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Voorwoord 
 
 
Tot 1996 maakte het ministerie van Justitie eens in de vier jaar een raming van 
de capaciteitsbehoefte in de justitiële inrichtingen. Omdat een frequentie van 
eens in de vier jaar als onvoldoende werd ervaren, zegde toenmalig minister 
Sorgdrager in 1996 aan de Tweede Kamer toe dat het ministerie voortaan elk jaar 
een raming van de behoefte aan sanctiecapaciteit zou maken. Daarbij zouden 
ook de extramurale sancties aan de orde komen. In 1998 heeft het WODC de taak 
op zich genomen om jaarlijks een actualisering van de ramingen te maken. In 
1999 publiceerde het WODC het eerste rapport in dit kader, gevolgd door edities 
in 2001, 2002, 2003 en 2004.  
 
In 2003 hebben de ministeries van Justitie, Financiën, Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en Algemene Zaken de afspraak gemaakt dat het ministerie 
van Justitie een integraal model voor de justitiële keten zal ontwikkelen. Besloten 
is om het bestaande model voor de sanctiecapaciteit uit te breiden tot het 
Prognosemodel Justitiële Ketens. De eerste versie van dit model beslaat de 
veiligheidsketen. Aan uitbreiding in de richting van civiel- en bestuursrecht 
wordt op dit moment gewerkt.  
 
Daarmee is het voor u liggende rapport de zesde in de reeks van 
ramingsrapporten, maar het eerste rapport waarin over de hele veiligheidsketen 
wordt gerapporteerd. De ramingen die door het WODC worden gemaakt, zijn 
beleidsneutraal, dat wil zeggen dat ze uitgaan van gelijkblijvend beleid. Raming 
van het effect van voorgenomen beleids- en wetswijzigingen door de 
beleidsdirecties van het ministerie van Justitie. De beleidsneutrale ramingen 
samen met de geraamde beleidseffecten vormen de beleidsrijke ramingen, die 
eveneens in dit rapport zijn opgenomen. De beleidsrijke ramingen vallen niet 
onder de verantwoordelijkheid van het WODC maar onder de 
verantwoordelijkheid van de beleidsdirecties van het ministerie van Justitie.  
 
Bij de vervaardiging van de ramingen is het WODC afhankelijk van gegevens die 
anderen aan ons aanleveren. Met name de inspanningen van Harm Aten (CBS) 
om de gegevens over straftoemeting op tijd beschikbaar te hebben, worden zeer 
gewaardeerd. Speciale dank gaat uit naar Nol van Gemmert (DJI) voor zijn 
bijdrage aan tbs-ramingen. Dank verschuldigd zijn ook Eric Spaans (DJI), Frans 
Larmené (Raad voor de Kinderbescherming), Jaap Bos en Frans Bruinsma (CJIB), 
en Annemarieke van Egeraat (Halt-Nederland). Zij leverden op deelterreinen 
belangrijke informatie.  
 
Ten slotte wil ik, ook namens de auteurs van het rapport, een woord van dank 
richten aan de leden van de leescommissie (Sandra Kalidien, Mirjam van 
Gammeren-Zoeteweij en Sunil Choenni).  
 
Frans Leeuw 
Directeur WODC 
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Samenvatt ing 
 
 
Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële 
ketens tot en met 2010. Het betreffen beleidsneutrale ramingen van instroom en 
uitstroom van diverse ketenpartners binnen de veiligheidsketen en 
capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen. De beleidsneutrale 
ramingen komen tot stand onder verantwoordelijkheid van het Wetenschappelijk 
Onderzoek en Documentatiecentrum. ‘Beleidsneutraal’ wil zeggen dat de 
ramingen uitgaan van gelijkblijvend beleid. Het effect van voorgenomen beleids- 
en wetswijzigingen is niet in de ramingen verdisconteerd. Ook zijn de effecten 
van recentelijk ingezet beleid (na 2003) niet in de beleidsneutrale ramingen 
verwerkt, omdat de ramingen gebaseerd zijn op politie- en rechtbankcijfers tot 
en met 2003. Gegevens over 2004 waren op het moment van berekening nog niet 
beschikbaar.  
 
De beleidsdirecties van het ministerie van Justitie maken een inschatting van de 
effecten van recent beleid. De beleidsneutrale ramingen vormen samen met de 
geraamde beleidseffecten de beleidsrijke ramingen. De focus van dit rapport ligt 
echter niet op de ramingen zelf, maar op de achtergronden daarvan.  
 
De ramingen zijn gemaakt met het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). De 
basis van het PMJ wordt gevormd door ontwikkelingen in de samenleving die 
grotendeels buiten de invloedssfeer van Justitie liggen. Het uitgangspunt is dat 
maatschappelijke problematiek invloed heeft op de ontwikkeling van de 
criminaliteit en daarmee op de justitiële keten. De ontwikkelingen in de 
samenleving kunnen grofweg in drie categorieën worden ingedeeld: 
demografische ontwikkelingen, economische ontwikkelingen en 
maatschappelijke invloeden. Binnen elke categorie is een aantal 
achtergrondfactoren gekozen die tezamen een indicatie vormen van 
maatschappelijke problemen, zoals delinquentie, maatschappelijke ongelijkheid, 
botsing van culturen, sociaal isolement en welvaartsverschillen.  
 
De demografische achtergrondfactoren die in het PMJ gebruikt worden, zijn het 
aantal jonge niet-westerse tweede generatie allochtone mannen, de niet-
werkzame beroepsbevolking, het aantal 12- t/m 17-jarigen, het totaal aantal 
allochtone jongeren, het percentage jongeren dat woont in één van de vier grote 
steden en het percentage werkloze mannen. Naast de demografische 
achtergrondfactoren is een aantal economische achtergrondfactoren in het PMJ 
opgenomen, namelijk de koopkrachtontwikkeling, de omvang van het 
motorvoertuigenpark, het reëel beschikbare jaarinkomen per hoofd van de 
bevolking en de financiële middelen van de politie. Tenslotte speelt een viertal 
achtergrondfactoren omtrent sociale problematiek in het PMJ een rol, namelijk 
het aantal bij een echtscheiding betrokken kinderen, het aantal liters 
geconsumeerde alcohol, het aantal drugsverslaafden en kerkelijkheid. 
Kerkelijkheid is het percentage van de bevolking dat zichzelf tot een kerkelijke of 
levensbeschouwelijke groepering rekent, hetgeen niet automatisch betekent dat 
men ook daadwerkelijk naar de kerk gaat. 
 
Op basis van de verwachte ontwikkelingen in deze achtergrondfactoren kan een 
uitspraak gedaan worden over de verwachte effecten op de justitiële keten. Zo zal 
naar verwachting bij gelijkblijvend beleid de geregistreerde misdrijven in de 
periode 2003-2010 met 27 procent toenemen. Dit zal zijn weerslag hebben op de 
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rest van de justitiële keten, hoewel deze groei niet recht toe recht aan 
doorgetrokken mag worden naar de andere ketenpartners. Zo zal bij een deel van 
de geregistreerde groei geen verdachte gevonden kunnen worden. Het aantal  
verdachten groeit in dezelfde periode dan ook maar met elf procent.  
 
Niet alle verdachten worden doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie (OM), 
waardoor de instroom aldaar met zes procent groeit. Dit betreft ongeveer 36.000 
extra zaken, hetgeen iets minder is dan de in het Veiligheidsprogramma 
afgesproken groei van 40.000 extra zaken. Daarentegen zal een verwachte stijging 
in de overtredingen leiden tot een forse groei van het aantal strafrechtboetes (74 
procent). In combinatie met de OM-transacties en politietransacties zal daarmee 
ruim voldaan worden aan de afspraken in het veiligheidsprogramma, namelijk 
180.000 extra boetes en transacties voortkomende uit staandehoudingen. 
 
Ten aanzien van misdrijfzaken loopt de verwachte procentuele groei in het 
aantal transacties, dagvaardingen en schuldigverklaringen ongeveer gelijk op met 
de procentuele groei van het aantal verdachten. Dit leidt tevens tot een forse 
groei van het beroep op de rechtsbijstand, namelijk van 22 procent voor 
ambtshalve toevoegingen in strafzaken en van 10 procent voor reguliere 
toevoegingen in strafzaken.  
 
Uiteindelijk resulteert de toegenomen geregistreerde misdrijven in een 
toenemend beslag op de detentiecapaciteit. De capaciteitsbehoefte van het 
gevangeniswezen zal met circa 25 procent toenemen en de capaciteitsbehoefte 
van de jeugdinrichtingen met circa 17 procent.  
 
De beleidsneutrale ramingen zijn slechts momentopnames. Ze zijn gebaseerd op 
de beschikbare kennis op het moment van berekenen. Zowel het ramingsproces 
zelf als de ramingen van de achtergrondfactoren brengen onzekerheden met zich 
mee. De beleidsneutrale ramingen moeten derhalve niet als 
toekomstvoorspellingen worden beschouwd, maar slechts als een waarschuwing. 
Ze geven aan wat er zou kunnen gebeuren indien er niets verandert. Door 
onverwachte gebeurtenissen en wijzigingen in wet- en regelgeving en beleid zal 
de werkelijkheid afwijken.  
 
 



 

1 Inleiding 
 
In 1997 is begonnen met de ontwikkeling van een prognosemodel ten behoeve 
van justitie-onderdelen. In eerste instantie richtte dit model zich alleen op het 
gevangeniswezen en de taakstraffen voor meerderjarigen (zie Werkgroep 
Prognose Sanctiecapaciteit, 1997). In 1998 heeft het WODC dit model in gebruik 
genomen voor het maken van ramingen. Later is het model verfijnd en uitgebreid 
met een jeugdsector (zie Van Tulder en Van der Torre, 2001; Huijbregts e.a., 
2001). In 2003 hebben de ministeries van Justitie (MvJ), Financiën, Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Algemene Zaken de afspraak gemaakt dat 
het ministerie van Justitie een integraal model voor de justitiële keten zal 
ontwikkelen. De uitkomsten van dit model moeten dienen als onderbouwing van 
de begroting van het ministerie van Justitie. Besloten is om het bestaande model 
voor de sanctiecapaciteit uit te breiden naar een model voor de hele justitiële 
keten.  
 
