieve data blijken volledig consistent te zijn met de conclusies op basis van de 
interviews en vormen een krachtige ondersteuning hiervan. 
 
Na het hoofdstuk over de vraagstelling en het kader, volgt in hoofdstuk 3 de aanpak van het 
onderzoek. In de rapportage van de resultaten van het onderzoek beginnen we in 4.2 met een 
nadere beschouwing van de daling van het aantal opleggingen van de pij-maatregel: voor 
welk fenomeen zoeken we nu precies een verklaring. Daaruit blijkt dat er sprake is van een 
kortstondige daling in de periode 2006-2008. Vervolgens wordt in 4.3 een beschrijving 
gegeven van de besluitvorming in het traject dat een jongere doorloopt die mogelijk een pij-
maatregel krijgt opgelegd. Dit is een noodzakelijke stap in de analyse omdat dit de 
aanknopingspunten oplevert voor de mogelijke invloed van externe factoren en een mogelijk 
veranderde houding van de betrokken actoren. Het proces bevat een vijftal besluiten die 
cruciaal zijn bij de kans van een jongere op een pij-maatregel. Deze leveren reeds een 
vingerwijzing op naar de mogelijke verklaringen van de daling. Vervolgens gaan we in 4.4 
van een achttal externe factoren na in hoeverre deze de besluitvorming in het verleden hebben 
beïnvloed. Hierbij komen ook de effecten van deze factoren op de houding van het OM en de 
professionals bij de Raad en het NIFP en de rapporteurs Pro Justitia. We laten de 
respondenten hierbij uitvoerig aan het woord. We zullen zien dat er een scherp beeld ontstaat 
van de oorzaken van de daling van de pij-opleggingen. De houding van de professionals – 
gedragsdeskundigen, psychiaters – blijkt hierbij doorslaggevend. Hierbij spelen niet alleen de 
externe factoren een rol: er is tevens sprake van een autonome verandering van hun opstelling. 
Het heeft te maken met de professionele beantwoording van de vraag wat een goede en 
effectieve behandeling is van jongeren die wettelijk gezien in aanmerking zouden kunnen 
komen voor een pij-maatregel. Hiervan doen we verslag in 4.5. 

Vervolgens confronteren we in 4.6 de conclusies met de ontwikkeling van het aantal en aard 
van de rapportages Pro Justitia en de adviezen die deze bevatten in de relevante periode. We 
zien hierin trends die volledig consistent zijn met het op basis van de interviews tot stand 
gekomen beeld. De conclusies volgen in hoofdstuk 5. 
 
Tot slot merken we op dat dit onderzoek niet is gericht op wet- en regelgeving. Het juridisch 
kader wordt globaal geschetst, maar juridische vragen blijven hier buiten beschouwing. 

                                                 
5 G4 arrondissementen. 
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2. Kader en vraagstelling 
 

De laatste zes jaren valt er een afname te constateren in het aantal jongeren dat een pij-
maatregel krijgt opgelegd (Sonnenschein e.a., 2010). Op een algemeen niveau zijn hier 
verschillende verklaringen voor te geven. Zo zou de daling te maken kunnen hebben met een 
verandering in de inhoudelijke afwegingen van OM, betrokken partijen als de Raad voor de 
Kinderbescherming (Raad) en de rechters. De oorzaak zou ook een verandering kunnen zijn 
in het aanbod van zaken: wellicht daalt het aantal delicten dat kan leiden tot een pij-maatregel. 
Volgens Sonnenschein zijn voor dit laatste argumenten te vinden. Weer een andere verklaring 
zou het ontstaan van nieuwe alternatieve behandeltrajecten kunnen zijn. Een belangrijke 
ontwikkeling wat dit laatste betreft, is de komst van de civielrechtelijke Jeugdzorgplus, de 
opvolger van de gesloten jeugdzorgvoorzieningen, die voor 2008 volledig ondergebracht 
waren in de justitiële jeugdinrichtingen (JJI). Daarnaast is op 1 februari 2008 de 
strafrechtelijke gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) ingevoerd. 

Dergelijke externe factoren zoals een daling van het aanbod dan wel de komst van de 
Jeugdzorgplus kunnen een directe invloed op het besluitvormingsproces hebben maar kunnen 
ook de houding van de betrokken actoren beïnvloeden. Dit laatste kan eveneens leiden tot een 
– indirecte – verandering van de uitkomst van het besluitvormingsproces. Ten slotte kan zich 
ook nog een autonome verandering in de houding van de betrokken actoren voordoen die tot 
andere uitkomsten leidt bij de afweging wel of geen pij-maatregel te adviseren dan wel te 
eisen. In figuur 1 is een en ander schematisch weergeven. 

 

Figuur 1: schematisch weergegeven interacties in het traject naar een pij-oplegging 
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Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe de daling van het aantal jongeren dat een pij-
maatregel krijgt opgelegd kan worden verklaard. Meer specifiek richt het onderzoek zich op 
de vraag welke rol (een verandering in) het besluitvormingproces hierbij speelt dat aan de 
eventuele oplegging van de pij-maatregel vooraf gaat. Het onderzoeksdomein beperkt zich 
dan tot de bovenste driehoek in bovenstaande figuur plus de advisering aan de rechters.  

Dit brengt ons bij de volgende vraagstelling: 

• Welke externe factoren, waaronder de komst van een nieuwe vorm van (civielrechtelijke) 
gesloten jeugdzorg, de jeugdzorgplus, hebben het besluitvormingsproces beïnvloed 
jongeren die een delict hebben gepleegd, maar ook behandeling behoeven, wel of geen 
pij-maatregel op te leggen?  

• Op welke wijze vond deze beïnvloeding plaats en welke actoren en mechanismen spelen 
hierbij een aanwijsbare rol? 

• Wat is de opstelling en het afwegingsmechanisme van elk van de belangrijkste betrokken 
actoren en in hoeverre en hoe zijn deze veranderd? 

 

Afbakening 

Het onderzoek richt zich op de besluitvorming in de praktijk vanaf de aanhouding van de 
jongere tot aan de terechtzitting en op de rol die externe factoren daarbij spelen. Geen 
aandacht zal worden geschonken aan het proces dat aan de aanhouding voorafgaat. Het is 
voor te stellen dat bijvoorbeeld een verbeterde jeugdzorg, een betere aanpak van 
jeugdcriminaliteit of een afnemend rendement van de opsporing leidt tot een daling van het 
aantal jongeren dat mogelijk voor een pij in aanmerking komt. Hoewel dit wel even wordt 
aangestipt, richt het onderzoek zich niet op deze fase. Dit zou een kwantitatieve benadering 
vereisen waarin ook ontwikkelingen in aangiftes en opsporing worden betrokken. Dit valt 
buiten het bestek van dit onderzoek. 
Evenmin wordt de houding van en afdoening door de rechters onderzocht. Dit komt in een 
ander onderzoek in opdracht van WODC aan de orde.6 De opstelling van de rechters is 
belangrijk, met name omdat het OM en de professionals bij Raad en NIFP en de rapporteurs 
PJ in hun advisering en opstelling mogelijkerwijs anticiperen op de afdoening door de 
rechters. Het laatste zou met terugwerkende kracht de houding van de andere partijen kunnen 
beïnvloeden. 
In het navolgende zullen we kort ingaan op de besluitvorming, het wettelijk kader van de pij-
maatregel en de externe factoren die mogelijkerwijs een rol hebben gespeeld bij de daling van 
het aantal pij-opleggingen.  
 

2.1 Besluitvorming 

Een jongere die in aanmerking zou kunnen komen voor een pij-maatregel, doorloopt 
voorafgaand aan de afdoening door de rechter een selectie- en beoordelingstraject. Figuur 2 
bevat een schets van de stappen in de rechtsgang die een jongere doorloopt naar een eventuele 
pij-oplegging. We beperken ons bij het hieronder besproken selectie- en beoordelingstraject 
dus tot de gevallen waarin de jongere een ernstig strafbaar feit pleegt en vervolgens in het 
strafrechtelijk traject belandt.  
                                                 
6 Zie Bruning e.a. (2011) en Verberk en Ten Berge (2010). 
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Naast de officier van justitie (ovj) en de rechter oefenen mogelijkerwijs andere partijen 
invloed uit op de keuzes die er ten aanzien van de jongere worden gemaakt, zoals de Raad 
voor de Kinderbescherming. Welke invloed dit in de praktijk is, welke vorm deze aanneemt 
en in welke fases deze wordt uitgeoefend, is onderwerp van onderzoek.  
 
Als een jongere wordt verdacht van een ernstig strafbaar feit wordt hij7 aangehouden en 
overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Vervolgens zal de jongere worden 
voorgeleid aan de (hulp)ovj die beslist of de jongere in verzekering wordt gesteld. Dit duurt 
maximaal drie dagen met een mogelijkheid tot verlenging met drie dagen. De jongere verblijft 
de drie dagen meestal op het politiebureau.  
Gedurende deze tijd kan er onderzoek worden gedaan door de politie. De verdachte krijgt een 
advocaat toegewezen en er komt een onderzoeker van de Raad voor de Kinderbescherming op 
bezoek. 
 
Figuur 2: schematische weergave van het besluitvormingsproces, leidend naar de 
eventuele oplegging van de pij-maatregel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
7 Ter wille van de leesbaarheid wordt uitsluitend gebruik gemaakt van mannelijke vervoegingen. 
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De raadsonderzoeker informeert de jongere over zijn situatie en verkrijgt een eerste indruk 
van hem (‘de vroeghulp’); daarnaast verzamelt hij informatie over zijn achtergrond. Op basis 
van de verzamelde informatie stelt de raadsonderzoeker een rapport op dat hij naar de officier 
van justitie (ovj) en de rechter-commissaris (RC) stuurt. 
Binnen drie dagen en 15 uren na de aanhouding moet de verdachte worden voorgeleid aan de 
RC. Hier zijn in het algemeen de ouders van de jongere bij aanwezig. De RC spreekt met de 
jongere en bekijkt of de inverzekeringstelling rechtmatig is. In de regel vordert de officier van 
justitie bij de voorgeleiding ook de inbewaringstelling. Deze duurt maximaal 14 dagen. Bij 
de overweging of de RC een bevel tot bewaring verleent, gaat hij na of hij de bewaring ook 
kan schorsen onder voorwaarden en de jongere naar huis kan laten gaan. In zijn algemeenheid 
heeft schorsing de voorkeur bij jongeren; inhechtenisneming volgt pas indien er niet kan 
worden geschorst. De voorwaarden waaronder geschorst wordt, zijn divers. Naast de 
algemene voorwaarde dat de jongere niet opnieuw een delict mag plegen, kan hij bijvoorbeeld 
onder huisarrest worden gesteld of moet hij zich laten begeleiden door de jeugdreclassering 
(JR) of krijgt hij een verbod tot contact met het slachtoffer. Houdt de jongere zich niet aan de 
voorwaarden dan kan de schorsing worden opgeheven. Als de RC de vordering tot bewaring 
afwijst moet de jongere worden vrijgelaten. Dit laat onverlet dat vervolgens de kinderrechter 
in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel een machtiging tot uithuisplaatsing kan 
afgeven, zelfs voor plaatsing in een Jeugdzorgplus inrichting. 
 
Meent de ovj dat de voorlopige hechtenis moet voortduren, dan dient hij een vordering tot 
gevangenhouding in. De meervoudige raadkamer van de rechtbank beslist op deze vordering. 
Het bevel tot gevangenhouding wordt voor maximaal 90 dagen verleend. Ook in deze fase 
wordt bekeken of de voorlopige hechtenis onder voorwaarden kan worden geschorst. 
Gewoonlijk wordt een jongere voor de tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis in een 
justitiële jeugdinrichting geplaatst. Tijdens de voorlopige hechtenis wordt er eventueel een 
persoonlijkheidsonderzoek (po) met betrekking tot de verdachte uitgevoerd.8 De rechter kan 
slechts een pij-maatregel opleggen na advisering door ten minste twee gedragsdeskundigen 
van verschillende disciplines.9 Het NIFP draagt deze gedragswetenschappers voor. Tijdens 
het hele traject winnen ovj en RC de adviezen in van de Raad. 
 
Ten slotte vindt de terechtzitting plaats. Ernstige en/of complexe zaken worden altijd door de 
meervoudige kamer van de rechtbank (MK) behandeld. Een delict dat tot het opleggen van 
een pij-maatregel kan leiden, wordt per definitie als een ernstige of complexe zaak beschouwd 
en wordt dus altijd door de MK afgedaan. Veertien dagen na de terechtzitting wijst de MK 
vonnis. Daarin staat of de jongere schuldig is en zo ja, welke sanctie aan hem wordt opgelegd. 
Dit kan onder meer zijn een geldboete, een taakstraf, jeugddetentie, een 
gedragsbeïnvloedende maatregel en een pij-maatregel. De rechter kan al deze modaliteiten 
zowel onvoorwaardelijk als voorwaardelijk opleggen. 
 
In dit onderzoek wordt het besluitvormingsproces rond het adviseren en eisen van de pij-
maatregel, zoals dit zich in de praktijk afspeelt, nader beschreven. Zo wordt geïnventariseerd 
welke feitelijke rol de verschillende actoren vervullen in de verschillende fases van het 
proces. Invloed, opstelling en afwegingsmechanisme van de betrokken partijen worden in 
kaart gebracht. Tevens worden de meest cruciale besluiten geïdentificeerd in het traject naar 
                                                 
8 In dit rapport worden ‘Pro Justitia onderzoek’ en ‘persoonlijkheidsonderzoek’ (po) als synoniemen gehanteerd.  
De rapportage op basis van het Pro Justitia onderzoek wordt de ‘rapportage Pro Justitia’ genoemd, wat zal 
worden afgekort tot ‘rapportage PJ’. 
9 Zie art. 77s Wetboek van Strafrecht. 
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een eventuele pij-oplegging en wordt de rol die de actoren hierbij spelen in kaart gebracht. Er 
wordt ook gekeken naar de meest voor de hand liggende alternatieven voor de pij-maatregel 
en of daar de laatste jaren veranderingen in zijn opgetreden. 
Bij dit alles zullen de effecten van een aantal externe factoren worden betrokken. Zie 2.3. 
Het onderzoek richt zich nadrukkelijk niet op de procesregels en de rechtsgang. 
 
 
2.2 De pij-maatregel: het wettelijk kader 
 
Dit onderzoek richt zich op het besluitvormingsproces rond het opleggen van de 
onvoorwaardelijke pij-maatregel in de praktijk. Voor een goed begrip hiervan is een beknopte 
beschrijving van het wettelijk kader van de pij-maatregel zinvol. Voor een uitvoerige 
beschrijving verwijzen we naar De Jonge en Van der Linden (2007), Bartels (2007) of 
Bruning (2011).  

Voor de goede orde zij hier vermeld dat deze beschrijving is gebaseerd op de pij-maatregel 
zoals die gold gedurende de jaren waarover het onderzoek plaats vond. Hier is derhalve niet 
meegenomen de wijziging van de pij-maatregel zoals die op 1 juli 2011 is ingevoerd en 
waarbij ondermeer de termijnen van 2, 4 en 6 jaar zijn gewijzigd in respectievelijk 3, 5 en 7.10  

De maatregel ‘plaatsing in een inrichting voor jeugdigen’, kortweg pij-maatregel genoemd, 
behelst een gesloten behandeling in een justitiële jeugdinrichting voor twee jaar.11  Deze duur 
kan verlengd worden, tot in sommige gevallen maximaal zes jaar. 
De pij-maatregel is in 1995 ingevoerd en is historisch gezien voortgekomen uit een 
samenvoeging van twee verschillende maatregelen: de ter beschikkingstelling (tbr) en de 
plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling (pibb). De tbr beoogde 
heropvoeding en was bedoeld voor jongeren die in een problematisch milieu opgroeiden 
zonder uitzicht op verbetering hiervan. Het kind dat de maatregel kreeg opgelegd, onderging 
een gedwongen hulpverlening. De noodzakelijk geachte begeleiding en behandeling kon 
binnen of buiten een inrichting plaatsvinden. De pibb was bedoeld voor ‘afwijkende’ 
jeugdigen, zeer moeilijk opvoedbare, psychopathische jeugdigen, die niet of verminderd 
toerekeningsvatbaar waren, voor jeugdigen bij wie sprake was van een gebrekkige 
ontwikkeling of ziekelijke stoornis der geestesvermogens.12 Deze maatregel kan beschouwd 
worden als een pendant van de TBS en hield in dat de jongere geplaatst werd in een gesloten 
inrichting om behandeld te worden. 
 
Om vandaag de dag een pij-maatregel te kunnen opleggen moet aan drie criteria (cumulatief) 
worden voldaan: 

a. het is een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten; 
b. de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen 

vereist het opleggen van de maatregel; 
c. de maatregel is in het belang van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van 

de verdachte. 
 

                                                 
10 Wet tot wijziging van de ondermeer de PIJ Stb. 2010, 818; Inwerkingtreding Stb. 2011, 296. 
11 Er kunnen overwegingen zijn om de jongere elders te plaatsen, bijvoorbeeld in een specialistische 
psychiatrische kliniek. 
12 Bartels (2007), pp 71. 
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De pij is bedoeld als sanctie voor zwaardere misdrijven en kent zowel een behandelings- als 
een veiligheidsdoel. De jongere moet de behandeling en opvoeding krijgen die hij nodig heeft 
en de maatschappij moet beschermd worden.13 
De pij-maatregel duurt twee jaar maar dit kan worden verlengd.14 Dit laatste kan alleen indien 
de maatregel is opgelegd voor een delict dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de 
onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. In dit geval kan de duur van de 
pij verlengd worden met maximaal twee jaar. Wordt de pij opgelegd aan een jongere met een 
gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestesvermogens ten tijde van het 
begaan van het strafbare feit, dan kan er tot maximaal zes jaar worden verlengd.15 Of er 
verlengd wordt, hangt dus af van het gevaarcriterium plus de beoordeling hoelang de jongere 
behandeling en opvoeding in een gesloten setting nodig heeft.16 
 
De pij-maatregel kent dus drie sporen17: 

1. Voor zuivere vermogensmisdrijven, geldt een maximale duur van twee jaar. 
2. Voor geweld- of zedenmisdrijven tegen personen, begaan door in beginsel normale 

jongeren die heropvoeding behoeven, geldt een maximale duur van vier jaar. 
3. Voor geweld- of zedenmisdrijven, begaan door jongeren met een gebrekkige 

ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestesvermogens, geldt een maximale duur 
van zes jaar. 
 

We zien dus dat de doelstellingen en gronden van de beide vroegere maatregelen die 
samengevoegd werden in de pij-maatregel deels terugkeren. De doelgroep van de tbr zien we 
min of meer terug in het tweede spoor, die van de pibb in het derde spoor. 

In de literatuur wordt de pij-maatregel veelal als ‘ultimum remedium’ van het jeugdstrafrecht 
bestempeld. Als reden wordt aangevoerd dat het jongeren betreft waarvoor jeugddetentie geen 
toereikende reactie is18 vanwege de ernst van het misdrijf terwijl een civielrechtelijke aanpak 
geen oplossing biedt of heeft geboden. Bovendien gaat het om jongeren die een gesloten 
behandeling behoeven vanwege psychische stoornissen dan wel om jongeren wier 
opvoedingssituatie ingrijpend dient te veranderen.19 

Voordat de pij-maatregel kan worden opgelegd, dient er een advies door ten minste twee 
gedragsdeskundigen van verschillende disciplines te zijn uitgebracht. Als er een indicatie is 
dat de verdachte een psychische stoornis heeft, dient één van deze twee deskundigen een 
psychiater te zijn. Een advies van een psychiater is tevens voorwaarde voor het kunnen 
opleggen van een pij-maatregel met een maximale duur van zes jaar. Om tot een advies te 
komen voert de gedragsdeskundige of psychiater een zogenaamd Pro Justitia onderzoek (PO) 
uit. Deze onderzoeken worden georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Forensische 
Psychiatrie en Psychologie (NIFP). De rechter is overigens niet gebonden aan het advies dat 
wordt uitgebracht. 

                                                 
13 Bruning (2011), pp 21. 
14 Met ingang van 1 juli 2011 is door een  wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen de duur 
van de onvoorwaardelijke pij-maatregel geen twee maar drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. 
15 Idem, pp 73, 77. Zie art. 77t  (oud) Wetboek van Strafrecht. 
16 Bruning, pp.23. 
17 Idem, pp 78. 
18 Jeugddetentie heeft vanaf 1995 een maximale duur van een jaar voor jongeren tot 16 jaar en twee jaar voor 16, 
en 17 jarigen. 
19 Bartels (2007), pp 71. 
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Weigert de verdachte mee te werken aan het onderzoek dan kan de rechter de maatregel nog 
wel opleggen.20 
Het onderzoek van twee gedragsdeskundigen zullen we in dit rapport een dubbelonderzoek 
Pro Justitia of kortweg een dubbelonderzoek noemen. 
 
Een jongere met een pij-maatregel wordt door een selectiefunctionaris in een inrichting 
geplaatst; dit kan een rijks- of een particuliere inrichting zijn, eventueel ook een 
specialistische kliniek. Bij de selectie van de inrichting let de selectiefunctionaris op 
aanwijzingen van het OM en van de rechter die advies heeft uitgebracht over de plaatsing.21 
De jongere kan eventueel een plaatsing elders afdwingen middels een bezwaar- en 
beroepsprocedure bij respectievelijk de selectiefunctionaris en de Raad voor 
strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ). 
 
Een pij-maatregel kan ook voorwaardelijk worden opgelegd met een proeftijd van maximaal 
twee jaar. In dat geval worden aan de jongere bijzondere voorwaarden opgelegd. Deze 
voorwaarden houden veelal het volgen van ambulante (psychiatrische) behandeltrajecten in. 
Houdt de jongere zich niet aan de gestelde voorwaarden, dan kan de voorwaardelijke pij-
maatregel worden omgezet in een onvoorwaardelijke pij-maatregel. De tenuitvoerlegging van 
de voorwaardelijke pij-maatregel ligt bij de Jeugdreclassering (JR) van Bureau Jeugdzorg 
(BJZ). Deze laatste instantie houdt toezicht op de naleving van de bijzondere voorwaarden. 

  

2.3 Externe factoren 

De inventarisatie van deze factoren vond plaats op basis van een deskresearch en een viertal 
voorbereidende gesprekken met officieren van justitie en een medewerker van het Nederlands 
Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). De externe factoren zijn zeer 
verschillend van aard. Sommige zijn de neerslag van formele veranderingen die de wetgever 
heeft doorgevoerd. Andere hebben te maken met ontwikkelingen in behandelmethoden en de 
tenuitvoerlegging van de pij-maatregel. Weer andere hebben direct te maken met de 
besluitvormingspraktijk. 

• De komst van de Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM): vanaf 1 februari 2008 
kunnen jongeren een Gedragsbeïnvloedende maatregel opgelegd krijgen. Deze maatregel 
moet het gat opvullen tussen de jeugddetentie met bijzondere voorwaarden en de pij-
maatregel. Een GBM houdt in dat de jongere een behandeltraject van maximaal 1 jaar 
verplicht moet doorlopen. Voor de GBM is een advies nodig van de Raad. Het 
behandeltraject wordt uitgestippeld en uitgevoerd door de Jeugdreclassering van Bureau 
Jeugdzorg. Werkt de jongere niet mee dan moet hij in beginsel de rest van de tijd in een 
justitiële jeugdinrichting doorbrengen. Daarbij is het wel mogelijk dat de kinderrechter 
vervolgens de jeugddetentie schorst onder voorwaarden die gelijk zijn aan de invulling 
van de GBM. Wordt voor een jongere een pij-maatregel overwogen dan kan in sommige 
gevallen de GBM een alternatief zijn. De komst van de GBM kan daardoor het aantal pij-
opleggingen beïnvloeden. 

                                                 
20 Art. 77s lid 4, Wetboek van Strafrecht. 
21 Bartels (2007), pp 80. 
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• De komst van de Jeugdzorgplus: voorheen werden jongeren die op een civielrechtelijke 
titel een gesloten behandeling kregen, geplaatst in een JJI, waar ook jongeren zaten op een 
strafrechtelijke titel. Dit zijn streng beveiligde inrichtingen waarin jongeren weinig 
bewegingsvrijheid hebben. Er is bijvoorbeeld weinig gelegenheid voor contact met de 
familie. Deze civielrechtelijk geplaatste jongeren, op wie het criterium ernstige bedreiging 
van hun ontwikkeling van toepassing is, verbleven al sinds het begin van de twintigste 
eeuw in dezelfde leefgroepen als strafrechtelijk veroordeelde jongeren. Dit riep in de 
afgelopen decennia veel weerstand op en leidde in 2004 tot een besluit van de ministers 
van Justitie en VWS het bij elkaar plaatsen van jongeren op straf- en civielrechtelijke titel 
te beëindigen.22  
Om gedwongen behandeling binnen separate gesloten jeugdzorg, Jeugdzorgplus, mogelijk 
te maken, is de Wet op de Jeugdzorg gewijzigd. De wetswijziging trad op 1 januari 2008 
in werking.23 Om deze jongeren hierin op te kunnen vangen werd er vanaf 2008 tot en met 
2010 stapsgewijs nieuw gesloten jeugdzorgaanbod beschikbaar gesteld tot een capaciteit 
van uiteindelijk 1600 plaatsen. Vanaf 1 januari 2010 mogen jongeren die op 
civielrechtelijke titel in een gesloten omgeving behandeling en supervisie nodig hebben 
niet langer in de JJI’s verblijven. 
De komst van de nieuwe civielrechtelijke zorgvoorziening heeft mogelijk de 
overwegingen om voor bepaalde jongeren een pij te adviseren dan wel te eisen beïnvloed. 
Niet alleen kan het als een nieuw alternatief voor de pij-maatregel worden beschouwd, de 
betrokken actoren zouden de Jeugdzorgplus voor bepaalde categorieën jongeren wellicht 
een aantrekkelijker optie vinden dan de pij.24 In de verdere tekst wordt met de ‘Gesloten 
Jeugdzorg’ of de afkorting hiervan (GJZ) hetzelfde bedoeld als de Jeugdzorgplus. 

• Het imago van de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI): vanaf 2005 krijgt het imago van 
de JJI en de tenuitvoerlegging van de pij-maatregel in het bijzonder een aantal deuken. In 
januari 2005 verschijnt het rapport ‘Jong Vast’ (Wartna, El Harbachi & Van der Laan). 
Uit dit onderzoek van het WODC blijkt dat de recidive van jongeren die in een JJI zaten, 
enorm hoog is, althans van de jongeren die in de periode 1997-2000 zijn uitgestroomd. 
Binnen vier jaar na uitstroom is 70% van de jongeren (opnieuw) met justitie in aanraking 
gekomen vanwege het plegen van een delict. In de totale populatie van jeugdige daders is 
de algemene recidive (volgens dezelfde definitie) slechts 49%. Na vier jaar bedraagt de 
ernstige recidive in de JJI-groep 62% (vervolgd wegens misdrijven met een minimale 
strafdreiging van 4 jaar). Ook de recidive met zeer ernstige delicten (misdrijf met een 
strafdreiging van acht jaar of meer) is hoog onder JJI-jongeren (29%) in vergelijking met 
de totale populatie van jeugdige daders. In de totale populatie bedraagt dit percentage 
12%.25   
Dit rapport zorgde voor nogal wat onrust. In een brief van 10 juli 2006 meldt de 
toenmalige minister van justitie Donner een aantal belangrijke knelpunten met betrekking 
tot de pij-maatregel. Deze knelpunten hebben betrekking op de kwaliteit van 
heropvoeding en behandeling, personeel en diagnostiek en de effectiviteit van de 
maatregel.26 In de brief formuleert de minister plannen tot verbetering van de 
tenuitvoerlegging van de pij-maatregel. 

                                                 
22 Boendermaker (2008), pp. 8. 
23 Reeds vanaf 2005 werd door een aantal instellingen een beperkt aanbod voor separate gesloten jeugdzorg 
(Jeugdzorgplus)  opgezet (Boendermaker (2008), pp 15).  
24 Zie ook Sonnenschein e.a. (2010), pp 7, 8. 
25 Wartna, El Harbachi en Van der Laan, pp 8. 
26 Kamerstukken II 2005/06, 24587 en 28 741, nr 183. 
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Ook de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming kwam in 2006 met 
voorstellen tot verbetering, met name op het gebied van de behandeling.27 Alle kritiek 
wordt bevestigd door inspectierapporten van de Inspectie Jeugdzorg (2007) en een 
Rapport van de Algemene Rekenkamer (2007). De algemene conclusie van de 
inspectierapporten is dat de opvoeding- en behandeldoelstellingen in een groot aantal JJI’s 
niet werden gehaald en dat in de meeste inrichtingen geen veilige omgeving aan de 
jongeren kon worden geboden. Het rapport van de Rekenkamer stelde het rendement ter 
discussie en wees onder andere op onvolkomenheden in de uitvoeringspraktijk ten aanzien 
van het scholing- en trainingprogramma. 
Intussen kwam de Tweede Kamer tot het oordeel jongeren met een civielrechtelijke 
plaatsing niet meer in de JJI maar in aparte instellingen voor gesloten jeugdzorg te 
plaatsen: de latere Jeugdzorgplus. 
De vraag is nu of de beschadiging van het imago van de JJI, er bij professionals 
(gedragsdeskundigen, psychiaters) en officieren van justitie toe geleid heeft om 
terughoudender te worden met het adviseren respectievelijk het eisen van de pij-
maatregel.28 Hoewel de negatieve beeldvorming in eerste instantie stoelde op feitelijke 
kritiek, gaat het in dit onderzoek om het imago van de JJI als perceptie van de 
professionals. Er is niet onderzocht in hoeverre de professionals kennis van zaken hebben 
van de toenmalige kritiek. 
 

• De komst van nieuwe behandelmethoden: in de loop van het vorige decennium kwamen 
er nieuwe ambulante behandelmethoden in de belangstelling waarbij veel meer oog kwam 
voor de rol van het gezin en de omgeving van de jongere. De vraag is of professionals 
deze ambulante behandelingen voor jongeren met ernstige delicten als een alternatief zien 
voor de pij-maatregel. Dit zou het aantal pij-opleggingen doen verminderen.29 

• De komst van het instrument Beslissingsondersteuning onderzoek Geestvermogens 
(BooG): in het einde van 2007 werd een instrument in gebruik genomen dat de 
besluitvorming ondersteunt met betrekking tot de vraag of en welke soort Pro Justitia 
onderzoek (PO) er moet komen. Voor de oplegging van een pij-maatregel moet er een 
advies worden uitgebracht door minimaal twee gedragsdeskundigen van verschillende 
disciplines, wat we een dubbelonderzoek zullen noemen. De inzet van het instrument zou 
het aantal aanvragen voor een dubbelonderzoek – een voorwaarde om pij op te kunnen 
leggen – kunnen verminderen.30 

• Minder zware delicten van jongeren?: volgens sommige onderzoekers (Sonnenschein 
e.a. 2010) zijn er indicaties dat de ernst van de criminaliteit van jongeren afneemt.31 Dit 
zou een daling van het aantal pij-opleggingen tot gevolg kunnen hebben. 

