
Samenvatt ing 
 
 
 
In 2003 hebben de ministeries van Justitie, Financiën, Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en Algemene Zaken de afspraak gemaakt dat het ministerie van 
Justitie het voortouw zal nemen in de ontwikkeling van een integraal prognosemodel 
voor de Justitieketen. De Justitieketen bestaat uit drie pijlers, namelijk de 
strafrechtsketen, de civielrechtelijke keten en de bestuursrechtelijke keten. In 2004 heeft 
het WODC een eerste versie gepubliceerd van het model voor de veiligheidsketen, dat 
wil zeggen de strafrechtsketen aangevuld met de civielrechtelijke plaatsen in de justitiële 
jeugdinrichtingen en, vanuit de bestuursrechtelijke keten, verkeersovertredingen en 
vreemdelingenbewaring.  
Bij de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) bestond, met name op grond van zijn taak om 
een voorstel voor de begroting van de rechtspraak op te stellen, eveneens behoefte aan 
een prognosemodel voor het beroep op de civiele en bestuursrechter, ter vervanging van 
de bestaande modellen die trends extrapoleren. Daarom is besloten tot samenwerking 
tussen WODC en Rvdr bij de ontwikkeling van een prognosemodel voor de rest van de 
civielrechtelijke en bestuursrechtelijke keten. Dit rapport beschrijft een eerste versie van 
het model.  

 
Doelstelling 
 
Het PMJ-model heeft tot doel de begroting van het ministerie van Justitie beter te 
onderbouwen en transparanter te maken. Het model moet daarom geschikt zijn om zo 
betrouwbaar mogelijke prognoses te maken van het beroep op onderdelen van de 
justitiële keten, zodat ‘vertaling’ naar de omvang van de benodigde middelen of 
benodigde plaatsen mogelijk is. De prognoses die met het model worden gemaakt, zijn 
beleidsneutraal. Dat wil zeggen dat ontwikkelingen als gevolg van nieuw of recent 
ingezet beleid en/of wetgeving, die nog niet in de statistieken (kunnen) zijn verwerkt of 
daarin tot uitdrukking komen, in de PMJ-prognoses buiten beschouwing blijven. 
Inventarisatie van deze effecten moet afzonderlijk plaatsvinden. Voor de veiligheidsketen 
vormen de PMJ-prognoses inmiddels al de basis van de begrotingsonderbouwing. In de 
toekomst wordt beoogd dat ook voor de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke ketens 
het geval te laten zijn.  
 
Opbouw van het model 
 
Aangezien de ontwikkeling van een integraal ketenmodel de nodige tijd vergt, richt de 
eerste versie van het prognosemodel voor de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke 
keten zich uitsluitend op de rechtspraak. Andere onderdelen van de civielrechtelijke en 
bestuursrechtelijke keten, zoals de rechtshulp, zullen in latere modelversies worden 
toegevoegd. Een belangrijk verschil met het prognosemodel voor de veiligheidsketen is 
dat het model voor civiel en bestuur is geformuleerd op het niveau van individuele 
gerechten. Hiervoor zijn twee redenen te geven. Ten eerste zijn voor de civiel- en 
bestuursrechtelijke ketens slechts gegevens beschikbaar voor een beperkte tijdsperiode, 
meestal tien tot vijftien jaar. Om een model te kunnen bouwen dat betrouwbare 
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prognoses levert, is het dan aan te raden om, naast variatie in de tijd, ook variatie over 
verschillende regio’s mee te nemen. In dit geval zijn dat de individuele gerechten. Een 
tweede reden is dat de Rvdr voor de onderbouwing van het begrotingsvoorstel voor de 
rechtspraak wil kunnen beschikken over prognoses op het niveau van de individuele 
gerechten.  
Een verdere beperking van de eerste versie van het prognosemodel is dat alleen de 
instroom van zaken bij de rechter expliciet aan de orde komt. Bij de analyse van hoger 
beroepen en zaken in cassatie staan appèlratio’s, dat wil zeggen de verhouding tussen de 
instroom van zaken bij de hoger beroepsinstantie en uitstroom van zaken bij het 
relevante gerecht dat voorafgaat in de keten, centraal. Het gaat in deze eerste 
modelversie dus om het leveren van zo betrouwbaar mogelijke prognoses van de 
instroom van zaken, voor een aantal verschillende zaakscategorieën, op het niveau van 
de individuele gerechten. Hierbij wordt de capaciteitsbehoefte van de rechtspraak 
voorspeld. Er wordt geen rekening gehouden met capaciteitsbeperkingen als gevolg van 
voorraden en (veranderingen in) doorlooptijden. 
 