Dit rapport presenteert de zesde raming van de capaciteitsbehoefte van de 
justitiële keten, die onder de verantwoordelijkheid van het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) tot stand is gekomen. Tot en met 
de vijfde raming betroffen de ramingen alleen de sanctiecapaciteit (zie 
Steinmann e.a., 1999; Van der Heide e.a., 2001; Moolenaar e.a. 2002; Moolenaar 
en Huijbregts, 2003; en Leertouwer en Huijbregts, 2004). Deze keer zijn voor het 
eerst ook ramingen opgesteld voor andere onderdelen van de justitiële keten, in 
het bijzonder de veiligheidsketen. In de toekomst zullen ook ramingen van de 
civielrechtelijke en bestuursrechtelijke ketens worden gemaakt (zie Leertouwer 
e.a., 2005).  
 
In paragraaf 1.1 worden de onderzoeksvragen geformuleerd. Paragraaf 1.2 
beschrijft de werkwijze en paragraaf 1.3 de opbouw van het rapport.  
 
 
1.1 Onderzoeksvragen 
 
De ramingen worden gemaakt met het prognosemodel justitiële ketens (PMJ), 
versie 2004 (Moolenaar e.a., 2005). Deze versie van het PMJ bevat een groot 
aantal onderdelen van de veiligheidsketen zoals opsporing, vervolging en 
berechting, straffen en maatregelen, vreemdelingenbewaring, gevangeniswezen, 
jeugdinrichtingen, schadeloosstelling, ondertoezichtstellingen, reclassering, 
gesubsidieerde rechtsbijstand, tolken, forensisch onderzoek en slachtofferzorg. 
Dit rapport zal niet uitgebreid ingaan op alle onderdelen van het PMJ maar 
alleen de belangrijkste elementen in termen van budget eruit lichten. Voor de 
geselecteerde terreinen worden voorzover mogelijk de volgende vragen 
beantwoord: 
 
1.  Hoe groot is de verwachte capaciteitsbehoefte in de periode 2003-2010?  
2.  In hoeverre is de ontwikkeling van de behoefte in de periode 2003-2010 toe 

te schrijven aan autonome maatschappelijke ontwikkelingen en aan 
voorafgaande schakels van de justitiële keten? 

 
De gemaakte ramingen zijn slechts momentopnames. Ze zijn gebaseerd op de 
beschikbare kennis op het moment van berekenen. Zowel het ramingsproces zelf 
als de ramingen van de achtergrondfactoren brengen onzekerheden met zich 
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mee. Door onverwachte gebeurtenissen en wijzigingen in wet- en regelgeving en 
beleid kan de werkelijkheid naar boven of beneden afwijken.  
 
 
1.2 Werkwijze 
 
Het PMJ is uitgebreid beschreven in Moolenaar e.a. (2004 en 2005). Daarom zal 
dit rapport niet ingaan op de methodiek en slechts op hoofdlijnen aangeven hoe 
de diverse ketenpartners aan elkaar gerelateerd worden. De ramingen die het 
WODC met het PMJ maakt, zijn beleidsneutraal. Dat wil zeggen dat 
ontwikkelingen en beleid uit het verleden worden doorgetrokken naar de 
toekomst. Het effect van reeds vastgesteld beleid is alleen verdisconteerd in de 
prognoses voorzover de invloed ervan reeds in de gebruikte gegevens zichtbaar 
is. Ontwikkelingen als gevolg van inmiddels ingevoerd of voorgenomen beleid of 
wetgeving, die in verband met de recente datum nog niet in de statistieken 
(kunnen) zijn verwerkt, blijven in de WODC-raming dan ook buiten 
beschouwing. Aanvulling van de raming met deze ontwikkelingen wordt door de 
beleidsdirecties van het ministerie van Justitie verzorgd. De beleidsdirecties 
inventariseren welke ontwikkelingen nog niet (volledig) zijn verwerkt in de 
WODC-ramingen en wat de consequenties daarvan zijn voor de veiligheidsketen. 
Het gaat hierbij om nog niet (volledig) zichtbare effecten van reeds in gang gezet 
beleid en in beperkte mate om effecten van nieuw voorgenomen, reeds 
goedgekeurd beleid. De ramingen van deze zogenaamde beleidseffecten vallen 
onder de verantwoordelijkheid van de beleidsdirecties zelf.  
 
De beleidsneutrale WODC-ramingen vormen samen met de door de 
beleidsdirectie geraamde beleidseffecten de beleidsrijke ramingen. Zowel de 
beleidsneutrale als de beleidsrijke ramingen zijn in bijlage 1 van dit rapport 
opgenomen. Voor een aantal van de eerder genoemde onderdelen is geen raming 
opgesteld wegens een te beperkte beschikbaarheid van gegevens. De ramingen in 
dit rapport zijn gebaseerd op realisatiecijfers tot en met 2003 en worden 
uitgedrukt in de gemiddelde capaciteitsbehoefte per kalenderjaar. Ten tijde van 
het berekenen van de ramingen waren nog geen cijfers over 2004 beschikbaar. 
 
 
1.3 Opbouw 
 
Hoofdstuk 2 beschrijft de ontwikkelingen in de achtergrondfactoren. In 
hoofdstuk 3 komt de opsporing door de politie aan bod. De ontwikkelingen van 
de bij het Openbaar Ministerie (OM) ingestroomde misdrijven gepleegd door 
meerderjarigen worden geanalyseerd in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 gaat in op het 
gevangeniswezen (excl. vreemdelingenbewaring) voor meerderjarigen en 
daarmee impliciet op de ontwikkelingen bij de zittende magistratuur (ZM). In 
hoofdstuk 6 worden de minderjarige verdachten voor het voetlicht gebracht. 
Hoofdstuk 7 gaat in op de instroom en afhandeling van minderjarige verdachten 
van misdrijven bij het OM. In hoofdstuk 8 komen de justitiële jeugdinrichtingen 
aan bod. Hoofdstuk 9 presenteert de rechtsbijstand in strafzaken.  
 
In bijlage 1 worden de beleidsneutrale en de beleidsrijke ramingen voor de 
veiligheidsketen gepresenteerd, voor zover ze met het PMJ geraamd zijn. De 
beleidsrijke ramingen bestaan uit de beleidsneutrale ramingen plus de geraamde 
beleidseffecten.  
 
 
 



 

2 Achtergrondfactoren 
 
 
De basis van het PMJ wordt gevormd door ontwikkelingen in de samenleving die  
grotendeels buiten de invloedssfeer van justitie liggen. Het uitgangspunt is dat 
maatschappelijke problematiek invloed heeft op de ontwikkeling van de 
criminaliteit en daarmee op de justitiële keten. De ontwikkelingen in de 
samenleving  kunnen grofweg in drie categorieën worden ingedeeld: 
demografische ontwikkelingen, economische ontwikkelingen en sociaal-
maatschappelijke invloeden. Binnen elke categorie zijn er een aantal 
achtergrondfactoren gekozen die tezamen een indicatie vormen van 
maatschappelijke problemen, zoals delinquentie, maatschappelijke ongelijkheid, 
botsing van culturen, sociaal isolement en welvaartsverschillen. De theoretische 
achtergronden van het PMJ zijn uitgebreid beschreven in Moolenaar e.a. (2004). 
 
In het volwassenengedeelte van het PMJ gebruiken we als demografische 
achtergrondfactoren het aantal jonge (18 t/m 29 jaar) niet-westerse tweede 
generatie allochtone mannen en de niet-werkzame beroepsbevolking. In het 
jeugdgedeelte van het PMJ gebruiken we het aantal 12- t/m 17-jarigen, het totaal 
aantal allochtone jongeren (12 t/m 17 jaar), het percentage jongeren dat woont 
in één van de vier grote steden en het percentage werkloze mannen als 
demografische achtergrondfactoren. 
 
Naast de demografische achtergrondfactoren is een aantal economische 
achtergrondfactoren in het PMJ opgenomen, namelijk de 
koopkrachtontwikkeling, de omvang van het motorvoertuigenpark en het reëel 
beschikbare jaarinkomen per hoofd van de bevolking. Deze laatste 
achtergrondfactor is alleen opgenomen in het jeugdgedeelte van het model.  
Bovengenoemde achtergrondfactoren zijn in het model bepalend voor de 
omvang van de geregistreerde misdrijven. Maar de mate waarin de politie daders 
opspoort speelt eveneens een belangrijke rol. In dat kader zijn de inzet van 
financiële middelen bij de politie van belang.1  
 
Tenslotte speelt een viertal achtergrondfactoren omtrent sociale problematiek in 
het PMJ een rol, namelijk het aantal bij een echtscheiding betrokken kinderen, 
het aantal liters alcohol dat de gemiddelde Nederlander per jaar consumeert, het 
aantal drugsverslaafden en kerkelijkheid. Kerkelijkheid is het percentage van de 
bevolking dat zichzelf tot een kerkelijke of levensbeschouwelijke groepering 
rekent, hetgeen niet automatisch betekent dat men ook daadwerkelijk naar de 
kerk gaat. 
 