                                                 
27 ‘Van pij naar bij’, advies over de verbetervoorstellen ten aanzien van de pij-maatregel, Raad voor de 
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (2006). 
28 Vergelijk ook Verberk en Ten Berge (2010), pp 14. 
29 Vergelijk ook Verberk en Ten Berge (2010), pp 14 en de brief van de Minister van Justitie (2010), 24 587, nr 
379, pp 11. 
30 Zie ook de brief van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer van 8 juli 2010: Tweede Kamer 31 839 
Jeugdzorg, nr 63. Hierin werd gesteld: “Cijfers van het NIFP wijzen uit dat het aantal multidisciplinaire 
rapportages is afgenomen en dat ook het aantal (tijdrovende) dubbelonderzoeken dankzij BooG is 
teruggebracht”. 
31 Zie ook de brief van de Minister van Justitie (2010), 24587, nr. 379, pp 11. 
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• Weigeringen: de laatste jaren zou het aantal jongeren dat weigert aan een Pro Justitia 
onderzoek (PO) mee te werken, met name om een pij te ontlopen, zijn gestegen. Zonder 
een goed gedragsdeskundigenadvies is het voor de Raad, de ovj en de rechtbank 
moeilijker om de oplegging van een pij-maatregel te motiveren. Dit zou in de praktijk 
kunnen leiden tot een daling van het aantal pij-opleggingen, niettegenstaande het feit dat 
juridisch gezien een gedragsdeskundigenadvies geen voorwaarde is voor het opleggen van 
een pij-maatregel.32 

• 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 ondertoezichtstelling (OTS) vaak lang op een plaats wachten. 
Dit zou volgens sommigen ertoe hebben kunnen leiden dat jongeren in een aantal gevallen 
een pij kregen om maar geplaatst te worden.33 Dit effect zou na 2005 verdwenen zijn, als 
gevolg waarvan het aantal pij-opleggingen mogelijkerwijs is gaan dalen. 

 

 

 

                                                 
32 Bartels (2007), pp. 79. 
33 Kruissink, M, C. Verwers (2001): “Het nieuwe Jeugdstrafrecht 2001. Vijf jaar ervaring in de praktijk”, pp 38; 
Bruning e.a. (2011), pp 15. 
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3. Opzet en aanpak van het onderzoek 
 
 
Het onderzoek tracht de vraag te beantwoorden waarom het aantal opleggingen van de pij-
maatregel de laatste zes jaar sterk is gedaald. De onderzoekers richten zich hierbij vooral op 
de besluitvorming in de praktijk in het traject naar een eventuele oplegging van een pij-
maatregel en de rol die externe factoren hierbij spelen.  
Er is voor gekozen om dit te onderzoeken met een kwalitatieve analyse op basis van 
interviews met direct betrokken professionals. Dit wordt waar mogelijk ondersteund met 
kwantitatieve data die reeds beschikbaar zijn of die opgevraagd kunnen worden. Getracht 
wordt een bij benadering holistische beschrijving te geven van de praktijk waarin alle 
interacties tussen actoren en externe factoren opgenomen zijn. Aan de hand van deze 
beschrijving wordt getracht conclusies te trekken over de invloed van externe factoren en 
veranderingen in de houding en opstelling van de betrokken actoren. De formele stappen in de 
rechtsgang vormen daarbij de leidraad in de beschrijving maar zijn zelf geen onderwerp van 
onderzoek. 
 
Operationele afbakening 
Het onderzoek beperkt zich tot de arrondissementen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht. De keuze voor deze zogeheten G4 arrondissementen kan niet als een grote beperking 
worden gezien omdat daar het aantal jongeren dat mogelijkerwijs in aanmerking komt voor 
een pij-maatregel in verhouding tot andere arrondissementen groot is. 
Een andere reden om te kiezen voor een beperkt aantal arrondissementen is dat we dan per 
arrondissement een fors aantal actoren kunnen interviewen waardoor we beter in staat zijn de 
informatie van de respondenten onderling te verifiëren. 
Zoals eerder opgemerkt valt de houding en afdoening van de rechters buiten de scope van dit 
onderzoek.  
 
Praktische opmerking over de interviews 

Vanwege de complexiteit van de materie en het feit dat de interviews grotendeels een open 
karakter hebben, zijn alle interviews door de hoofdonderzoeker afgenomen en uitgewerkt. 

Aanpak stapsgewijs 

1. Eerst zijn verkennende interviews gehouden met vier officieren van justitie, de 
coördinerend jeugdofficier in elk van de G4 arrondissementen en met mevrouw A. 
Schouten, één van de portefeuillehouders jeugd NIFP. Deze interviews dienden vooral de 
voorbereiding van de vragenlijst voor de interviews - waarbij de inventarisatie van 
mogelijke externe factoren een belangrijk onderdeel vormde - en een eerste verkenning 
van (de verschillen tussen) het besluitvormingstraject plus de verschillen op dit punt 
tussen de vier arrondissementen.  

2. Op basis van deze gesprekken en een literatuurstudie werd een vragenlijst ontworpen voor 
de interviews met de professionals. Deze vragenlijst is van commentaar voorzien door de 
begeleidingscommissie van het onderzoek (14 maart 2011) en is daarna verder uitgewerkt. 
De lijst is als bijlage I opgenomen. 
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3. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het aantal al dan niet voorwaardelijk 
opgelegde jeugddetenties en pij-maatregelen in elk van de vier arrondissementen 
afzonderlijk, werden data opgevraagd (en verkregen) bij WODC, Afdeling Statistische 
Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) over de periode 1996-2010 (OM-Data). 
Zie bijlage III. 

4. Vervolgens werden afspraken voor 24 interviews gemaakt met jeugdofficieren van 
justitie, medewerkers van de Raad en van het NIFP: uit elke beroepsgroep twee in elk van 
de vier arrondissementen. We vroegen om medewerkers die minimaal vijf jaar regelmatig 
te maken hebben gehad met zaken waarin een pij-maatregel werd overwogen dan wel 
werd opgelegd. De selectie van de officieren van justitie (ovj) werd in eerste instantie aan 
de coördinerend jeugdofficier overgelaten. Voor de respondenten van het NIFP kregen we 
introducties van mw. A. Schouten, portefeuillehouder jeugd NIFP, tevens lid van de 
begeleidingscommissie. Voor de respondenten van de Raad, kregen we deels introducties 
van de ovj in het betreffende arrondissement en deels van het Landelijk Bureau van de 
Raad. In alle arrondissementen kregen we volledige medewerking. Vrijwel alle 
respondenten voldeden aan het gestelde criterium. 

Van interviews met medewerkers van Bureau Jeugdzorg (BJZ) werd afgezien. De 
belangrijkste reden hiervoor is dat uit de gehouden interviews bleek dat BJZ weliswaar 
een belangrijke rol vervult in de directe begeleiding van de jongere en de 
informatievoorziening van met name de Raad maar dat zijn rol in de besluitvorming over 
een eventuele pij-oplegging marginaal is. Bovendien speelde mee dat het onderzoek al 
dermate was uitgedijd dat een zekere beperking noodzakelijk werd. 

5. De 24 interviews werden afgenomen in de periode eind maart – half juni 2011. De 
gesprekken vonden plaats op basis van een lijst met deels gesloten deels open vragen. Zie 
bijlage I. De gesprekken hadden over het algemeen een open karakter en er werd ruim 
gelegenheid gegeven voor aanvullende opmerkingen en impressies van de respondenten. 
Alle gesprekken verliepen goed, desalniettemin vielen er twee interviews af omdat de 
respondenten te kort in hun functie waren om de vragen goed te kunnen beantwoorden. 
Dit betrof een Raadsmedewerker en een medewerker van het NIFP. Voor het onderzoek 
resteerden dus 22 interviews. Veel geïnterviewde medewerkers van het NIFP werken 
tevens als rapporteur Pro Justitia (PJ) in een ander arrondissement. De meeste 
respondenten bij de Raad zijn gedragsdeskundige, een enkeling werkt tevens als 
onderzoeker Pro Justitia voor het NIFP. 

6. Uit de gesprekken werd duidelijk dat er twee cruciale besluiten in het 
besluitvormingstraject naar een eventuele pij-oplegging zijn: de aanvraag van een dubbel 
Pro Justitia onderzoek (PO) en de adviezen op basis van deze dubbelonderzoeken. De 
ontwikkeling van de aantallen hiervan in de laatste tien jaar leveren belangrijke 
empirische informatie op waaraan we de informatie uit de interviews kunnen toetsen. 
Daarom werden aantallen en soorten rapportages PJ en het aantal pij-adviezen waarin dit 
resulteerde aangevraagd over de periode 2000-2010. De cijfers werden bereidwillig 
verzameld en beschikbaar gesteld door het NIFP (periode 2004-2010).  

7. Daarnaast werden via het WODC data opgevraagd van de Raad voor de Rechtspraak, 
namelijk het aantal jeugdstrafzaken, uitgesplitst naar wijze van afdoening, over de periode 
2000-2010. Deze gegevens zijn nodig om cijfermatige ontwikkelingen aan te kunnen 
relateren. Zie bijlage II. 
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8. De interviews werden opgenomen. De geluidsbanden zijn integraal uitgewerkt door de 
hoofdonderzoeker.  

9. Analyse en rapportage: De teksten zijn thematisch en systematisch geanalyseerd. De tekst 
werd voorzien van codes voor de verschillende thema’s. Uitspraken die betrekking hadden 
op verschillende thema’s kregen meerdere codes. Voor elk thema werden vervolgens alle 
uitspraken bij elkaar gebracht. De kwantitatieve data werden geanalyseerd en voor het 
onderzoek relevante aspecten zijn in dit rapport grafisch weergegeven. 
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4. Resultaten 

 

4.1 Inleiding 
De onderzoeksresultaten betreffen verschillende aspecten die onderling met elkaar in verband 
worden gebracht. We beginnen met een nadere beschouwing van de daling van het aantal pij-
opleggingen: hoe zag die daling er precies uit en welk deel daarvan kan verklaard worden uit 
meer algemene trends in het aantal afdoeningen? Hiermee bakenen we scherper af welke 
daling verklaard moet worden. 
Vervolgens beschrijven we in paragraaf 4.3 de besluitvorming in de G4-arrondissementen op 
basis van de gesprekken met de respondenten. Het betreft hier de besluitvorming 
voorafgaande aan de terechtzitting tussen OM, Raad voor de Kinderbescherming (Raad), 
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), de onderzoekers 
van een rapportage Pro Justitia (PJ) en het BJZ/JR. Leidraad bij de beschrijving zijn de 
stappen in de formele rechtsgang. Het doel van de beschrijving is aanknopingspunten te 
vinden voor een verklaring van de daling: wat zijn de cruciale besluiten in het traject naar een 
pij-maatregel en hoe zijn deze mogelijkerwijs beïnvloed. 
Daarna zullen we in 4.4 ingaan op de mogelijke effecten van de externe factoren, genoemd in 
hoofdstuk 2, althans zoals dat wordt gepercipieerd door de respondenten. We zullen zien dat 
een aantal van deze factoren geen of weinig invloed heeft gehad op het aantal pij-opleggingen 
maar sommige zeer veel, zoals het negatieve imago van de JJI’s, dat vanaf 2005 ontstond. 
Verklaard wordt op welke wijze deze externe factoren konden leiden tot een daling van het 
aantal pij-opleggingen. Over sommige factoren kunnen we weinig conclusies trekken, zoals 
een mogelijke daling van het aanbod van delicten die kunnen leiden tot een pij-maatregel. 
Soms worden de ervaring en percepties van de respondenten aangevuld met data die ten 
behoeve van dit onderzoek zijn opgevraagd en met conclusies uit ander onderzoek. 
In paragraaf 4.5 wordt de gesignaleerde verandering van de besluitvorming in de praktijk 
beknopt geduid in termen van (een aantal aspecten van) het wettelijk kader.  
In 4.6 worden de ervaringen en percepties van de respondenten geconfronteerd met 
empirische data over de ontwikkeling van het aantal rapportages Pro Justitia en de op basis 
daarvan uitgebrachte pij-adviezen. We zullen zien dat deze data volledig consistent zijn met 
de conclusies die we trekken op basis van de gesprekken met de respondenten. Ten slotte 
volgen in hoofdstuk 5 de conclusies. 
 
Als leidraad bij de rapportering over de ervaringen en percepties van de respondenten is de 
mate van consensus genomen: tenzij anders aangegeven, weerspiegelt de tekst de opvatting 
van een meerderheid van de respondenten. 
In de tekst zal regelmatig gebruik worden gemaakt van citaten van respondenten. Deze zijn 
altijd cursief en tussen dubbele aanhalingstekens weergegeven. Na het citaat staat tussen 
haakjes de beroepsgroep waartoe de geciteerde respondent behoort: OM, Raad of NIFP. 

Tot slot een toelichting op het begrip ‘pij-relevant’ dat in de tekst maar ook in de interviews is 
gehanteerd. De respondenten zijn ondervraagd over het traject dat jongeren doorlopen die 
mogelijk in aanmerking komen voor een pij-maatregel. Deze ‘doelgroep’ is in de interviews 
kortweg omschreven als jongeren die een pij-relevant delict plegen, of beter: die daarvan 
worden verdacht. Onder een pij-relevant delict verstaan we dus een delict op basis waarvan de 
jongere mogelijk een pij-maatregel op zou kunnen worden gelegd. Pij-relevant betekent hier 
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dan, dat in ieder geval aan de eerste twee wettelijke criteria voor een pij is voldaan (ernstig 
delict34 plus recidivegevaar) en dat er, door de aard en ernst van het delict of de 
voorgeschiedenis van de jongere of zijn psychische gesteldheid, aanleiding is om aan een pij-
maatregel te denken. Het begrip pij-relevant is opzettelijk ruim omschreven voor de 
respondenten. Met een te scherpe afbakening zouden de onderzoekers immers het gevaar 
lopen de vraag – bij welke jongeren wordt er aan een pij-maatregel gedacht en bij welke niet – 
zelf te beantwoorden. De gehanteerde ruime omschrijving brengt evenwel het gevaar met zich 
mee dat de respondenten hun eigen afbakening hanteren waardoor een deel van de vragen bij 
verschillende respondenten op verschillende doelgroepen betrekking heeft. Juist om die reden 
is afgezien van het gebruik van het begrip ‘pij-waardig’: dit begrip geeft nog meer ruimte aan 
een subjectieve invulling.  
Hoewel de onderzoekers alert waren op een verschillende invulling van het begrip pij-relevant 
door de respondenten, is hen daarvan echter niets gebleken. De respondenten bleken 
uitstekend uit de voeten te kunnen met het begrip pij-relevant. Het viel de onderzoekers op dat 
er onder professionals een sterke consensus bestaat over de vraag welke jongeren mogelijk in 
aanmerking komen voor een pij-maatregel. 
Dit is consistent met de bevindingen van Brand en Van den Hurk (2008) die een beeld 
schetsen van de kenmerken en achtergronden van de populatie jongeren met een pij-
maatregel. Zij concluderen dat de gemiddelde ‘pij-er’ kan worden getypeerd als een jongere 
met ernstige en meervoudige problemen. Het profiel wijkt in zeer sterke mate af van de 
gemiddelde Nederlandse jongere. Zij groeien op in een problematische thuissituatie en een 
instabiele sociale omgeving en bezitten tal van tekortkomingen en gebreken waaronder 
gedragsstoornissen, zwakbegaafdheid, zeer beperkte sociale vaardigheden, veelal psychische 
stoornissen en druggebruik. Ze beginnen al op zeer jonge leeftijd met het plegen van 
gewelddadige delicten.  
Brand en Van den Hurk constateren dat ‘het totaalbeeld tamelijk constant is gebleven (in de 
onderzochte periode 1995-2005) en een onverminderd hoog niveau van ernst en omvang van 
de problemen op alle levensterreinen laat zien.’35 
De ernst en de veelheid van de problemen waarmee deze groep jongeren getypeerd kan 
worden, plus de onveranderlijkheid van dit profiel, maken het niet waarschijnlijk dat 
respondenten het begrip pij-relevant erg verschillend zullen invullen. 
 

 

 

                                                 
34 Voldoende is een delict waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. 
35 Brand en Van den Hurk (2008), pp 12. 
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4.2 Ontwikkeling van het aantal pij-opleggingen 
 

De aanleiding tot dit onderzoek vormt de daling van het aantal pij-opleggingen na 2005. In 
grafiek 1 is het aantal pij-opleggingen per jaar weergegeven vanaf de inwerkingtreding van de 
pij. Zie bijlage III. Hoewel we in dit onderzoek focussen op de onvoorwaardelijke pij is in de 
grafiek ook de ontwikkeling van het aantal voorwaardelijke pij-opleggingen opgenomen. 

 

Grafiek 1: ontwikkeling van het landelijk aantal pij-opleggingen in de periode 1996-
2010.36 

 
 

We zien een vrijwel ononderbroken daling vanaf 2005.37 Uit de data per arrondissement (OM-
data) blijkt dat de neergaande trend in alle 19 arrondissementen, op twee na, aanwezig is. De 
                                                 
36 Bron data: OM-DATA, WODC. 
37 Het aantal jongeren per jaar dat een pij-maatregel krijgt opgelegd, varieert tussen onderzoeken.  In de brief van 
de Minister van Justitie van 12 maart 2010 over de onderbezetting van de JJI, zijn cijfers opgenomen over het 
aantal pij-opleggingen per jaar in de periode 2001-2009. Hoewel er hier en daar verschillen zijn tussen de hier 
gepresenteerde data van OM-data en de data uit de vermelde brief (bron Tulp, DJI), komt de trend vrijwel geheel 
overeen. De aantallen pij-opleggingen die door Brand en Van den Hurk (2008) worden gepresenteerd over de 
periode 1996-2005, zijn in sommige jaren aanmerkelijk lager, ook lager dan in de vermelde brief van de 
minister. Ze maken evenwel gebruik van dezelfde bron: het informatiesysteem TULP van DJI. De vermelde 
aantallen pij-opleggingen in “Criminaliteit en rechtshandhaving” van De Heer-de Lange en Kalidien (2010) 
liggen gemiddeld weer hoger dan de in dit onderzoek vermelde aantallen. Ook in deze cijferreeks is evenwel 
dezelfde trend waar te nemen als in de hier vermelde cijfers.  
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daling begint in sommige arrondissementen in 2005, in andere in 2006, 2007 of 2008. De 
aantallen per arrondissement zijn klein zodat het soms moeilijk is een trend te herkennen. Het 
gemiddeld aantal pij-opleggingen per arrondissement is in 2005 10,7 en in 2010 nog slechts 
3,7.  
We kunnen ons afvragen in hoeverre we rekening moeten houden met een natuurlijke 
fluctuatie van het aantal pij-opleggingen, mede gezien de stijging in de jaren voor 2006. Dat 
er in de periode na 2005 een daling plaatsvindt die niet verklaard kan worden door natuurlijke 
fluctuatie lijkt evenwel zeker. 
 
In grafiek 2 is de ontwikkeling van het aantal onvoorwaardelijke pij-opleggingen in de G4 
arrondissementen weergegeven tot en met 2009; over 2010 waren nog geen cijfers 
beschikbaar. We zien dat er in Utrecht verhoudingsgewijs steeds een zeer klein aantal pij-
maatregelen is opgelegd. Een aantal respondenten uit Utrecht meldt dat de rechtbank daar 
altijd al zeer terughoudend is met het opleggen van de pij-maatregel. 
In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag daalt het aantal pij-opleggingen al sinds 2005, in 
Utrecht vanaf 2006. Net als in de landelijke trend lijkt er in de vier arrondissementen de 
laatste jaren weer een stabilisatie op te treden. 
 
Grafiek 2: ontwikkeling van het aantal onvoorwaardelijke pij-opleggingen in de G4 
arrondissementen in de periode 1996-200938. 

 

 
Om een indruk te krijgen van de ‘werkelijke’ daling zouden we de aantallen pij-opleggingen 
moeten corrigeren voor de ontwikkeling van de omvang van de relevante populatie: het aantal 
pij-relevante delicten, althans die tot een rechtzaak zijn gebracht. Het aantal zaken dat in 
eerste aanleg door de meervoudige kamer (MK) wordt behandeld lijkt hier in eerste instantie 
                                                 
38 Bron data: OM-DATA, WODC. 
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een goede graadmeter voor. Immers, de MK behandelt alle complexe en/of ernstige delicten 
en dus zeker de delicten die eventueel een pij-maatregel op zouden kunnen leveren.39  
In grafiek 3 zien we dat het aantal MK-zaken (op landelijk niveau) redelijk constant blijft; het 
kent alleen een ‘vreemde’ plotselinge daling in 2006. Dit is in de grafiek wat moeilijk te zien 
vanwege de schaling maar zie hiervoor ook tabel 1.  
Als we veronderstellen dat van het totaal aantal jeugdstrafzaken het aandeel ernstige zaken 
door de jaren heen min of meer constant is, dan kunnen we ook het totaal aantal zaken als 
referentiepopulatie nemen waar we de ontwikkeling van het aantal pij-opleggingen aan 
kunnen relateren. Dit aantal stijgt langzaam tot 2008 en daalt daarna. Zie grafiek 3.  
 

Grafiek 3: overzicht van het aantal jeugdstrafzaken en het aantal MK-zaken daarvan 
(alleen in eerste aanleg) over de periode 2000-201040 

 

 
In grafiek 4 hebben we het aantal pij-opleggingen als een percentage van het aantal MK-
zaken uitgezet. We zien hierin ongeveer dezelfde daling terugkomen als in die van het aantal 
pij-opleggingen in grafiek 1. Impliciet gaan we er hierbij echter van uit dat de samenstelling 
van de populatie MK-zaken ongeveer dezelfde blijft, bijvoorbeeld voor wat betreft de ernst 
van de behandelde delicten. Als we echter het aantal MK- zaken als percentage uitdrukken 
van het totaal aantal jeugdzaken, zien we het relatieve deel MK-zaken langzaam dalen tot 
2008 en daarna fors stijgen; zie grafiek 4. Het aandeel MK-zaken varieert dus in de loop der 
tijd ten opzichte van het totaal aantal jeugdstrafzaken. 
Sonnenschein e.a. (2010) concludeert op basis van cijfers van rechtbankafdoeningen in 
subcategorieën geweldszaken een relatieve afname van mogelijk ernstige geweldszaken in de 
periode 2005-2008.41 De door Sonnenschein genoemde dalende trend in het aandeel 

                                                 
39 Vergelijk ook Ten Berge et al (2009), WODC, pp 35, 36. 
40 Bron: Raad voor de Rechtspraak. 
41 Sonnenschein (2010), pp 36, 37, 38. 
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rechtbankafdoeningen van geweldsmisdrijven zet zich in 2009 door.42 Op basis hiervan zou 
men een daling van het aantal MK zaken verwachten. Grafiek 4 laat echter zien dat het 
aandeel MK zaken na 2008 is gestegen. Hiermee lijkt het aantal MK-zaken een minder goede 
referentiepopulatie voor pij-opleggingen. 
 

Grafiek 4: verhouding van het aantal pij-opleggingen tot het aantal MK-zaken en de 
verhouding van beide tot het totaal aantal jeugdstrafzaken over de periode 2000-201043  

 
 
 
We kunnen het aantal pij-opleggingen ook procentueel relateren aan het totaal aantal 
jeugdstrafzaken. Dit percentage is weergegeven door de onderste lijn in grafiek 4. Zie tabel 1 
voor een overzicht van de cijfers die ten grondslag liggen aan de grafieken 3 en 4. We zien in 
grafiek 4 en in tabel 1, kolom 7, dat het percentage pij-opleggingen van het totaal aantal zaken 
tussen 2000 en 2005 vrijwel constant blijft. Vervolgens zien we een daling tussen 2005 en 
2008 en een stabilisatie na 2008.  
 
Al met al constateren we tussen 2005 en 2010 een sterke daling in absolute zin van het aantal 
pij-opleggingen. Echter, de autonome daling vond vooral in de periode 2005-2008 plaats; na 
2008 stabiliseert het aantal pij-opleggingen. Een niet onbelangrijke constatering is overigens 
dat dit aantal ook niet is gaan stijgen na 2008: het bleef op hetzelfde lage niveau. 
 

                                                 
42 Criminaliteit en rechtshandhaving 2009. Ontwikkelingen en samenhangen; WODC, pp 436. 
43 Bronnen: OM-DATA en Raad voor de Rechtspraak. 
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In de volgende paragrafen zullen we nagaan of de effecten van externe factoren op de 
besluitvorming de daling van het aantal pij-opleggingen tussen 2005 en 2008 kunnen 
verklaren. 

 

Tabel 1: ontwikkeling van het totaal aantal jeugdstrafzaken, het aantal daarvan dat 
afgedaan werd door de Meervoudige Kamer (MK) en het aantal pij-opleggingen over de 
periode 2000-2010, plus het aantal MK en pij-opleggingen als percentage van het totaal 
aantal zaken en het aantal pij-opleggingen als percentage van het aantal MK zaken.44 

I II III IV V VI VII 
Jaar Totaal 

aantal 
zaken 

Aantal 
MK 
zaken 

Aantal pij-
opleggingen 

MK-zaken 
als % van 
het totaal 
aantal zaken 

Aantal pij-
opleggingen 
als % van 
het aantal 
MK-zaken

Aantal pij-
opleggingen 
als % van het 
totaal aantal 
zaken 

2000 9735 1217 174 12,5 14,3 1,8 
2001 9745 1431 150 14,7 10,5 1,5 
2002 10558 1390 151 13,2 10,9 1,4 
2003 11708 1348 171 11,5 12,7 1,5 
2004 12408 1457 182 11,7 12,5 1,5 
2005 12595 1517 203 12 13,4 1,6 
2006 13125 1271 158 9,7 12,4 1,2 
2007 13329 1270 142 9,5 11,2 1,1 
2008 14354 1296 83 9 6,4 0,6 
2009 12614 1239 88 9,8 7,1 0,7 
2010 10828 1275 70 11,8 5,5 0,6 

 

                                                 
44 Bronnen: OM-data (aantal pij-opleggingen) en Raad voor de rechtspraak (totaal aantal zaken en MK-zaken). 
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4.3 Besluitvorming 
 

4.3.1 Inleiding 

In deze paragraaf geven we een beknopte beschrijving van de besluitvorming in het 
strafrechtelijk traject met betrekking tot jongeren die een pij-relevant delict hebben begaan. 
De beschrijving is opgesteld op basis van de antwoorden en uitspraken van de respondenten. 
Het onderzoek richt zich nadrukkelijk op de besluitvorming in de praktijk en niet op de 
stappen in de formele rechtsgang en alle procesregels die daar wettelijk voor gelden. Wel zijn 
deze stappen als leidraad genomen om de besluitvorming in de praktijk in kaart te brengen.  
Af en toe wordt er gerefereerd aan relevante uitkomsten van ander onderzoek. Het traject 
verloopt niet in alle vier arrondissementen precies gelijk. De belangrijkste verschillen tussen 
de G4 arrondissementen komen in 4.3.2.1 aan de orde.  
In het onderzoek naar de besluitvorming in de praktijk hebben we ons gericht op de volgende 
twee vragen:  
1. Wat zijn de belangrijkste keuzes in het traject naar een eventuele pij-oplegging en welke 

veranderingen (aard van de optie en het gebruik ervan) zijn hierin de laatste zes jaar 
opgetreden. 

2. Welke partijen spelen de belangrijkste rol bij het keuzeproces in het traject naar een 
eventuele pij-oplegging? 
 

De vraag welke factoren het keuzeproces hebben beïnvloed en waarom, komt in 4.4 – externe 
factoren – aan de orde.  

 
 
4.3.2 Beschrijving van het besluitvormingstraject  
 

In figuur 3 op de volgende pagina staat een schematische weergave van het 
besluitvormingstraject na de aanhouding van een jongere die verdacht wordt van een pij-
relevant delict. De verticale pijlen verwijzen naar de belangrijkste stappen in de rechtsgang. 
Zij vormden de leidraad in de interviews voor wat betreft de besluitvorming. De overige 
informatie in de figuur is gebaseerd op de beschrijvingen van de respondenten. De eerste 
stappen volgen de besluiten van het OM. Vanaf de voorgeleiding aan de rechter-commissaris 
(RC) zijn de beslissingen van de rechter leidend. Aan de linkerkant van het schema staan de 
belangrijkste betrokken actoren die op verschillende momenten in de rechtsgang acties 
(kunnen) ondernemen. Welke acties dat zijn en welke uitkomsten die kunnen hebben, staan 
aan de rechterkant van het schema. Niet alle acties hoeven plaats te vinden. Acties die 
optioneel zijn, worden met een streepjeslijn weergegeven. In het navolgende zullen we 
beschrijven, op basis van de interviews, hoe de verschillende stappen worden ingevuld en wat 
de rol is van de betrokken partijen voor zover dit relevant is voor het traject naar een 
mogelijke pij-maatregel.  

Aanhouding van een jongere met een pij-relevant delict 

Uit de interviews blijkt dat een aanhouding van een jongere met een pij-relevant delict vrijwel 
altijd leidt tot een inverzekeringstelling en de RC beveelt vrijwel altijd voorlopige hechtenis.  
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Figuur 3: schematisch besluitvormingstraject rond een pij-relevant delict 
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Er wordt zeker niet geschorst. Hier waren alle respondenten het over eens. Het kan in die fase 
hooguit een enkele keer voorkomen dat bij 12, 13 of 14 jarigen de zaak niet strafrechtelijk 
maar civielrechtelijk wordt afgehandeld. Maar vrijwel altijd komt het bij een pij-relevant 
delict tot een terechtzitting. 
Soms is er al direct na de aanhouding (informeel) overleg tussen het OM en de Raad, 
bijvoorbeeld indien er al een civielrechtelijk hulpverleningstraject loopt. Dit is dus afhankelijk 
van de casus. 
  
Tussen inverzekeringstelling en voorgeleiding aan de RC 

Na de inverzekeringstelling en voorafgaand aan de voorgeleiding aan de RC bezoekt een 
onderzoeker van de Raad de jongere om zich een beeld van hem te vormen (vroeghulp). Hij 
verzamelt tevens informatie over het vermeende delict en over de sociale achtergrond van de 
jongere: familie, vrienden, school en dergelijke. Verder raadpleegt de raadsonderzoeker de 
politie, de jeugdreclassering of de gezinsvoogd als die in het spel is. Ook het verleden van de 
jongere wordt er bij betrokken. Eén van de belangrijkste doelen van het onderzoek is het 
antwoord op de vraag of tot schorsing kan worden overgegaan. Zoals gezegd is dit volgens de 
respondenten vrijwel nooit het geval bij pij-relevante delicten. 

Het raadsonderzoek resulteert in een rapport dat de Raad naar de officier van justitie (ovj) en 
de rechter-commissaris (RC) stuurt. Vaak geeft de Raad – indien dit aan de orde is – daarin al 
een advies voor een Pro Justitia onderzoek of doet een verzoek voor een GBM onderzoek. 