Voor de civielrechtelijke keten zijn de 19 arrondissementsrechtbanken voor zaken in 
eerste aanleg, de 5 gerechtshoven voor hoger beroepen en de Hoge Raad voor zaken in 
cassatie in het model opgenomen. Er worden in het civielrechtelijke gedeelte van het 
model 14 typen zaken in eerste aanleg onderscheiden, en 4 typen zaken in hoger beroep 
en cassatie. Voor de bestuursrechtelijke keten zijn zaken die worden behandeld bij de 19 
arrondissementsrechtbanken, de 5 gerechtshoven, de Raad van State, de Hoge Raad en 
de Centrale Raad van Beroep in het model opgenomen. Er worden in het 
bestuursrechtelijke gedeelte van het model 7 typen zaken in eerste aanleg 
onderscheiden, en 5 typen zaken in hoger beroep en cassatie.  
 
Gebruikte methodiek  
 
Het PMJ-model is een econometrisch verklarings- en voorspelmodel. Basis daarvan 
vormen relaties tussen de instroom van zaken bij de rechter enerzijds en 
maatschappelijke achtergrondfactoren en de rol van andere actoren in de ketens van 
civiel- en bestuursrecht anderzijds. In het model wordt getracht om, op basis van 
historische gegevens, ontwikkelingen in de instroom van zaken bij de rechter te relateren 
aan ontwikkelingen die plaatsvinden in de maatschappij of bij de organisatie van de 
rechtspraak. Zo wordt bijvoorbeeld, met behulp van statistische technieken, getoetst of 
de ontwikkeling van het aantal werkloosheidsuitkeringen van invloed is op het aantal 
familiezaken dat bij de kantonrechter instroomt; of er wordt gekeken hoe veranderingen 
in de kosten van een advocaat effect hebben op de instroom van belastingzaken bij het 
gerechtshof. Wanneer in het verleden een dergelijke relatie wordt gevonden, wordt deze 
vervolgens gebruikt om de ontwikkelingen in de toekomst te voorspellen.  
 
Bij het opstellen van hypothesen omtrent de relaties vormen theoretische noties en 
bestaande empirische kennis over de achtergrondfactoren van het beroep op de rechter 
het uitgangspunt. Deze achtergrondfactoren zijn onderverdeeld in vier groepen. De 
eerste groep bestaat uit factoren op het gebied van probleemfrequentie, waarbij het 
uitgangspunt is dat mensen die actief participeren in het sociale en economische leven 
kans lopen op (juridische) conflicten, en zo van invloed zijn op de instroom van zaken 
bij de rechter. De andere groepen bevatten factoren op het gebied van sociale cohesie, 
het aanbod van rechtshulp en de kostprijs van een gerechtelijke procedure. Deze 
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achterliggende factoren moeten vervolgens worden vertaald naar meetbare kwantitatieve 
grootheden die als verklarende variabelen in het model kunnen worden opgenomen.  
De mogelijke invloed van beleid, wet- en regelgeving op de instroom van zaken wordt in 
de eerste versie van het prognosemodel slechts in beperkte mate geëxpliciteerd, 
aangezien de effecten hiervan vaak moeilijk te kwantificeren zijn. Deze effecten spelen 
wel degelijk een rol in de zaaksontwikkeling, maar zijn moeilijk te isoleren. Een verdere 
complicatie bij de vertaling van achtergrondfactoren naar verklarende variabelen is dat 
theorie en empirie vaak uitspraken doen over hoe individuen zich gedragen, terwijl voor 
opname in het prognosemodel de achtergrondfactoren op een hoger aggregatieniveau 
moeten worden uitgedrukt. Er moeten immers gedragsrelaties worden beschreven op 
het niveau van de verschillende  gerechten. Bovendien zijn de verklarende variabelen 
meestal kwantitatieve benaderingen van factoren die moeilijk in getallen kunnen worden 
uitgedrukt. Daarom mag er bij de relaties die in de modelspecificaties worden 
beschreven, niet worden gesproken van een direct causaal verband. 
 