De ramingen van de ontwikkeling van de achtergrondfactoren, die overigens 
grotendeels uit externe bron worden verkregen, spelen een belangrijke rol in de 
uiteindelijke ramingen van de geregistreerde misdrijven. De ontwikkelingen in de 
demografische achtergrondfactoren worden beschreven in paragraaf 2.1. Daarna 
volgen de ontwikkelingen in de economische achtergrondfactoren in paragraaf 
2.2 en de sociaal-maatschappelijke achtergrondfactoren in paragraaf 2.3. Tot slot 
wordt in paragraaf 2.4 de relatie tussen de achtergrondfactoren en de 
ontwikkelingen in de criminaliteit beschreven. 
                                                 
1 Ook de beschikbare middelen voor OM en ZM zijn in het verleden van belang geweest voor de ontwikkelingen in 
vervolging en berechting en daarvan afgeleid de behoefte aan sanctiecapaciteit. Omdat de middelen voor OM en ZM in 
principe door MvJ beïnvloedbaar zijn, spelen deze middelen in de ramingen echter geen rol.  
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2.1 Demografische achtergrondfactoren 
 
De ontwikkeling van het aantal allochtonen wordt in figuur 2.1 geschetst. Uit de 
figuur blijkt dat het aantal 18- t/m 29-jarige tweede generatie allochtone mannen 
sinds 1990 sterk is toegenomen en in de toekomst nog verder zal toenemen. Ook 
het aantal niet-westerse allochtone 12- t/m 17-jarigen zal in de toekomst verder 
toenemen. De ramingen voor deze achtergrondfactoren zijn afkomstig van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
 
Figuur 2.1:  Niet-westerse a llochtonen , 1990-2010 (1990=100) 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

in
de

x

jonge niet-westerse 2e
generatie allochtone
mannen

niet-westerse
allochtone jongeren

realisatie    prognose

  
Bron: CBS, bewerking WODC 
 
 
Figuur 2.2 brengt de ontwikkeling in beeld van de overige demografische 
achtergrondfactoren die een rol spelen in het PMJ. De niet-werkzame 
beroepsbevolking en het percentage werklozen kennen ongeveer hetzelfde 
verloop. Zoals in figuur 2.2 duidelijk te zien is, zijn deze achtergrondfactoren 
sterk afhankelijk van de conjunctuur. Toen de eerste verschijnselen van een 
conjunctuuromslag zich in 2001 aandienden, waren er weinig niet-werkenden, 
sindsdien is er een duidelijke stijging waar te nemen van het aantal niet-
werkenden. Het Centraal Planbureau (CPB) maakt ramingen voor de niet-
werkzame beroepsbevolking. Deze ramingen worden slechts voor twee jaar 
vooruit gedaan. Omdat niet duidelijk is wanneer het volgende omslagpunt zal 
plaatsvinden, veronderstellen we dat de niet-werkzame beroepsbevolking vanaf 
2006 gelijk blijft. In het jeugdgedeelte van het PMJ worden als demografische 
achtergrondfactoren het aantal 12- t/m 17-jarigen en het percentage 12- t/m 17-
jarigen in een grote stad gebruikt. Deze achtergrondfactoren zullen naar 
verwachting in de toekomst verder stijgen (bron: CBS). 
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Figuur 2.2:  Overige demogra fische achtergrondfactoren , 1990-2010 (1990=100)  
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2.2 Economische achtergrondfactoren 
 
Figuur 2.3 brengt de economische achtergrondfactoren in beeld die in het PMJ 
zijn opgenomen. Dit zijn het aantal motorvoertuigen, het gemiddelde reële 
inkomen per hoofd van de bevolking, de koopkracht en de middelen van de 
politie. De raming van het aantal motorvoertuigen is ontleend aan gegevens van 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voor de ramingen van 
koopkracht en gemiddelde inkomen geldt hetzelfde als de hiervoor genoemde 
niet-werkzame beroepsbevolking. Vanaf 2006 zijn deze constant gehouden. In 
het geval van koopkracht betekent dit, dat de procentuele verandering constant 
gehouden wordt en dus het feitelijk niveau wel verandert. De gegevens over de 
ontwikkeling van het volume van de middelen van de politie zijn afkomstig uit de 
slotwetten en begrotingen van BZK en MvJ en zijn gecorrigeerd voor inflatie. Uit 
figuur 2.3 blijkt dat de middelen voor de politie de komende jaren nog licht 
zullen stijgen. In deze middelen zijn ook de beleidsvoornemens rond 
bijvoorbeeld het Veiligheidsprogramma (MvJ/BZK, 2002) verwerkt.  
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Figuur 2.3:  Economische achtergrondfactoren, 1990-2010 (1990=100)  
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Bron: CBS, CPB, RIVM, slotwet/begroting BZK/MvJ, bewerking WODC 
 
 
2.3 Maatschappelijke achtergrondfactoren 
 
In figuur 2.4 worden de ontwikkelingen in het aantal drugsverslaafden, het aantal 
geconsumeerde liters alcohol, en het aantal jaarlijks bij een echtscheiding 
betrokken kinderen en de kerkelijkheid geschetst. Voor deze achtergrondfactoren 
is geen raming uit externe bron beschikbaar. Daarom zijn de ontwikkelingen uit 
het verleden naar de toekomst doorgetrokken. Het percentage mensen dat tot 
een kerkelijke of levensbeschouwelijke groepering hoort neemt over de jaren 
1990-2010 geleidelijke af. Het gemiddelde alcoholverbruik blijft de komende jaren 
nagenoeg gelijk. Het aantal drugsverslaafden heeft zich een tijd lang ongeveer op 
hetzelfde niveau bevonden maar vertoont de laatste jaren weer een stijging. Deze 
stijging zal zich naar verwachting doorzetten. Het percentage kinderen dat 
jaarlijks bij een echtscheiding betrokken is, zal ook verder stijgen.  
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Figuur 2.4:  Maatschappel i jke achtergrondfactoren, 1990-2010, (1990=100) 
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Bron: NDM, CBS, bewerking WODC 
 
 
2.4 Relatie tussen achtergrondfactoren en geregistreerde misdrijven 
 
De vraag is nu hoe de hierboven beschreven achtergrondfactoren het verwachte 
verloop van de geregistreerde misdrijven bepalen. Dit verschilt per delictsoort. In 
het volwassenengedeelte wordt onderscheid gemaakt tussen geweld, eenvoudige 
diefstal, gekwalificeerde diefstal, rijden onder invloed, opiumwetdelicten, 
economische delicten, overige delicten en overtredingen. De toekomstige 
ontwikkeling van economische delicten wordt door middel van een 
trendextrapolatie bepaald, maar alle andere delicten worden verklaard uit de 
hiervoor beschreven achtergrondfactoren. Figuur 2.5 geeft aan hoe de relaties 
tussen de maatschappelijke problemen, achtergrondfactoren en geregistreerde 
delicten zijn gelegd in het volwassenengedeelte van het PMJ. Voor de exacte 
formulering van het model wordt verwezen naar Moolenaar e.a. (2005). 
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Figuur 2.5:  Relat ies maatschappeli jke problemen, achtergrondfactoren en 
geregistreerde misdri jven in het volwassenengedeelte van het PMJ 
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Links in de figuur staan een aantal problemen genoemd die volgens de 
criminologische literatuur van invloed zijn op de criminaliteit (voor uitgebreide 
bespreking zie Moolenaar e.a., 2004). In het midden zijn een aantal mogelijke 
achtergrondfactoren genoemd die een indicator kunnen zijn voor deze 
problemen. Er zijn meer achtergrondfactoren, maar in de figuur staan alleen die 
achtergrondfactoren waarvan kon worden vastgesteld dat ze in het model een 
statistisch significante invloed hadden. Rechts staat aangegeven welke 
achtergrondfactor van invloed is op welk delict. Een plusteken geeft aan dat de 
invloed positief is (in statistische zin). Bijvoorbeeld, een toename van de niet-
werkzame beroepsbevolking leidt tot een toename van gekwalificeerde 
diefstallen. Een aantal achtergrondfactoren heeft een negatief teken. Zo leidt een 
toename van de koopkracht tot een daling van het aantal eenvoudige diefstallen. 
  
Ook voor het jeugdgedeelte van het PMJ zijn de relaties op dergelijke wijze in 
kaart gebracht (zie figuur 2.6). De maatschappelijke problemen zijn hetzelfde 
maar de achtergrondfactoren zijn soms iets anders. Ook is de delictindeling iets 
anders. Zo onderscheidt het jeugdgedeelte de categorie “Vernieling en misdrijven 
tegen de openbare orde”. En bij de kantonzaken worden verkeersovertredingen 
en vervoersovertredingen apart onderscheiden. 
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De effecten van de achtergrondfactoren op de verwachte geregistreerde 
misdrijven worden beschreven in het volgende hoofdstuk. In de daaropvolgende 
hoofdstukken zal een relatie gelegd worden tussen de verwachte geregistreerde 
misdrijven en de verwachte ontwikkelingen in de justitiële reactie. 
 
Figuur 2.6:  Relat ies maatschappeli jke problemen, achtergrondfactoren en 

geregistreerde misdri jven in het jeugdgedeelte van het PMJ 
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3  Opsporing  
 
De ramingen van de achtergrondfactoren die in hoofdstuk 2 zijn besproken, 
bepalen samen de verwachte ontwikkeling van de geregistreerde misdrijven en 
de opsporing ervan. In figuur 3.1 is schematisch weergegeven hoe het model is 
opgebouwd. De ramingen van de achtergrondfactoren bepalen de ramingen van 
de geregistreerde misdrijven. Daarvan wordt in combinatie met de middelen van 
politie de ophelderingen en de verdachten afgeleid. De zogenaamde haaldelicten 
‘rijden onder invloed’ en ‘misdrijven tegen de opiumwet’ zijn bij de ramingen 
van de geregistreerde misdrijven buiten beschouwing gelaten. De ontwikkeling in 
deze twee categorieën is vrijwel uitsluitend afhankelijk van de 
opsporingsactiviteiten van de politie.  
 