Het NIFP wordt in dit stadium niet bij de besluitvorming betrokken. Het kan een enkele keer 
voorkomen dat er telefonisch overleg met het NIFP plaatsvindt of dat dit wordt gevraagd een 
voorgeleidingconsult te geven indien er een te grote onzekerheid bij Raad en/of OM bestaat 
over de psychische staat van de jongere. Een psychiater van het NIFP bezoekt dan de jongere. 
Dit consult kan ook na de voorgeleiding aan de RC plaatsvinden. 

De ovj betrekt het verslag van de Raad bij zijn overwegingen om wel of geen voorlopige 
hechtenis te vorderen bij de RC. Zoals gezegd zal hij dit bij een pij-relevant delict altijd doen. 
Al vóór de voorgeleiding aan de RC kan er bilateraal overleg plaatsvinden tussen ovj en Raad 
over de vraag of er een Pro Justitia onderzoek / persoonlijkheidsonderzoek (po)45 wenselijk of 
nodig is. Dit is sterk casusafhankelijk.  
 
Besluit tot een onderzoek voor een GBM 

De mogelijkheid om een GBM onderzoek op te starten is belangrijk in het kader van de 
vraagstelling van dit onderzoek. De GBM is een sanctie die dicht in de buurt komt van de pij-
maatregel. Hij staat qua zwaarte tussen de voorwaardelijke jeugddetentie en de pij-maatregel 
in. De mogelijkheid bestaat dat een deel van de jongeren die nu een GBM krijgen, voorheen 
een pij-maatregel zou hebben gekregen. Dit kan er mede toe bijdragen dat het aantal pij-
opleggingen daalt. In 4.4.1 gaan we in op deze mogelijkheid en de eventuele impact hiervan. 

De rechter kan pas een GBM opleggen na een advies hiertoe van de Raad. De laatste kan zelf 
een onderzoek starten naar de wenselijkheid van een GBM (GBM onderzoek); hiervoor heeft 
hij geen opdracht van de RC nodig. Er kan tot een dergelijk onderzoek worden besloten naar 
aanleiding van de vroeghulp, bij de voorgeleiding aan de RC of daarna. Het kan in bilateraal 

                                                 
45 We hanteren ‘Pro Justitia onderzoek’ en persoonlijkheidsonderzoek (po) als synoniemen van elkaar. 
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overleg met de ovj worden besloten of later, na de voorgeleiding aan de RC in overleg met het 
NIFP in het Indicatie Overleg (IO). 

In de praktijk overlegt de Raad een voorstel voor een GBM onderzoek altijd met de ovj. Als 
de laatste een po via het NIFP wil, krijgt dat voorrang. Soms komt ook het NIFP met het 
voorstel voor een GBM onderzoek. Ook de rapporteurs in een rapportage PJ kunnen tot het 
advies GBM komen. De Raad zal naar aanleiding van dit advies zelf ook nog een advies 
geven aan de rechtbank46. De doorlooptijd van een GBM onderzoek is zes tot acht weken.  

Als de Raad een GBM onderzoek opstart, gaat dit veelal niet in overleg met het NIFP. De 
jongeren waarvoor een dergelijk onderzoek wordt opgestart worden veelal niet in het Indicatie 
Overleg besproken, soms alleen genoemd. Het verschilt wat tussen de arrondissementen, zie 
4.3.2.1.  

Als een GBM mislukt, bijvoorbeeld doordat de jongere niet mee wil werken, kan de ovj de 
tenuitvoerlegging van de vervangende jeugddetentie gelasten. Veelal wordt echter eerst 
geprobeerd de GBM ‘te lijmen’ en jeugddetentie te voorkomen. De GBM is immers opgelegd 
met het doel de jongere te behandelen en juist niet op te sluiten. 

Desgevraagd zijn de respondenten van mening dat het opstarten van een GBM onderzoek in 
een later stadium niet belemmerend werkt voor het alsnog uitvoeren van een dubbelonderzoek 
Pro Justitia via het NIFP. Weliswaar leidt dit dan tot een forse vertraging maar de afweging 
wel of geen dubbelonderzoek uit te voeren wordt puur op inhoudelijke gronden gemaakt. 

Voorgeleiding aan de rechter-commissaris 

Bij de voorgeleiding aan de rechter-commissaris (RC) is altijd een medewerker van de Raad 
aanwezig en soms iemand van Bureau Jeugdzorg (BJZ) als die reeds bij de jongere is 
betrokken. Bij de voorgeleiding komt de vraag aan de orde of er een po moet komen. In 
Amsterdam en Utrecht is het de gewoonte dat de RC de opdracht hiertoe geeft aan het NIFP 
en vragen ovj en/of de Raad dit aan bij de RC.47 In Den Haag en Rotterdam geeft de ovj de 
opdracht voor een po. Daarna komen de jongeren in het Indicatie Overleg (voor zover 
aanwezig) aan de orde voor nadere besluitvorming.  
Komt er een po dan zal de RC de rapportage Pro Justitia afwachten. De jongere zal dan 
volgens de respondenten altijd in voorlopige hechtenis blijven.  
 
Besluit tot een Pro Justitia onderzoek 

Een voorwaarde voor het opleggen van een pij is het laten uitvoeren van een multidisciplinair 
onderzoek van twee gedragsdeskundigen. Dit wordt georganiseerd en begeleid door het NIFP. 
Het NIFP selecteert hiertoe twee onderzoekers (rapporteurs), meestal een psycholoog en een 
jeugdpsychiater. Bij hun onderzoek krijgen zij feedback van medewerkers van het NIFP. De 

                                                 
46 Uit een onderzoek van Buysse et al (2010) naar 82 GBM onderzoeken van de Raad voor de 
Kinderbescherming in 2009 blijkt dat de Raad in ongeveer tweederde van de aanvragen voor een GBM 
onderzoek zelf het initiatief neemt. Gemiddeld leidde in iets minder dan 60% van de onderzochte dossiers het 
GBM-onderzoek tot een GBM advies van de Raad. 
47 RC en ovj kunnen beiden de opdracht geven tot een pro Justitia onderzoek (PO). Hiertoe worden 
onderzoekers/rapporteurs aangesteld. De onderzoekers doen verslag van hun onderzoek  in een zogenaamde 
rapportage pro Justitie (rapportage PJ). 
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rapporteurs worden benoemd door de RC.48 Een dubbelonderzoek neemt doorgaans 10 tot 12 
weken in beslag. 

Het besluit of er wel of niet een po moet worden uitgevoerd en of dit een enkel onderzoek 
(meestal een psycholoog) moet zijn of een dubbel (psycholoog en psychiater) of zelfs een 
triple49 onderzoek, is belangrijk in het traject naar het opleggen van een pij-maatregel. Zonder 
besluit een dubbelonderzoek aan te vragen, kan er in beginsel geen pij-maatregel worden 
opgelegd. Het besluit over een eventueel po wordt na overleg tussen de ovj, de RC, de Raad 
en het NIFP genomen, rond de voorgeleiding aan de RC, veelal erna. De wijze van overleg 
over de specifieke aard van het gewenste onderzoek (enkel, dubbel of triple) verschilt tussen 
de arrondissementen: in de meeste arrondissementen wordt de jongere na de voorgeleiding 
aan de RC in een Indicatie Overleg (IO) van Raad en NIFP besproken. Het OM is hierbij niet 
aanwezig. In het IO wordt vervolgens bepaald of en welk onderzoek nodig is. Waar geen IO 
bestaat, wordt er besloten op basis van ad hoc bilateraal overleg tussen ovj, Raad en NIFP. 
Tussen de vier arrondissementen zijn ook verschillen wat betreft de regie van het proces.  
Zowel de RC als de ovj hebben de wettelijke bevoegdheid de opdracht te geven voor een po. 
In de praktijk gebeurt dit in Amsterdam en Utrecht door de RC en in den Haag en Rotterdam 
door de ovj. We zullen in 4.3.2.1 dieper in gaan op de verschillen tussen de G4.  
 
In de praktijk wordt er pas een dubbelonderzoek aangevraagd als er een indicatie is van een 
psychische stoornis.50 Zie 4.5. Vaak wordt eerst een enkel po (psycholoog) aangevraagd. Als 
uit dat onderzoek blijkt dat de jongere psychisch niet in orde is, wordt dit aangevuld met een 
onderzoek door een psychiater, wat dus resulteert in een dubbelonderzoek. Voor de pij-
maatregel bestaat de wettelijke eis van een multidisciplinair onderzoek door ten minste twee 
gedragsdeskundigen. In de praktijk is één van de twee gedragsdeskundigen in een 
dubbelonderzoek dus altijd een jeugdpsychiater.51  

Het komt voor dat een jongere weigert mee te werken aan een po met het oogmerk een pij-
maatregel te ontlopen. Hoewel een weigering geen beletsel voor de rechter oplevert om een 
pij-maatregel op te leggen, bemoeilijkt dit dat wel; zie 4.4.7. De laatste jaren worden deze 
jongeren in toenemende mate onderzocht binnen het Forensisch Centrum Teylingereind.52 

Bij iedere casus overleggen de rapporteurs PJ tijdens hun onderzoek met de Raad en met BJZ 
als die al bij de jongere betrokken is. De rapportage PJ wordt naar de ovj, de Raad en de 
                                                 
48 Sinds 1 januari 2010 bestaat het Deskundigenregister. Als een deskundige daarin opgenomen is, hoeft er geen 
formele benoeming door de RC meer plaats te vinden. 
49 In een triple onderzoek wordt ook gekeken wordt naar het sociale milieu van de verdachte; dat doet de Raad. 
Triple wordt gedaan als de indruk bestaat dat het milieu in deze casus mbt de gepleegde delicten zwaar weegt. 
De rechter kan dan ook de milieuonderzoeker (iemand van de Raad of jeugdreclassering) meer gerichte vragen 
stellen. Triple komt niet vaak voor. 
50 Vergelijk ook Brand en van den Hurk (2008), pp 12. Van de door hun onderzochte jongeren met een pij-
maatregel had 30% een psychische stoornis in enge zin en 100% één in ruime zin, afhankelijk van wat onder een 
psychische stoornis wordt begrepen. 
51 Een ovj meldde dat dit ook niet anders kan: door een wijziging in 1998 van de wet BIG (Wet op de Beroepen 
in de Individuele Gezondheidszorg) kwamen de psycholoog en de orthopedagoog beide in de discipline terecht 
van ‘Gezondheidszorgpsycholoog’. Door de eis van verschillende disciplines in het dubbelonderzoek is de inzet 
van een psychiater daardoor onvermijdelijk. 
52 Hier worden de observaties verricht vanuit ForCA (Forensisch Consortium Adolescenten). Dit is een 
samenwerkingsverband tussen justitiële jeugdinrichtingen, centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie en 
instellingen voor wetenschappelijk onderzoek. ForCA is niet speciaal in het leven geroepen om weigeraars te 
onderzoeken; in Teylingereind worden ook andere jongeren geobserveerd in het kader van een PJ onderzoek, in 
het algemeen de meer complexe gevallen. 
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rechtbank gestuurd. De Raad formuleert zijn eigen advies, mede op basis van de rapportage 
PJ; hij stuurt zijn eigen advies naar de ovj en de rechtbank.  

BooG 

Voor hulp bij de bepaling of en welk type po nodig is, is het instrument BooG 
(Beslissingsondersteuning onderzoek Geestvermogens) beschikbaar. Het is als webapplicatie 
geïmplementeerd bij de ketenpartners en eind 2007 in gebruik genomen. Het is de bedoeling 
dat het OM en de RC BooG invullen waarna het tevens door de Raad en het NIFP in het IO 
wordt ingevuld. De gezamenlijke informatie levert een advies op voor het besluit wel of geen 
po uit te laten voeren en of dit een enkelvoudig of een multidisciplinair onderzoek zou moeten 
zijn. 
Systematische toepassing van BooG zou kunnen leiden tot minder aanvragen voor 
dubbelonderzoeken, wat op zijn beurt kan leiden tot minder adviezen voor een pij-oplegging. 
Daarom is ook de invoering en toepassing van BooG relevant voor de vraagstelling van dit 
onderzoek. Zie 4.4.5 over de toepassing van BooG in de praktijk. 
 
Justitieel Casus Overleg 

Bij de besluitvorming rond pij-relevante delicten speelt het Justitieel Casus Overleg (JCO) in 
de vier arrondissementen nauwelijks een rol. Ernstige delicten krijgen speciale aandacht 
buiten het JCO om en besluiten worden in de driehoek ovj-Raad-NIFP genomen. Ze komen 
wel in het JCO aan de orde (in Utrecht in het Risico-overleg) maar dit betreft meer de 
operationele en logistieke planning. 

Alsnog civielrechtelijk? 

Een deel van de jongeren die worden aangehouden met een pij-relevant delict zit al in een 
civielrechtelijk traject. De schatting van de respondenten hoe groot dit deel is, varieert van 
‘een groot deel’ tot ‘de meerderheid’. De ovj zou kunnen besluiten dit traject voorrang te 
geven en hierbinnen, gegeven het nieuwe strafbare feit, een oplossing dan wel aanpassing te 
vinden, bijvoorbeeld een plaatsing in de Gesloten Jeugdzorg (GJZ), de Jeugdzorgplus.53 Een 
voorstel hiertoe zal vrijwel altijd van de Raad komen maar het komt ook voor dat het IO dit 
doet. Echter, zoals eerder vermeld: uit de gesprekken blijkt dat er bij pij-relevante delicten 
altijd een strafrechtelijk traject volgt. Wordt er ingezet op een civielrechtelijke afhandeling 
dan zal dit altijd parallel lopen aan het strafrechtelijk traject. In alle vier arrondissementen zijn 
de laatste jaren zogenaamde combizittingen ingevoerd waar een samenhangend besluit kan 
worden genomen over de afwikkeling van beide trajecten. 

Voor jongeren zonder civielrechtelijk traject kan soms worden besloten dit alsnog op te 
starten (bijvoorbeeld een Ondertoezichtstelling (OTS)) met mogelijk een plaatsing in de GJZ. 
Ook in dat geval lopen strafrechtelijk traject en civielrechtelijk traject parallel. In de meeste 
gevallen neemt de Raad een dergelijk initiatief, soms BJZ. Het kan ook in overleg gaan met 
het NIFP wel of niet in het IO. Een enkele keer kaart het OM dit aan bij de Raad. Ook de RC 
stuurt het soms die kant op. Ten slotte gebeurt het dat de onderzoekers in een rapportage PJ 
een advies geven voor een civielrechtelijke plaatsing. Dit kan voor Raad en OM aanleiding 
zijn alsnog voor een civielrechtelijke afhandeling te kiezen. 

                                                 
53 In de tekst wordt met de benamingen Jeugzorgplus en Gesloten Jeugdzorg als synoniemen gebruikt. 
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Het initiatief tot een civielrechtelijke afhandeling kan worden genomen voor of bij de 
voorgeleiding aan de RC, in het IO of later. De kans hierop wordt kleiner als het delict of de 
voorgeschiedenis ernstiger is en de jongere ouder. De kans wordt groter als het delict sterk 
samen lijkt te hangen met de thuissituatie van de jongere. Uiteindelijk wordt het besluit door 
de rechter genomen op de (eventueel gecombineerde) terechtzitting. 

Hoe vaak er alsnog voorrang wordt gegeven aan een civielrechtelijk traject met plaatsing in 
de GJZ is van belang voor de vraagstelling van het onderzoek. Net als het ‘weglekeffect’ naar 
de GBM kan een toename van het aantal jongeren met een pij-relevant delict dat naar een GJZ 
instelling gaat, een daling van het aantal pij-opleggingen veroorzaken. Bij het opstarten van 
dit onderzoek is dit zelfs uitdrukkelijk als hypothese meegenomen. In 4.4.2 gaan we dieper op 
het effect van de GJZ in. 

Terechtzitting 

Een pij-relevant delict wordt altijd door een meervoudige kamer (MK) behandeld. Op de 
zitting is meestal een vertegenwoordiger van de Raad aanwezig; in het algemeen niet iemand 
van het NIFP of een rapporteur PJ. Soms wordt een rapporteur om een toelichting op diens 
rapportage gevraagd. 

De rapportage(s) PJ en het advies van de Raad worden voor de terechtzitting aan de rechtbank 
gezonden. De Raad reageert in zijn advies ook op de rapportage PJ. Het komt ook voor dat de 
Raad op de zitting commentaar geeft op de rapportage. Het beeld dat de respondenten 
schetsen van de praktijk in Den Haag, wijkt wat af van de andere drie arrondissementen. De 
Raad lijkt in Den Haag een zware stem te hebben bij het evalueren van de rapportages PJ. Zie 
ook 4.3.2.1. 

Voor de ovj en de Raad weegt de rapportage PJ in het algemeen zeer zwaar. Vrijwel alle 
respondenten bevestigen de volgende stellingen:  

• Het komt voor dat de adviezen van Raad en de rapportage PJ uiteen lopen maar dat 
gebeurt niet vaak. 

• De Raad sluit zich doorgaans aan bij het advies in de rapportage PJ, met name als het 
een advies is voor het opleggen van een pij-maatregel. 

• Ook de ovj neemt doorgaans het advies van de rapportage PJ over in zijn eis, met 
name wanneer het een advies is voor het opleggen van een pij-maatregel. 

• Het komt zelden of nooit voor dat de ovj de oplegging van een pij-maatregel eist 
terwijl dit niet wordt geadviseerd in de rapportage PJ. 

 
Uit ander onderzoek blijkt dat de rapportage PJ ook voor rechters in de meeste gevallen 
doorslaggevend is.54  

                                                 
54 Uit het onderzoek van Ten Berge et al (2009) bleek dat de rechters 80% (n=148) van de adviezen van een 
onvoorwaardelijke pij van de PJ rapporteurs overnemen. (pp. 58). Vergelijk ook  het onderzoek van Verberk en 
Ten Berge (2010) waarin geconcludeerd wordt: ’Bij het vorderen en opleggen van de pij-maatregel zijn de Pro 
Justitia rapportages leidend’(pp 41). 
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Uiteindelijk beslist de MK of er een pij-maatregel wordt opgelegd. Dit betekent opname in 
een justitiële jeugdinrichting voor in beginsel twee jaar. Hoe lang er verlengd mag worden, 
hangt af van de aard van het delict en of er sprake is van een psychische stoornis. Zie 2.2.  
De meeste respondenten, ook sommige bij het OM, kennen het onderscheid niet tussen de 
verschillende sporen van de maatregel zoals Bartels (2007) die noemt. Zij kennen alleen de 
pij-maatregel die tot zes jaar verlengd kan worden. In hun ervaring betreft het vrijwel altijd 
een jongere met een psychische stoornis.55  
 
Rol Bureau Jeugdzorg (BJZ) 

Bureau Jeugdzorg respectievelijk de Jeugdreclassering (JR) speelt een zeer belangrijke rol bij 
de tenuitvoerlegging van sancties en in het directe contact met de jongere. Vaak is de jongere 
al bekend bij BJZ voordat het delict wordt gepleegd. BJZ voorziet de Raad, de ovj, het NIFP 
en de Rechtbank van informatie. Desgevraagd spreekt BJZ ook met de rapporteurs Pro 
Justitia. BJZ speelt ook een belangrijke rol bij de planning en invulling van de GBM. 
Bij het nemen van de belangrijke besluiten in het traject naar een eventuele pij-oplegging, 
speelt BJZ echter geen belangrijke rol. In alle vier arrondissementen wordt BJZ/JR niet 
betrokken bij het besluit wel of geen po uit te laten voeren. “In die situatie (als er aan pij 
wordt gedacht) hangt JR al een beetje achterover.”(NIFP) // “Wel kun je zeggen dat bij 
pijjongeren de Raad doorslaggevend is (in verhouding tot BJZ). Wij beslissen echt 
wel”.(Raad) 
 
Veelal wordt de rapportage/informatie van BJZ door de Raad verdisconteerd in het advies van 
de Raad of eerst met de Raad besproken. Wat betreft het strafadvies, hakt de Raad de knoop 
door. “Adviezen van BJZ gaan naar de Raad en die verwerkt deze in zijn eigen advies. 
Voorheen gingen de adviezen direct naar OM en rechtbank.”(Raad) // “Over de informatie 
die BJZ verzamelt, wordt eerst met de Raad overlegd voordat het naar de officier 
gaat”.(Raad) 

De Raad is altijd aanwezig bij de voorgeleiding aan de RC, BJZ alleen als het reeds in een 
eerder stadium bij de jongere is betrokken en hij door de Raad wordt gevraagd aanwezig te 
zijn. 

 
4.3.2.1 Verschillen tussen de G4 arrondissementen wat betreft het laten 
uitvoeren van een Pro Justitia onderzoek 
 
Utrecht 
 
Tijdens de voorgeleiding aan de RC wordt er door de Raad, de ovj en de RC gesproken over 
de vraag of er een po moet komen. Zowel de ovj als de Raad adviseren daarover. De RC geeft 
hiervoor de opdracht in formele zin. Niettemin heeft in Utrecht, althans volgens de meeste 
respondenten daar, de ovj in de praktijk de regie in deze besluitvorming. Als hij, eventueel in 
overleg met de Raad, denkt aan een po is hij degene die het aankaart bij de RC. “De Raad 
doet daar voorstellen voor maar er is altijd overleg met het OM. En er zijn gevallen dat wij 
vinden dat er onderzoek moet komen terwijl de Raad dat niet aangeeft. Dan drukken wij dat 
door en komt het in het IO waarbij wij aangeven dat dat moet gebeuren.”(OM) 
 
                                                 
55 Vergelijk Brand en Van den Hurk (2008), pp 12. 
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Als de ovj daar niet om vraagt kan ook de Raad bij de voorgeleiding een po adviseren. Ten 
slotte beslist een enkele keer de RC zelf tot een po ook al wordt hier geen aanvraag voor 
ingediend. 
Wanneer de RC zich kan vinden in een advies voor een po, wordt de jongere besproken in het 
IO dat na de voorgeleiding plaatsvindt. De RC beslist meestal nog niet over de aard van het 
onderzoek.  
Vervolgens wordt de jongere in het IO besproken, waarin medewerkers van NIFP en de Raad 
zitting hebben. De ovj laat vooraf duidelijk weten of hij denkt aan een po en welk type (enkel, 
dubbel of triple). Dit IO wordt in principe eens per week gehouden. Op basis van de uitkomst 
van dit overleg besluit de RC over het soort onderzoek dat er moet komen. Doorgaans neemt 
de RC een advies van het NIFP voor een dubbelonderzoek over. Zijn besluit kan afwijken van 
de wens van de ovj. Ten slotte geeft de RC de opdracht aan het NIFP. 
 
Als de Raad een onderzoek naar de wenselijkheid van een GBM wil doen, heeft hij de 
toestemming van de ovj nodig.56 Als de ovj dan een Pro Justitia onderzoek noodzakelijk acht, 
krijgt de Raad geen toestemming. “De Raad toetst bij ons of wij ook aan een GBM denken; 
dat kunnen wij dan zelfstandig tegenhouden als we denken dat er een dubbel 
persoonlijkheidsonderzoek moet komen. In het begin was daar verschrikkelijk veel gedonder 
over; het ging gewoon over de centen.(OM)” 
Als er voor een jongere een GBM onderzoek wordt opgestart, wordt het NIFP daar niet van 
op de hoogte gesteld. “Het lastige is dat wij gevraagd moeten worden. Wij kunnen pas wat 
doen als we gevraagd worden. Het komt nu voor dat sommige jongeren helemaal niet 
genoemd worden op het IO. Dat zouden jongeren kunnen zijn waarmee een GBM traject 
wordt gestart.”(NIFP) 

Amsterdam  

In Amsterdam voert de RC de regie in de besluitvorming over de aanvraag van het Pro Justitia 
onderzoek. Als de vroeghulp heeft plaatsgevonden, bepaalt de RC bij de voorgeleiding of de 
jongere besproken moet worden in het IO. Soms gelast hij al direct een po. Ook de Raad voert 
af en toe een jongere op in het IO, ook als de RC dat niet nodig acht. 

Na de voorgeleiding aan de RC vindt het IO plaats. Deelnemers zijn medewerkers van de 
Raad, het NIFP en soms iemand van de JR als die al bij de jongere is betrokken. De Raad 
brengt daar informatie in over de jongere. Daar wordt de knoop doorgehakt over wat er moet 
gebeuren: enkel of dubbel (psycholoog en psychiater) onderzoek of triple. Jongeren waarvoor 
een GBM onderzoek wordt opgestart, hoeven niet meer in het IO te komen, tenzij de RC daar 
toch toe besluit. 

Over de aanvraag besluiten eigenlijk alleen de Raad, het NIFP en de RC. Een dringend advies 
van het NIFP met betrekking tot de aard van het onderzoek wordt vrijwel altijd door de RC 
overgenomen. De laatste geeft de formele opdracht voor een po aan het NIFP. 

De ovj is dus niet altijd betrokken bij de vraag welk onderzoek er moet komen. “Je kunt als 
OM wel willen dat er dubbelrapportage komt maar als er uit het IO komt: nou de Raad wil 
een GBM, dan komt er ook geen NIFP rapportage, tenzij je op je achterste benen gaat staan 
en behoorlijk doordrukt. En dat is nog steeds een doorn in mijn oog wat mij betreft.”(OM) 

                                                 
56 Formeel vordert het OM het GBM onderzoek nadat de Raad hiertoe heeft besloten (Landelijk model 
toeleidingsproces GBM (Boer & Croon, 2009)). 
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Wel is er vaak informeel overleg tussen RC en ovj; de ovj kan dan een advies geven. Pas bij 
de eerste zitting van de meervoudige raadkamer van de rechtbank krijgt de ovj weer met de 
zaak te maken, veertien dagen na de inbewaringstelling wanneer de rechters beslissen over de 
verdere gevangenhouding. Dan komt de uitkomst van het IO op tafel. “Dat ligt dan vast. 
Bijvoorbeeld: er moet een enkelrapportage komen. Dat vraag je dan aan en regelt de 
verlenging, afhankelijk van de ernst van het delict. De kinderrechters hebben dit sterk naar 
zich toe getrokken.”(OM) 

Rotterdam  

In Rotterdam beslist de ovj over de aanvraag en de aard van het po en heeft mede daardoor 
een vrij sterke rol. “Als ik een po wil, dan vraag ik die aan bij het NIFP. De ovj heeft hier 
zo’n beetje de regie.”(OM) Daarbij heeft de Raad een belangrijke adviesfunctie. “Je doet 
nauwelijks iets buiten de Raad om; je doet alles in overleg.”(OM) De ovj kan al vóór de 
voorgeleiding aan de RC een po aanvragen als voor hem de zaak duidelijk is; de Raad kan 
daar ook om verzoeken. 

Na de voorgeleiding vindt het Indicatie Overleg van Raad en NIFP plaats. Daar zit geen ovj 
bij. Alle jongeren waarvoor door ovj of Raad een po wordt overwogen, worden daar 
besproken. “Ook de kinderen van wie de Raad zegt: we doen eerst maar even een GBM 
onderzoek. Als de ovj dan toch een dubbelonderzoek wil omdat hij toch aan een pij zit te 
denken (…) dan krijgen we toch de opdracht.” (NIFP) 

Uit het IO rolt een advies maar de ovj bepaalt uiteindelijk wat er gaat gebeuren. Hij wordt in 
zijn overwegingen gevoed door informatie uit de Raad en het NIFP. Het komt echter voor dat 
de ovj al vóór de uitkomst van het IO heeft besloten welk onderzoek hij wil aanvragen. Bij 
verschil van mening kan er nader overleg plaatsvinden in de driehoek ovj-Raad-NIFP. 
Niettemin hakt de ovj de knoop door.  

Den Haag 

In Den Haag lijkt de Raad een meer prominente rol te vervullen in de besluitvorming dan in 
de andere arrondissementen. Na de vroeghulp en vóór de voorgeleiding aan de RC is er 
bilateraal overleg tussen Raad en ovj. De Raad komt dan al vaak met een advies of er wel of 
geen po moet komen en of dit een enkel- of dubbelonderzoek moet zijn. “Dan ga ik (ovj) niet 
zeggen: nou ik ga eerst zelf wel eens kijken”(OM). Formeel doet de ovj de aanvragen voor 
een po. “De ovj hakt de knopen door maar die moet afgaan op wat de Raad zegt; de Raad 
voert de regie.”(Raad) // “Het is bijna altijd de Raad die roept: daar moet een po komen. 
Natuurlijk komt ook de officier er wel eens mee.”(OM) 

In Den Haag is het NIFP minder betrokken bij de besluitvorming over het uit te voeren 
onderzoek en speelt in eerste aanleg een passieve rol. Er is geen IO. Het NIFP wordt er pas bij 
geroepen als de Raad en het OM dat willen. “De Raad geeft in de meeste gevallen een advies 
over een po bij de voorgeleiding dan wel bij de vroeghulp (..). Ze zeggen nooit: we willen 
eerst even praten met het NIFP.”(OM)  
Het NIFP wordt niet in de gelegenheid gesteld zelf te adviseren of er een dubbel po moet 
komen. Heel zelden, wanneer het een jongere betreft met een duidelijke psychische stoornis, 
wordt er voor de voorgeleiding aan de RC een bij het NIFP aangesloten psychiater bijgehaald 
om naar de jongere te kijken en advies te geven (voorgeleidingconsult). 
In plaats van een IO wordt er meer bilateraal en informeel overleg gevoerd. Het is sterk casus 
afhankelijk. “Het NIFP wordt pas gevraagd als er al een sterk vermoeden bestaat wat er met 
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het kind moet gebeuren.”(Raad) Het NIFP wordt dan ingeschakeld door de ovj of de RC, 
veelal naar aanleiding van een advies van de Raad. “De Raad formuleert zijn advies over het 
soort van onderzoek dat noodzakelijk wordt geacht en bespreekt dat met het OM. De laatste 
volgt dat wel of niet op.”(NIFP) De jongeren waarvoor de Raad in overleg met het ovj een 
onderzoek voor een GBM start, worden niet met het NIFP besproken; veel zijn dat er 
overigens niet in Den Haag. 

Bij het OM en de Raad leeft kritiek op het NIFP: zijn inzet zou vertragend werken vanwege 
een tekort aan jeugdpsychiaters. “In de praktijk betrek je het NIFP niet bij elk kind. Het werkt 
remmend, zo schat ik in.”(OM).  
Van zijn kant wenst het NIFP dat het meer betrokken wordt bij het besluitvormingsproces. 
Het NIFP wenst minimaal dat de Raad volstaat met een algemeen advies voor een po. Het 
NIFP zou dan moeten beslissen of het een enkel- of een dubbelonderzoek moet zijn. 
Bijzonder voor de situatie in Den Haag is, dat de Raad de rapportage PJ als een bestanddeel 
van zijn eigen adviestraject ziet. De Raad neemt kennis van de rapportage, toetst die aan zijn 
eigen mening en informatie en bepaalt vervolgens zijn eigen advies. Ook de ovj en de 
rechtbank krijgen uiteraard de rapportage maar het oordeel van de Raad weegt zwaar voor 
hen. In de drie andere arrondissementen wordt aan de rapportage PJ meer eigen gewicht 
gegeven.  