De te verklaren variabelen in het model bestaan uit tijdreeksen van gegevens per jaar en 
per gerecht over het beroep op de civiele en bestuursrechtspraak, onderverdeeld naar 
een aantal zaakscategorieën. Het gaat bij het schatten van het model om het 
identificeren van factoren die bepalend zijn voor de instroom van een bepaald type 
zaken. Econometrische analyse laat vervolgens zien of er een (statistisch) significant 
verband bestaat tussen de verklarende variabelen en de instroom van zaken. De richting 
en grootte van het verband wordt geschat met behulp van statistische technieken. Het 
prognosemodel bestaat dus uit een verzameling relaties tussen de instroom van zaken 
bij de rechter en de geselecteerde verklarende variabelen, uitgesplitst naar verschillende 
zaakstypen. Aangezien in het model zaaksgegevens op het niveau van de individuele 
gerechten uitgangspunt vormen, dienen gegevens omtrent de achterliggende factoren in 
principe ook op dit niveau te worden verzameld. In een aantal gevallen zijn echter 
variabelen in het prognosemodel opgenomen die slechts beschikbaar zijn op landelijk 
niveau, of die geen regionale variatie kennen, zoals de hoogte van het griffierecht. In 
totaal zijn 21 verklarende variabelen geselecteerd voor gebruik in het prognosemodel.  
 
Resultaten  
 
Voor 12 van de 14 typen zaken die in eerste aanleg bij de civiele rechter worden 
onderscheiden, is het gelukt om een modelspecificatie te vinden die de ontwikkelingen 
in de instroom van zaken bij de 19 arrondissementen ‘verklaart’ uit ontwikkelingen in 
achterliggende factoren. Alleen voor bijstandszaken en echtscheidingszaken kon geen 
passend verklaringsmodel worden gevonden.  
 
Tabel 1 geeft weer welke variabelen in de analyses zijn betrokken en hoe vaak de 
verschillende variabelen, of combinaties daarvan, in de 12 civielrechtelijke specificaties 
zijn geselecteerd. Daarbij zijn, naast de 21 geselecteerde achtergrondvariabelen, in de 
analyse ook een niet expliciet verklaarde trend en eventueel vertraagde afhankelijke 
(instroom)variabelen opgenomen.  
De tabel brengt allereerst in beeld in hoeveel gevallen de verschillende variabelen 
positieve of negatieve effecten op de instroom van de verschillende typen zaken blijken 
te hebben. Vervolgens komt de grootte van het effect aan de orde, aan de hand van twee 
soorten elasticiteiten. De ongewogen elasticiteit vormt een maatstaf voor het effect op 
langere termijn, in procenten, dat een toename van de betreffende variabele met één 
procent naar schatting heeft op de instroom van zaken, gemiddeld over de 11 typen 
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zaken. Daarnaast vermeldt de tabel de gewogen elasticiteit, die bestaat uit een gewogen 
optelling van de gevonden (ongewogen) elasticiteiten. Het aandeel dat het betreffende 
type zaken heeft in het totaal aantal zaken in 2003 bepaalt daarbij het gewicht van de 
elasticiteit in de optelling. De gewogen elasticiteiten geven een benadering van het 
geschatte effect op langere termijn van een 1% toename van de betreffende variabele op 
het totale aantal civiele zaken in de analyse. 
 
Tabel 1. Geselecteerde variabelen, met gevonden tekens en (on)gewogen elasticiteiten, 

civielrechtel i jke specif icaties 
 Verwacht 

teken 
Aantal 
keren 
positief 

Aantal 
keren 
negatief 

Ongewogen 
elasticiteit 

Gewogen 
elasticiteit 

Niet verklaarde trend - / + 8 1 0,03 0,04 
      
Probleemfrequentie      

Bruto toegevoegde waarde - / + 5 0 0,3 0,4 
Aantal uitkeringen werkloosheid + 7 0 0,1 0,2 
Aantal uitkeringen arbeidsongeschiktheid + 0 0 0,0 0,0 

Aantal uitkeringen bijstand + 0 1 0,0 0,0 
Uitkeringen, totaal + 0 0 0,0 0,0 
Aantal van echt scheidende personen + 1 2 0,0 0,0 

Leeftijd: aandeel jongeren (0-15 jaar) - 0 0 0,0 0,0 
Leeftijd: aandeel middelbare leeftijd (15-
65 jaar) 