Figuur 3.1 :  Opsporing in het PMJ 
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In paragraaf 3.1 wordt de raming van de ontwikkelingen op het gebied van 
geregistreerde misdrijven weergegeven. In paragraaf 3.2 wordt de verwachte 
ontwikkeling van het aantal ophelderingen besproken. In beide paragrafen wordt 
ook aangegeven in hoeverre de verwachte ontwikkelingen kunnen worden 
toegeschreven aan de achtergrondfactoren die in het PMJ zijn opgenomen. 
Omdat op het moment van aangifte niet bekend is of de dader meerder- of 
minderjarig is, betreffen de cijfers in dit hoofdstuk de totale door de politie 
geregistreerde misdrijven en ophelderingen.  
 
 
3.1 Verwachte ontwikkeling geregistreerde misdrijven 
 
De verwachte ontwikkeling van de geregistreerde misdrijven is te zien in figuur 
3.2. Over de hele linie wordt een stijging verwacht van de geregistreerde 
misdrijven.  
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Figuur 3.2:  Geregistreerde misdri jven , 1990-2010 (1990=100) 
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Bron realisatie: CBS; bron raming: PMJ/WODC 

 
 
Tabel 3.1 geeft aan hoe deze stijging te herleiden is naar de achtergrondfactoren. 
In elke cel van de tabel staat voor de betreffende achtergrondfactor de bijdrage in 
procentpunten aan de groei van de betreffende delictcategorie in de periode 
2003-2010.2 Deze cellen tellen per kolom op tot de totale procentuele groei per 
delictcategorie, die is weergegeven in de onderste regel. Zo is de totale groei van 
de geweldsmisdrijven in deze periode naar verwachting ongeveer 31 procent. En 
de ontwikkelingen in het aantal jonge allochtone mannen zoals geschetst in 
figuur 2.1 draagt hieraan 26 procentpunt bij en de afname in de kerkelijkheid 6 
procentpunt. Door beide achtergrondfactoren tegelijk op te nemen in het model 
heffen ze elkaar deels op. In dit geval is er waarschijnlijk sprake van een zekere 
mate van samenloop: ook bij allochtonen vind een zekere mate van 
ontkerkelijking plaats. We noemen dit een negatief synergie-effect. Hierdoor is de 
totale stijging iets minder dan de som van de losse effecten.  
 
Bij het geregistreerde aantal eenvoudige diefstallen is het effect van beide 
achtergrondfactoren ongeveer even groot. Van de totale groei van zeventien 
procent wordt tien procentpunt veroorzaakt door de ontwikkelingen in het aantal 
jonge allochtone mannen en acht procentpunt door de afname van de 
koopkracht. Het grootste gedeelte van de groei in de gekwalificeerde diefstallen 
en overige misdrijven is toe te schrijven aan de ontwikkelingen in het aantal 
motorvoertuigen. 
 
 
 

                                                 
2 Procentpunt is niet hetzelfde als procent. Stel dat delict A en delict B samen het totaal aantal delicten vormen. Als delict A 
met zes procent is gegroeid, dan is het aantal A-delicten deze periode hoger dan het aantal A-delicten in de voorafgaande 
periode. Als delict A met zes procentpunt is gegroeid, dan is het aantal A-delicten deze periode hoger dan het totaal aantal 
delicten in de voorafgaande periode. Als delict B tegelijkertijd met vier procentpunt is gegroeid dan is de groei van het 
totaal aantal delicten tien procent (vier procentpunt plus zes procentpunt is tien procentpunt, hetgeen gelijk is aan tien 
procent omdat in beide gevallen vergeleken wordt met het totaal aantal delicten in de voorafgaande periode). 
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Tabel 3.1:  Omvang van het effect van de  achtergrondfactoren op de ontwikkeling 
van geregistreerde misdri jven, 2003-2010 ( in procentpunten) 

Achtergrondfactoren Geweldsmisdrijven Eenvoudige 
diefstallen

Gekwalificeerde 
diefstallen

Overige misdrijven

Niet-werkende beroepsbevolking - - 12,2 3,8
Kerkelijkheid 6,0 - - -
Tweede generatie niet-westerse 
allochtone jonge mannen 25,9 10,0 - -
Motorvoertuigen - - 23,4 25,8
Koopkracht - 7,9 - -
Synergie-effectena  -1,2 -0,7 -2,1 -0,8
Autonome groeib 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale groei 2003-2010c 30,7 17,2 33,4 28,8
a Synergie-effecten zijn elkaar versterkende en/of elkaar opheffende effe cten. 
b Autonome groei bestaat uit een trend, dummy variabelen, constante term, keteneffecten en vertragingseffecten. 
c Wegens afrondingen is het mogelijk dat de getallen in de kolommen niet altijd tot het totaal optellen.  
 
 
3.2 Verwachte ontwikkeling ophelderingen 
 
Het aldus geraamde aantal misdrijven van verschillende typen bepaalt, samen 
met de voorziene inzet van middelen bij de politie het aantal ophelderingen en 
het aantal verdachten. Omdat deze beide reeksen een gelijkwaardig verloop 
kennen wordt in dit hoofdstuk alleen ingegaan op de ontwikkeling van het aantal 
ophelderingen (zie figuur 3.3). Het aantal ophelderingen van opiumwetdelicten is 
als gevolg van de honderd-procent-controles op Schiphol de afgelopen drie jaar 
explosief gestegen en deze stijging zal zich naar verwachting in mindere mate 
doorzetten in de toekomst. Ook het aantal ophelderingen van geweldsdelicten zal 
verder stijgen. Voor alle overige delictcategorieën wordt een stabilisatie verwacht. 
  
Figuur 3.3:  Ophelderingen, 1990-2010 (1990=100) 
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 Bron realisatie: CBS; bron raming: PMJ/WODC 
 
 
In tabel 3.2 wordt in beeld gebracht welk deel van de groei over de periode 2003-
2010 het model toeschrijft aan de achtergrondfactoren. De totale groei van het 
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aantal ophelderingen bedraagt vijf procent. Uit tabel 3.2 blijkt dat de groei 
voornamelijk toe te schrijven is aan een forse stijging van het aantal 
ophelderingen van geweldsmisdrijven en misdrijven tegen de opiumwet. Naast 
belangrijke bijdragen van de eerder genoemde achtergrondfactoren spelen ook 
de gebudgetteerde middelen van de politie een grote rol. Zo verklaren deze 
ongeveer zeven procentpunt van de groei van ophelderingen van 
geweldsmisdrijven en twaalf procentpunt van de groei van ophelderingen van 
opiumwetdelicten. Opmerkelijk is de forse autonome daling van het aantal 
ophelderingen van gekwalificeerde diefstallen. Dit impliceert, dat als er in de 
achtergrondfactoren niets verandert, de ophelderingen van gekwalificeerde 
diefstallen met ruim dertig procent zou dalen. Deze daling wordt gedempt door 
de verwachte groei van het aantal motorvoertuigen en de niet-werkende 
beroepsbevolking, waardoor het aantal gekwalificeerde diefstallen zal stijgen.  
 
Tabel 3.2:  Omvang van het effect van de  achtergrondfactoren op de ontwikkeling 

van de ophelderinge n, 2003-2010 (in procentpunten) 
Achtergronfactoren Gewelds-

misdrijven
Eenvoudige 

diefstallen
Gekwalificeerde 

diefstallen
Rijden onder 

invloed
Opiumwet-

delicten
Overige 

misdrijven
Niet-werkende 
beroepsbevolking - - 7,0 - - 1,7
Kerkelijk 2,7 - - - - -
Tweede generatie niet-
westerse jonge 
allochtone mannen 12,2 5,9 - - - -
Motorvoertuigen - - 13,4 - - 11,7
Koopkracht - 4,6 - - - -
Alcoholgebruik - - - 1,9 - -
Drugsverslaafden - - - - 0,7 -
Middelen politie 6,9 3,6 1,5 4,6 11,8 4,3
Synergie-effectena -1,1 -0,6 -1,4 -0,1 -0,1 -0,8
Autonome groeib 2,2 -11,6 -31,2 1,6 4,1 -21,0
Totale groei 2003-2010c 22,9 1,9 -10,8 8,0 16,5 -4,1
a Synergie-effecten zijn elkaar versterkende en/of elkaar opheffende effecten. 
b Autonome groei bestaat uit een trend, dummy variabelen, constante term, keteneffecten en vertragingseffecten. 
c Wegens afrondingen is het mogelijk dat de getallen in de kolommen niet altijd tot het totaal optellen.  
 
 
 
 
 
 
 



 

4 Vervolging meerderjarigen  
 
 
De vervolging van verdachten is de exclusieve taak van het Openbaar Ministerie. 
Misdrijven worden meestal door de Politie bij het OM aangebracht. Een deel is 
echter afkomstig van de bijzondere opsporingsdiensten en bijzondere 
opsporingsambtenaren (BOA), met name de economische delicten. Overigens 
stromen niet alle bij de politie bekende misdrijven bij het OM in, bijvoorbeeld als 
er geen verdachte is. Daarnaast kent het OM nog een forse instroom van 
overtredingen, waarvan een groot deel afkomstig is van de BOA’s.  
 
Het OM mag zaken zelfstandig afdoen, bijvoorbeeld door de verdachte een 
transactie aan te bieden. Indien de verdachte hiervoor niet in aanmerking komt, 
de transactie weigert, of niet aan de transactievoorwaarden voldoet, zal het OM 
de zaak voor de rechter laten komen. Eventueel kan het OM de zaak ook 
seponeren. 
 
In figuur 4.1 is schematisch weergegeven hoe de vervolging van de 
meerderjarigen in het PMJ is opgenomen. De vervolging van minderjarigen komt 
in hoofdstuk 7 aan bod. Het aantal ophelderingen of meerderjarige verdachten 
bepaalt de instroom bij het OM van de gewone misdrijven. De instroom van 
economische delicten wordt geëxtrapoleerd en de instroom van overtredingen 
wordt uit een aantal achtergrondfactoren verklaard. De zaken die ingestroomd 
zijn bij het OM kunnen op verschillende manieren worden afgedaan. Voor de 
eenvoud zijn in figuur 4.1 alleen de twee afdoeningen weergegeven die het 
meeste effect hebben op de rest van de justitiële keten, namelijk de transacties 
en de dagvaardingen. 
 