Conclusies verschillen 

Op basis van de beschrijvingen van de vier arrondissementen hebben we tabel 2 gemaakt. 
Hierin worden van de besluitvorming rond de vraag of en welk po moet worden aangevraagd 
een drietal aspecten weergegeven: wie heeft de regie, wie is de formele opdrachtgever van het 
onderzoek en de eventuele aanwezigheid van een geïnstitutionaliseerd overleg tussen Raad en 
NIFP. 

Tabel 2: overzicht van accentverschillen tussen de vier arrondissementen wat betreft de 
aanvraag van een Pro Justitia onderzoek.  

 Regie 
Formele 

opdrachtgever 
PJ onderzoek  

Aanwezigheid 
IO van NIFP en 

Raad 

Amsterdam RC/Raad RC ja 

Rotterdam ovj ovj ja 

Utrecht ovj RC ja 

Den Haag Raad ovj nee 

 

We benadrukken dat het voor wat betreft de regie op dit punt om accentverschillen gaat. In 
principe vindt de besluitvorming over het onderzoek naar een jongere die van een pij-relevant 
delict wordt verdacht, plaats in de driehoek OM-Raad-NIFP.  

De respondenten zijn ook direct gevraagd naar de invloedsverdeling. Hun antwoorden zijn 
consistent met de geconstateerde verschillen tussen de vier arrondissementen. Op de vraag 
welke partij de meeste invloed heeft op de keuzes die in het strafrechtelijk traject worden 
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gemaakt ten aanzien van de jongere, wordt door de respondenten in Amsterdam en Den Haag 
overwegend de Raad aangewezen. De respondenten in Utrecht en Rotterdam noemen de ovj. 
Echter, ook in de laatste twee arrondissementen zal de ovj bij zijn overwegingen om 
eventueel een pij-maatregel te eisen zwaar leunen op de inhoudelijke adviezen van de 
professionals bij Raad, het NIFP en de rapporteurs Pro Justitia. 

 

4.3.3 Conclusies 
 
In het voorgaande hebben we gezien dat wil een jongere een pij-maatregel opgelegd krijgen, 
er aan een aantal voorwaarden moet zijn voldaan, in termen van besluitvorming: 

1. De ovj vordert voorlopige hechtenis. Dit gebeurt bij pij-relevante delicten vrijwel altijd. 

2. De RC geeft een bevel tot voorlopige hechtenis. Ook dit gebeurt bij pij-relevante delicten 
vrijwel altijd. 

3. Er wordt niet besloten een onderzoek naar de wenselijkheid van een GBM te starten.57 

4. Er wordt evenmin besloten aan een civielrechtelijk traject voorrang te verlenen. 

5. Er wordt besloten tot het aanvragen van een dubbelonderzoek, noodzakelijk voor het 
kunnen opleggen van een pij-maatregel. 

6. De rapporteurs PJ adviseren het opleggen van een pij-maatregel. 

7. De ovj en de Raad kunnen zich in het advies van de PJ rapportage vinden; dit is meestal 
het geval, zeker als het advies een pij-maatregel is. 

8. De MK besluit tot het opleggen van een pij-maatregel. 

 
Omdat bij pij-relevante delicten de besluiten 1, 2 en 7 in de praktijk meestal vanzelfsprekend 
zijn, zijn de vier meest cruciale besluiten in het traject voorafgaand aan de terechtzitting de 
aanvraag voor een dubbelonderzoek (besluit 5), het geven van een advies voor een pij-
maatregel door de rapporteurs PJ (besluit 6), het eventueel voorrang geven aan het 
civielrechtelijk traject (besluit 4) en het eventueel opstarten van een GBM onderzoek (besluit 
3). Zou het aantal civielrechtelijke afhandelingen of het aantal GBM onderzoeken stijgen dan 
daalt het aantal pij-opleggingen. Zou het aantal aanvragen voor een dubbelonderzoek dalen, 
dan daalt het aantal pij-opleggingen. Zou het aantal pij-adviezen in de Pro Justitia rapportages 
dalen dan daalt het aantal pij-opleggingen. 
 
Bij de overweging of er wellicht een onderzoek Pro Justitia moet worden aangevraagd, zijn de 
ovj, de RC, de Raad en het NIFP betrokken. Gaat het echter om de vraag welk soort 
onderzoek dit moet zijn, dan spelen de Raad en het NIFP, via het IO, de belangrijkste rol. In 
Den Haag, waar geen IO is, is de rol van het NIFP wat kleiner. We hebben bovendien gezien 

                                                 
57 Als het GBM onderzoek niet in een GBM advies resulteert, kan het gebeuren dat de jongere alsnog een 
dubbelonderzoek PJ krijgt en weer in het traject terugkeert. 
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dat een overgrote meerderheid van alle respondenten stelt dat wanneer eenmaal besloten is tot 
een dubbelonderzoek, het advies van de rapporteurs PJ zeer zwaar weegt bij alle andere 
partijen. Bij de besluiten over een eventuele civielrechtelijke afhandeling en het opleggen van 
een GBM is de opstelling van de Raad doorslaggevend. 
Uit dit alles blijkt dat de professionals bij de Raad, het NIFP en de rapportage Pro Justitia een 
zeer belangrijke rol spelen bij de keuzes in het strafrechtelijk traject van jongeren die verdacht 
worden van een pij-relevant delict. Het OM volgt veelal de adviezen van de professionals. 
Een belangrijke kanttekening daarbij is dat als het OM duidelijke redenen heeft om aan te 
sturen op een pij-maatregel, bijvoorbeeld vanwege een groot maatschappelijk risico, in dat 
geval het oordeel van de ovj zwaar weegt. 
 
Overall speelt de Raad een belangrijke rol. Tabel 3 geeft tot slot een overzicht van de 
belangrijkste invloedmomenten van de Raad. 

Tabel 3: invloed van de Raad op de besluitvorming in het traject 

Gelegenheid (Mogelijke) acties van de Raad 

Vroeghulp / 
basisrapport 

De Raad verzamelt gegevens over de achtergrond van de jongere en levert 
de informatie aan ovj en RC en later eventueel aan het NIFP. 

 
Vóór de voorgeleiding aan de RC is er bilateraal overleg met de ovj, veelal 
ook over de vraag of er een GBM onderzoek op moet worden gestart of dat 
er een po moet worden aangevraagd. 

Voorgeleiding 
aan de RC 

De Raad is aanwezig bij de voorgeleiding en adviseert de RC; ook over de 
vraag of er een po moet komen of dat voorrang moet worden gegeven aan 
een civielrechtelijk traject. 

Indicatie-
overleg 

De Raad overlegt met medewerkers van het NIFP over de vraag of er een 
po moet komen en welke dit moet zijn. 

In de aanloop 
naar de 
terechtzitting 

De Raad kan alsnog het initiatief nemen om de zaak civielrechtelijk af te 
handelen. 

Tijdens het 
Pro Justitia 
onderzoek 

De Raad overlegt met de rapporteurs. 

Tijdens de 
terechtzitting 

De Raad brengt zijn strafadvies uit aan de MK; hij kan een advies voor een 
GBM geven op basis van zijn eigen onderzoek maar ook op basis van een 
advies van een rapporteur PJ. 

 
De indruk bestaat dat de Raad in Den Haag en Amsterdam meer ruimte krijgt en neemt dan in 
de andere twee arrondissementen.  
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4.4 Externe factoren 
 

In deze paragraaf gaan we in op de externe factoren die in hoofdstuk 2 zijn genoemd en die 
mogelijk een effect hebben gehad op het aantal pij-opleggingen. De ervaringen en percepties 
van de respondenten zijn hier en daar aangevuld met cijfermateriaal en met resultaten van 
ander onderzoek.  

 

4.4.1 De GBM 
De gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) trad op 1 februari 2008 in werking. De komst 
van de GBM zou een deel van de daling van het aantal opleggingen van de pij-maatregel 
kunnen verklaren, immers: de GBM was bedoeld als sanctie tussen de voorwaardelijke 
jeugddetentie en de pij-maatregel. Mogelijk zou een deel van de jongeren met een GBM 
voorheen een pij-maatregel hebben gekregen.  

In deze paragraaf gaan we dieper in op dit mogelijk effect en op de houding van de partijen 
tegenover de GBM. Zie ook 4.5 voor inhoudelijke overwegingen van de respondenten bij de 
vraag in hoeverre de GBM als alternatief wordt gezien voor de pij-maatregel.  

Aantallen 

Het effect van de inwerkingtreding van de GBM kan pas optreden bij de berechting van feiten 
die zijn gepleegd na 1 februari 2008. Een effect is dus niet voor medio 2008 te verwachten. 
Verder is het aantal opleggingen van de GBM beperkt; de verwachting voor de komende jaren 
is dat er landelijk jaarlijks ongeveer 130 maatregelen zullen worden opgelegd.58 In 2008 
waren dat er nog slechts 15. In 2009 en 2010 schommelde dit aantal rond de 100.59 In 
Amsterdam wordt relatief vaak een GBM opgelegd. In de regio Amsterdam en Gooi & 
Vechtstreek werden in 2010 80 onderzoeken naar een GBM uitgevoerd waarvan 37 
resulteerden in een raadsadvies voor een GBM.60 Dat betekent dat er in de overige 18 
arrondissementen in 2010 gemiddeld ongeveer 3 tot 4 keer een GBM werd opgelegd. 

Dit is niet veel, echter in 4.2 hebben we gezien dat het aantal opgelegde pij-maatregelen per 
arrondissement in verreweg de meeste arrondissementen dezelfde orde van grootte heeft. In 
Amsterdam werden in 2009 nog maar 10 pij-maatregelen opgelegd, waarvan één 
voorwaardelijk. Een eventueel substitutie-effect van de pij-maatregel door de GBM kan dus 
wel degelijk impact hebben. Maar dan wel pas vanaf 2009. De grote daling van het aantal pij-
opleggingen vond echter juist plaats in de periode 2006-2008; daarna stabiliseerde dit aantal.  
Kortom, de komst van de GBM kan niet substantieel hebben bijgedragen aan de forse daling 
van het aantal pij-opleggingen, hooguit dit (deels) hebben verhinderd dat het aantal pij-
opleggingen vanaf 2009 weer is gaan stijgen. Niettemin is de vraag interessant of de GBM als 

                                                 
58 Zie de toespraak van staatssecretaris Teeven op 30 november 2010 op de Werkconferentie 
Gedragsbeïnvloedende maatregel. 
59 Zie het antwoord van de minister van Justitie op vragen van het kamerlid Van Velzen (SP), 21 mei 2010 en 
boven genoemde toespraak van staatssecretaris Teeven; hierin meldde hij dat er tot en met oktober 2010 73 
GBM waren opgelegd. 
60 Raad voor de Kinderbescherming, jaarbericht 2010. 
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een aantrekkelijk alternatief wordt gezien door de ketenpartners, dit met het oog op de 
toekomstige ontwikkeling van het aantal pij-opleggingen. 
 
Houding tegenover de GBM 
 
Om een inschatting te kunnen maken van de toepassing van de GBM is de houding van de 
ketenpartners van belang. We mogen verwachten dat een grote populariteit van de GBM de 
kans vergroot dat dit ten koste gaat van het aantal pij-opleggingen. 

Uit de interviews blijkt dat er met name bij medewerkers van het NIFP en het OM nogal wat 
kritiek bestaat op de GBM. Hierbij moeten we onderscheid maken tussen kritiek op de 
maatregel zelf en kritiek op het onderzoek door de Raad naar de geschiktheid van de 
maatregel in individuele gevallen. Wat dit laatste betreft zijn er twee algemene kritiekpunten: 

1. In het onderzoek naar de geschiktheid van de GBM focust de Raad te snel op de GBM. De 
geïnterviewde medewerkers van het NIFP en het OM zijn in het algemeen voorstander 
van een brede insteek waarbij alle opties worden opengehouden: GBM, voorwaardelijke 
en onvoorwaardelijke pij, voorwaardelijke jeugddetentie, etc. “De gedragsdeskundigen 
van de Raad kijken alleen of er een GBM mogelijk is terwijl ik veel breder wil 
kijken.”(OM) // “Mijn kritiek op GBM is dat het een soort van koker onderzoek is; het is 
onderzoek naar de vraag of GBM een goed idee is. Er wordt niet naar andere 
mogelijkheden gekeken. Als het NIFP dergelijk onderzoek laat doen, wordt elke 
adviesmogelijkheid meegenomen.”(NIFP) 

2. Jongeren waarvoor een GBM onderzoek wordt opgestart, onttrekken zich veelal aan het 
oog van de deskundigen van het NIFP. Dit punt leeft bij het NIFP in alle vier onderzochte 
arrondissementen. “GBM is een nieuw kader. Maar het is niet helder voor welke 
doelgroep dat dan is. En wij als NIFP kunnen niet altijd zien hoe bij de Raad de 
gedachtegang is; want wij worden daar niet in gekend. Ik heb hen al gezegd: als het riekt 
naar psychiatrische problematiek, overleg dan met ons. En dan komt het gewoon voor dat 
er in raadsonderzoeken staat, dat er gedacht is aan depressie, ernstige delicten, etc., maar 
dat er gedacht wordt aan GBM onderzoek en niet aan Pro Justitia rapportage. Als wij dat 
dan zien dan trekken we wel aan de bel en dan maken we ons soms echt hard voor dubbel 
onderzoek”.(NIFP) 

Twee andere kritiekpunten die veel worden genoemd door medewerkers van het OM en het 
NIFP, betreffen de maatregel zelf: 

1. De GBM is bedoeld om een jongere ambulant te behandelen, waar de thuissituatie veelal 
bij betrokken wordt. Echter als de behandeling om wat voor reden ook, mislukt, moet de 
jongere ‘zitten’ terwijl je dat nu juist niet wilt. Dit kan de effectiviteit van de maatregel in 
de toekomst ondergraven. “Een GBM is onlogisch: als ie mislukt, moet de jongen zitten en 
dat is iets wat je niet wilde. Dus wat doe je als de behandeling niet lukt: je probeert toch 
weer wat anders in plaats van dat je hem vastzet.”(OM) // “Wij geloven er niet in. Als het 
misgaat, gaat het ook steeds om dezelfde reden mis: of de invulling klopt niet of de jongen 
is niet in staat om zich aan de voorwaarden te houden.”(OM) 

2. De maatregel voegt niet veel toe en compliceert daarom. Het bestaande juridische kader, 
voorwaardelijke jeugddetentie en voorwaardelijke pij geeft voldoende mogelijkheden. 
“Ikzelf heb dat gat nooit als zodanig ervaren. Tot op de dag van vandaag heeft niemand 
mij de toegevoegde waarde van de GBM duidelijk kunnen maken.”(OM) //  “Bij noodzaak 
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van behandeling ga je toch snel bij de voorwaardelijke pij kijken of bij jeugddetentie met 
bijzondere voorwaarden. Dat is voor ons makkelijker. Voor GBM heb je de Raad nodig en 
BJZ en allerlei indicatiebesluiten voor bepaalde behandelmodaliteiten.”(OM) 

Tegenover de kritische geluiden staan opmerkingen van een aantal medewerkers van OM en 
Raad over de grotere flexibiliteit die het strafkader van de GBM meebracht. Je kunt een 
jongere bij het niet nakomen van de voorwaarden in het GBM programma direct vastzetten; 
daar is geen rechter voor nodig. Bij een voorwaardelijke jeugddetentie moet je bij het niet 
nakomen van de voorwaarden opnieuw naar de rechter. Bovendien kan er gespeeld worden 
met de detentieduur: afgesproken kan worden dat de jongere de behandeling voortzet na 
bijvoorbeeld vier weken jeugddetentie.61 Bij voorwaardelijke jeugddetentie zit je veel meer 
vast aan het vonnis. 
Ten slotte heb je bij de bepaling van de inhoud en duur van het GBM programma veel meer 
vrijheid: je kunt deze afstemmen op de behandeling die je nodig acht voor de jongere. Bij de 
voorwaardelijke jeugddetentie zit je vast aan het strafkader: voor een klein vergrijp, ook al is 
dit onderdeel van een hele serie delicten, kun je maar een beperkte duur voorwaardelijke 
jeugddetentie opleggen. “Het voordeel van de GBM is echter dat het een maatregel is, 
waarbij de proportionaliteit van de feiten wat minder strak is. Een voorwaardelijke 
jeugddetentie moet aansluiten bij het delict waarvan iemand verdacht wordt. Dat hoeft bij de 
GBM niet zo.”(OM) 
 
Uiteraard is dit niet de plaats om op deze discussie in te gaan. Bovenstaande opmerkingen 
geven aan dat veel medewerkers van OM en NIFP ambivalent staan tegenover het GBM 
kader. Dit zou de oplegging ervan kunnen belemmeren. 

We hebben de respondenten de vraag gesteld of ze van mening zijn dat er op dit moment 
jongeren met een GBM maatregel zijn die voorheen, voor de komst van de GBM, een pij-
maatregel zouden hebben gekregen. Zie tabel 4 voor een overzicht van de antwoorden.  

Tabel 4: Antwoorden van respondenten (n=22) op de vraag of er nu jongeren zijn met 
een GBM die voorheen een pij-maatregel zouden hebben gekregen.  

 Zeker niet Hooguit een 
zeer klein aantal 

Jazeker, voor een 
beperkt aantal 

OM 1 1 6 

Raad 1 0 6 

NIFP 3 3 1 

 

Tussen de arrondissementen bestaat weinig verschil tussen de inschattingen, wel tussen de 
beroepsgroepen. De respondenten van OM en Raad zijn meer overtuigd van een (beperkte) 
verschuiving dan die van het NIFP. Wellicht spiegelt zich in deze verhouding het 
belangrijkste kritiekpunt van het NIFP op de GBM onderzoeken, namelijk dat de betreffende 
jongeren zich grotendeels aan hun oog onttrekken. In ieder geval is een grote meerderheid van 
de respondenten van mening dat de komst van de GBM ten koste gaat van het aantal pij-
opleggingen, zij het in beperkte mate. Maar nogmaals: pas vanaf het jaar 2009. 
                                                 
61 Daar moet formeel de rechter wel mee akkoord gaan. 
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Het kernargument van diegenen die van mening zijn dat er een verschuiving heeft 
plaatsgevonden, is dat de pij-maatregel in de praktijk als ultimum remedium wordt 
gehanteerd. De komst van de GBM maakt het voor een beperkt aantal jongeren mogelijk, met 
een intensief behandelprogramma een pij-maatregel te voorkomen. 

Diegenen die niet geloven in de verschuiving van pij-maatregel naar GBM stellen dat de pij-
maatregel zich fundamenteel onderscheidt van de GBM omdat bij de eerste de jongere in een 
gesloten setting komt terwijl de behandeling in het GBM kader veelal een ambulant karakter 
heeft. Jongeren die een gesloten setting nodig hebben, krijgen geen GBM en zullen dit in de 
toekomst ook niet krijgen. Jongeren die nu een GBM krijgen, werd vroeger een 
voorwaardelijke sanctie opgelegd: voorwaardelijke jeugddetentie of voorwaardelijke pij. 

Er is sprake van een empirische indicatie van een verschuiving van pij-opleggingen naar 
GBM als dubbelonderzoeken in toenemende mate leiden tot adviezen voor een GBM. Let 
wel, bedoeld zijn hier dubbelrapportages die via de NIFP tot stand komen en niet de GBM 
onderzoeken van de Raad. Ook de rapportages PJ kunnen namelijk resulteren in een advies 
voor de oplegging van een GBM. De Raad moet dit advies dan wel overnemen, immers, voor 
het opleggen van een GBM is een positief raadsadvies nodig.  
Als dubbelrapportages in een advies voor de oplegging van een GBM resulteren, kan ten 
koste gaan van het aantal pij-adviezen. Immers, bij het opstarten van deze onderzoeken wordt 
een pij-maatregel als een reële mogelijkheid beschouwd. In tabel 5 staat het aantal dubbel-, 
triple rapportages en rapportages via ForCA op Teylingereind voor de jaren 2008, 2009 en 
2010 (kolom 2)62. In kolom drie staat het aantal van deze rapportages, dat resulteerde in een 
pij-advies. Tussen haakjes staat het percentage van het totaal aantal onderzoeken, afgerond op 
hele procenten. In de vierde kolom staat het aantal GBM adviezen in de rapportages; ook hier 
staat tussen haakjes het percentage van het totaal aantal dubbelrapportages.  
 
Tabel 5: overzicht van het aantal dubbelrapportages Pro Justitia (normaal dubbel, 
triple en via ForCA) dat resulteerde in pij-adviezen en GBM-adviezen in de periode 
2008-2010 afgezet tegen het totaal aantal dubbelrapportages Pro Justitia. 

Jaar Totaal aantal 
dubbel-, triple- en 

ForCA rapportages 

Aantal pij-adviezen, 
absoluut en als percentage 

van het totaal aantal 
dubbel-, triple- en ForCA 

rapportages 

Aantal GBM adviezen, 
absoluut en als 

percentage van het totaal 
aantal dubbel-, triple- en 

ForCA rapportages 

2008 363 73 (20%) 9 (2%) 

2009 383 60 (16%) 29 (8%) 

2010 400 72 (18%) 33 (8%) 

 

In kolom 3 zien we weliswaar in 2009 een relatieve daling van het aantal pij-adviezen maar 
die daling zet zich niet door in 2010. Vanaf 2009 resulteert rond de 8% van het aantal 
rapportages in een advies voor een GBM. Dit zou deels ten koste kunnen gaan van het aantal 

                                                 
62 Bron: NIFP. Voor een toelichting op de data, zie 4.6. 
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pij-adviezen. Als dit het geval is, zorgt dit echter niet zozeer voor een daling in het aantal pij-
adviezen maar voorkomt dat het aantal na 2008 weer is gaan stijgen. 

 

4.4.2 De Jeugdzorgplus 
Eén van de mogelijke oorzaken van de daling van het aantal pij-opleggingen is dat jongeren 
met een pij-relevant delict vaker dan voorheen in de nieuwe separate Gesloten Jeugdzorg 
terecht kunnen komen ofwel de Jeugdzorgplus. Hierbij zou een rol kunnen spelen dat 
tegenwoordig jongeren niet meer op civielrechtelijke titel in een JJI komen. De argumentatie 
destijds voor het scheiden van civielrechtelijk- en strafrechtelijk geplaatste jongeren was dat 
de JJI een slechte omgeving was voor de civielrechtelijk geplaatsten, hoewel er tussen deze 
groep en de strafrechtelijk geplaatste jongeren qua achtergrond een redelijk grote overlap 
bestond.63 De komst van de Jeugdzorgplus zou de afweging van professionals bij de Raad en 
het NIFP kunnen beïnvloeden en wel in die zin dat de Jeugdzorgplus ook voor een aantal 
jongeren met een pij-relevant delict een aantrekkelijke optie is; aantrekkelijker dan plaatsing 
in een JJI. 

Net als de GBM kan ook de komst van de Jeugdzorgplus hooguit een deelverklaring zijn van 
de daling van het aantal pij-opleggingen, immers het nieuwe gesloten jeugdzorgaanbod voor 
behandelplaatsen kwam pas vanaf 2008 stapsgewijs beschikbaar tot uiteindelijk een capaciteit 
van 1600 plaatsen in 201064. We herinneren eraan dat de grote daling van het aantal pij-
opleggingen plaatsvond in de periode 2006-2008. In de jaren 2009 en 2010 stabiliseert het 
aantal.  

We vroegen de respondenten of zij de indruk hebben dat er nu jongeren met een pij-relevant 
delict(geschiedenis) in de GJZ worden geplaatst die voorheen een pij-maatregel zouden 
hebben gekregen. Tevens vroegen we hoe vaak er bij deze jongeren gedurende het 
strafrechtelijk traject alsnog een civielrechtelijk traject wordt opgestart. Op beide vragen werd 
doorgevraagd op frequentie, omstandigheden en afwegingen. 
Uit de antwoorden komt geen unaniem gedeeld beeld naar voren. De meningen van de 
respondenten zijn redelijk gelijkmatig verdeeld over ‘er zitten zeker geen jongeren met pij-
delicten in de GJZ’ tot ‘incidenteel’ tot ‘zeker, maar een geperkt aantal’ (stemverdeling 
respectievelijk 6, 6 en10). Een grote meerderheid is dus wel van mening dat soms zaken van 
jongeren met een pij-delict (alsnog) civielrechtelijk worden afgehandeld. Het is evenwel alle 
respondenten duidelijk dat de komst van de Jeugdzorgplus zeker niet de hoofdverklaring kan 
zijn van de daling van het aantal pij-opleggingen. Hieronder geven we een beeld van de 
afwegingen en verduidelijkingen.  
 
Zeer veel respondenten merken op dat zaken van jongeren zeker niet civielrechtelijk worden 
afgehandeld als het binnen de groep van pij-relevante delicten een relatief zwaar delict is 
en/of de gedachte aan een pij-maatregel nadrukkelijk aanwezig is. “Als er echt grote zorgen 
zijn, is de GJZ geen optie; dat is dan een gepasseerd station. Daar zitten ze meestal niet 
langer dan 1 jaar.”(Raad) //  “Kruimeldieven en kinderen die steeds weer de fout in gaan, zie 
                                                 
63 Boendemakers e.a. 2004. 
64 Vóór 2008 groeide vanaf 2005 een beperkt aanbod voor Jeugdzorgplus (Nijhof e.a. 2010). Voor deze pilot 
projecten kwamen alleen jongeren in aanmerking die op civielrechtelijke titel voor een gesloten crisisplaatsing in 
een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) opvanginrichting werden aangemeld. Het betrof hier ongeveer 248 plaatsen. 
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je vaak de GJZ ingaan. Maar als het gaat om hele ernstige strafbare feiten dan zie je toch dat 
ook de Raad minder neigt naar een civiele afwikkeling. Als het om een ernstig feit gaat, komt 
er een strafzitting en wordt dat niet naar civiel doorgeschoven.”(OM) 

Een tweede omstandigheid waarin ‘civiel’ zeker geen optie is, is wanneer de jongere 17 of 18 
jaar is. “Als een kind al wat ouder is, hebben civiele maatregelen geen zin meer vanwege de 
korte duur, dus dan denkt je eerder aan de pij; zo gaat dat in de praktijk.”(OM) // “Je hebt 
ook jongens van 17 die een ernstig delict plegen en dan is een plek in de GJZ niet erg zinvol 
want dan komt ie snel weer vrij.”(Raad) 

Omgekeerd wordt bij jongeren van 12 tot en met 14 jaar altijd eerst gekeken of een 
civielrechtelijke afhandeling mogelijk is. “Kijk, voor kinderen van 12, 13, 14 jaar, zul je niet 
gemakkelijk een pij vragen want je hebt nog een jaar of 5 de tijd om in het civielrechtelijk 
traject iets te ondernemen. Voor kinderen van 15 en 16 ligt het al een stuk minder 
genuanceerd want dan hangt het er veel meer van af wat de problematiek is en of je vindt of 
er nog binnen de resterende termijn iets aangepakt kan worden.” (OM) // “Als een kind 12, 
13, 14 is, moet de civiele afwikkeling de voorkeur hebben boven het strafrechtelijke. Dat is de 
algemene opvatting.”(OM).65 

Een derde criterium is de sekse. Bij meisjes wordt er langer geprobeerd het civielrechtelijk af 
te handelen. Jongens kunnen wat dat betreft moeilijker een strafproces ontlopen. Omdat er 
echter zeer weinig meisjes in een pij-traject komen, speelt dit criterium nauwelijks een rol bij 
eventuele verschuivingen tussen straf- en civielrechtelijke afhandeling. 

De aspecten leeftijd en ernst van het delict zijn het meest leidend bij de afweging om de zaak 
civielrechtelijk af te handelen. Belangrijk is dan de constatering van de respondenten dat 
deze afwegingen vroeger ook al werden gehanteerd; in die zin is er in de praktijk niets 
veranderd. 

Vandaar dat een fors aantal respondenten stelt dat de optie Jeugdzorgplus de daling in pij-
opleggingen nooit heeft kunnen veroorzaken. Het zou ook getuigen van een zekere ironie. De 
scheiding tussen civiel en straf werd gemaakt omdat de gezamenlijke plaatsing in de JJI’s met 
name slecht werd geacht voor de jongeren met een civielrechtelijke plaatsing. Een toename 
van het aantal plaatsingen van jongeren met pij-relevante delicten in de Jeugdzorgplus lijkt dan 
niet erg vanzelfsprekend. Dit wordt ook door sommige respondenten opgemerkt. Zij stellen 
dat het tegenwoordig moeilijker is om jongeren die eventueel in aanmerking komen voor een 
pij-maatregel in een GJZ instelling te krijgen. Hier speelt hetzelfde argument als destijds bij 
de scheiding tussen straf en civiel. “Hoe zwaarder het strafrechtelijk aspect is, hoe minder 
iemand nog in de GJZ past. Niet voor niets is dat een aantal jaren geleden gescheiden. Dus 
het lijkt niet heel efficiënt om daar op in te zetten” (NIFP) // “Wat ook een rol heeft gespeeld, 
was de strijd om de ‘lieverdjes’ te scheiden van de ‘schurken’. Hierdoor hebben wij nu de 
grootste problemen om onze ‘schurken’ als ‘lieverdjes’ geëtiketteerd te krijgen om ze in de 
civiele zorg te krijgen: een onaangenaam bijverschijnsel.”(OM) 

Ook de Raad wacht liever eerst het strafproces af bij een ernstig delict voor hij met een 
initiatief voor een civielrechtelijke plaatsing komt. 
 