+ 0 0 0,0 0,0 

Leeftijd: aandeel ouderen (65+) - 0 0 0,0 0,0 
      

Sociale cohesie      
Bevolkingsdichtheid - / + 0 2 -0,1 -0,2 
Huishoudenssamenstelling: aandeel 
alleenstaanden 

+ 0 0 0,0 0,0 

Aantal allochtonen + 0 0 0,0 0,0 

Mobiliteit + 0 0 0,0 0,0 
Migratie + 0 0 0,0 0,0 
Maatschappelijke verruwing + 0 0 0,0 0,0 

      
Aanbod rechtshulp      
Aantal advocaten  + 0 0 0,0 0,0 

Aantal rechtsbijstandverzekeringen + 0 0 0,0 0,0 
      
Kostprijs procedure      

Hoogte griffierechten - 0 2 -0,1 -0,1 
Gemiddelde prijs toegevoegde advocaat - 0 4 -0,1 0,0 
Gemiddelde prijs commerciële advocaat - 0 1 -0,2 0,0 

Gemiddelde prijs advocaat - 0 1 -0,1 0,0 
      
Vertraagde afhankelijke variabele  0 7 -0,2 -0,2 
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Uit tabel 1 blijkt dat de variabelen rond probleemfrequentie, die economisch en 
demografisch van aard zijn, verreweg de duidelijkste rol spelen in het civielrechtelijke 
deel van het model. Met name de economische variabelen scoren hoog. De variabelen 
rond de kostprijs van de procedure staan op de tweede plaats. De overige variabelen 
blijken weinig aantoonbare samenhang met de instroom van civiele zaken te hebben. 
Wel is er in een groot deel van de specificaties sprake van een duidelijke positieve trend 
die niet door de in het model opgenomen variabelen wordt verklaard. Ook blijkt bij een 
groot deel van de specificaties de instroom van een jaar eerder de verklaringskracht van 
de specificatie van het model te verbeteren.  
 
Bij het bestuursrechtelijke gedeelte van het model is voor alle 7 zaakstypen in eerste 
aanleg een modelspecificatie met daarin één of meer achterliggende factoren gevonden.  
Tabel 2 geeft een overzicht van de effecten van de geselecteerde variabelen op de 
instroom van de verschillende typen zaken bij de bestuursrechter. 
 
Ook bij bestuurszaken scoren de variabelen rond probleemfrequentie, en dan met name 
de economische variabelen, het hoogst. De variabelen rond de kostprijs van de 
procedure en sociale cohesie spelen een bescheiden rol. In een groot deel van de 
specificaties is er sprake van een duidelijke, niet door het model verklaarde, trend. Deze 
is meestal negatief. 
 
Voor de hoger beroepen en zaken in cassatie is het, zowel voor civiel- als bestuursrecht, 
niet mogelijk gebleken om een model te bouwen waarin de ontwikkelingen in de 
appèlratio’s worden verklaard uit ontwikkelingen in achterliggende factoren. In die 
gevallen spelen slechts trendmatige ontwikkelingen een (bescheiden) rol in het model.  
 
De kwaliteit van de gevonden relaties is beoordeeld aan de hand van twee criteria, 
namelijk de verklaringskracht en voorspelkracht van de specificaties. Om de 
verklaringskracht van het model te bepalen, is gekeken naar de mate waarin de 
gevonden relaties conform de theoretische verwachtingen zijn. Vooral voor de 
economische achtergrondfactoren en variabelen op het gebied van kostprijzen is dat het 
geval, terwijl voor de andere variabelen de te verwachten effecten veel minder uit de verf 
komen. In de bestuursrechtelijke specificaties is het teken van de variabelen op het 
gebied van kostprijzen en sociale cohesie zelfs tegengesteld aan de theoretische 
verwachtingen. Ook de verklaringsgraad, die aangeeft welk deel van de opgetreden 
variatie in de groei van de instroom van zaken wordt ‘verklaard’ door het model, is een 
belangrijke indicator van de kwaliteit van het model. Deze verklaringsgraad ligt meestal 
tussen de 25 en 40%, maar verschilt sterk per specificatie. 
 