Figuur 4.1 :  Vervolging van meerderjarigen in het P M J 
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Paragraaf 4.1 zal ingaan op de instroom bij het OM en invloed van de 
achtergrondfactoren hierop. In paragraaf 4.2 komt de uitstroom aan bod. Sepots 
worden niet behandeld aangezien ze niet relevant zijn voor het vervolg van de 
justitiële keten. 
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4.1 Instroom van meerderjarigen bij het OM 
 
De instroom van misdrijven (exclusief economische delicten) bij het OM kent 
ongeveer hetzelfde verloop als de ophelderingen die in het voorgaande hoofdstuk 
zijn beschreven. Daarom zal hier niet dieper op deze instroom worden ingegaan. 
Figuur 4.2 geeft een beeld van de verwachte ontwikkelingen in de instroom van 
de twee andere delictcategorieën, namelijk de economische delicten en de 
overtredingen. Met name met betrekking tot de overtredingen wordt onder 
invloed van het Veiligheidsprogramma (MvJ/BZK, 2002) een forse stijging van de 
instroom verwacht. 
 
Figuur 4.2 :  Instroom OM van economische del icten en overtredingen door 

meerderjarigen , 1995-2010 (1995=100) 
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Bron realisatie: CBS, OM-data ; bron raming: PMJ/WODC 
 
 
De totale instroom van misdrijven bij het OM zal naar verwachting met zes 
procent groeien in de periode 2003-2010. Hierin is niet verdisconteerd de 
afspraken die gemaakt zijn in het kader van het Veiligheidsprogramma. De 
uiteindelijke groei zal daardoor waarschijnlijk iets hoger uitvallen. Uit tabel 4.1 
blijkt dat de middelen van de politie, jonge allochtone mannen en de 
motorvoertuigen het meest bijdragen aan deze groei. De instroom van 
overtredingen zal naar verwachting met 77 procent stijgen. Gezien de grote 
fluctuaties in het verleden is deze raming met grote onzekerheden omgeven. De 
ontwikkelingen in de kerkelijkheid dragen het meest bij (61 procentpunt) aan 
deze groei.  
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Tabel 4.1:  Omvang van het effect van de  achtergrondfactoren op de ontwikkeling 
van de instroom OM van meerderjarigen , 2003-2010 (in 
procentpunten) 

Achtergrondfactoren Instroom OM misdrijven Instroom OM overtredingen
Niet-werkende beroepsbevolking 0,6 23,3
Kerkelijkheid 0,2 61,3
Tweede generatie niet-westerse 
jonge allochtone mannen 1,5 0,0
Motorvoertuigen 1,3 0,0
Koopkracht 0,4 0,0
Alcoholgebruik 0,5 0,0
Drugsverslaafden 0,0 0,0
Middelen politie 1,7 0,0
Synergie-effectena -0,4 -8,1
Autonome groeib -0,1 0,0
totale groei 2003-2010c 5,6 76,5
a Synergie-effecten zijn elkaar versterkende en/of elkaar opheffende effecten. 
b Autonome groei bestaat uit een trend, dummy variabelen, constante term, keteneffecten en vertragingseffecten. 
c Wegens afrondingen is het mogelijk dat de getallen in de kolommen niet altijd tot het totaal optellen.  
 
4.2 Uitstroom van meerderjarigen bij het OM 
 
Nadat zaken zijn ingestroomd bij het OM kunnen ze op diverse manieren 
worden afgedaan, namelijk door middel van overdracht, voeging, sepot, 
transactie en dagvaardingen. Aangezien de twee laatstgenoemde afdoeningen de 
meeste consequenties hebben voor het vervolg van de justitiële keten, wordt 
hierop nader ingezoomd. Figuur 4.3 geeft aan hoe de transacties en 
dagvaardingen in misdrijfzaken tegen meerderjarigen zich naar verwachting 
zullen ontwikkelen en hoe zich dat verhoudt tot de ramingen voor geregistreerde 
en opgespoorde misdrijven. Om de vergelijkbaarheid te behouden zijn 
economische delicten in figuur 4.3 buiten beschouwing gelaten.  
 
Figuur 4.3:  Uitstroom OM van meerder jar igen in relat ie tot de justit iële keten, 

1995-2010a 
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a Exclusief economische delicten. Geregistreerde misdrijven en ophelderingen incl. minderjarigen. 
Bron realisatie: CBS; bron raming: PMJ/WODC 



26 

Uit tabel 4.2 blijkt dat de transacties voor misdrijven net als de instroom met 
ongeveer zes procent in de periode 2003-2010 zal stijgen. De dagvaardingen voor 
misdrijven zullen iets sterker toenemen. De rechter zal dus relatief vaker 
geraadpleegd worden. In deze ramingen is nog geen rekening gehouden met het 
wetsvoorstel dat momenteel in de Tweede Kamer ligt, waardoor het mogelijk 
wordt dat het OM zelf straffen en maatregelen mag opleggen in plaats van 
overeenkomen zoals nu het geval is (met uitzondering van vrijheidsstraffen). De 
transacties en dagvaardingen voor overtredingen nemen met een vergelijkbaar 
percentage als de instroom OM toe.  
 
Tabel 4.2:  Omvang van het effect van de  achtergrondfactoren op de ontwikkeling 

van de uitstroom OM van meerderjarigen, 2003- 2010 (in 
procentpunten) 

Achtergrondfactoren Transacties 
misdrijven

Dagvaardingen 
misdrijven

Transacties 
overtredingen

Dagvaardingen 
overtredingen

Niet-werkende beroepsbevolking 0,4 0,8 23,5 23,2
Kerkelijkheid 0,1 0,2 65,6 59,9
Tweede generatie niet-westerse 
jonge allochtone mannen 0,9 1,3 0,0 0,0
Motorvoertuigen 0,7 1,6 0,0 0,0
Koopkracht 0,3 0,2 0,0 0,0
Alcoholgebruik 0,8 0,6 0,0 0,0
Drugsverslaafden 0,0 0,0 0,0 0,0
Middelen politie 1,4 1,7 0,0 0,0
Synergie-effectena -1,9 -2,0 45,2 -22,5
Autonome groeib 3,0 3,1 -56,3 15,5
totale groei 2003-2010c 5,6 7,4 78,0 76,0
a Synergie-effecten zijn elkaar versterkende en/of elkaar opheffende effecten. 
b Autonome groei bestaat uit een trend, dummy variabelen, constante term, keteneffecten en vertragingseffecten. 
c Wegens afrondingen is het mogelijk dat de getallen in de kolommen niet altijd tot het totaal optellen.  
 
 
 
 
 
  



 

5 Vrijheidsstraffen meerderjarigen 
 
 
Nadat een verdachte gedagvaard is door het OM, wordt hij of zij berecht door de 
rechter. Indien de verdachte schuldig wordt bevonden, kan hij of zij een sanctie 
opgelegd krijgen. De vier belangrijkste sancties zijn (on)voorwaardelijke 
gevangenisstraf, taakstraf, boete en terbeschikkingstelling (tbs). Daarnaast kan de 
rechter ook nog andere maatregelen opleggen, zoals bijvoorbeeld een 
ontnemingsmaatregel, een ontzegging van de rijbevoegdheid of een 
schadevergoedingsmaatregel. Deze sancties kunnen in combinatie met elkaar 
voorkomen. In figuur 5.1 is op hoofdlijnen schematisch weergegeven hoe deze 
sancties in het PMJ zijn gemodelleerd. Minder relevante mogelijkheden zijn niet 
in deze figuur opgenomen. 
 
Figuur 5.1 :  Sancties voor meerderjarigen in  het  PMJ 
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In dit hoofdstuk wordt alleen ingegaan op de gevangenisstraffen voor 
meerderjarigen. Paragraaf 5.1 bespreekt de verwachte ontwikkelingen in het 
aantal gevangenisstraffen. Paragraaf 5.2 gaat in op de relatie tussen 
capaciteitsbehoefte aan celplaatsen en de rest van de keten. 
 
 
5.1 Ontwikkeling van de gevangenisstraffen 
 
In het PMJ wordt de ontwikkeling van het aantal door de rechter uitgesproken 
onvoorwaardelijke gevangenisstraffen uitgesplitst naar verschillende delicttypen 
en duurcategorieën. Figuur 5.2 laat zien dat naar verwachting voor de meeste 
delicten het aantal gevangenisstraffen vanaf 2005 zal stabiliseren, met 
uitzondering van rijden onder invloed en eenvoudige diefstal. Het aantal 
gevangenisstraffen voor rijden onder invloed zal geleidelijk dalen. Dit is onder 
andere het gevolg van het feit dat steeds meer processen-verbaal voor rijden 
onder invloed geautomatiseerd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) 
worden afgedaan. Het aantal gevangenisstraffen voor eenvoudige diefstal zal naar 
verwachting nog blijven doorstijgen. Dit komt niet doordat het aantal 
dagvaardingen voor dit delict stijgt, maar doordat de rechter voor eenvoudige 
diefstal vaker een gevangenisstraf oplegt. In figuur 5.2 zijn niet het aantal 
gevangenisstraffen voor overtredingen opgenomen. Onder invloed van de 
toenemende instroom hiervan bij het OM, zal het aantal gevangenisstraffen voor 
overtredingen ook verder stijgen.  
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Figuur 5.2:  Onvoorwaardeli jke gevange nisstraffen voor misdri jven naar delicttype , 
1995-2010 (1995=100) 
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Bron realisatie: OBJD; bron raming: PMJ/WODC 
 
 
Figuur 5.3 geeft de raming van de ontwikkeling van het aantal gevangenisstraffen 
voor de vijf onderscheiden duurcategorieën. Voor alle categorieën geldt dat de 
gevangenisstraffen nog licht zullen stijgen. Hierin zijn niet de gevangenisstraffen 
voor overtredingen verwerkt. Als we die ook meetellen, zullen met name de korte 
vrijheidsstraffen sterk stijgen.  
 