                                                 
65 Uit een onderzoek van Weijters naar delictkenmerken onder jongeren met een pij-maatregel in de periode 
1996-2005, blijkt slechts 18,3% jonger te zijn dan 15 jaar. 
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Niettemin menen sommige respondenten dat er sprake is van een verschuiving van het 
opleggen van de pij-maatregel naar een civielrechtelijk traject. Dit zou echter los staan van de 
nieuwe vorm van de Jeugdzorgplus maar meer komen door het hanteren van de pij-maatregel 
als ultimum remedium. Een civielrechtelijke afhandeling middels de GJZ vóór 2008 in een JJI 
en later de Jeugdzorgplus was en is tegen deze achtergrond één van de opties om het opleggen 
van een pij-maatregel te voorkomen. “Het enige wat ik me zou kunnen voorstellen is, dat dat 
derde criterium (van de pij-maatregel), de hulpverlening, steeds meer opgevuld wordt door de 
Jeugdzorgplus, de GJZ. Dus dat dat gezien wordt als een minder ingrijpend middel, waardoor 
minder snel tot de pij wordt overgegaan.”(OM) 

Een indirecte indicatie van het plaatsen van jongeren met pij-relevante delicten in de GJZ is 
dat er tegenwoordig regelmatig jongeren in de Jeugdzorgplus in de fout gaan en alsnog een 
strafrechtelijk traject ingaan met de kans op een pij-maatregel. Dit wordt door meerdere 
respondenten (7) genoemd, met name, maar niet uitsluitend, aan OM zijde. “Je ziet nu ook in 
de GJZ (…) dat jongeren daar weer uit vliegen door de ernst van de problematiek, door de 
ernst van de incidenten, door ernstige stoornissen. Bij twee gevallen zie ik al een strafkader 
ontstaan waarbij rapporteurs pij adviezen gaan geven. Dus de wal gaat het schip keren. Die 
pij jongens komen via die andere modaliteiten uiteindelijk vanzelf terug.” (NIFP) 

Als er jongeren met een pij-relevant delict worden aangehouden, loopt er al vaak een 
civielrechtelijk traject en is er al een lange voorgeschiedenis qua hulpverlening. Als dit niet 
het geval is, wordt er regelmatig alsnog een civielrechtelijk traject opgestart. Het initiatief 
hiertoe kan worden genomen bij de voorgeleiding aan de RC, in het IO of later. De kans 
hierop wordt kleiner als het delict of de voorgeschiedenis ernstiger is en de jongere ouder. De 
kans wordt groter als het delict sterk samen lijkt te hangen met de thuissituatie van de jongere.  
In het algemeen: des te groter de kans lijkt dat de jongere een pij zal krijgen, des te kleiner de 
kans is dat de Raad nog een civielrechtelijk traject wenst. “Als er een pij wordt geadviseerd 
gaan we nooit een civiel traject opstarten voor zover die niet al loopt en als het wat onzeker is 
doen we dat soms. Het hangt erg van de casus af en hoe zeker je er over bent dat er een pij uit 
zal rollen en wat er verder moet gebeuren. En verder zit de jongen toch vast met voorarrest 
dus dan heeft een OTS weinig praktisch effect en dan wachten we liever de uitkomst van de 
onderzoeken en de strafzitting af.”(Raad) 
 
Vrijwel altijd, althans bij jongeren met pij-relevante delicten, loopt het strafproces door. De 
voorlopige hechtenis wordt niet geschorst. Het civielrechtelijke traject loopt dus altijd parallel 
aan het strafrechtelijk traject. Wel wordt soms de rechter verzocht de zaak aan te houden om 
het civielrechtelijke traject voorrang en de tijd te geven.  
“Ik zie het niet als een wissel maar als een parallel traject. Het één sluit namelijk het ander 
niet uit. Het kan ook goed zijn om een civiel traject achter de hand te houden voor het geval 
het strafrechtelijk traject niet goed loopt. Soms pas je ook je strafeis aan opdat hij daarna 
heel snel het civiele traject in kan stromen.”(OM) // “Het zou nog kunnen voorkomen dat zo’n 
jongen al in een civiel traject zit, en een delict pleegt in een verlofperiode, waarbij we hem 
toch terug laten gaan naar de civiele inrichting. Maar dan nog zullen we de strafzaak wel 
afdoen.” (OM) 
 
Als er zowel een straf- als een civielrechtelijk traject loopt kan een simultane afwikkeling, als 
dat opportuun is, afgedaan worden in een zogenaamde combizitting, waarbij de rechter zowel 
straf- als civielrechtelijke uitspraken kan doen. Dit is nu in alle vier arrondissementen 
mogelijk. 
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Tot slot: een civielrechtelijk traject hoeft niet altijd te leiden tot een plaatsing in de gesloten 
jeugdzorg. Naarmate het delict of de geschiedenis van de jongere meer pij-relevant is, zal een 
gesloten setting wel het meest voor de hand liggen.  

De conclusie is dat de komst van de Jeugdzorgplus maar een beperkt effect heeft gehad op het 
aantal pij-opleggingen in de periode 2006-2008. Ten eerste kwam er pas vanaf 2008 een 
substantieel aantal plaatsen beschikbaar. Ten tweede golden de belangrijkste argumenten om 
de zaak bij sommige jongeren met pij-relevante delicten civielrechtelijk af te handelen ook al 
vóór 2005; daar veranderde de Jeugdzorgplus niets aan. Voor zover er een beperkte 
verschuiving van pij-maatregel naar GJZ plaatsvond, gebeurde dat meer omdat de pij-
maatregel nóg meer als ultimum remedium wordt gehanteerd. In dat licht was de GJZ vóór 
2008 en later de Jeugdzorgplus een mogelijk alternatief voor de wat lichtere gevallen waarmee 
een pij-maatregel nog kon en kan worden voorkomen. 

 

4.4.3 Imago JJI 
In hoofdstuk 2 hebben we vastgesteld dat er vanaf 2005 kritiek ontstond op de JJI, in het 
bijzonder op de tenuitvoerlegging van de pij-maatregel. De vraag is nu of dit van invloed is 
(geweest) op de houding van het OM en de professionals van de Raad en het NIFP en de 
rapporteurs Pro Justitia. De relevante vragen zijn dan: 

1. Heeft deze kritiek bij de professionals er toe geleid minder vaak een pij-maatregel te 
adviseren? 

2.  Heeft, in anticipatie op de terughoudendheid een pij-maatregel te adviseren, de kritiek 
geleid tot een grotere terughoudendheid bij het OM en de professionals bij de Raad en 
het NIFP een dubbelonderzoek aan te vragen? 

Alle respondenten onderkennen het slechte imago van de JJI, dat ongeveer vanaf 2006 
ontstond; velen noemen het rapport van de Inspectie Jeugdzorg van 2007. Een zeer grote 
meerderheid (19) is van mening dat het slechte imago van de JJI, in het bijzonder wat betreft 
de tenuitvoerlegging van de pij-maatregel, heeft geleid tot een rem bij professionals bij Raad, 
NIFP en rapporteurs om een pij te adviseren. “Daardoor hadden wij landelijk zelfs de vraag: 
kun je überhaupt nog wel een pij adviseren als rapporteur en als NIFP? Als je weet dat het zo 
slecht ten uitvoer wordt gebracht, waar stel je die kinderen dan aan bloot?” (NIFP) // “De 
aanleiding van het onderzoek (van de inspectie) destijds was wellicht in 2006 al wat bekend. 
Je wist dat een pij jaren opsluiting betekende in inrichtingen waar veel mis was. Je kon dan 
niet meer met droge ogen een pij adviseren of opleggen.” (NIFP) // “Het beeld wat ik eerder 
schetste - er wordt nauwelijks behandeld en het is voor die jongeren daar een kwestie van 
overleven - dat heerst. Of dat daadwerkelijk zo is, daar krijg je geen goed beeld van. Wat dat 
betreft mogen ze nog wel wat aan reclame doen voor de pij.” (Raad) 

Een aantal respondenten noemt concrete kritiekpunten op de tenuitvoerlegging van de pij-
maatregel: 

1. Als adviseur heb je geen invloed op de locatie noch op het behandelprogramma binnen 
de JJI. “Je zou willen dat je mee zou kunnen denken over de modules die in het kader 
van de pij aangeboden zouden worden. Maar dat is wel heel erg out of the box 
denken; dat is nu niet haalbaar.” (NIFP) 
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2. De wachttijden voor de behandeling zijn te lang; er zijn te weinig psychiaters. “Verder 
is het gebrek aan jeugdpsychiaters schrijnend in de JJI’s, ook nu, die indruk heb ik 
wel. En je hoorde te vaak verhalen dat ze de pretenties niet waar kunnen 
maken.”(Raad) 

3. Het aanbod van behandelingen over de verschillende JJI’s is weinig gedifferentieerd. 

4. De Raad verliest de jongere uit het oog. “Alleen de casusregisseurs binnen de Raad 
blijven op de hoogte van het vervolg, maar alleen met tussenpozen. Je krijgt heel 
moeilijk een beeld van het effect van de behandeling. Bovendien, als de pij 6 jaar 
duurt, zien wij die jongere sowieso nooit meer terug.” (Raad) 

Wat de rem op de advisering van de pij-maatregel nog versterkt, zo wordt door een grote 
meerderheid (17) gezegd, is de relatieve onbekendheid die er bij professionals bij Raad en 
NIFP bestaat over het behandelprogramma in de JJI. “Maar wat er nu precies gebeurt in een 
JJI instelling, wat de precieze methodieken zijn en de effecten ervan, daar weten we heel 
weinig van af. En die onbekendheid maakt, dat rapporteurs kinderen moeilijker naar een pij 
instelling zullen verwijzen. Die verwijst niet een kind naar iets waarvan je niet weet wat er 
gebeurt.”(NIFP) // “En als ik een pij adviseer wil ik weten of het gaat helpen; gaat bij deze 
specifieke jongen het recidivegevaar omlaag en wordt die goed behandeld? Ik denk dat 
vroeger pij wel geadviseerd werd zonder dat men kon vertellen hoe die behandeling er dan uit 
zou zien, in dat opzicht is er sprake van voortschrijdend inzicht.”(NIFP) 

Bij de grotere terughoudendheid in de advisering van de pij-maatregel speelt het derde 
criterium van de maatregel een belangrijke rol, namelijk dat de pij-maatregel in het belang 
moet zijn van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de jongere. Het manco zit 
dan niet zozeer in de pij-maatregel zelf maar in de tenuitvoerlegging van de maatregel door de 
JJI. Door de tenuitvoerlegging diskwalificeert de pij-maatregel zich op grond van haar eigen 
voorwaarden. Het betreft hier de beeldvorming bij professionals die op zichzelf niet hoeft te 
kloppen maar die wel een effect heeft op de advisering. Een aantal respondenten merkt in dit 
verband op dat er de laatste jaren veel is verbeterd en dat de beeldvorming te ver is 
doorgeschoten in negatieve zin. 

Of de beeldvorming effect heeft gehad op de houding van de rechters, kan op basis van de 
gesprekken niets worden geconcludeerd, immers de afwegingen van de rechters maken geen 
deel uit van dit onderzoek en er is niet naar gevraagd.  
Het is eveneens moeilijk conclusies te trekken over de effecten op de afwegingen van de 
ovj’s: zij leunen zwaar op de adviezen van de professionals. De stelling lijkt gerechtvaardigd 
dat een verandering in de houding van de professionals bij Raad en NIFP zich automatisch 
doorzet in een verandering in de opstelling van de ovj’s, juist omdat zij zich sterk richten op 
de adviezen van deze professionals. 
 
Al met al zijn de respondenten van mening dat de negatieve beeldvorming een wezenlijke 
invloed heeft gehad op de advisering van zowel de Raad als van het NIFP als van de 
rapporteurs. De onderzoekers achten het waarschijnlijk dat dit heeft geleid tot een daling in 
het aantal pij-adviezen in de periode 2006-2008. We wijzen er op dat de daling van het aantal 
pij-opleggingen precies inzette in het jaar dat de negatieve beeldvorming rond de JJI ontstond. 
 
Of het aantal pij-adviezen in de rapportages PJ daalde, is niet expliciet gevraagd in de 
interviews maar zeven respondenten, voornamelijk van OM zijde, noemden dit verschijnsel 



57 

 

uit zichzelf en achten dit één van de mogelijke oorzaken van het dalen van het aantal pij-
opleggingen. 
 
De negatieve beeldvorming van de JJI heeft waarschijnlijk ook geleid tot een daling van het 
aantal aanvragen voor een dubbelonderzoek, gegeven de leidende rol van de professionals bij 
Raad en NIFP in het overleg over welk po moet worden aangevraagd. Het dubbelonderzoek 
gebeurt immers vooral om de mogelijkheid van een pij-maatregel open te houden; het is een 
voorwaarde voor het opleggen daarvan. Wordt men terughoudender wat betreft de pij-
maatregel dan zal er minder vaak voldoende reden zijn een dubbelonderzoek aan te vragen.  
De respondenten reageerden verdeeld op de vraag of het aantal aanvragen is gedaald. De 
verdeling van hen die dit bevestigen en ontkennen is ongeveer fiftyfifty. Een fors aantal 
respondenten (8) meldt echter uit zich zelf dat er tegenwoordig vaak wordt begonnen met een 
enkel PO, meestal door een psycholoog; dit kan later, indien de psycholoog dit nodig vindt, 
altijd nog worden aangevuld met een psychiater om een dubbelonderzoek te krijgen. Het 
effect van deze praktijk kan zijn dat het totaal aantal aanvragen voor een dubbelonderzoek 
daalt. 
Niettemin is het afwegingsproces wat diffuser: naast de professionals spelen ook ovj en RC 
een rol en bovendien kan een dubbelonderzoek ook worden aangevraagd als men nog onzeker 
is bij de overweging een pij-maatregel te adviseren of te eisen.  
Zowel de veronderstelde daling van het aantal pij-adviezen als van het aantal aanvragen voor 
dubbelonderzoeken zullen in 4.6 worden getoetst. 
 

4.4.4 Komst van nieuwe behandelmethodes 
Zeer veel respondenten maken melding van de komst van nieuwe behandelmethodes. Het gaat 
dan vooral om gedragsinterventies waarbij de sociale context, in het bijzonder het gezin bij de 
behandeling wordt betrokken. Genoemd worden de gedragsinterventies MST, FFT, MDFT, 
NPT en MTFC. Zie het kader op de volgende pagina voor een korte beschrijving van deze 
methodes. MST, FFT, MDFT, NPT zijn alle ambulante behandelingen. Bij MTFC wordt de 
jongere voor 9 tot 12 maanden ondergebracht in een pleeggezin.  

Alle genoemde behandelprogramma’s zijn inmiddels erkend door de Erkenningcommissie 
Gedragsinterventies Justitie: FFT in juni 2009, MDFC in maart 2010, MDFT in juni 2011, 
MST in juni 2010 en NPT in maart 200866. In het voorjaar van 2009 is Justitie gestart met de 
inkoop van gedragsinterventies voor jeugdigen ten behoeve van de invulling van de GBM 
(MST, FFT, MDFT en NPT).  

Voor de beantwoording van de vraag of de komst van nieuwe behandelmethoden van invloed 
is geweest op de daling van het aantal pij-opleggingen in de periode 2006-2008, is het 
moment waarop de nieuwe methodieken in Nederland werden geïntroduceerd van belang. Een 
korte verkenning op internet laat zien dat de gedragsinterventies al een aantal jaren voor hun 
erkenning zijn ingezet. Zo wordt MST al sinds 2005 in Nederland aangeboden, MTFC sinds 
2007, FFT vanaf 2003. In 2009 werken er inmiddels 13 organisaties binnen de GGZ, 

                                                 
66 “Erkende gedragsinterventies voor jongeren” op de website van de Erkenningscommisie Gedragsinterventies 
Justitie. 
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Jeugdhulpverlening, Jeugdzorgplus en Justitiële Jeugdzorg met FFT.67 We kunnen echter geen 
indicatie geven van de frequentie waarmee ze in die periode werden ingezet. 

 

Uit : “Erkende gedragsinterventies voor jongeren” op de website van de 
Erkenningscommisie Gedragsinterventies Justitie. 
 

MuItidimensional Treatment Foster Care (MTFC) is een intensieve gedragsinterventie voor jongeren 
die te kampen hebben met ernstige gedragsproblemen, inclusief delinquent gedrag. Het programma 
richt zich op jongeren met een IQ vanaf 80 en wordt aangeboden aan jongeren in plaats van een 
gesloten plaatsing of jeugddetentie. Tijdens het programma wordt de jongere geplaatst in een speciaal 
getraind opvoedgezin. De interventie richt zich op zowel de jongere als op de ouders. MTFC duurt 6 
tot 12 maanden en wordt voornamelijk uitgevoerd in het strafrechtelijk kader (gedragsbeïnvloedende 
maatregel, schorsing voorlopige hechtenis, voorwaardelijke jeugddetentie of een voorwaardelijke 
PIJ). 

Multisysteem Therapie (MST) is intensieve, ambulante behandelingsmethode gericht op jongeren met 
ernstig antisociaal en delinquent gedrag, die op het punt staan om uit huis geplaatst te worden. MST 
richt zich op alle risicofactoren die samenhangen met dit probleemgedrag. Door het sociale systeem 
rond een jongere te versterken in probleemoplossende en opvoedkundige vaardigheden wordt de 
jongere gestimuleerd zijn/haar gedrag te veranderen. De interventies die binnen MST worden ingezet 
richten zich vooral op ouders en andere sleutelfiguren uit de omgeving van de jongere. De 
behandelduur is gemiddeld 3 tot 5 maanden. 

 
Multidimensionele Familietherapie (MDFT) is een behandelprogramma voor jongeren met 
meervoudige gedragsproblemen, waaronder in ieder geval delinquentie en overmatig gebruik van 
alcohol of drugs. Het programma duurt zes maanden. Aan de behandeling doen een of twee ouders 
van de jongere mee. Uniek aan MDFT is dat de therapeut sessies houdt met zowel de jongere alleen, 
de ouders alleen, het gezin (jongere plus ouders) als met vertegenwoordigers van systemen buiten het 
gezin erbij (vrienden, school, werk, reclassering etc.). 

 

Functional Family Therapy (FFT) is een relationele gezinstherapie gericht op het positief beïnvloeden 
van onderlinge gezinsrelaties en het verminderen van gedragsproblemen van de jongere. Centraal 
staan de motivering van gezinnen tot gedragsverandering, het vergroten van vaardigheden van de 
gezinsleden en het versterken van ondersteuning uit de omgeving van het gezin. FFT kan worden 
ingezet als ambulante gedragsinterventie in het kader van een Maatregel Hulp en Steun of 
Gedragsbeïnvloedende Maatregel.  

 
Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (NPT) biedt hulp voor jongeren en jongvolwassenen na 
vrijheidsbeneming. Het werkt op vrijwillige of gedwongen basis met jongeren van 16 tot en met 23 
jaar van wie het delictgedrag samenhangt met antisociale denkpatronen, gedragsproblemen en 
vaardigheidstekorten. De terugkeer van de jongere uit een justitiële jeugdinrichting wordt door de 
interventiewerker intensief begeleid. Hij zet gedragsinterventies in de eigen context van de jongere in. 
De werkrelatie met de jongere is intensief, direct en doortastend. Het programma begint al als de 
jongere nog vastzit en duurt minimaal 9 maanden. 

 
                                                 
67 www.fft-nederland.nl. 
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Volgens de respondenten doen de nieuwe methodieken de laatste zes jaar steeds meer opgeld. 
De meest genoemde redenen hiervoor zijn: 

1. Een behandeling in gezinsverband verdient de voorkeur. Het is beter de sociale context 
van de jongere er bij te betrekken. Ook de familie moet vaak geholpen worden. “Een pij is 
natuurlijk niet zo pedagogisch (lacht): je haalt het kind uit zijn omgeving maar na een pij 
komt ie weer terug. Bovendien komt zo’n kind vaak uit een gezin waarvan de 
pedagogische kwaliteiten van de ouders niet optimaal zijn. Juist om recidive te voorkomen 
moet je juist ook die ouders er bij betrekken. En dat kan als je vanuit huis 
behandelt.”(Raad) // “Het zou best kunnen zijn, omdat men zich in de behandeling de 
ouders, het gezin en alles wat er om heen zit, er bij wil betrekken, dat men juist daarom 
geen pij geeft/adviseert. Zie bijvoorbeeld MST.”(OM) 

2. Er zou een groeiende voorkeur zijn voor ‘niet lang opsluiten’. “Het is toch ieders insteek 
dat zo’n kind min of meer thuis kan blijven en weer in dezelfde omgeving kan komen en 
dat er zoveel mogelijk buiten de gesloten inrichtingen naar oplossingen wordt 
gezocht.”(OM) 

3. Professionals adviseren het liefst bekende en succesvolle behandelmethodes; van die in de 
JJI weten ze te weinig. “De laatste jaren is de kennis van specialistische 
behandeltechnieken erg toegenomen; de adviseur/rapporteur probeert een match te 
vinden tussen de problemen van het kind en de voorhanden technieken. Dit leidt er de 
facto toe dat er minder pij-maatregelen worden opgelegd, juist omdat de kennis van de 
behandelingen daar (in de JJI) niet duidelijk is.”(NIFP) 

Het kader waarbinnen de gedragsinterventies worden ondergebracht, varieert. De laatste jaren 
gebeurt dit ook regelmatig in GBM kader.68 Maar het kan ook als bijzondere voorwaarde bij 
de voorwaardelijke jeugddetentie of bij de voorwaardelijke pij worden opgenomen.69 
Sommige respondenten melden dat de inzet van deze methodes ook in een civielrechtelijk 
traject is te regelen. 

Bij de beantwoording van de vraag op welke wijze de nieuwe methodieken effect hebben op 
het aantal pij-opleggingen, wordt er door een aantal respondenten onderscheid gemaakt tussen 
jongeren met gedragsstoornissen en jongeren met een duidelijke psychische stoornis.70 Voor 
de laatste groep zouden de ambulante methodieken meestal niet opportuun zijn. Er zou dus 
hooguit een effect kunnen uitgaan op het aantal pij-opleggingen bij de groep jongeren met 
gedragsstoornissen die heropgevoed moeten/kunnen worden. Van dit laatste effect is een 
grote meerderheid van de respondenten (18) overtuigd: de nieuwe methodieken hebben in die 
groep het aantal pij-opleggingen doen dalen, doordat het inzetten van één of meer van de 
nieuwe behandelmethodes in de plaats kwam van een pij-maatregel. 

                                                 
68 Zie Buysse e.a. (2010), pp. 25). 
69 De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven, geeft een brief van 25 juni 2011 aan de Tweede 
Kamer te kennen dat hij de inzet van een aantal van deze gedragsinterventies wil stimuleren (brief van 
staatssecretaris F. Teeven van 25 juni 2011 over het adolescentiestrafrecht). 
70Psychische stoornissen zijn bijvoorbeeld: depressie, neurose, psychose, aboulie, OCD, schizofrenie, 
persoonlijkheidsstoornissen enz. Echter ook gedragsstoornissen worden als een psychische stoornis beschouwd. 
De DSM-IV classificatie van psychische stoornissen benoemd de gedragsstoornissen ADHD, ADD, ‘antisociale 
gedragsstoornissen’ (CD) en de ‘oppositioneel-opstandige gedragsstoornissen’ (ODD). Gedragsstoornissen gaan 
vaak samen met  andere psychische stoornissen, zoals depressie en angststoornis. Kortom, het is moeilijk een 
strikte scheiding aan te brengen tussen gedragsstoornissen en psychische stoornissen. 
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Veel respondenten zijn van mening dat de komst van de nieuwe behandelmethodes één van de 
factoren is die er voor heeft gezorgd dat de pij-maatregel nóg meer als ultimum remedium 
wordt gehanteerd. “In het algemeen: meer weten of meer kunnen maakt het keuzeproces ook 
wat complexer en het schuift de pij weer beetje op in de richting van het uiterste middel. Er 
zijn ook wat systemische behandelmethoden tussengekomen. Het hele tussengebied wordt wat 
genuanceerder. Je denkt nu eerder: wacht even, is er niet toch wat anders mogelijk?”(NIFP) 

Bij de inzet van de nieuwe behandelmethoden speelt de vraag hoe deze zijn in te passen in het 
strafrechtelijk kader dat bij de aard en ernst van het delict past. “Wat je nu ziet is dat veel PJ 
rapporteurs zeggen: wij vinden dat eerst nog dit geprobeerd moet worden voordat je aan iets 
anders toe bent (eventueel een pij). Wat dan een belangrijke vraag is: wat is het justitieel 
kader voor zo’n aparte behandeling? Bovendien: wat is de ernst van de feiten en de 
onderliggende problematiek?”(OM)  
Een aantal ovj’s onderschrijft de stelling dat de belangrijkste vraag is wat de beste aanpak is 
voor de jongere en “daar pas je dan het strafrechtelijk kader bij aan (OM).” 
 

4.4.5 BooG 
Voor hulp bij de bepaling of en welk onderzoek Pro Justitia nodig is, kan het instrument 
BooG (Beslissingsondersteuning onderzoek Geestvermogens) gebruikt worden. Dit 
instrument is ontwikkeld en wordt beheerd door het NIFP. Het is als webapplicatie 
geïmplementeerd bij de ketenpartners en is eind 2007 in gebruik genomen. In april 2010 
kreeg het instrument een update. Het is de bedoeling dat BooG door het OM en de RC wordt 
ingevuld en daarna door de Raad en het NIFP in het IO. Op basis van de gezamenlijke 
informatie rolt er een advies uit BooG voor het besluit wel of geen onderzoek uit te laten 
voeren en of dit een enkelvoudig of multidisciplinair onderzoek zou moeten zijn.  

De toepassing van BooG is interessant voor de vraagstelling van het onderzoek omdat dit er 
wellicht toe heeft geleid dat het aantal aanvragen voor Pro Justitia onderzoek is gaan dalen. 
Zo stelde de Minister van Justitie in een brief van 8 juli 2010 aan de Tweede Kamer dat de 
komst van BooG heeft geleid tot een daling van het aantal dubbelonderzoeken.71  

Uit de interviews blijkt dat de toepassing van BooG in de praktijk geen onverdeeld succes is. 
Vrijwel geen van de respondenten is overtuigd van de meerwaarde van het instrument. 
Sommigen menen nog dat BooG interessant kan zijn voor vergelijkingsdoeleinden tussen 
regio’s. Het wordt door veel betrokkenen dan ook niet of niet systematisch of pas achteraf (na 
het besluit in het IO) ingevuld. “BooG wordt nu niet meer ingevuld. Het loopt niet.”(Raad) // 
“In de praktijk ‘Boog’ ik nu als ik een aanvraag binnen krijg van de rechtbank maar dan doe 
ik het alleen voor de vorm.”(NIFP)  

Het wordt ook als werk bovenop het werk ervaren.“Ik vind het administratieve ballast.” 
(NIFP).  Veel respondenten reageren lacherig op vragen over BooG. “Boog wordt niet 
systematisch toegepast en wordt niet overal serieus genomen.”(OM) 

Ook is vrijwel iedereen van mening dat het systeem gemakkelijk te manipuleren is. “Je weet 
precies wat je in moet vullen om er voor te zorgen dat er een dubbel uitkomt.”(NIFP) // “Dan 
heb je BooG. Nou daar heb je helemaal geen zak aan. Je kunt er uit krijgen wat je wilt. Ik doe 
er helemaal niets mee”(OM). 
                                                 
71 Tweede Kamer 31 839 Jeugdzorg, nr 63. 



61 

 

Een aantal respondenten geeft te kennen dat ‘ze zo’n systeem niet nodig hebben’ om te 
kunnen beoordelen of een jongere een persoonlijkheidsonderzoek (po) moet hebben. “Ik denk 
dat ik geen BooG nodig heb om in te kunnen schatten of er een po nodig is. Vaak is het bij ons 
zo wel duidelijk.”(Raad) Ten slotte meldt een aantal respondenten dat in het stadium rond de 
voorgeleiding aan de RC vaak niet alle gegevens voorhanden zijn om BooG goed in te 
kunnen vullen. 

Gezien het bovenstaande zijn de besluiten een dubbelonderzoek te laten uitvoeren kennelijk 
nog steeds gebaseerd op de oordelen van medewerkers van het OM, de Raad en het NIFP. De 
komst van BooG heeft daar geen verandering in gebracht. We concluderen daarom dat het 
instrument BooG niet heeft geleid tot een daling van het aantal dubbelonderzoeken en dus ook 
niet als (mede-) veroorzaker kan worden bestempeld van de daling van het aantal pij-
opleggingen. Desgevraagd zijn de respondenten het unaniem eens met de laatste stelling. 

 

4.4.6 Daling van het aantal pij-relevante delicten 
De daling van het aantal pij-opleggingen zou eenvoudig te verklaren zijn als het aantal pij-
relevante delicten in de laatste zes jaar zou zijn gedaald. Om dit laatste vast te kunnen stellen, 
is een uitgebreide kwantitatieve analyse nodig, waarbij ook cijfers over aangiftes en 
opsporing moeten worden betrokken. Dit valt buiten het bestek van dit onderzoek. Daarom 
beperken we ons tot enige kanttekeningen. 

Een indirecte indicatie van het aantal gepleegde delicten is het aantal afdoeningen. In 4.2 
meldden we al dat Sonnenschein et al (2010), op basis van cijfers van rechtbankafdoeningen 
in subcategorieën geweldszaken, concludeert dat het aantal ernstige geweldzaken met 
jongeren die voor de rechter komen in de periode 2005-2008 sterk is gedaald.72  
Op basis van de cijfers van OM-data daalt het aantal pij-opleggingen tussen 2005 en 2008 met 
65,5%. Het aantal ernstige delicten volgens de definitie van Sonnenschein73 daalt in die 
periode met 30,8% (Kalidien, 2011).74 De daling van het aantal pij-maatregelen is dus van een 
hogere orde dan de daling van het aantal ernstige geweldszaken. 
Verder zijn, zoals gezegd, de cijfers van ernstige delicten een indirecte indicator van het 
voorkomen van pij-relevante delicten. Het aantal afdoeningen is mede afhankelijk van 
aangiftes en opsporing. Bovendien kan een jongere ook een pij-maatregel krijgen op basis van 
minder ernstige delicten, bijvoorbeeld als er sprake is van een psychische stoornis. 
 
In grafiek 5 zien we de ontwikkeling van het aantal jeugddetentiestraffen, voorwaardelijk en 
onvoorwaardelijk. We zien een daling van beide soorten straffen. Met name de daling van het 
aantal onvoorwaardelijke jeugddetentiestraffen zou kunnen wijzen op een daling van het 
aantal ernstige delicten. Dit is echter allerminst zeker. Er zou een verandering kunnen zijn 
opgetreden in de houding van de ketenpartners tegenover jeugddetentiestraffen, net zoals dat 
het geval is bij de pij-maatregel. Desgevraagd bevestigen de meeste respondenten dat men 

                                                 
72 Sonnenschein (2010), pp 36, 37, 38. 
73 Diefstal met geweld, zedendelicten en delicten tegen het leven. 
74 Kalidien e.a. (2011), tabel 6.19, pp 469. 
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jongeren, vergeleken met een aantal jaren geleden minder graag langdurige 
jeugddetentiestraffen oplegt75. ‘Alleen opsluiten helpt niet’ is hierbij het credo.76  

 

Grafiek 5: Het aantal MK-zaken in eerste aanleg over de periode 2000-201077 

 

 

Een andere indicator van het aantal ernstige delicten is het aantal MK-zaken, ook opgenomen 
in grafiek 5.78 Ernstige delicten, waaronder pij-relevante delicten, dus delicten waarbij men 
een pij mogelijk acht, worden afgedaan door de meervoudige kamer. Het absolute aantal MK-
zaken blijft, afgezien van een daling in 2006 vrijwel constant. Dit zou er op wijzen dat het 
aantal ernstige zaken redelijk gelijk blijft.  