Een hoge verklaringsgraad geeft geen garantie dat het model ook goede voorspellingen 
levert. Daarom is ook gekeken naar de voorspelkracht van de relaties, door een 
prognoseproces na te bootsen en de daaruit resulterende voorspelfouten vast te stellen. 
Hierbij wordt gedaan alsof we over gegevens tot en met het jaar 2001 beschikken, en de 
ontwikkelingen in 2002 en 2003 moeten voorspellen. Zo kan een vergelijking worden 
gemaakt tussen de prognoses die met behulp van het PMJ-model worden verkregen en 
de uitkomsten van de extrapolatiemethode, die de Raad voor de rechtspraak nu nog 
gebruikt. 
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Het beeld dat naar voren komt is verre van uniform, maar over het algemeen levert het 
ontwikkelde prognosemodel kleinere voorspelfouten dan de extrapolatiemethode, zowel 
voor de civielrechtelijke als de bestuursrechtelijke keten. Wel valt op dat de 
voorspelfouten volgens alle methoden gemiddeld groot zijn. De voorspelfouten zijn in 
het algemeen kleiner naarmate het betreffende zaakstype in grotere aantallen voorkomt. 
 
Tabel 2.  Geselecteerde variabelen, met gevonden tekens en (on)gewogen elasticiteiten, 

bestuursrechtel i jke specif icaties 
 Verwacht 

teken 
Aantal 
keren 
positief 

Aantal 
keren 
negatief 

Ongewogen 
elasticiteit 

Gewogen 
elasticiteit 

Niet verklaarde trend - / + 1 3 -0,03 -0,01 
      
Probleemfrequentie      

Bruto toegevoegde waarde - / + 1 1 0,3 0,5 
Aantal uitkeringen werkloosheid + 2 2 0,1 -0,2 
Aantal uitkeringen arbeidsongeschiktheid + 0 1 -1,0 -2,0 

Aantal uitkeringen bijstand + 0 0 0,0 0,0 
Uitkeringen, totaal + 1 0 0,8 0,1 
Aantal van echt scheidende personen + 1 0 0,0 0,1 

Leeftijd: aandeel jongeren (0-15 jaar) - 1 0 7,1 3,3 
Leeftijd: aandeel middelbare leeftijd (15-
65 jaar) 

+ 0 0 0,0 0,0 

Leeftijd: aandeel ouderen (65+) - 0 0 0,0 0,0 
      

Sociale cohesie      
Bevolkingsdichtheid - / + 0 0 0,0 0,0 
Huishoudenssamenstelling: aandeel 
alleenstaanden 

+ 0 0 0,0 0,0 

Aantal allochtonen + 0 0 0,0 0,0 

Mobiliteit (verhuizingen) + 0 1 -0,1 -0,2 
Migratie + 0 0 0,0 0,0 
Maatschappelijke verruwing + 0 0 0,0 0,0 

      
Aanbod rechtshulp      
Aantal advocaten  + 0 0 0,0 0,0 

Aantal rechtsbijstandverzekeringen + 0 0 0,0 0,0 
      
Kostprijs procedure      

Hoogte griffierechten - 0 0 0,0 0,0 
Gemiddelde prijs toegevoegde advocaat - 0 0 0,0 0,0 
Gemiddelde prijs commerciële advocaat - 0 0 0,0 0,0 

Gemiddelde prijs advocaat - 1 1 0,2 0,5 
      
Vertraagde afhankelijke variabele - / + 0 2 -0,1 -0,1 
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Toekomst  
 
Het in dit rapport beschreven prognosemodel voor de civielrechtelijke en 
bestuursrechtelijke keten is nadrukkelijk een eerste versie. De ambitie is om het model 
in de komende jaren te verbeteren en verder uit te breiden. Nader onderzoek vindt 
plaats naar mogelijkheden om de verklaringskracht en voorspelkracht van het model te 
vergroten. Hierbij is met name een inventarisatie en analyse van de invloed van 
wetgeving, beleid en jurisprudentie en een nadere analyse van de econometrische 
kwaliteit van belang. Uitbreiding betreft onder andere het opnemen van rechtsbijstand 
en vreemdelingenzaken in het model, onderzoek naar de effecten van doorlooptijden en 
voorraden en expliciete modellering van de uitstroom van zaken. Verder zal het model 
voor de civiel- en bestuursrechtelijke keten, waar nodig, worden verbonden met het 
model voor de veiligheidsketen. 
 