Figuur 5.3:  Onvoorwaardel i jke gevangenisstraffen voor misdri jven naar duur , 1995-

2010 (1995=100) 
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Bron realisatie: OBJD; bron raming: PMJ/WODC  
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5.2 Capaciteitsbehoefte gevangeniswezen in relatie tot de justitiële keten 
 
Het aantal geraamde gevangenisstraffen is in combinatie met een gemiddelde 
strafduur per duurcategorie tot detentiejaren om te rekenen. Bij het omrekenen 
van detentiejaren naar capaciteitsbehoefte wordt gecorrigeerd voor langere 
straffen: een gevangenisstraf van meer dan één jaar wordt over de jaren 
uitgesmeerd. Gevangenisstraffen worden meegerekend in de directe 
capaciteitsbehoefte aan celplaatsen zodra er een uitspraak van de rechter is. 
Eventuele voorafgaande preventieve hechtenis wordt in de gevangenisstraf 
verdisconteerd. Er wordt echter geen rekening gehouden met het feit dat 
preventieve hechtenis wordt uitgezeten, voordat er een veroordeling is. Hierdoor 
kan de druk op het gevangeniswezen eerder voelbaar zijn dan vervolging- en 
berechtingscijfers suggereren.  
 
Daarnaast schat het model afzonderlijk de indirecte capaciteitsbehoefte aan 
celplaatsen. Deze is niet het gevolg van directe toemeting van gevangenisstraf 
door de rechter. Te denken valt aan vervangende hechtenissen (bij het niet 
betalen van boetes e.d.), gevangenisstraffen die bij het mislukken van een 
taakstraf ten uitvoer worden gelegd en voorlopige hechtenissen die niet door een 
gevangenisstraf worden gevolgd.  
 
Figuur 5.4 laat zien hoe de capaciteitsbehoefte aan celplaatsen zich verhoudt tot 
voorafgaande schakels in de justitiële keten. Om de vergelijkbaarheid te 
bevorderen zijn de overtredingen buiten beschouwing gelaten. Weliswaar neemt 
het aantal gevangenisstraffen voor overtredingen toe, maar in 2003 gaat het 
gemiddeld maar om negen dagen per straf. Met celplaatsen wordt het aantal 
slaapplaatsen bedoeld en niet het aantal cellen. Als er twee gevangenen op één 
cel zitten, dan is honderd celplaatsen dus gelijk aan vijftig cellen. 
 
Figuur 5.4 :  Capa citeitsbehoefte gevangeniswezen in relatie tot de justit iële keten, 

1995-2010  
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Bron realisatie: CBS, OM-data, OBJD, DJI; bron ramin: PMJ/WODC 
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Tabel 5.1 brengt in beeld welk deel van de groei in de periode 2003-2010 het 
model toeschrijft aan de achterliggende achtergrondfactoren. De 
schuldigverklaringen voor misdrijven zullen naar verwachting met ruim negen 
procent stijgen. De in hoofdstuk 2 geschetste ontwikkelingen in de 
motorvoertuigen en de middelen van de politie verklaren beide ongeveer 
anderhalf procentpunt van deze groei. Uiteindelijk blijken alle 
achtergrondfactoren een redelijke invloed op de totale capaciteitsbehoefte aan 
celplaatsen. Ook achtergrondfactoren die op eerdere schakels in de justitiële 
keten weinig invloed hadden, zoals drugsverslaafden, verklaren nu wel een deel 
van de groei. En achtergrondfactoren die aan het begin van de keten veel invloed 
hadden, zoals bijvoorbeeld jonge allochtone mannen, hebben nu net zo veel 
invloed als andere achtergrondfactoren. Dit komt doordat op de 
veelvoorkomende delicttypen, zoals bijvoorbeeld eenvoudige diefstal, doorgaans 
een relatief lage maximumstraf staat, terwijl delicten die relatief weinig 
voorkomen, zoals bijvoorbeeld opiumwetdelicten, vaak een hoge straf kennen.  
  
Tabel 5.1:  Omvang van het effect van de  achtergrondfactoren op de groei van de 

capaciteitsbehoefte gevangeniswezen, 2003 -2010 (procentpunten) 
Achtergrondfactoren Schuldigverklaring voor misdrijven Totale capaciteitsbehoefte 
Niet-werkende beroepsbevolking 0,8 5,7
Kerkelijkheid 0,1 6,4
Tweede generatie niet-westerse jonge 
allochtone mannen 1,0 4,8
Motorvoertuigen 1,5 5,4
Koopkracht 0,2 3,8
Alcoholgebruik 0,7 3,9
Drugsverslaafden 0,0 3,7
Middelen politie 1,5 5,2
Synergie-effectena -2,3 -32,9
Autonome groeib 5,7 19,5
Totale groei 2003-2010c 9,1 25,4
a Synergie-effecten zijn elkaar versterkende en/of elkaar opheffende effecten. 
b Autonome groei bestaat uit een trend, dummy variabelen, constante term, keteneffecten en vertragingseffecten. 
c Wegens afrondingen is het mogelijk dat de getallen in de kolommen niet altijd tot het totaal optellen.  



 

6 Minderjarige verdachten 
 
 
De ramingen van de maatschappelijke en justitiële achtergrondfactoren die in 
hoofdstuk 2 zijn besproken, bepalen samen de geraamde ontwikkeling van het 
aantal gehoorde minderjarige verdachten, die in dit hoofdstuk aan de orde 
komen. In figuur 6.1 is schematisch weergegeven hoe minderjarige gehoorde 
verdachten in het PMJ is opgenomen. Achtergrondfactoren bepalen het aantal 
gehoorde verdachten. De ramingen van de achtergrondfactoren bepalen de 
ramingen van het aantal gehoorde verdachten.  
 
Figuur 6 .1:  Minderjarige verdachten in P M J 
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In de volgende paragraaf wordt de raming van de ontwikkeling van het aantal 
gehoorde minderjarige verdachten weergegeven. Tevens wordt besproken in 
hoeverre de geraamde ontwikkelingen kunnen worden toegeschreven aan de 
achtergrondfactoren die in het prognosemodel zijn opgenomen.  
 
 
6.1 Ontwikkeling van het aantal minderjarige verdachten 
 
We onderscheiden bij de minderjarigen vijf delictcategorieën, te weten: geweld, 
gekwalificeerde diefstal, eenvoudige diefstal, vernieling en misdrijven tegen de 
openbare orde en overige misdrijven. In figuur 6.2 is de ontwikkeling van het 
aantal door de politie gehoorde minderjarige verdachten over de periode 1990-
2010 weergegeven in indexcijfers.  
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Figuur 6 .2:  Minderjarige verdachten per delicttype , 1990- 2010 (1990=100)  
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Bron realisatie: CBS; bron raming: PMJ/WODC 
 
Het aantal minderjarige verdachten voor geweldsmisdrijven zal naar verwachting 
met dertig procent toenemen over de periode 2003-2010. Ook het aantal 
gehoorde verdachten voor gekwalificeerde diefstal en voor overige misdrijven zal 
naar verwachting sterk stijgen (zie figuur 6.2). Voor deze delictcategorieën 
verwachten we een stijging van respectievelijk 23 en 32 procent. Voor de twee 
andere delictcategorieën ramen we een minder sterke stijging over dezelfde 
periode. Zo wordt in 2010 voor vernieling en misdrijven tegen de openbare orde 
een stijging van twaalf procent en voor eenvoudige diefstal een stijging van 
veertien procent verwacht ten opzichte van 2003.  
 
Tabel 6.1 laat zien welk deel van de groei over de periode 2003-2010 het model 
toeschrijft aan de achtergrondfactoren. Uit de kolom ‘geweld’ blijkt bijvoorbeeld 
dat de ontwikkeling in het aantal jongeren van 12 t/m 17 jaar, verantwoordelijk is 
voor 1,4 procentpunt van de totale groei van het totaal aantal gehoorde 
verdachten voor geweld. 
 
Tabel 6.1:  Omvang van het effect  van de  achtergrondfactoren op de groei van de 

minderjarige verdachten , 2003-2010 (procentpunten)  
Achtergrondfactoren geweld Gekwalificeerde 

diefstal
Eenvoudige 

diefstal
Vernieling en 

misdrijven tegen de 
openbare orde

overig

12- t/m 17-jarigen 1,4 1,4 1,4 0,5 1,4
Jongeren in vier grote steden 2,6 - - - -
Allochtone jongeren 16,2 10,1 - 10,7 -
Kinderen betrokken bij een 
echtscheiding  - - 2,7 - -

Gemiddelde inkomen - 2,0 - - -
Werklozen - - 4,0 - -
Autonome groei en synergie-
effectena 8,6 9,2 3,7 3,1 30,5

Totale groei 2003-2010b 28,8 22,7 11,7 14,3 31,9
a Synergie-effecten zijn elkaar versterkende en/of elkaar opheffende effecten. Autonome groei bestaat uit een trend, 

dummy variabelen, constante term, keteneffecten en vertragingseffecten. 
b Wegens afrondingen is het mogelijk dat de getallen in de kolommen niet altijd tot het totaal optellen.  
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Uit tabel 6.1 blijkt verder dat het aantal allochtone jongeren veel effect heeft op 
de ramingen. Bij twee van de vijf delictcategorieën, gekwalificeerde diefstal en 
vernieling en misdrijven tegen de openbare orde, draagt deze achtergrondfactor 
circa tien procentpunt bij aan de geraamde groei. Bij de delictcategorie ‘geweld’ 
draagt de achtergrondfactor zelfs zestien procentpunt bij aan de geraamde groei 
over de periode 2003-2010. Dit is meer dan de helft van de hele geraamde groei 
voor deze delictcategorie.  
 