De moeilijkheid bij al deze cijfers is dat het aantal pij-relevante delicten weer een fractie is 
van het aantal ernstige delicten. Het gaat om kleine aantallen.  
We hebben de respondenten gevraagd of – in hun beleving – het aantal zware misdaden door 
jongeren de laatste 5 jaar afneemt. Op een enkeling na stellen zij dat dit naar hun indruk niet 

                                                 
75 Hiermee wordt niet bedoeld dat er minder streng gestraft wordt. De meeste respondenten zijn van mening dat 
er tegenwoordig juist strenger wordt gestraft, vooral bij de kleinere delicten. 
76 Overigens komt Nederland met deze ontwikkeling iets meer in de buurt van de landen om ons heen. Het aantal 
vrijheidstraffen voor jeugdigen is in Nederland nog erg hoog, vergeleken met andere Europese landen (Kalidien 
e.a. (2011): Criminaliteit en rechtshandhaving 2010, pp 284). 
77 Bron: OM-DATA, WODC en de Raad voor de Rechtspraak (MK-zaken). 
78 Bron data: Raad voor de Rechtspraak. Alleen zaken in eerste aanleg zijn meegenomen. 
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het geval is. In hun ogen ligt de daling van het aantal pij-opleggingen dan ook zeker niet aan 
een daling van het aantal door jongeren gepleegde zware delicten. 
Zonder aanvullend cijfermateriaal kunnen we deze conclusie echter niet bevestigen. We 
kunnen ook niet uitsluiten dat een deel van de daling van het aantal pij-maatregelen te maken 
heeft met een daling van het aantal ernstige delicten van jongeren. 

 

4.4.7 Weigeringen 
Veel respondenten, maar wel een minderheid, constateren de laatste jaren een toename van 
het aantal weigeringen van jongeren om mee te werken aan onderzoeken Pro Justitia, met 
name dubbelonderzoeken. Zij vermoeden dat dit deels de daling van het aantal pij-
opleggingen in de periode 2005-2008 heeft veroorzaakt. De toename van het aantal 
weigeringen wordt volgens de respondenten mede veroorzaakt doordat advocaten de 
betreffende jongeren op het mogelijk effect ervan attenderen en ook doordat jongeren elkaar 
waarschuwen: als je geen pij wil, moet je niet aan het onderzoek meewerken.  

Nu wil een weigering niet zeggen dat er in het geheel geen onderzoek kan plaatsvinden; alleen 
het aantal informatiebronnen voor de onderzoeker is beperkter. Voor het opleggen van een 
pij-maatregel is strafrechtelijk gezien geen rapportage PJ noodzakelijk. Wel maakt het 
ontbreken hiervan het lastiger een dergelijk vonnis te beargumenteren. Het ligt echter in de 
rede dat naarmate het meer voor de hand ligt dat een jongere een pij-maatregel krijgt, een 
weigering aan een po mee te werken minder effect sorteert. 
Om deze redenen lijkt een groot effect van de toename van het aantal weigeringen op het 
aantal pij-opleggingen onwaarschijnlijk.  
 
De laatste jaren wordt er bij weigeringen in toenemende mate een beroep gedaan op ForCA. 
ForCA is de afkorting van Forensisch Consortium Adolescenten. Het is een 
samenwerkingsverband tussen justitiële jeugdinrichtingen, centra voor kinder- en 
jeugdpsychiatrie en instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en is in 2007 opgericht79. 
ForCA beoogt onderzoek naar jongeren die worden verdacht van ernstige feiten en waarbij er 
een vermoeden is van psychopathologie. Het onderzoek vindt vanaf 2009 plaats in de afdeling 
klinische observatie van Teylingereind.80 Ook hardnekkige weigeraars kunnen daar worden 
geobserveerd. De RC of de rechtbank kan het bevel geven tot observatie van een jongere die 
weigert mee te werken aan een regulier dubbelonderzoek. Daarvoor moet de RC wel eerst 
advies hebben ingewonnen bij het NIFP en overleggen met de ovj en de Raad81. 
 
 

 

                                                 
79 www.forca.nu. 
80 Het aantal adviezen voor een onvoorwaardelijke pij op basis van de observaties in Teylingereind in het kader 
van een PO  is, vergeleken met de adviezen op basis van ‘gewone’ dubbel- of triple onderzoeken, hoog. 
Dergelijke observaties in Teylingereind resulteerden in 2009 en 2010 in 29% van de gevallen in een pij-advies 
(onvoorwaardelijk). Bij ‘gewone’ dubbel- en triple onderzoeken samen is dat in die jaren samen 16%. Bron: 
NIFP, zie 4.6. 
81 Idem. 
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4.4.8 Stijging van pij-opleggingen tot 2005 
We hebben in paragraaf 4.2 gezien dat in de periode 2001-2005 het aantal pij-opleggingen 
steeg. Nu vinden we in de literatuur dat in die tijd strafrechtelijk geplaatsten voorrang 
plachten te krijgen boven civielrechtelijk geplaatsten. Daar er voor plaatsing in de JJI 
wachtlijsten bestonden, kreeg een jongere regelmatig een pij-maatregel en geen OTS om hem 
maar geplaatst te krijgen. De pij-maatregel was op deze manier een ‘sluiproute’ om jongens 
direct een behandeling te kunnen geven.82 Hoe lang dit effect bleef bestaan, is onduidelijk. 
Het zou wellicht tot 2005 hebben kunnen leiden tot een structurele verhoging van het aantal 
jongeren met een pij-maatregel. 

Desgevraagd bevestigden acht respondenten uit eigen ervaring dit fenomeen, zes ontkenden 
het en de overigen wisten het niet. “Dat was toen zo ja. En na die ontvlechting tussen straf en 
civiel ging die vlieger niet meer op. Ja, dat klopt. Dat zal voor een deel de stijging in het 
aantal pij-opleggingen voor 2005 veroorzaakt hebben. Dat is gewoon zo. Ik heb dat een 
aantal keren zelf meegemaakt. Iedereen wist dan dat om die reden de pij werd geadviseerd. 
Maar ja, dat accepteerde je dan. Dat zou nu per definitie niet meer kunnen, ook niet vanwege 
de status van pij zelf.”(NIFP) 

Een aantal van diegenen die het verschijnsel kennen, zeggen er direct bij dat het niet vaak 
voorkwam. Ten slotte merken sommigen op dat je niet altijd een pij op hoefde te leggen; je 
kon ook iemand langer in de JJI in voorlopige hechtenis houden op strafrechtelijke titel om 
hem daarna, als er een civielrechtelijke plaats vrijkwam, direct geplaatst te krijgen. 

Op basis van de uitspraken van de respondenten lijkt het niet waarschijnlijk dat de stijging 
van het aantal pij-opleggingen door de voorrang bij plaatsing in de aanloop naar 2005 erg 
omvangrijk was. Het is daarom evenmin waarschijnlijk dat het stoppen van dit fenomeen na 
2005 erg veel heeft bijgedragen tot de daling van het aantal pij-opleggingen. 

 

4.4.9 Conclusies externe factoren 
Samenvattend over de effecten van de externe factoren: 

• Het effect van de invoering van de GBM is pas mogelijk vanaf 2009. Het heeft hooguit tot 
gevolg gehad dat het aantal pij-opleggingen vanaf 2009 niet weer is gaan stijgen. 

• Ook de komst van 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 een 
substantieel aantal plaatsen beschikbaar. Ook golden de belangrijkste argumenten om de 
zaak van jongeren met pij-relevante delicten civielrechtelijk af te handelen ook al vóór de 
komst van de Jeugdzorg plus en dus vóór 2008. Voor zover er een beperkte verschuiving 
van pij-maatregel naar GJZ plaatsvond, gebeurde dat meer omdat men de pij-maatregel 
nóg meer als ultimum remedium is gaan hanteren. In dat licht is de GJZ een mogelijk 
alternatief voor de wat lichtere gevallen waarmee een pij-maatregel nog kan worden 
voorkomen. 

                                                 
82 Kruissink, M, C. Verwers (2001): “Het nieuwe Jeugdstrafrecht 2001. Vijf jaar ervaring in de praktijk”, pp 38. 
WODC. Zie ook Bruning (2011, pp15). 
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• Vanaf 2005 is het imago van de JJI sterk negatief belast. Dit heeft de advisering van de 
professionals bij de Raad en het NIFP en van de rapporteurs PJ beïnvloed. Het heeft naar 
alle waarschijnlijkheid geleid tot een daling van het aantal pij-adviezen en tot minder 
aanvragen voor dubbelonderzoeken. De daling van het aantal pij-opleggingen begon in 
hetzelfde jaar dat de negatieve beeldvorming rond de JJI ontstond. 

• De komst van alternatieve behandelmethoden in het vorige decennium heeft 
waarschijnlijk het aantal pij-adviezen doen dalen. Niet alleen omdat professionals hier een 
hogere effectiviteit van verwacht(t)en maar ook omdat er alternatieven voor de pij-
maatregel werden gezocht. De pij-maatregel werd nóg meer als ultimum remedium 
gehanteerd, in samenhang met het slechte imago van de tenuitvoerlegging en de JJI’s in 
het algemeen. 

• De invoering van het instrument Beslissingsondersteuning onderzoek Geestvermogens 
(BooG) heeft naar alle waarschijnlijkheid geen effect gehad. 

• 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 rechtelijke afdoeningen. Echter, om hierover 
gegronde uitspraken te kunnen doen, is een uitgebreide kwantitatieve analyse nodig 
waarbij ook cijfers over aangiftes en opsporing moeten worden betrokken. Dit viel buiten 
het bestek van dit onderzoek. Zonder aanvullend cijfermateriaal kunnen we dan ook niet 
bevestigen dat er een daling is van het aantal ernstige delicten. Verder is niet duidelijk hoe 
hoog de correlatie is tussen het aantal ernstige delicten en pij-opleggingen. 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. 

• Het is mogelijk dat het aantal weigeringen om mee te werken aan po de laatste 6 jaar is 
gestegen. Veel effect zal dit niet hebben gehad omdat ondanks de weigering toch 
onderzoek kan worden uitgevoerd en een pij-maatregel ook opgelegd kan worden zonder 
rapportage PJ. 

• Op basis van de uitspraken van de respondenten lijkt het niet waarschijnlijk dat de stijging 
in de aanloop naar 2005 van het aantal pij-opleggingen, door de voorrang bij plaatsing ten 
opzichte van jongeren met een civielrechtelijke maatregel, erg omvangrijk was. Het is 
daarom evenmin waarschijnlijk dat het stoppen van dit fenomeen na 2005 erg veel heeft 
bijgedragen tot de daling van het aantal pij-opleggingen. 
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4.5 De praktijk en het wettelijk kader  
 

Inleiding 

In het voorgaande is gebleken dat het besluitvormingstraject naar een eventuele pij-oplegging 
door een aantal externe factoren wordt beïnvloed. Ook dat een aantal van deze factoren de 
opstelling en houding van de professionals beïnvloeden: ovj, medewerkers van Raad en NIFP 
en de rapporteurs PJ. Het effect hiervan kan bijvoorbeeld zijn dat er minder vaak een pij-
maatregel wordt geadviseerd of dat er sneller voor een ander strafkader wordt gekozen. Het is 
ook mogelijk dat de professionals hiertoe besluiten vanuit eigen overwegingen die los staan 
van deze externe factoren.  

De vraag is nu hoe de houding en opstelling van de professionals in de praktijk zich verhoudt 
tot het wettelijk kader. Bij de beantwoording hiervan zullen hier niet alle details van dit kader 
bij worden betrekken. Dat past niet in het bestek van dit onderzoek. We beperken ons daarom 
tot een aantal belangrijke aspecten: de hantering van de criteria van de pij-maatregel, de 
maximaal vier- en zesjarige pij-maatregel en de vraag welke alternatieve sancties in de rede 
liggen voor jongeren die van pij-relevante delicten worden verdacht. In deze paragraaf 
beschrijven we dan de opstelling van de respondenten met betrekking tot deze onderwerpen in 
de praktijk. Er zal regelmatig worden gerefereerd aan reeds beschreven aspecten. 

In deze inleiding past ook een wat algemene opmerking: 
Door meerdere respondenten, met name ovj’s, wordt gesteld dat je in de praktijk die 
‘oplossing’ (correctie, behandeling, sanctie) zoekt die het beste wordt geacht voor de jongere. 
Dat betekent dat er in de praktijk een strafkader wordt gezocht dat daar het beste bij past. 
Deze pedagogische leidraad brengt met zich mee dat veel gewicht wordt gegeven aan de 
deskundigen bij de Raad en het NIFP. Dit komt overeen met wat we in het voorgaande 
hebben gezien, namelijk dat het OM in de besluitvorming vaak een wat passieve houding 
aanneemt als het gaat om de keuzes die in het traject naar een mogelijke pij-oplegging worden 
gemaakt. Zie 4.3. Dit geldt ook de veranderingen van de laatste 6 jaar. De ovj’s stellen 
veranderingen vast bij Raad en NIFP zonder, naar eigen zeggen, zelf veel te zijn veranderd. 
De volgende uitspraak is wel typerend voor de meeste ovj’s die we hebben gesproken: “Mijn 
indruk is dat de hantering bij het OM niet anders is geworden maar dat er de laatste jaren 
met name iets veranderd is bij de deskundigen (psycholoog, psychiater) en in het verlengde 
daarvan bij de Raad en BJZ. Er wordt door hen minder vaak een pij geadviseerd. (..) 
Hierdoor wordt het voor een ovj lastiger om een pij op zitting te vragen als er niet zo’n advies 
ligt. Volgens mij is met name daar de benadering anders geworden.” (OM) en iets extremer 
geformuleerd: ”Als die (de rapporteurs) zeggen: wij zien een pij niet zitten, wij vinden dat dit 
of dat nog kan, nou dan moet je soms op je kop gaan staan om daar langs te komen.”(OM) 
We stellen overigens vast dat de ovj’s - hoe dan ook - in de veranderde houding van de 
professionals bij Raad en NIFP, zijn meegegaan. 
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Hantering criteria 

Zoals eerder beschreven moet aan drie criteria worden 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). 
 

We hebben de respondenten gevraagd of er in hun ogen in de praktijk de laatste 5 jaar een 
verandering is opgetreden in de hantering of interpretatie van deze voorwaarden. 

Vrijwel alle respondenten zijn het er over eens dat de eerste twee criteria niet anders worden 
gehanteerd dan 5, 6 jaar geleden. Een enkeling merkt op dat de ernst van het delict, in 
vergelijking met een aantal jaren geleden, zwaarder moet zijn om voor een pij-maatregel in 
aanmerking te komen.  

De beide eerste criteria spelen in juridische zin nauwelijks een rol bij de afweging omdat 
hieraan in de praktijk snel voldaan is bij pij-relevante delicten. Ook de voorgeschiedenis van 
de jongere speelt een ondergeschikte rol bij de afweging. “Voorgeschiedenis heeft al nooit 
heel zwaar gewogen. Het staat niet in de criteria en doorslaggevend is toch het advies van het 
NIFP83 en de bijzondere problematiek van het kind” (OM). 

Zonder uitzondering constateren de respondenten dat er iets is veranderd met de hantering 
van het hulpverleningscriterium. Een aantal factoren heeft er toe geleid dat er een steeds 
grotere groep jongeren is waarvoor men de pij geen goede maatregel vindt, dat wil zeggen: 
niet in het belang acht van de jongere. 

In de eerste plaats speelt de negatieve beeldvorming, ontstaan rond 2005, een belangrijke rol. 
Dit aspect wordt door nagenoeg alle respondenten genoemd. Het begon met signalen over de 
lage effectiviteit van de pij-maatregel, de hoge recidive van jongeren die een pij-maatregel 
opgelegd kregen en werd gevolgd door negatieve rapporten over de situatie in de JJI en de 
behandeling van jongeren met een pij. Zie 4.4.3. Veel medewerkers bij Raad en NIFP vroegen 
zich af of het überhaupt in het belang van een jongere is om het met een pij naar een JJI te 
sturen. In feite keerde het derde criterium zich tegen de pij-maatregel zelf. Het is belangrijk 
op te merken dat het hier geen kritiek op de pij als maatregel betreft maar kritiek op de 
concrete tenuitvoerlegging ervan. 

In de tweede plaats daalde bij de gedragsdeskundigen en psychiaters in de laatste vijf jaar het 
geloof aan de meerwaarde van de pij als maatregel, los van de problemen bij de 
tenuitvoerlegging: “Hoe kun je nu verwachten dat de pij-oplegging ten goede komt aan zijn 
ontwikkeling? Ik vind het lastig om dit te beoordelen. Het pij-kader geeft een kind structuur, 
regelmaat en scholing en dat is in de meeste gevallen wel een goed ding. Maar je wilt 
eigenlijk nog wel iets meer. Het kind moet ook baat hebben bij een behandeling. Want anders 
kun je hem net zo goed weg zetten in de jeugddetentie want daar heb je ook structuur, 
regelmaat en scholing. Het gaat dus ook om de effectiviteit (van de pij)” (NIFP). 

                                                 
83 Bedoeld worden de rapporteurs die door het NIFP worden ingeschakeld. 
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Bovendien zijn veel professionals meer waarde gaan hechten aan gedragstherapieën waarbij 
de omgeving van de jongere, in het bijzonder het gezin, direct wordt betrokken. Veel van de 
problemen van de jongere vinden immers mede hun oorsprong in problemen in de 
thuissituatie. In feite zijn vaak de ouders deel van het probleem en moeten mede worden 
opgevoed. Zie 4.4.4.84  
 
Beide factoren zorgen ervoor dat de pij voor jongeren met pij-relevante delicten nóg meer als 
ultimum remedium wordt gehanteerd, meer dan dat vroeger in de praktijk al het geval was. 
Eerst wordt er geprobeerd deze jongeren met andere sancties te corrigeren: verplichte 
behandelingen in het kader van voorwaardelijke jeugddetentie en voorwaardelijke pij. 
Onlangs kwam de GBM er nog bij als nieuw strafrechtelijk kader (zie 4.4.1) en de separate 
Jeugdzorgplus (zie 4.4.2) waarvan wordt verondersteld dat deze een aantal negatieve aspecten 
van de JJI mist. “De behandelbaarheid is een selectiecriterium bij de Raad (contra-indicatie) 
voor de pij. Eerst wordt er gekeken of er goede ambulante behandelmethodes zijn. Pas als 
niets helpt, denkt men na over een pij (‘last resort’)”(Raad). 
Bij jongere kinderen wordt de pij nog sterker als ultimum remedium gehanteerd maar dat was 
altijd al zo. 
 
De pij-maatregel kan niet voor alle jongeren worden ontweken. Bij alternatieve ambulante 
behandelingen moeten jongeren immers willen meewerken. Ook jongeren met zeer ernstige 
psychische stoornissen leveren een probleem op bij alternatieve behandelingen. 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 leidt ertoe dat de groep jongeren die uiteindelijk wel een pij-advies krijgt, bestaat uit hetzij 
jongeren die als ‘waarlijk onbehandelbaar’ worden beschouwd, jongeren die ‘uitbehandeld’ 
zijn of elke medewerking weigeren en jongeren met een ernstige psychische stoornis 
waarvoor een gesloten setting voor een psychiatrische behandeling noodzaak is. “Als het kind 
bijna niet meer behandelbaar is of als de ernst van de delicten te zwaar is, of het kind is 
ernstig gestoord dan pas komt de pij in beeld”(OM). 
 
Vanaf het moment dat het bovenstaande beeld naar voren kwam, werd de resterende 
respondenten (15) gevraagd of zij het volgend beeld konden bevestigen: ‘Voorheen was de 
pij-maatregel bedoeld om jongeren te behandelen. Tegenwoordig doe je jongeren die 
nog behandelbaar zijn, juist niet in de pij, daar zijn andere opties voor. Alleen de 
(vrijwel) onbehandelbaren komen in de pij.’ 
Van de 15 bevestigden 13 de juistheid van dit beeld (‘volledig’: 9 respondenten, ‘min of 
meer’: 4). 
Een flink aantal hiervan (9) maakt nog wel de kanttekening dat als een jongere ‘echt’ niet 
meer behandelbaar is, de pij-maatregel eigenlijk ook geen optie meer is en dat dan alleen nog 
jeugddetentie of het meerderjarigenstrafrecht rest.“Er is nu een groeiend aantal rapporteurs 
die zeggen: we willen wel een pij geven maar alleen als er nog wel behandelperspectief is. 
Met andere woorden: we adviseren volwassenenstrafrecht of jeugddetentie als we geen 
behandelperspectief meer zien.”(NIFP)  
We merken daarbij op dat velen van deze 9 respondenten dit als een normatieve stelling 
poneren: ‘je zou werkelijk onbehandelbare jongeren niet meer een pij moeten opleggen’. 
                                                 
84 In grote lijnen vinden we de genoemde argumenten tegen het opleggen van de pij terug in de resultaten van 
een enquête onder PJ rapporteurs (n=32) (Bruning e.a. 2011, pp 83). 
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Beide factoren, dus het nóg meer hanteren van de pij-maatregel als ultimum remedium plus 
de opvatting van een deel van de professionals dat geheel onbehandelbare jongeren geen pij 
meer zouden moeten krijgen, zorgen er voor dat de instroom in de pij-maatregel wordt 
verkleind. 
Werd vroeger het derde criterium betrokken op de jongere – is voor deze specifieke jongere 
de pij in het belang van zijn ontwikkeling – tegenwoordig wordt dit betrokken op de 
maatregel zelf: is deze specifieke maatregel überhaupt in het belang van een jongere 
(gechargeerd). Omdat er aan dit laatste snel wordt getwijfeld, keert het derde criterium zich in 
feite tegen de maatregel zelf.  
Doordat de pij-maatregel nóg meer zin als ultimum remedium wordt gehanteerd, is de 
samenstelling van de groep die deze maatregel krijgt opgelegd veranderd. Het wordt, in 
crimineel en psychiatrisch opzicht, een steeds zwaardere categorie. ‘Zeker geen goede plek 
voor de wat lichtere gevallen’. In dit opzicht is er ook sprake van een zelfbevestigend proces. 

Pij4 en pij6 

In 2.2 hebben we gezien dat er langs verschillende sporen een pij-maatregel opgelegd kan 
worden. De pij-maatregel wordt in beginsel voor twee jaar opgelegd. Betreft het een geweld- 
of zedenmisdrijf tegen personen dan kan de maatregel met maximaal twee jaar worden 
verlengd (pij4). Betreft het bovendien een jongere met een gebrekkige ontwikkeling of een 
psychische stoornis dan mag de pij-maatregel tot zes jaar worden verlengd (pij6).  

Kenmerkend voor de praktijk is dat de overgrote meerderheid van de respondenten het 
verschil tussen de ‘pij4’ en de ‘pij6’ niet kent. In hun ervaring betekent een pij altijd dat de 
jongere in principe zes jaar vast kan komen te zitten. Het hangt samen met het ervaringsfeit 
van verreweg de meeste respondenten dat een pij alleen wordt geadviseerd of geëist als er 
psychisch iets mis is met de jongere. Of beter omgekeerd: er wordt pas een dubbelonderzoek 
aangevraagd als er psychisch iets mis lijkt; aan dit onderzoek neemt altijd een psychiater deel. 
“Ik heb alleen maar meegemaakt dat er een pij op werd gelegd als er sprake is van een 
ziekelijke stoornis of een gebrekkige ontwikkeling. De situatie dat daar geen sprake van is en 
er toch een pij werd opgelegd die ken ik niet.”(OM) 

Desgevraagd, of er vroeger meer jongeren een ‘pij4’ kregen, antwoordt vrijwel iedereen dat 
deze maatregel ook toen al niet of zeer weinig werd opgelegd; een klein aantal meldt dat een 
‘pij4’ wat vaker voorkwam. Veel respondenten merken op dat een ‘pij4’ in de huidige 
opvattingen in de praktijk ook niet meer gegeven kan worden: een in beginsel normale 
jongere geef je geen pij, die zijn immers nog goed ambulant te behandelen.  

“Naar mijn idee is dat (de pij4) een beetje de GBM is geworden. Die is voor mijn gevoel 
bedoeld voor de gewone gedragsgestoorde jongens. Jongens dus die niet heel erg afwijkend 
zijn (..). Deze jongens zijn in principe gewoon maar halen rottigheid uit, doen wat criminele 
dingen maar niet zo heel ernstig en zijn nog wel bij te sturen met wat standaardmaatregelen. 
En de pij is voor echt gestoorde jongens, die of in hun persoonsopbouw erg gestoord zijn 
ofwel zelfs een psychiatrisch ziektebeeld hebben en die een wat meer specifieke 
behandelmethode moet hebben.”(NIFP) 

Een enkeling maakt ook nog melding van een ‘pij2’ zonder mogelijkheid tot verlenging. “Het 
aantal pij2’s (dus zonder geweld) is echt gigantisch afgenomen. In het begin, tot rond 2002, 
werden die nog regelmatig opgelegd en daarna steeds minder.”(OM) 
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Een pij6 hoeft natuurlijk niet te betekenen dat de jongere altijd zes jaar vast zit; dit hangt af 
van de beslissingen tot verlenging. 

Alternatieven voor de pij 

Voor een beter inzicht in de wijze waarop de professionals omgaan met de pij-maatregel is het 
interessant om te weten welke sancties zij als een alternatief beschouwen voor de pij-
maatregel. Dit vroegen wij de respondenten en het resultaat staat in tabel 7. De respondenten 
konden zoveel alternatieven noemen als ze wilden. Vandaar dat het totaal aantal genoemde 
alternatieve sancties groter is dan het aantal respondenten (22). Voor een goed begrip merken 
we op dat de antwoorden indicatief zijn: de genoemde sancties kunnen onder omstandigheden 
als een alternatief voor de pij worden beschouwd. Het zijn sancties die in de ogen van de 
respondenten in de buurt komen van de pij-maatregel. 

 

Tabel 7: Overzicht van de frequentie waarmee een aantal strafmaatregelen genoemd 
worden als alternatief voor de pij-maatregel. Aantal respondenten is 22; meerdere 
antwoorden toegestaan. 

 GBM Vw jeugd-
detentie 

Jeugd-
detentie 

Vw pij GJZ Volw. 
strafrecht: 
det of tbs 

ITB 
harde 
kern 

OM 8 5 1 5 5 0 1 

Raad 8 1 2 3 5 2 2 

NIFP 6 5 2 7 4 1 0 

Totaal 21 11 5 15 14 3 3 

 

We hebben de respondenten opgesplitst naar beroepsgroepen. Veel verschillen hiertussen zien 
we overigens niet. Wat opvalt, is dat de medewerkers van de Raad minder vaak jeugddetentie 
met bijzondere voorwaarden als alternatief noemen en dat alle NIFP respondenten de 
voorwaardelijke pij noemen. ‘ITB harde kern’ is geen sanctie in strafrechtelijke zin maar 
wordt vaak als voorwaarde gesteld bij voorwaardelijke jeugddetentie of – pij of maakt deel uit 
van een GBM.85 Het is een intensief begeleidingstraject (ITB) voor jongeren met een 
structureel delictgedrag, de zogenaamde harde kern. De harde kern aanpak is een 
verbijzondering van het reguliere jeugdreclasseringswerk, toegesneden op deze groep.86  
 

Opmerkingen en kanttekeningen 

We benadrukken dat onderstaande opmerkingen en overwegingen zijn gebaseerd op de 
praktijkervaringen van de respondenten. De overwegingen zijn vooral interessant omdat 
we in kort bestek de essentie zien van de afwegingen die gemaakt worden bij het wel of niet 

                                                 
85 Zie Buysse (2010), pp. 25. 
86 Zie op www.jeugdreclassering.nl de harde kern aanpak. 
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geven van een pij-maatregel. Bovendien wordt veel van wat in het voorgaande beschreven is 
van de praktijk er door bevestigd. Voor een goed begrip benadrukken we dat het steeds om de 
afhandeling van pij-relevante delicten gaat. 
 
1. Alle respondenten op één na, noemen de GBM als alternatief voor de pij-maatregel; deze 

zou in het algemeen het meest voor de hand liggen. Veel respondenten merken daarbij op 
dat het dan wel om de relatief lichte gevallen gaat (bij delicten waar mogelijk een pij kan 
worden opgelegd); gevallen die vroeger wellicht een pij4 zouden hebben gekregen. Bij 
zeer ernstige delicten met een zeer hoog recidivegevaar is GBM niet zo geschikt; evenmin 
als er sprake is van zware psychiatrische problematiek. “Nu de GBM er tussen in is 
gekomen, zou je kunnen denken dat nu de pij gereserveerd blijft voor de werkelijke 
absolute hopeloze gevallen (OM)” 

2. Vaak worden door de respondenten de nieuwe ambulante behandeltherapieën genoemd 
(MST, FFT, MDFT, NPT en MTFC) die dan in het kader van GBM, voorwaardelijke pij 
of voorwaardelijke detentie aan de jongere opgelegd zouden kunnen worden. Ook 
klinische behandelingen worden als alternatief genoemd die eveneens in het kader van 
GBM, voorwaardelijke pij of voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd kunnen worden. De 
ambulante alternatieven worden vooral aantrekkelijk als de rapporteurs de thuissituatie 
cruciaal vinden voor een behandeling/correctie van de jongere. De pij-maatregel wordt 
dan minder aantrekkelijk want dan onttrek je juist die jongere aan zijn thuissituatie. 
Verder wordt nog opgemerkt dat er in het kader van de GBM geld is voor deze therapieën, 
een niet onbelangrijke factor bij de keuze voor GBM. 

3. Onvoorwaardelijke jeugddetentie wordt weinig genoemd. Degenen die dit als een 
alternatief noemen, benadrukken dat voor jongeren die een pij-maatregel zouden moeten 
krijgen een gesloten setting belangrijk is; verder dat er tegenwoordig in de jeugddetentie 
ook behandelprogramma’s zijn, waardoor het verschil tussen pij en jeugddetentie niet 
meer zo groot is.87  
De tegenstanders van jeugddetentie als alternatief benadrukken dat een jongere met een 
pij-relevant delict in ieder geval moet worden behandeld: alleen maar opsluiten heeft geen 
zin. Volgens hen kan een jongere in jeugddetentie alleen de standaardprogramma’s 
krijgen; jongeren met een pij-maatregel zouden een behandelprogramma krijgen dat meer 
op maat is. Zie echter onderstaande noot. 

 
4. Voorwaardelijke jeugddetentie wordt wel vaak genoemd maar een aantal respondenten 

merkt hier over op dat voor jongeren die eventueel in aanmerking komen voor een pij-
maatregel de voorwaardelijke jeugddetentie het nadeel heeft dat de detentieduur vaak te 
kort is. Het delict laat veelal geen langdurige jeugddetentie toe terwijl voor deze jongeren 
vaak een langdurige gesloten setting noodzakelijk is. Dus voorwaardelijke jeugddetentie 

                                                 
87 Sinds 2007 is er een groot aantal maatregelen genomen ter verbetering van de kwaliteit van de JJI’s. Zo 
worden steeds meer erkende gedragsinterventies aangeboden en wel in elke JJI. Vanaf begin 2010 krijgen zowel 
jongeren met onvoorwaardelijke jeugddetentie als jongeren met een pij-maatregel de methodiek YOUTURN  
aangeboden. Aanvullend krijgen jongeren met een pij-maatregel een behandeling op maat. In het kader van de 
wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (BJJ) (13 december 2010), die op 1 juli 2011 is 
ingegaan, worden de leefgroepen van jongeren verkleind en komt het onderscheid tussen opvang en behandeling 
te vervallen.  Zie ook de ‘Eindrapportage Kwaliteitsverbetering Justitiële Jeugdinrichtingen, 16 november 2010)’ 
en Verberk en Ten Berge (2010), pp 15. 
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is geen alternatief als het recidivegevaar zeer groot is of een langduriger behandeling 
noodzakelijk is. 