 





 

7 Vervolging minderjarigen  
 
 
In dit hoofdstuk bespreken we de ramingen van de vervolging van minderjarige 
verdachten. Nadat een minderjarige verdachte is aangehouden door de politie, 
zal de politie eerst bekijken of de verdachte in aanmerking komt voor een Halt-
verwijzing. Zo niet dan wordt de verdachte doorgestuurd naar het OM. Ook als 
de Halt-afdoening mislukt, kan de verdachte doorgestuurd worden naar het OM. 
Daarnaast kunnen ook de bijzondere opsporingsdiensten en 
opsporingsambtenaren processen-verbaal tegen minderjarigen bij het OM 
aanleveren.  
 
In het PMJ bepaalt het aantal door de politie gehoorde minderjarige verdachten 
de instroom bij het OM. De instroom van eenvoudige diefstal bij het OM wordt 
mede bepaald door het aantal Halt-verwijzingen, exclusief de verwijzingen voor 
vuurwerkdelicten. De ingestroomde zaken worden door middel van transacties, 
sepots of dagvaardingen afgedaan. In figuur 7.1 is schematisch op hoofdlijnen 
weergegeven hoe de vervolging van minderjarigen in het PMJ is opgenomen. 
Sepots zijn hierin niet opgenomen omdat ze voor het vervolg van de keten niet 
relevant zijn. 
 
Figuur 7 .1:  Vervolging van minderjarige n in  het  PMJ 
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Paragraaf 7.1 behandelt de totale capaciteitsbehoefte bij het OM met betrekking 
tot minderjarigen, waarna paragraaf 7.2 ingaat op de transacties en 
dagvaardingen. Sepots worden hier niet behandeld, aangezien ze weinig 
gevolgen voor de rest van de justitiële keten hebben. Ook overtredingen blijven 
hier buiten beschouwing. 
 
 
7.1 Instroom van minderjarigen bij het OM 
 
De capaciteitsbehoefte van het OM meten we aan de hand van de instroom. De 
instroom bij het OM is het aantal zaken dat het OM ter behandeling krijgt, 
exclusief het aantal overdrachten. 
 
Figuur 7.2 geeft de (verwachte) ontwikkeling van de instroom van minderjarigen 
weer vanaf 1995. In de figuur is bij de meeste delicten een geleidelijke groei van 
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de instroom over de jaren te zien. Slechts bij gekwalificeerde diefstal nemen we 
een daling waar. De totale instroom bij het OM zal naar verwachting met twaalf 
procent groeien in de periode 2003-2010. Hierin zijn de afspraken die gemaakt 
zijn in het kader van het Veiligheidsprogramma niet verdisconteerd. De 
uiteindelijke groei zal daarom waarschijnlijk hoger uitvallen dan nu 
geprognosticeerd.  
 
Figuur 7 .2:  Instroom OM van minderjar igen, 1995-2010 (1995=100) 
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Bron realisatie: OM-data ; bron raming: PMJ/WODC 
 
 
Uit tabel 7.1 blijkt dat de in hoofdstuk 2 geschetste ontwikkeling in allochtone 
jongeren het meest bijdraagt aan de groei van de instroom van minderjarigen. 
Deze achtergrondfactor verklaart ongeveer een derde van de totale groei.  
 
Tabel 7.1:  Omvang van het effect van de  achtergrondfactoren op de groei van de 

instroom OM van minderjarigen, 2003- 2010 (procentpunten) 
Achtergrondfactoren Instroom OM
12- t/m 17-jarigen 1,3
Jongeren in vier grote steden 0,3
Allochtone jongeren 3,7
Kinderen betrokken bij een echtscheiding  0,1
Gemiddeld inkomen  0,2
Werklozen 0,2
Autonome groei en synergie-effectena 6,2
Totale groei 2003-2010b 12,0
a Synergie-effecten zijn elkaar versterkende en/of elkaar opheffende effecten. Autonome groei bestaat uit een trend, 

dummy variabelen, constante term, keteneffecten en vertragingseffecten. 
b Wegens afrondingen is het mogelijk dat de getallen in de kolommen niet altijd tot het totaal optellen.  
 
 
7.2 Uitstroom van minderjarigen bij het OM 
 
Alle zaken die bij het OM binnen komen worden afgedaan. Dit kan door middel 
van een sepot (voorwaardelijk of onvoorwaardelijk), een transactie (geldsom of 
taakstraf) of door een dagvaarding. Figuur 7.3 laat zien hoe de instroom en 
afdoeningen van minderjarigen bij het OM zich verhoudt tot de rest van de 
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keten. Geraamd wordt dat het aantal transacties zal stijgen met 27 procent in de 
periode 2003-2010. Ook het aantal dagvaardingen zal naar verwachting stijgen en 
wel met veertien procent in de periode 2003-2010. Van de instroom bij het OM 
van minderjarigen wordt in 2003 ongeveer veertig procent gedagvaard en vijftig 
procent getransigeerd.  
 
Figuur 7 .3:  Uitstroom OM van minderjarigen in relat ie tot de justit iële keten, 1996-

2010 
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Bron realisatie: CBS, OM-data ; bron raming: PMJ/WODC 
 
 
Tabel 7.2 presenteert een overzicht van de invloed van de achtergrondfactoren 
op de opeenvolgende schakels in de justitiële keten. De OM-transacties worden 
slechts in geringe mate beïnvloed door de achtergrondfactoren. Ongeveer 22 
procentpunt van de totale groei is te wijten aan autonome groei en synergie-
effecten. De groei in het aantal dagvaardingen kan voor vijf procentpunt 
verklaard worden uit de in hoofdstuk 2 geschetste ontwikkelingen in de 
allochtone jongeren.  
 
Tabel 7.2:  Omvang van het effect van de achtergrondfactoren op de groei van de 

uitstroom OM van minderjarigen, 2003-2010 (procentpunten) 
Achtergrondfactoren Transacties Dagvaardingen
12- t/m 17-jarigen 1,3 1,3
Jongeren in vier grote steden 0,2 0,4
Allochtone jongeren 3,3 4,7
Kinderen betrokken bij een echtscheiding  0,1 0,1
Gemiddeld inkomen  0,1 0,2
Werklozen 0,2 0,1
Autonome groei en synergie-effectena 22 7,3
Totale groei 2003-2010b 27,2 14,2
a Synergie-effecten zijn elkaar versterkende en/of elkaar opheffende effecten. Autonome groei bestaat uit een trend, 

dummy variabelen, constante term, keteneffecten en vertragingseffecten. 
b Wegens afrondingen is het mogelijk dat de getallen in de kolommen niet altijd tot het totaal optellen.  
 





 

8 Vri jheidsstraffen minderjarigen  
 
 
Van oudsher maken de justitiële jeugdinrichtingen zowel deel uit van de 
jeugdstrafrechtketen als van de jeugdzorgketen. Er is altijd, dus ook voor het in 
werking treden van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, sprake geweest 
van inrichtingen waarin jeugdigen met een civielrechtelijke maatregel zich in 
dezelfde inrichting konden bevinden als jeugdigen met een strafrechtelijke 
sanctie.  
 
Nederland kent vijftien justitiële jeugdinrichtingen. In de justitiële 
jeugdinrichtingen verblijven in beginsel jeugdigen van twaalf tot achttien jaar. Er 
zijn twee soorten inrichtingen te onderscheiden: opvanginrichtingen en 
behandelinrichtingen. Deze inrichtingen kunnen gesloten of open zijn of een 
combinatie van beide bevatten. Naast het onderscheid in open en gesloten 
inrichtingen, zijn er enkele andere differentiaties. Zo zijn er inrichtingen voor 
jongens, meisjes of zwakbegaafden. Ook bestaat er een afdeling voor seksuele 
delinquenten en een voor drugsdelinquenten.  
 
In figuur 8.1 is schematisch weergegeven hoe de jeugdinrichtingen in het PMJ 
zijn opgenomen. De dagvaardingen bepalen de strafopleggingen. Dit kan een 
jeugddetentie, een maatregel tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) 
of iets anders zijn. PIJ-maatregelen worden ten uitvoer gelegd in een 
behandelinrichting terwijl jeugddetentie in een opvanginrichting uitgezeten moet 
worden. Dit geldt ook voor de vervangende hechtenis bij het niet (goed) 
uitvoeren van taakstraf of boete. De civielrechtelijke plaatsen zijn gerelateerd aan 
het aantal maatregelen tot ondertoezichtstelling (ots) voor 12- t/m 17-jarigen. 
 
Figuur 8 .1:  Sancties voor minderjarigen in het PMJ 
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Paragraaf 8.1 behandelt de ontwikkelingen in de justitiële jeugdinrichtingen. 
Paragraaf 8.2 gaat in op de effecten van de achtergrondfactoren en de relatie met 
de justitiële keten. 
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8.1 Ontwikkeling in de justitiële jeugdinrichtingen 
 
Het strafrechtelijk beroep op de opvanginrichtingen dient vooral voor voorlopige 
hechtenis en de tenuitvoerlegging van jeugddetentie. Ook mislukte ZM-
taakstraffen en andere subsidiaire hechtenissen leggen beslag op de capaciteit. 
Vrijheidstraffen van jongeren onder het volwassenenstrafrecht worden niet in 
een opvanginrichting uitgevoerd maar in een gevangenis. Naast de 
strafrechtelijke plaatsen hebben de opvanginrichtingen nog een kleinere, maar 
snel groeiende civielrechtelijke bestemming voor crisisopvang en 
correctieplaatsingen vanuit de behandelinrichtingen. Ten slotte wordt een 
gedeelte van de plaatsen in de opvanginrichtingen in beslag genomen door 
civielrechtelijk geplaatsten waarvoor (nog) geen plaats is in een 
behandelinrichting. 
 