 
5. Voor wat betreft de GJZ als alternatief: dit is vooral een optie als de jongere nog geen 16 

is. Bovendien is dit geen optie voor al te gevaarlijke jongeren. Dus ook de GJZ is alleen 
een alternatief voor de ‘lichtere’ gevallen (van jongeren die een pij-relevant delict hebben 
begaan). “Heel algemeen: ik zou eerder bij jongere kinderen aan de GJZ denken. In een 
pij instelling lopen oudere kinderen die zware delicten hebben gepleegd. Voor een jonge 
van 13 die beïnvloedbaar is, is dat niet altijd een gunstige plek.” (Raad)                                                     
Wat verder meespeelt, is de thuissituatie. Als de jongere een thuis heeft, ligt een 
ambulante behandeling veel meer voor de hand dan GJZ tenzij de problemen van de 
jongere juist sterk te maken hebben met de situatie thuis. Heeft de jongere geen thuis, dan 
wordt GJZ meer voor de hand liggend.  

6. De voorwaardelijke pij-maatregel komt niet zo veel meer voor. Een aantal respondenten 
geeft aan dat de GBM dicht bij de voorwaardelijke pij-maatregel zit. Ook met een 
voorwaardelijke pij kan een jongere een ambulant programma volgen. Waar je nu een 
GBM voor oplegt, had je vroeger een voorwaardelijke pij kunnen geven. Sommigen 
geven aan dat een voorwaardelijke pij het voordeel boven de GBM heeft, dat als de 
jongere niet mee wil werken hij alsnog binnen de pij een behandeling krijgt. Bij een GBM 
komt de jongere in jeugddetentie en krijgt dan geen behandeling. “Als je vindt dat je 
eventueel de mogelijkheid moet hebben voor een langer durende behandeling, die je ook 
nog kunt verlengen, kun je een voorwaardelijke pij geven. Die kan dan indien nodig, 
omgezet worden in een onvoorwaardelijke pij die tot 6 jaar kan doorlopen. Dus als je 
denkt: dit moeten we nog even afwachten; we moeten eventueel nog zwaarder inzetten, 
geef je een voorwaardelijke pij ipv een GBM. Qua behandelopties zit er niet veel verschil 
tussen voorwaardelijke pij en een GBM. Je kunt dezelfde dingen terugzien bij een 
voorwaardelijke pij als bij een GBM; maar dat kan ook bij een voorwaardelijke 
jeugddetentie.”(OM)                                                                                                          
Als een andere reden om een voorwaardelijke pij te prefereren boven de GBM wordt de 
speciale problematiek van de jongere genoemd: “Ik zou de voorwaardelijke pij willen 
reserveren voor de wat aparte pathologie, bijvoorbeeld voor zedendelinquenten, voor 
psychiatrisch gestoorden, misschien ook wel voor een deel van de zwak begaafden. In 
ieder geval voor jeugdigen die een vrij specifieke aanpak nodig hebben en die ook door 
een specifieke instelling geleverd kan worden. Het gevaar voor recidive mag natuurlijk 
niet te groot zijn anders wordt het al gauw een onvoorwaardelijke pij. Die GBM zie ik 
meer voor de ‘gewone’ gemiddelde gedragsgestoorde jongere. In de praktijk is het wel 
lastig om een precieze grens tussen die twee groepen aan te geven.” (NIFP)                                               
Een aantal respondenten noemt als nadeel van de voorwaardelijke pij dat, als de jongere 
niet mee wil werken, je meteen een onvoorwaardelijke pij moet opleggen wat vaak weer 
te zwaar is. In de praktijk wordt een voorwaardelijke pij zelden omgezet in een 
onvoorwaardelijke. 

7. Voorwaardelijke jeugddetentie, GBM, voorwaardelijke pij maar ook een pij zijn eigenlijk 
alleen opportuun als de jongere mee wil werken. Als dat niet het geval is en de jongere is 
in die zin echt onbehandelbaar en al wat ouder, is eigenlijk de enige optie jeugddetentie of 
volwassenenstrafrecht met eventueel tbs (dit laatste kan alleen als de jongere ten tijde van 
het plegen van het delict 16 tot 18 jaar is). We hebben in het voorgaande echter gezien dat 
ook aan onbehandelbare jongeren nog een pij-maatregel wordt opgelegd. 
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8. Het komt ook voor dat een jongere geplaatst wordt in een GJZ als bijzondere voorwaarde 
bij een voorwaardelijke pij. Dit laatste is dan bedoeld als stok achter de deur om zo de 
medewerking van de jongere af te dwingen. Hierbij wordt een civielrechtelijke maatregel 
dus gecombineerd met een strafrechtelijke. Dit kan in een combizitting van de rechtbank 
worden geregeld. 

9. Als twee belangrijke indicaties om toch een pij-maatregel te geven worden regelmatig 
genoemd: de aanwezigheid van een zware ziekelijke stoornis van de geestesvermogens en 
de noodzaak van een langdurige gesloten behandeling.  
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4.6 Ontwikkeling van het aantal aanvragen van een Pro Justitia 
onderzoek en de daaruit resulterende pij-adviezen  
 

Inleiding 

In paragraaf 4.3 constateerden we dat in het traject naar een pij-oplegging er twee cruciale 
besluiten moeten worden genomen wil een rechter tot een pij-oplegging komen: 

1. Er moet een dubbelonderzoek worden aangevraagd 
2. Er moet door de rapporteurs een pij-maatregel worden geadviseerd 
 

Vindt een van deze twee gebeurtenissen niet plaats dan is de kans zeer klein dat de jongere 
een pij krijgt opgelegd. Een daling van het aantal dubbelonderzoeken dan wel het aantal pij-
adviezen in de laatste zes jaar zou daarom in ieder geval voor een deel de daling van het 
aantal pij-opleggingen verklaren.  

Het belang van deze cijfers ligt voor de hand: op basis van de gesprekken met de 
professionals kunnen we als belangrijkste conclusie trekken, dat het vooral de veranderde 
houding van de deskundigen tegenover de pij-maatregel is, die de daling van de pij heeft 
veroorzaakt; mede naar aanleiding van en mogelijk gemaakt door externe factoren. Als deze 
conclusie klopt, moet dit weerspiegeld 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 immers wordt impliciet de pij-maatregel 
geëvalueerd op basis van inhoudelijke overwegingen en effectiviteit. Aldus kunnen de cijfers 
van het NIFP een belangrijke empirische verificatie van de voorgaande conclusies opleveren. 

We hebben daarom het NIFP gevraagd (door bemiddeling van het WODC) om op basis van 
hun database FRIS II een berekening te maken van het aantal uitgevoerde po’s, het aantal keer 
dat er een dubbelonderzoek werd uitgevoerd en het aantal keer dat er een pij-advies werd 
gegeven op basis van de dubbelonderzoeken. De data werden bereidwillig door het NIFP ter 
beschikking gesteld waarvoor we hem zeer erkentelijk zijn. De verkregen cijfers zijn landelijk 
en gelden dus niet alleen de G4-arrondissementen. 

FRIS II 

Bij de cijfers van de databank FRIS II moet een aantal kanttekeningen worden gemaakt. 
Omdat de databank ooit een samenvoeging was van twee verschillende databanken, zijn de 
cijfers vóór 2004 niet goed te vergelijken met de data daarna. Alleen de data vanaf 2004 zijn 
voor dit onderzoek geschikt. Verder blijkt er een aantal dubbeltellingen in de data te zitten 
omdat sommige zaken twee keer zijn ingevoerd, bijvoorbeeld doordat er begonnen is met een 
enkel po dat later uitgebreid is met nog een enkel onderzoek, wat soms abusievelijk leidde tot 
een dubbele invoering. Het aantal dubbeltellingen is niet groot: voor het aantal rapportages 
met een pij-advies is dit 10, verdeeld over alle jaren. Voor het totaal aantal PJ rapportages 
(alle soorten: enkel en dubbel, etc.) zit dit aantal rond de 28 op jaarbasis. Deze aantallen zijn 
te klein om de waargenomen trend te kunnen vertekenen88. 

                                                 
88 De orde van grootte van het aantal dubbeltellingen is ongeveer 2%. Belangrijk is dat het aantal dubbeltellingen 
in alle jaren ongeveer even groot is. 
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Ten slotte lijkt het aantal pij-adviezen te laag, in vergelijking met de cijfers over het aantal 
pij-opleggingen van het WODC (OM-DATA). Het aantal pij-adviezen is in de meeste jaren 
lager dan het aantal pij-opleggingen. Uiteraard is dit niet onmogelijk maar lijkt wel 
onwaarschijnlijk. Natuurlijk kan er ook een tekortkoming zitten in de OM-Data.  
In ieder geval zullen we de cijfers over aantallen rapportages PJ en pij-adviezen uit de 
database van het NIFP vooral indicatief hanteren. Het gaat immers vooral om de vraag of er 
sprake is van een daling dan wel een stijging en om de vraag hoe snel deze daling of stijging 
verloopt en in welke periode. 

In het navolgende zullen we eerst bezien of het aantal aanvragen voor dubbelonderzoeken is 
gedaald, iets wat op zichzelf het aantal pij-opleggingen zou kunnen doen dalen. Vervolgens 
gaan we na of het aantal pij-adviezen, dat uit de dubbelrapportages resulteert, in de laatste 6 
jaar is gedaald. Ook dit zou op zichzelf een daling in het aantal pij-opleggingen veroorzaken, 
daar Raad, ovj en rechters zich bijna altijd aansluiten bij een dergelijk advies. Dit laatste bleek 
uit ander onderzoek, zie noot 40. 

Aantal dubbelrapportages 

Tabel 8 toont een overzicht van het totaal aantal jeugdstrafzaken over de periode 2004-2010, 
het totaal aantal rapportages PJ in die periode (kolom 3) en ten slotte het aantal rapportages PJ 
gerelateerd aan het aantal jeugdstrafzaken (kolom 4). We zien dat weliswaar het aantal 
rapportages PJ daalt, maar niet of nauwelijks als we er rekening mee houden dat het aantal 
jeugdstrafzaken daalt. Het aantal rapportages PJ blijft dus redelijk constant over de jaren heen 
in verhouding tot het aantal strafzaken.89 Hierdoor lijkt het aantal rapportages PJ een goede 
referentiepopulatie voor de ontwikkeling van het aantal dubbelrapportages.  
 

Tabel 8: het totaal aantal rapportages PJ in verhouding tot het aantal jeugdzaken over 
de periode 2004-2010 

Jaar Totaal aantal 
jeugdstrafzaken90 

Totaal aantal 
rapportages PJ 
(alle soorten)91 

Aantal rapportages 
PJ als % van het 

aantal jeugdzaken 

2004 12408 1399 11,3% 
2005 12595 1470 11,7% 
2006 13125 1486 11,3% 
2007 13329 1447 10,9% 
2008 14354 1317 9,2% 
2009 12614 1238 9,8% 
2010 10828 1199 11,1% 

 

                                                 
89 Relateren we het aantal pj rapportages aan het aantal MK –zaken dan zien we wat meer fluctuatie: het varieert 
van 96% in 2004 naar 117% in 2006 naar 94% in 2010. 
90 Bron: Raad van de Rechtspraak, alleen zaken in eerste aanleg zijn meegeteld. Zie Bijlage II. 
91 Bron: NIFP. 
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Vervolgens kijken we naar het aantal onderzoeken waarvan zeker is dat dit kan resulteren in 
een pij-advies: dubbelrapportages, triple en ForCA onderzoeken92. De laatstgenoemde startten 
pas in 2009; zie tabel 9, kolom 3.  
We zien een daling van het aantal dubbelrapportages in de te beschouwen periode 2005-2008 
om daarna weer iets te stijgen (kolom 3). Om te bepalen of deze daling niet een automatisch 
gevolg is van een daling van het totaal aantal rapportages PJ tussen 2005 en 2008 relateren we 
het aantal dubbelrapportages aan het totaal aantal rapportages PJ. In kolom 2 van tabel 9 staat 
het totaal aantal rapportages PJ en in kolom 4 het aantal dubbelrapportages als percentage van 
het totaal aantal rapportages PJ. 
 
Tabel 9: het totaal aantal dubbelrapportages (plus triple en ForCA) in verhouding tot 
het totaal aantal rapportages PJ en het aantal MK-zaken over de periode 2004-2010. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Jaar Totaal 

aantal 
rapportages 
PJ (alle 
soorten)93 

Totaal aantal 
dubbelrapp. 
(plus triple plus 
ForCA)94 

Aantal dubbel- 
rapp. als % 
van het aantal 
rapportages PJ 

Totaal 
aantal 
MK 
zaken95 

Aantal 
dubbel rapp. 
als % van 
het aantal 
MK-zaken 

2004 1399 496 35,5% 1457 34,0% 
2005 1470 535 36,4% 1517 35,2% 
2006 1486 510 34,3% 1271 40,1% 
2007 1447 471 32,6% 1270 37,1% 
2008 1317 363 27,6% 1296 28,0% 
2009 1238 383 30,9% 1239 30,9% 
2010 1199 400 33,4% 1275 31,4% 
 

We zien in kolom 4 van tabel 9 een beperkte daling (van 36,4% naar 27,6%) van het aantal 
dubbelrapportages tussen 2005 en 2008; daarna stijgt het aantal weer. In het bijzonder 
constateren we dat de daling van het totaal aantal rapportages PJ in de jaren 2007 en 2008 
vrijwel geheel te verklaren is door de daling van het aantal dubbelrapportages.  
In kolom 5 staat het aantal MK zaken. Relateren we het aantal dubbelrapportages hieraan 
(kolom 6) dan zien we vergelijkbare percentages als in kolom 4. Er is een daling tussen 2005 
en 2008 (van 35,2% naar 28%). De daling is in de jaren 2006 en 2007 iets gemaskeerd door 
een ‘vreemd’ dal in het aantal MK zaken in die jaren.  
We constateren dat zich een beperkte autonome daling heeft voorgedaan in het aantal 
aanvragen voor een dubbelonderzoeken bij complexe en ernstige misdrijven door jongeren 
tussen 2005 en 2008. Na 2008 is er weer een kleine stijging van het aantal rapportages dat kan 
resulteren in een pij-advies; de ForCA rapportages starten in 2009. 
 

 
                                                 
92 De NIFP database maakt daarnaast nog melding van een beperkt aantal andersoortige rapportages die tot een 
pij-advies leidden; wij concentreren ons op die pj-rapportages waarvan zeker is dat een pij overwogen wordt.  
93 Bron: NIFP. 
94 Bron: NIFP. 
95 Bron: Raad van de Rechtspraak. 
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Aantal pij-adviezen 

Vervolgens bekijken we het aantal pij-adviezen; zie tabel 10, kolom 396. In de periode 2004-
2009 zien we hierin een enorme daling van ongeveer 66%. In de periode tussen 2005 en 2008 
daalt het aantal pij-adviezen met 59%. Dit komt deels door de reeds geconstateerde daling van 
het totaal aantal dubbel-, triple en ForCA rapportages. Alleen deze kunnen resulteren in een 
pij-advies. Een daling in dit type rapportages forceert logischerwijs een daling van het aantal 
pij-adviezen. Niettemin, als we het aantal pij-adviezen als percentage uitdrukken van het 
aantal dubbelrapportages dan zien we nog steeds een forse daling: van 33,5% naar 20,1% in 
de periode tussen 2005 en 2008; zie kolom 4. De daling van het aantal pij-adviezen zet zich 
zelfs in 2009 door terwijl het aantal dubbelrapportages dan al weer aan het stijgen is. 

Tabel 10: het aantal rapportages met een pij-advies gerelateerd aan het totaal aantal 
dubbelrapportages (inclusief triple en ForCA) over de periode 2004-2010. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Jaar Totaal aantal 

dubbelrapp. 
(plus triple plus 
ForCA)97 

Totaal aantal 
rapportages dat 
resulteerde in een 
pij-advies98 

Aantal rapportages 
PJ met een pij-
advies als 
percentage van het 
aantal dubbelrapp. 

Aantal pij-
opleggingen99

2004 496 186 37,5% 182 
2005 535 179 33,5% 203 
2006 510 148 29,0% 158 
2007 471 120 25,5% 142 
2008 363 73 20,1% 83 
2009 383 60 15,7% 88 
2010 400 72 18,0% 70 
 

In absolute zin daalde het aantal dubbelrapportages in de periode tussen 2005 en 2008 met 
32% maar in dezelfde periode daalde het aantal pij-adviezen met 59%. De conclusie is al met 
al dat niet alleen het aantal dubbelonderzoeken is gedaald over de periode 2005-2008 maar 
dat daar bovenop het aantal pij-adviezen dat daaruit resulteerde sterk daalde.100  
 
In grafiek 6 zijn de ontwikkelingen van het aantal dubbelrapportages en het aantal pij-
adviezen weergegeven als een index met 2005 als basisjaar (100). We hebben ook het totaal 
aantal rapportages PJ als indexcijfer opgenomen. De lijnen weerspiegelen dus de relatieve 
veranderingen van het aantal in elk jaar ten opzichte van 2005.  
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. Daarenboven zien 

                                                 
96 Pij-adviezen voor meerderjarigen zijn ook meegeteld; de aantallen variëren van 5 tot 12 per jaar. 
97 Bron: NIFP. 
98 Bron: Raad van de Rechtspraak. 
99 Bron: OM-DATA, WODC. 
100 Een mogelijke daling van het aantal ernstige geweldsdelicten van jongeren zou wellicht het aantal aanvragen 
voor dubbelonderzoeken doen dalen maar zou niet hoeven te leiden tot de extra daling van het aantal pij-
adviezen. 
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we het aantal pij-adviezen weer sterker dalen dan het aantal dubbelrapportages. De daling van 
het aantal dubbelrapportages forceert uiteraard een daling van het aantal pij-adviezen maar er 
is dus tevens een autonome daling van het aantal keren dat een dubbelrapportage resulteert in 
een pij-advies.  
 

Grafiek 6: ontwikkeling van het totaal aantal rapportages PJ, dubbelrapportages, pij-
adviezen en pij-opleggingen, uitgedrukt als index (2005=100) 

 

 
In grafiek 6 vergelijken we de daling van dubbelrapportages en pij-adviezen tevens met de 
daling van het aantal daadwerkelijk opgelegde pij-maatregelen. Ook dit is weergegeven als 
een indexcijfer waarbij het aantal in 2005 op 100 is gesteld. De absolute aantallen staan 
vermeld in kolom 5 van tabel 9.  
We zien hoe het aantal pij-opleggingen de ontwikkeling van het aantal pij-adviezen nauw 
volgt. Er bestaat een zeer hoge correlatie tussen het aantal pij-adviezen en pij-opleggingen en 
beide aantallen hebben door de jaren heen dezelfde orde van grootte. Met alle voorzichtigheid 
die we bij deze cijfers in acht moeten nemen lijkt dit de doorslaggevendheid van de 
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rapportage PJ te illustreren: als een dubbelrapportage een pij-advies bevat, wordt dit veelal 
opgevolgd door de ovj, Raad en rechters.  
 
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 vraag is nu of ‘de bodem is bereikt’, waarmee bedoeld wordt 
dat het deel van de jongeren met pij-relevante delicten waarvoor geen alternatief is, zijn 
minimale omvang heeft bereikt. Een andere mogelijkheid is dat er weer meer vertrouwen in 
de JJI instellingen is gekomen en dat een stijging van het aantal pij-opleggingen te 
verwachten is. 
 
De cijfers bevestigen de conclusies die in de vorige hoofdstukken 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 PJ. Het zijn vooral de professionals bij Raad en NIFP die bepalen of er een 
dubbelonderzoek wordt aangevraagd en het zijn de rapporteurs, gecoacht door het NIFP, die 
de adviezen geven. 
Precies in de periode dat de daling 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. 
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de verandering van de houding van de 
professionals tegenover de pij-maatregel niet uit de lucht komt vallen. Naast een autonome 
verandering in de opvattingen van de professionals, hebben het negatieve imago van de JJI en 
de komst van alternatieve behandelmethoden hierbij een belangrijke rol gespeeld. In die zin is 
de houding van de professionals grotendeels een intermediaire variabele.
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5. Conclusies 
 
 

Onderstaande conclusies hebben betrekking op jongeren die van een pij-relevant delict 
worden verdacht: jongeren die mogelijk in aanmerking komen voor een pij-maatregel. 

De conclusies die betrekking hebben op de besluitvorming gelden het proces vanaf de 
aanhouding tot aan de terechtzitting. De afweging van de rechters maakt geen deel uit van het 
onderzoek, noch die van de advocatuur. 

Daling oplegging pij-maatregel 

In de periode 2005 – 2008 heeft zich een sterke daling voorgedaan van het aantal opleggingen 
van de pij-maatregel. In de jaren 2009 en 2010 stabiliseerde dit aantal rond het lage niveau 
van 2008. 

Besluitvorming 
 
In het besluitvormingsproces rond de afdoening van een pij-relevant delict in het traject 
voorafgaande de terechtzitting, spelen de volgende partijen een belangrijke rol: de officier van 
justitie, de RC, de Raad, het NIFP en de rapporteurs Pro Justitia. Hoewel het Bureau 
Jeugdzorg een zeer belangrijke rol vervult in het directe contact met de jongere en in het 
informeren van de andere partijen, met name de Raad, speelt het in het algemeen geen 
belangrijke rol in de besluitvorming over de vraag of een pij-maatregel moet worden 
opgelegd.  
 
Voorwaarden voor het opleggen van een pij-maatregel aan een jongere met een pij-relevant 
delict een pij-maatregel, in termen van besluitvorming, zijn: 

1. Het OM besluit tot vordering inbewaringstelling en de RC besluit tot voorlopige 
hechtenis. Dit is bij pij-relevante delicten vrijwel altijd het geval. 

2. Er wordt besloten tot het aanvragen van een dubbelonderzoek Pro Justitia. 
3. De rapporteurs Pro Justitia adviseren een pij-maatregel. 
4. De Officier van Justitie en de Raad kunnen zich vinden in het advies van de 

rapporteurs. Dit is meestal het geval. 
5. In de loop van het traject wordt niet besloten de zaak alsnog civielrechtelijk af te 

handelen. Het initiatief voor een civielrechtelijke afhandeling wordt doorgaans door 
de Raad genomen. Dit gebeurt in zeer beperkte mate bij pij-relevante delicten, hooguit 
bij jongeren van 12, 13 en 14 jaar. 

6. In de loop van het traject wordt niet besloten tot een GBM onderzoek. De Raad neemt 
meestal het initiatief tot een GBM onderzoek. Deze mogelijkheid bestaat pas vanaf 
begin 2008. 

7. De rechters (meervoudige kamer (MK)) besluiten tot het opleggen van de pij-
maatregel. Uit ander onderzoek blijkt dat de MK meestal het advies van de rapporteurs 
over neemt. 
 

De besluiten 2, 3, 5 en 6 zijn cruciaal in de praktijk: een daling in het aantal aanvragen voor 
dubbelonderzoek en een daling van het aantal pij-adviezen van rapporteurs PJ, gaan in de 
praktijk hand in hand met een daling van het aantal pij-opleggingen. Een stijging van het 
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aantal civielrechtelijke afhandelingen en een stijging van het aantal GBM onderzoeken zal 
naar verwachting leiden tot een daling van het aantal pij-opleggingen. Bij dit alles speelt een 
belangrijke rol dat de ovj en de MK in de praktijk de adviezen van de rapporteurs PJ en Raad 
opvolgen. 
Tussen de arrondissementen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht bestaat een aantal 
accentverschillen in het besluitvormingsproces. Deze betreffen vooral de besluitvorming in de 
driehoek OM-Raad-NIFP over de vraag of en welk onderzoek PJ voor de jongere gewenst is. 
In Rotterdam en Utrecht heeft de ovj een meer leidende rol, bij de andere twee 
arrondissementen is dat de Raad, in Amsterdam in combinatie met de RC. Den Haag kent in 
tegenstelling tot de andere drie geen geïnstitutionaliseerd Indicatieoverleg. De rol van het 
NIFP is in Den Haag kleiner. De Raad en het OM zijn daar meer terughoudend bij het 
inschakelen van het NIFP.  

Niettegenstaande accentverschillen tussen de arrondissementen hebben de professionals van 
Raad, NIFP en de rapporteurs PJ in de praktijk de meeste invloed in het 
besluitvormingstraject. De ovj leunt in de praktijk zwaar op de inhoudelijke deskundigheid 
van gedragsdeskundigen en psychiaters. Uitzonderingen hierop vormen delicten waarbij het 
maatschappelijk risico erg groot is, in dat geval is de ovj meer leidend in het proces. Indien 
eenmaal een dubbelonderzoek is aangevraagd, is het advies van de rapporteurs doorgaans 
doorslaggevend. De Raad heeft over het geheel genomen de meeste invloed in het proces. Hij 
heeft een belangrijke adviesrol op basis van de vroeghulp en in het indicatieoverleg over de 
vraag welk onderzoek er moet komen. Hij kan ook initiatieven nemen voor een 
civielrechtelijke afhandeling en het opstarten van een GBM onderzoek en het adviseren van 
een GBM. Tevens is de Raad altijd aanwezig bij de voorgeleiding aan de RC en op de 
terechtzitting. Indien er sprake is van een ernstige psychische stoornis, wordt het oordeel over 
het meest gewenste onderzoek meestal aan het NIFP overgelaten. 

Effect van de gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) 

De GBM kan pas vanaf 1 februari 2008 worden opgelegd en kan niet voor de sterke daling 
van het aantal pij-opleggingen hebben gezorgd in de periode 2006-2008. In 2008 werd er nog 
slechts 15 keer een GBM opgelegd in Nederland. In 2009 en 2010 kan de introductie van de 
GBM er toe hebben bijgedragen dat het aantal pij-opleggingen niet weer is gaan stijgen.  

In Amsterdam waar de Raad een meer leidende rol heeft in de besluitvorming, bestaat een 
sterke toename van het aantal GBM onderzoeken en opleggingen. In 2010 werden daar 37 
GBM maatregelen opgelegd op een landelijk totaal van rond de 100.  

Effect van de komst van de Jeugdzorgplus 

Evenmin als de GBM kan de komst van de Jeugdzorgplus de sterke daling van het aantal pij-
opleggingen in de periode 2006-2008 hebben veroorzaakt; hooguit voor een deel in het jaar 
2008. De capaciteit van de Jeugdzorgplus kwam vanaf het begin van 2008 stapsgewijs vrij. De 
meningen van de respondenten zijn verdeeld over de vraag of er de laatste zes jaar een 
verschuiving plaatsvond van pij-maatregel naar GJZ en na 2008 naar de Jeugdzorgplus. 
Relevant is dat de belangrijkste besliscriteria voor een eventuele civielrechtelijke afhandeling 
van jongeren met pij-relevante delicten – leeftijd en ernst van het delict – niet zijn veranderd. 
Zou er toch sprake zijn van een (beperkte) verschuiving dan komt dit vooral door het nóg 
meer hanteren van de pij-maatregel als ultimum remedium. De GJZ vóór 2008 en de latere 
Jeugdzorgplus is in deze context één van de opties om het opleggen van een pij-maatregel te 
voorkomen.  
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Effect van het slechte imago van de JJI 

Het imago van de JJI werd in de jaren na 2005 sterk negatief belast. Dit is een zeer 
belangrijke factor geweest bij de daling van de oplegging van de pij-maatregel in de periode 
2006-2008. Op basis van de interviews concluderen we dat het waarschijnlijk heeft geleid tot 
een daling van het aantal aanvragen voor dubbelonderzoeken en zeker tot een daling van het 
aantal pij-adviezen in dubbelrapportages. De daling van het aantal pij-opleggingen begon 
precies in het jaar waarin de negatieve beeldvorming rond de JJI’s ontstond. 

Effect van de komst van nieuwe gedragsinterventies 

De nieuwe gedragsinterventies, waaronder MST, FFT, MDFT, NPT en MTFC, die zo rond 
2005 zijn geïntroduceerd, hebben een rol gespeeld bij de daling van het aantal pij-opleggingen 
in de periode 2006-2008. Zij hebben ertoe bijgedragen dat professionals in de Raad, bij het 
NIFP en rapporteurs minder vaak een pij-maatregel gingen adviseren. Belangrijke 
overwegingen van hen zijn hierbij: 
a. Een behandeling in gezinsverband verdient de voorkeur. Het is beter de sociale context 

van de jongere er bij te betrekken. Ook het gezin moet vaak worden geholpen. 
b. Er is een groeiende voorkeur voor ‘niet lang opsluiten’. 
c. Professionals adviseren liefst bekende en succesvolle behandelmethodes: van die in de JJI 

weten ze te weinig en twijfelen aan de effectiviteit ervan. 
Het effect van de komst van de nieuwe behandelmethoden is dat de pij-maatregel nóg meer 
als ultimum remedium wordt gehanteerd. 

Effect van de invoering van BooG 

Het instrument Beslissingsondersteuning onderzoek Geestvermogens dat sinds het einde van 
2007 in gebruik is bij de bepaling van welk type onderzoek Pro Justitia nodig is, wordt in de 
praktijk niet, niet systematisch of slecht toegepast. De ovj’s en de professionals bij Raad en 
NIFP schatten de meerwaarde als laag in. Het heeft geen effect gehad op het aantal aanvragen 
voor dubbelonderzoeken en daarmee ook niet op het aantal pij-opleggingen. 

Effect van toename weigeringen aan onderzoek 

Het aantal jongeren dat weigert mee te werken aan een po stijgt de laatste jaren. Het is niet uit 
te sluiten dat de toename van het aantal weigeringen er toe heeft bijgedragen dat het aantal 
pij-opleggingen daalde in de laatste zes jaar. Het is echter niet waarschijnlijk dat dit effect 
groot is. Een weigering betekent niet dat er geen onderzoek kan worden verricht en 
strafrechtelijk gezien is het onderzoek geen strikte voorwaarde voor het opleggen van een pij-
maatregel. 

Effect van een mogelijke afname van ernstige delicten van jongeren 

Er is een indicatie dat het aantal ernstige delicten van jongeren daalde in de periode 2005-
2008, en wel op basis van de cijfers over rechtelijke afdoeningen. Echter, om hierover 
gegronde uitspraken te kunnen doen, is een uitgebreide kwantitatieve analyse nodig waarbij 
ook cijfers over aangiftes en opsporing moeten worden betrokken. Dit viel buiten het bestek 
van dit onderzoek. Zonder aanvullend cijfermateriaal kunnen we dan ook niet bevestigen dat 
er een daling is van het aantal ernstige delicten. Verder is niet duidelijk hoe hoog de correlatie 
is tussen het aantal ernstige delicten en pij-opleggingen. 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. 
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Complex van oorzaken van de daling van het aantal opleggingen van de pij-maatregel 

De daling van het aantal pij-opleggingen wordt voornamelijk veroorzaakt door een 
verandering in de hantering van het derde criterium van de pij-maatregel: het 
hulpverleningscriterium. De maatregel moet in het belang zijn van een zo gunstig mogelijke 
ontwikkeling van de jongere. Als gevolg van een aantal factoren - het slechte imago van de 
(tenuitvoerlegging van de) JJI en het dalende geloof in de meerwaarde van de behandeling in 
het kader van de pij-maatregel in relatie tot nieuwe gedragsinterventies - wordt de pij-
maatregel veelal niet in het belang van de jongere geacht. Het derde criterium van de pij-
maatregel keert zich aldus tegen de maatregel zelf. De pij-maatregel wordt hierdoor, 
vergeleken met vroeger, nóg meer als ultimum remedium gebruikt. Er wordt meer dan 
vroeger de voorkeur gegeven aan alternatieve sancties en/of behandelingen.  
Dit alles leidt ertoe dat de groep jongeren die uiteindelijk wel een pij-advies krijgt, bestaat uit 
hetzij jongeren die als ‘waarlijk onbehandelbaar’ worden beschouwd, ‘uitbehandelde’ 
jongeren of die elke medewerking weigeren en jongeren waarvan wordt verondersteld dat er 
sprake is van een ernstige psychische stoornis waarvoor een gesloten setting voor een 
psychiatrische behandeling noodzaak is. Dit heeft er in de periode 2006-2008 toe geleidt dat 
de instroom in de pij-maatregel is verkleind. 
 
Uit de data van het NIFP blijkt dat precies in de periode dat de daling van het aantal pij-
opleggingen plaatsvindt, een terugloop is te zien 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. 
De daling van het aantal pij-opleggingen hangt dus sterk samen met, wordt hoofdzakelijk 
bepaald door een daling van aanvragen voor dubbelonderzoeken en pij-adviezen. Aanvragen 
voor dubbelonderzoeken en pij-adviezen, zo bleek uit de besluitvormingsanalyse, worden 
hoofdzakelijk bepaald door (de adviezen van) professionals bij Raad en NIFP en de 
rapporteurs Pro Justitia. 
Hiermee is een bevestiging verkregen van de conclusies uit de interviews, namelijk dat de 
veranderde houding van de professionals bij de Raad, het NIFP en van de rapporteurs PJ de 
daling van het aantal pij-opleggingen heeft veroorzaakt.  
Deze verandering van de houding van de professionals tegenover de pij-maatregel komt 
echter niet uit de lucht vallen. Naast een verandering van de inhoudelijke opvattingen van de 
professionals zelf, hebben het negatieve imago van de JJI’s en de komst van alternatieve 
behandelmethodes een belangrijke rol gespeeld. In die zin is de houding van de professionals 
grotendeels een intermediaire variabele. 

De cijfers van het NIFP bevestigen eveneens de conclusies over de ontwikkeling van de 
daling van het aantal pij-opleggingen in de periode 2005-2010, namelijk dat de daling in de 
periode 2006-2008 heeft plaatsgevonden en daarna tot stilstand is gekomen. 
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Summary 

 

Research question and approach 

When a juvenile between the age of 12 and 18 commits a serious crime, the court may 
sentence the juvenile to be placed in an institution for juvenile offenders for compulsory 
treatment, up to a maximum of 6 years. In the Dutch legal system this sentence is the measure 
of last resort for juvenile offenders; we will call it hereafter the pij-measure.101 
After 2005 the number of juveniles that was imposed a pij-measure decreased substantially. 
The Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry of Security and Justice 
commissioned the research bureau ‘Decide’ to uncover the cause(s) of this decrease. 
 
A juvenile who commits a serious crime for which the pij-measure may be an suitable 
sentence is, while in custody, subject to a decision making process in which several actors are 
involved, such as the public prosecutor, the Child Welfare Council, the Netherlands Institute 
of Forensic Psychiatry and Psychology (NIFP) and the bureau for juvenile probation and 
after-care.  
This research focuses on this pre-trial stage: has any change taken place in the decision 
making that could explain the decrease of the number of juveniles who were imposed a pij-
measure. The sentencing of the courts is no part of this research. 
Apart from autonomous changes in the attitude of the actors involved, the researchers also 
looked into possible effects of external factors or developments. The question was, if there 
has been any external change that could have influenced the decisions made by the actors. 
Examples of external developments are the coming of the ‘Jeugdzorgplus’, a new custodial 
care facility within juvenile civil law and the ‘gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM)’, a 
new measure in juvenile criminal law, which imposes treatment or therapy to a juvenile, 
mainly non-custodial, to correct his102 behaviour.  
 
The investigation into the decision making and the influence of external factors is limited to 
the legal districts of Amsterdam, Utrecht, Rotterdam and Den Haag. In these so-called G4 
districts a substantial part of the pij-measures in the period examined has been imposed. In 
these districts qualitative data has been gathered by interviewing extensively 29 staff 
members of the public prosecutor, the Child Welfare Council and the Netherlands Institute of 
Forensic Psychiatry and Psychology (NIFP). 
Besides, different sorts of quantitative data on all legal districts have been used. The most 
important ones are longitudinal data on pre-trial forensic diagnostic examination of the 
personality and mental health of juvenile offenders. These so-called ‘Pro Justitia’ 
examinations are conducted by independent psychiatrists and psychologists. They draw up a 
‘Pro Justitia’ report that is of much significance to the decisions of the court. The 
examinations proceed by interference of the NIFP. 
 

                                                 
101 The pij-measure can be sentenced suspended and non-suspended. In this summary we always refer to the non-
suspended sentenced pij-measure. 
102 For reasons of readability only male pronouns and conjugations are used. 
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Conclusions 
 
Development of the number of imposed pij-measures 
There appears to be a considerable drop in the number of imposed pij-measures nationwide in 
the years 2006, 2007 and 2008. After 2008 the number stabilizes. We see this trend present in 
all legal districs but two. 
 
Decision making 
In the pre-trial decision making on juveniles who eventually may be sentenced with a pij-
measure, the following actors play an important part: the public prosecutor, the examining 
judge, the Child Welfare Council and the Netherlands Institute of Forensic Psychiatry and 
Psychology (NIFP). The bureau for juvenile probation and after-care appears not to bear 
much influence on discussions about imposing the pij-measure. 
 
When a juvenile commits a crime for which he may be sentenced with the pij-measure, the 
public prosecutor nearly always requests detention on remand and the examining judge nearly 
always grants it. Exceptionally it is decided for some juveniles under the age of 15 that they 
will not be prosecuted according to criminal law, but that they are adjudicated according to 
civil law. 
In this stage the following decisions or events appear to be decisive with respect to the chance 
of a juvenile to be sentenced with a pij-measure: 
 

1. A ‘Pro Justitia’ report by a psychologist as well as a psychiatrist – a so-called ‘double 
report’– is requested. The request for a double report is a legal condition for imposing 
the pij-measure on a juvenile. 

2. The ‘Pro Justitia’ examiners advise to impose the pij-measure. 
3. The public prosecutor and the Child Welfare Council adopt the advice of the 

examiners. 
 

Because the advice of the ‘Pro Justitia’ examiners is adopted in most cases, the first two 
events mainly determine the outcome. Other research shows that the court in most cases 
decides in accordance with the advice of the examiners. 
In practice the professionals of the Child Welfare Council and the NIFP and the ‘Pro Justitia’ 
examiners appear to have the most influence on the decision making. The question whether a 
double report should be requested is mainly determined by the expert opinions of the Child 
Welfare Council and the NIFP. In this respect the public prosecutor will rely heavily on the 
behavioural and psychiatric experts. Exceptions are cases in which the juvenile in question is 
a severe threat to society; in that case the public prosecutor becomes more decisive. 
Once a ‘Pro Justitia’ double report has been requested, the advice of the examiners is in most 
cases decisive. 
 
Overall the Child Welfare Council plays an important part in this pre-trial stage: it advises the 
public prosecutor and the examining judge during the first days of custody of the juvenile, the 
Council consults with the NIFP with respect to the question which sort of  ‘Pro Justitia’ 
examination the juvenile should get. When the juvenile is brought before the examining 
judge, the council is always present and also to the final court session. It also can take an 
initiative to adjudicate the case according to civil law or it can examine the juvenile whether a 
GBM is a suitable measure.  
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If the juvenile apparently suffers from a mental disorder then the decision which sort of 
examination he should get, is mostly left to the NIFP. 
 
External factors and developments 
The respondents were also questioned about the possible effect of a number of phenomena 
and developments in the last years that may be (partly) responsible for the drop of imposed 
pij-measures. What follows is an enumeration of the most important factors together with the 
main conclusion with respect to their effects. 
 
The coming of the ‘gedragsbeïnvloedende maatregel’ (GBM): from the first of February 
2008 juvenile offenders can be imposed a so-called GBM. For certain juveniles this measure 
may be a suitable alternative for the pij-measure, which could have an effect on the number of 
imposed pij-measures. However, the number of juveniles that was sentenced with a GBM 
appears to be quite small: 15 in 2008 and about 100 in 2009 and 2010. For this reason the 
coming of the GBM could at the most have prevented the number of imposed pij-measures 
from rising again after 2008. 
 
The coming of the ‘Jeugdzorgplus’:  from 2008 up to 2010 more and more capacity came 
available of the new custodial care facility ‘Jeugdzorgplus’ within juvenile civil law. From the 
first of January 2010, juveniles who need treatment and supervision in a custodial setting 
according to civil law are no longer allowed to stay in an institution for juvenile (criminal) 
offenders103 and so enter the ‘Jeugdzorgplus’. For certain juvenile offenders the professionals 
may judge this form of custodial care more suitable than the pij-measure. However, the 
coming of the ‘Jeugdzorgplus’ only can have a limited effect on the number of imposed pij-
measures in the period 2006 – 2008: not before 2008 a substantial number of ‘Jeugdzorgplus’ 
places came available.  
Furthermore, this research shows that the most relevant criteria to decide that certain juvenile 
criminal offenders should (only) be adjudicated according to civil law – age and the 
seriousness of the crime – did not change in the past decade. In other words: no (extra) change 
in the number of imposed pij-measures is to be expected from the coming of the 
‘Jeugdzorgplus’. 
Nonetheless, there could have been a limited increase in the number of juvenile criminal 
offenders adjudicated according to civil law for another reason: from 2005 on the pij-measure 
was even more applied as a last resort. In this context civil custodial care before 2008 and 
later on ‘Jeugdzorgplus’ is one of the alternative options to avoid the pij-measure and for that 
reason could have been imposed more often.  
 
The reputation of the institutions for juvenile offenders: from 2005 on the reputation of 
these institutions has been damaged a number of times. In 2006, research showed that the 
recidivism of the juveniles that stayed in the institutions is relatively high. Several other 
official reports confirmed in 2007 the criticism of the institutions, in particular the way they 
executed the pij-measure.  
This research shows that because of this criticism the professionals within the Child Welfare 
Council and the NIFP as well as the examiners ‘Pro Justitia’ became very reluctant to advise 
the pij-measure. This in all probability caused fewer requests of double reports ‘Pro Justitia’ 
and fewer advices to impose a pij-measure. This in turn is probably the most important cause 

                                                 
103 In Dutch: ‘Justitiële Jeugdinrichting’. 
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of the decrease of the number of imposed pij-measures. This decrease started precisely in the 
year that the reputation of the institutions was questioned. 
 
The development of new behaviour therapies: during the last decade the interest into new 
behaviour therapies for juvenile offenders, like Functional Family Therapy (FFT), grew. In 
these kinds of therapies often the family and the social network of the juvenile are involved. 
Therefore these therapies are by nature none-custodial and are imposed in combination with a 
suspended detention sentence or with a GBM.  
This research shows that professionals believe that for certain juvenile offenders these new 
therapies are a good alternative for a pij-measure. First of all non-custodial sentences are in 
general considered more effective in reducing re-offending than custodial sentences. 
Furthermore the professionals sought alternatives for the pij-measure because of the damaged 
reputation of the juvenile institutions. These considerations contributed to the fact that the pij-
measure was applied even more as a last resort. So the developments of new behaviour 
therapies directly and indirectly contributed to the decrease of the number of juveniles that 
were imposed a pij-measure. 
 
Fewer serious crimes of juveniles?: there are some indications that the number of serious 
crimes by juveniles decreased in the years 2006-2008. To confirm this, an extensive 
quantitative analysis is required, also involving figures on the prosecution and tracing of 
juvenile offenders. This was beyond the scope of this research. Nonetheless, we can’t exclude 
the possibility that a part of the decrease in imposed pij-measures is caused by a descent of 
the number of serious crimes committed by juveniles. 
 

Decision making: a change of considerations 

To impose a pij-measure three criteria have to be fulfilled (cumulatively) in Dutch juvenile 
criminal law: 

1. The crime concerned is very serious. 
2. The chance of re-offending is large and forms a threat to people. 
3. The pij-measure is in the interest of the personal development of the defendant.  

 
Nearly all respondents agreed that the application of the first two criteria did not change in the 
last six years, the application of the third criterion on the contrary did. A number of factors 
caused the behavioural and psychiatric professionals to think that the pij-measure is not in the 
interest of a growing part of the juvenile offenders that commit serious crimes. The most 
important argument for this is the bad reputation of the juvenile institutions for juvenile 
offenders, emerging in 2006/2007. Secondly the belief of the professionals in the 
effectiveness of the pij-measure reduced, partly because a growing value is attached to non-
custodial therapies in which the family of the juvenile is involved. After all, very often the 
problems of juvenile offenders spring from their situation at home. 
These developments have led to the fact that the pij-measure even more is applied as a last 
resort. Nowadays more juvenile offenders of serious crimes, more than before 2006, are 
corrected with other sentences, mostly non-custodial. For juveniles in the age of 12 to 15, 
civil custodial care may be used more as an alternative for the pij-measure. 
For some juveniles the pij-measure cannot be prevented. Non-custodial treatments or 
therapies are only possible if the juvenile wants to cooperate and is able to cooperate. For 
juveniles with a serious mental disorder custodial treatment often is necessary. And of course 
the risk of re-offending and the danger for other people cannot be allowed to be very high. 
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The consequence of this all is that the professionals only give an advice for a pij-measure for 
those juveniles, who are considered ‘really’ untreatable, or who have had numerous 
unsuccessful treatments already or refuse any form of cooperation, or juveniles who have a 
serious mental disorder. To put it simply: juveniles without a serious mental disorder will not 
get a pij-measure imposed as long as they are considered treatable. This is ironic because the 
pij-measure is a sentence for treatment. 
All this caused the number of imposed pij-measures to drop in the period 2006-2008.   
 
Changes in the number of requested double reports ‘Pro Justitia’ and advices to impose 
a pij-measure 
The conclusion based on the interviews is that the drop in imposed pij-measures mainly has 
been caused by the change in attitude of the professionals towards this measure, stimulated by 
external factors. If this is true, one would expect a decrease of the number of requested double 
reports ‘Pro Justitia’ in the period concerned, because these requests anticipate on the 
possibility of a pij-measure. One would expect even more the number of advices for a pij-
measure of the examiners ‘Pro Justitia’ to drop because in these advices the pij-measure is 
implicitly evaluated with respect to its content and expected effectiveness. 
In graphic I the development of the number of all reports ‘Pro Justitia’, the special kind of 
double reports, the number of pij-advices and the number of actual sentences of the pij-
measure are compared between 2005 and 2010. All numbers are presented as indices with 
respect to 2005 (=100). So the trend lines represent the relative changes since 2005. 
 
Graphic I: development of the total number of  reports ‘Pro Justitia’, the number of 
double reports, of pij-advices and sentences of pij-measure, expressed as indices with 
respect to the year 2005 (=100) 
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The graphic shows a slight decrease of the number of all reports ‘Pro Justitia’ between 2005 
and 2008. The number of double reports however, is decreasing more during that period. The 
number of pij-advices, compared to the number of double reports, is dropping even more, 
which means that less and less double reports resulted in an advice to impose a pij-measure 
between 2005 and 2008. 
Furthermore we can see that the changes in the numbers of pij-advices and actual pij-
sentences almost coincide. The stabilization after 2008 of the number of juveniles who were 
imposed a pij-measure goes together with a stabilization of the number of double reports ‘Pro 
Justitia’ and of the number of pij-advices. 
 
The trend lines confirm in every aspect the conclusions based on the interviews: the drop of 
imposed pij-measures is mainly caused by a change in attitude towards the pij-measure of the 
professionals of the Child Welfare Council, the NIFP and the examiners ‘Pro Justitia’. After 
all, in particular the professionals determine if a double report ‘Pro Justitia’ should be 
requested and the decision in the end to impose a pij-measure is mainly determined by the 
advice of the examiners ‘Pro Justitia’. The bad reputation of the juvenile institutions, the 
changing views on treatment of juvenile offenders and the coming of new behaviour 
therapies, seem to have played an important part in this change in attitude.  
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Bijlage I: vragenlijst interviews 
 

Introductie: 

De meeste vragen gaan over PIJ-relevante delicten. Hiermee worden bedoeld delicten van jongeren, waarvoor zij 
eventueel een PIJ-maatregel opgelegd kunnen krijgen. Dit zijn hetzij zware tot zeer zware delicten van jongeren 
dan wel minder zware delicten waarbij sprake is van een aanvullende reden om eventueel een PIJ-maatregel op 
te leggen, bijvoorbeeld een geestelijke stoornis. 

 

A: Kenmerken PIJ-relevant delict 

1. De wettelijke criteria voorwaarden voor oplegging van een PIJ-maatregel zijn:  

-Er moet sprake zijn van een ernstig delict (waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten),  
-Er moet sprake zijn van recidivegevaar (de veiligheid van anderen of algemene veiligheid personen of 
goederen)  
-De maatregel moet in het belang zijn van een zo gunstig mogelijk verdere ontwikkeling van de verdachte 
(hulpverleningscriterium) 
 
Is er in uw ogen de laatste 5 jaar een verandering opgetreden in de juridische hantering of interpretatie in de 
praktijk van deze voorwaarden? 

- Wordt bijvoorbeeld de lat hoger of lager gelegd tav de ernst van het delict? 
- Wordt er meer of minder belang gehecht aan het recidivegevaar? 
- Is het hulpverleningscriterium meer of minder centraal komen te staan? 

 

1a (later toe gevoegd):  
‘Voorheen was de pij bedoeld om kinderen te behandelen. Tegenwoordig doe je jongens die nog 
behandelbaar zijn, juist niet in de pij, daar zijn andere opties voor. Alleen de (vrijwel) onbehandelbaren 
komen in de pij.’  
In hoeverre kunt u dit beeld bevestigen? 
 

2. Voor de oplegging van een PIJ-maatregel moet aan alle drie voorwaarden zijn voldaan.  Desalniettemin kan 
aan de criteria een verschillend gewicht worden gegeven. Hoe zwaar weegt u zelf elk van deze criteria in dit 
verband?  

- Ernst van het delict 
- Recidivegevaar 
- Belang van de verdere ontwikkeling van de verdachte 

 

3. Constateert u bij uzelf in dit opzicht een verandering sinds 5 jaar geleden? 

4. Is hoeverre is de rol van de strafrechtelijke voorgeschiedenis veranderd bij het advies of de eis een PIJ-
maatregel op te leggen? 

Is het aantal politiecontacten / veroordelingen meer of minder zwaar gaan wegen bij de overweging een 
PIJ-maatregel te eisen dan wel te adviseren? 
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5. Een PIJ-maatregel kan in twee situaties worden opgelegd: 

1. Ten behoeve van de heropvoeding van een in beginsel ‘normale jeugdige’ (max 4 jaar) 
2. Als het een jongere betreft met een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de 
geestesvermogens (max 6 jaar). 

  

- Hoe is ruwweg de huidige verhouding tussen het aantal opleggingen van de twee soorten PIJ-
maatregels? 

- Is daar de laatste 7 jaar een verandering in opgetreden? 
- Kun je zeggen dat er in de praktijk eigenlijk alleen een PIJ-maatregel opgelegd wordt indien er sprake is 

van psychiatrische problematiek (en er dus een psychiater betrokken is geweest bij het 
persoonlijkheidsonderzoek)? 

 

6. Welke alternatieve opties zijn er in uw ogen voor het opleggen van de PIJ-maatregel aan jongeren die PIJ-
relevante delicten hebben begaan: GBM, voorwaardelijke PIJ, onvoorwaardelijke jeugddetentie, 
voorwaardelijke jeugddetentie, ambulante behandeling, plaatsing in een GJZ, anders? 

- Ziet u de laatste 5 jaar hierin ook een trendmatige verschuiving (van PIJ naar een van de andere?) 

 

7. Bent u van mening dat een civiele afwikkeling in het algemeen –ook bij ernstige delicten- bij jongeren de 
voorkeur geniet boven een strafrechtelijke? Wat zijn hier de belangrijkste argumenten voor? 

- In welke situaties gaat dit in uw ogen zeker niet op? 

 

Attentie: alle volgende vragen hebben betrekking op PIJ-relevante delicten. 

 

Ad B: Traject jongeren met PIJ relevant delict / Rol betrokken partijen 

8. Vóór de aanhouding: wordt er, bij PIJ-relevante delicten, de laatste 5 jaar vaker dan voorheen geen proces-
verbaal opgemaakt dan wel door het OM geseponeerd ten faveure van een civielrechtelijk traject, eventueel 
richting GJZ? Zo ja: 

- Wat zijn in uw ogen hierbij de meest bepalende factoren? 
- Wat is de rol daarbij van politie, BJZ en RvdK? 

 

9. Sommigen menen dat de intensievere samenwerking tussen politie, OM, Raad en BJZ van de laatste 10 jaar 
ervoor gezorgd heeft dat het criminele gedrag van jongeren minder vaak escaleert; dat delinquent gedrag 
vroegtijdiger onderkend en beter aangepakt wordt. Dit zou dus kunnen leiden tot minder PIJ-relevante 
delicten. 

- Wat is uw mening daarover? 
- Indien beaamd: kunt u de belangrijkste bepalende factoren in bedoelde samenwerking benoemen? 

 

10. Na de aanhouding : Wat betreft het overleg tussen OM, Raad, NIFP, en BJZ: 

- Kunt u de aard en timing van de vroeghulp beschrijven? 
- Welke partijen zijn er bij betrokken, hoe vaak en op welke wijze? (Raad, BJZ, NIFP) 
- Wat is de aard van de uitgebrachte adviezen? Welke factoren spelen hierbij een rol? 
- Kunt u de aard en timing van het overleg beschrijven waarbij de jongere besproken wordt (meestal 

Indicatie-Overleg)? 
- Welke partijen zijn er bij betrokken, hoe vaak en op welke wijze? (OM, Raad, BJZ, NIFP) 
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- Wat is de aard van de keuzes die tijdens dit overleg gemaakt worden? 
- Vindt er nog ander overleg plaats tussen betrokken partijen buiten het Indicatie-overleg om? 
- Wat, hoe en waarover? 
- Wanneer en in welk stadium wordt het NIFP bij de zaak gehaald? 

 

11. In welk stadium geeft de Raad een eventueel advies over een persoonlijkheidsonderzoek (po)? 

- hoe vaak is dit een enkelvoudig dan wel dubbelvoudig po? 
- treedt er de laatste jaren een verandering op in het aantal adviezen voor een dubbelvoudig po van de 

Raad? 
In het kader van de invoering van de GBM, heeft de Raad de mogelijkheid gekregen gedragskundig 
onderzoek te doen. 

- In hoeverre vindt er een verschuiving plaats van het NIFP naar de Raad wat betreft gedragskundig 
onderzoek? 

- Is het onderzoek van de Raad vergelijkbaar met het enkelvoudig po? 
- Heeft dit in de praktijk geleid tot minder dubbelvoudig po?  
- Is de uitvoering van een gedragskundig onderzoek GBM in de praktijk belemmerend voor een eventueel 

daarna alsnog op te starten dubbel po? (ivm vertraging) 
 

12. Wanneer het NIFP (of de Raad) om advies wordt gevraagd: heeft u de indruk dat zij de laatste vijf jaar 
minder vaak een dubbelonderzoek of een pij adviseert? 

Later toegevoegd: Wordt er de laatste 5 jaar minder vaak een dubbelrapportage aangevraagd? 

13. Wie beslist er in dit arrondissement over een aanvraag en het karakter van een po? (enkel- of dubbelvoudig) 

14. Wordt BooG systematisch toegepast? 

- Wat is uw mening over BooG (kwaliteit, effectiviteit)? 

15. Hoe vaak loopt er bij de jongere die van een PIJ-waardig delict wordt verdacht, bij binnenkomst al een 
civiel traject? 

16. Komt het vaak voor dat er een civiel traject wordt opgestart, voor zover dit nog niet het geval was? 

- Wie entameert dergelijke initiatieven doorgaans en wat zijn de meest bepalende overwegingen hierbij? 
- Kunt u iets zeggen over de aard van de delicten/jongeren waarbij een civiele benadering wordt 

gekozen? 
- Leeftijd? 
- Indien er een civiel traject opgestart wordt, wordt de zaak dan doorgaans door het OM geseponeerd, 

wordt tevens het strafrechtelijke traject vervolgd of wordt dit vervolgd maar wordt de zaak 
aangehouden? 

- Hoe vaak komt het voor dat er bij de keuze voor een civiele benadering vanaf het begin aangestuurd 
wordt op een plaatsing in een GJZ? 

 

17. Heeft u de indruk dat het in de afgelopen vijf jaar vaker voorkomt dat er parallel aan de strafrechtelijke 
procedure een civiel traject wordt ingezet? 

18. Hoeveel  invloed hebben – vanaf de aanhouding tot aan de zitting - naar uw mening de verschillende 
betrokken partijen op de overwegingen en keuzes in strafrechtelijke zin die er tav de jongere gemaakt 
worden? (PIJ-relevante zaken!!) 

- Politie 
- Officier van justitie 
- Raad voor de Kinderbescherming 
- BJZ 
- NIFP (niet de rapporteurs) 
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19. Bent u van mening dat de laatste 7 jaar de invloed van bepaalde partijen is toe of afgenomen? Graag een 
toelichting. 

De eis van de officier van justitie en de professionele adviezen 

20. Komt het voor dat bij PIJ-relevante zaken de adviezen van de Raad en het NIFP (rapporteurs) voor de 
rechter/ meervoudige kamer (MK) verschillen? Zo ja, hoe vaak? 

21. Sluit de Raad zich doorgaans aan bij een advies van het NIFP (rapporteurs) voor de oplegging van de PIJ-
maatregel? 

22. Neemt de officier van justitie in zijn eis doorgaans een advies van het NIFP (rapporteurs) voor de oplegging 
van de PIJ-maatregel over? 

23. Komt het voor dat de officier van justitie een PIJ-maatregel eist, terwijl het NIFP dit niet doet? 

24. Hoeveel  invloed hebben naar uw mening de Raad, het NIFP en BJZ op de eis van de officier van justitie? 

- Raad voor de Kinderbescherming 
- BJZ 
- NIFP (rapporteurs) 

 

AD C: (Oorzaken van) trendmatige veranderingen 

25. Zijn er in uw ogen aanwijzingen dat jongeren naar aanleiding van het plegen van een delict na 2008 in een 
JeugdzorgPlus instelling worden geplaatst die voorheen een PIJ-maatregel zouden hebben gekregen? 

- Idem voor een GBM maatregel? 

- Later toegevoegd: heeft de komst van meer gespecialiseerde behandelingstechnieken er toe geleid dat 
de pij nog meer ultimum remedium is geworden? 

26. Zijn er de laatste jaren capaciteitsproblemen geweest bij een van de ketenpartners: politie, OM, NIFP of BJZ 
die van invloed zijn geweest op de oplegging van PIJ-maatregelen? 

27. Is er sprake van een cultuurverandering de laatste 7 jaar?  

In drie opzichten: 
-in die zin dat het pedagogische doel meer en meer leidraad is geworden, 
-als het civiel kan dan heeft dit de voorkeur, 
-dat er minder streng wordt gestraft, 
-dat jongeren minder snel worden opgesloten. 

 

28. Sommige onderzoekers hebben de indruk dat er de laatste jaren naar verhouding minder zware delicten door 
jongeren worden geregistreerd. Deelt u die indruk? (3a) 

- Wat ziet u als oorzaak? 

29. De JJI instellingen hebben een aantal jaar geleden slechte publiciteit gehad. Ook xzou er te weinig zicht zijn 
op de behandelprogramma’s die daar aangeboden werden. Zou dit van invloed kunnen zijn geweest op het 
aantal PIJ-opleggingen? 

30. Een aantal jaar geleden kregen jongeren met een PIJ-maatregel voorrang bij plaatsing boven jongeren met 
een OTS. Zou dit in het verleden hebben kunnen leiden tot een toename van het aantal PIJ-opleggingen? 

31. Kent u nog andere oorzaken die de daling van het aantal PIJ-opleggingen zou kunnen veroorzaken (of de 
piek rond 2005)? 
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Bijlage II: wijze van afdoening van jeugdstrafzaken 
 
Bron: Raad voor de Rechtspraak 

 

                
Aantal strafzaken (excl ontnemingszaken) waarin jeugdrecht is toegepast, per jaar waarin de zaak door de rechter is afgedaan 
                
  Uitstroom Jaar   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010   
Zaakscategorie Omschrijving                           
Meervoudig In eerste aanleg   1217 1431 1390 1348 1457 1517 1271 1270 1296 1239 1275   
Meervoudig Bijzondere mk/rk-zaken   89 94 99 108 132 150 229 262 257 247 212   
  Meervoudig totaal   1306 1525 1489 1456 1589 1667 1500 1532 1553 1486 1487   
Enkelvoudig Politierechter   104 74 81 81 54 40 60 44 66 89 30   

Enkelvoudig 
Economische 
politierechter   15 8 12 8 4 6 12 14 7 7 2   

Enkelvoudig Kinderrechter   8399 8232 9075 10271 10893 11032 11782 12001 12985 11279 9521   
Enkelvoudig Bijzondere ek/pr/rk zaken    0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   
  Enkelvoudig totaal   8518 8314 9168 10360 10951 11078 11854 12060 13058 11375 9553   
  Totaal   9824 9839 10657 11816 12540 12745 13354 13592 14611 12861 11040   
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Bijlage III: ontwikkeling van het aantal jeugddetenties en pij-opleggingen (voorwaardelijk 
en onvoorwaardelijk) over de periode 1996-2010. 
Bron: OM-data 
 

 PIJ Jeugddetentie 
Jaar Totaal VW ONVW Totaal VW ONVW 
1996 179 29 150 3168 2023 1145 

1997 195 31 164 3437 2215 1222 

1998 259 49 210 3824 2637 1187 

1999 235 58 177 4436 3003 1433 

2000 233 59 174 4874 3249 1625 

2001 198 48 150 4616 2840 1776 

2002 209 58 151 5243 3311 1932 

2003 204 33 171 5690 3802 1888 

2004 252 70 182 6465 4315 2150 

2005 298 95 203 5988 3672 2316 

2006 250 92 158 4882 2893 1989 

2007 215 73 142 4199 2307 1892 

2008 139 56 83 3670 2055 1615 

2009 115 27 88 2959 1621 1338 

2010 112 42 70 2394 1139 1255 

 