Ook in de behandelinrichtingen verblijft een deel van de minderjarigen op een 
civielrechtelijke titel. Hen is wegens ernstige gedragsproblemen een ots opgelegd 
en zij zijn op grond van een uitdrukkelijke daartoe strekkende machtiging van de 
kinderrechter in een justitiële inrichting geplaatst. Ook verblijven in de 
behandelinrichtingen minderjarigen die door de rechter als strafrechtelijke 
maatregel een PIJ-maatregel opgelegd hebben gekregen.  
 
De ontwikkeling van de totale capaciteitsbehoefte voor justitiële 
jeugdinrichtingen (strafrechtelijk plus civielrechtelijk) wordt weergegeven in 
figuur 8.2. Over de periode 2003-2010 wordt een groei geraamd in de vraag naar 
behandelplaatsen. De strafrechtelijke opvangplaatsen zullen naar verwachting 
met negentien procent stijgen. De geraamde groei in de civielrechtelijke 
opvangplaatsen is veertien procent over de periode 2003-2010. De strafrechtelijke 
behandelplaatsen zullen naar verwachting met 11 procent groeien, terwijl de 
civielrechtelijke behandelplaatsen in dezelfde periode met 21 procent zullen 
groeien. In deze raming is nog geen rekening gehouden met het voornemen om 
de civielrechtelijke plaatsen over te hevelen naar het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  
 
Figuur 8 .2:  Capaciteitsbehoefte justit iële jeugdinrichtingen (celplaatsen) 
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Bron realisatie: DJI; bron raming: PMJ/WODC 
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8.2 Justitiële jeugdinrichtingen in relatie tot de justitiële keten 
 
Wat is nu de bijdrage die de diverse achtergrondfactoren leveren aan de groei die 
voorspeld wordt tussen 2003 en 2010? De totale groei van 2003-2010 bedraagt 
zeventien procent. Uit tabel 8.1 blijkt dat vooral de allochtone jongeren veel 
effect heeft op de capaciteitsbehoefte. De bijdrage aan de groei in de 
capaciteitsbehoefte van de opvanginrichtingen is acht procentpunt en aan de 
groei in de capaciteitsbehoefte van de behandelinrichtingen is tien procentpunt.  
 
Tabel 8.1:  Omvang van het effect van de achtergrondfactoren op de 

capaciteitsbehoefte justit iële jeugdinrichtingen, 2003- 2010 
(procentpunten) 

Achtergrondfactoren Strafrechtelijke 
opvangplaatsen

Civielrechtelijke 
opvangplaatsen

Strafrechtelijke 
behandelplaatsen

Civielrechtelijke 
behandelplaatsen

12- t/m 17-jarigen 1,4 1,4 1,2 1,4
Jongeren in 4 grote steden 0,7 1,2 0,6 1,1
Allochtone jongeren 5,8 10,8 5,7 12,1
Kinderen betrokken bij een 
echtscheiding  0,1 0,0 -0,2 0,0
Gemiddeld inkomen  0,3 0,9 -0,2 1,3
Werklozen 0,1 0,0 -0,2 0,0
Autonome groei en 
synergie-effectena 10,0 -0,2 3,8 5,4
Totale groei 2003-2010b 18,6 14,2 10,7 21,4
a Synergie-effecten zijn elkaar versterkende en/of elkaar opheffende effecten. Autonome groei bestaat uit een trend, 

dummy variabelen, constante term, keteneffecten en vertragingseffecten. 
b Wegens afrondingen is het mogelijk dat de getallen in de kolommen niet altijd tot het totaal optellen.  
 
 
Figuur 8.3 geeft aan hoe de ontwikkelingen in de justitiële jeugdinrichtingen zich 
verhouden tot ontwikkelingen in de voorafgaande schakels van de justitiële 
keten. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen het civiele en het 
strafrechtelijke traject.  
 
Figuur 8 .3:  Capaciteitsbehoefte j ustit iële jeugdinrichtingen in relat ie tot de 

just it iële keten, 1997-2010 
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Bron realisatie: OM-data, RvdK, DJI; bron raming: PMJ/WODC 





 

9 Rechtsbijstand 
 
 
Indien een persoon in contact komt met justitie heeft hij recht op rechtsbijstand. 
Een verdachte zal dit zelf moeten bekostigen, tenzij hij aan bepaalde criteria 
voldoet. Indien de vrijheid van de verdachte is ontnomen, bijvoorbeeld bij 
voorlopige hechtenis, of indien hij minder draagkrachtig is, komt hij in 
aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In het eerste geval is er sprake 
van een ambtshalve toevoeging, in het tweede geval van een reguliere 
toevoeging. Bij een ambtshalve toevoeging vindt geen inkomens- en/of 
vermogenstoets plaats. Bij een reguliere toevoeging is de eigen bijdrage 
afhankelijk van het inkomen en/of vermogen. Een verdachte die in verzekering is 
gesteld, heeft ook recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit wordt uitgevoerd 
door het zogenaamde advocatenpiket, een dienst van advocaten die 24 uur per 
dag oproepbaar zijn. Nadat een verdachte onherroepelijk veroordeeld is, kan hij 
nog steeds beroep doen op gesubsidieerde rechtsbijstand, bijvoorbeeld bij het 
indienen van een klacht die verband houdt met zijn veroordeling of bij een 
verlengingszitting van een tbs-maatregel. 
 
Figuur 9.1 beschrijft op hoofdlijnen hoe gesubsidieerde rechtsbijstand in 
strafzaken in het PMJ verwerkt is. Toevoegingen in civielrechtelijke en 
bestuursrechtelijke zaken zijn niet opgenomen in het onderdeel veiligheidsketen 
van het PMJ. Deze zullen te zijner tijd worden opgenomen in het onderdeel 
civielrechtelijk en bestuursrechtelijke keten van het PMJ. Ook toevoegingen in 
het kader van de Wet Bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) 
zijn niet in dit model opgenomen.  
 
Omdat een verdachte vanaf het eerste contact met justitie een beroep kan doen 
op gesubsidieerde rechtsbijstand, zijn de toevoegingen voor verdachten 
gerelateerd aan de verdachten. Non-verdachten zijn meestal personen die reeds 
veroordeeld zijn, en na hun veroordeling behoefte hebben aan rechtsbijstand. 
Daarom moeten de toevoegingen voor non-verdachten in relatie worden gezien 
met de schuldigverklaringen. Toevoegingen ten behoeve van 
vreemdelingenbewaring zitten wel in het onderdeel veiligheidsketen van het PMJ, 
maar worden hier niet behandeld.  
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Figuur 9 .1:  Gesubsidieerde rechtsbijstand in strafzaken in het PMJ 
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Paragraaf 9.1 zal ingaan op de (verwachte) ontwikkelingen van de gesubsidieerde 
rechtsbijstand in strafzaken. Paragraaf 9.2 beschrijft hoe de toevoegingen zich 
verhouden tot de rest van de justitiële keten en de achtergrondfactoren. Beide  
paragrafen hebben betrekking op zowel minderjarigen als meerderjarigen. 
 
 
9.1 Ontwikkelingen in toevoegingen in strafzaken 
 
Globaal kan bij de gesubsidieerde rechtsbijstand een onderscheid worden 
gemaakt tussen reguliere toevoegingen, ambtshalve toevoegingen en 
piketdiensten en tussen verdachten en non-verdachten (meestal veroordeelden). 
Zoals uit figuur 9.2 blijkt, zijn met name de ambtshalve toevoegingen voor non-
verdachten de afgelopen jaren sterk gestegen. Deze stijging zal zich naar 
verwachting in de toekomst in eerste instantie verder doorzetten, maar daarna 
afzwakken. Ook de overige toevoegingen zullen naar verwachting in de toekomst 
nog licht stijgen. 
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Figuur 9 .2:  Toevoegingen in strafzaken, 1995- 2010 (1995=100) 
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Bron realisatie: MvJ; bron raming: PMJ/WODC 
 
 
9.2 Rechtsbijstand in de justitiële keten 
 
Figuren 9.3 en 9.4 geven aan hoe de ontwikkelingen in de rechtsbijstand zich 
verhouden tot de rest van de keten. Rechtsbijstandtoevoegingen voor verdachten 
zijn in het PMJ gerelateerd aan het aantal verdachten. In figuur 9.3 staat 
aangegeven hoe het (verwachte) verloop van de genoemde reeksen is. Globaal 
volgen de toevoegingen het aantal verdachten. De verhouding tussen het totaal 
aantal toevoegingen (incl. piketdiensten) en het aantal verdachten blijft ongeveer 
gelijk.  
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Figuur 9 .3:  Rechtsbijstand voor verdachten in relatie tot de justit iële keten, 1995-
2010 

Reguliere toevoegingen

Ambtshalve toevoegingen

Piketdiensten

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

aa
nt

al verdachten
straftoevoegingen

realisatie    prognose

 
Bron realisatie: CBS, MvJ; bron raming: PMJ/WODC 
 
 
Figuur 9.4 schetst de ontwikkelingen in de toevoegingen aan non-verdachten en 
de schuldigverklaringen. De groei in met name het aantal ambtshalve 
toevoegingen is sterker dan het aantal schuldigverklaringen. De reguliere 
toevoegingen gaan ongeveer gelijk op met de schuldigverklaringen. 
 
Figuur 9 .4:  Rechtsbijstand voor non -verdachten i n strafzaken in relat ie tot de 

just it iële keten 
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Bron realisatie: OBJD, MvJ; bron raming: PMJ/WODC 
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De vraag is in hoeverre de verwachte ontwikkelingen in het aantal toevoegingen 
te herleiden zijn tot de achtergrondfactoren die in hoofdstuk 2 zijn beschreven. 
De achtergrondfactoren die het meest bijdragen aan de groei van de diverse 
vormen van rechtsbijstand, zijn de jonge allochtone mannen, de 
motorvoertuigen en de middelen van de politie (zie tabel 9.1). Bij de reguliere 
toevoegingen voor verdachten spelen ook de niet-werkende beroepsbevolking en 
de koopkracht een belangrijke rol (beide vier procentpunt van de totale groei). 
Bij de toevoegingen voor non-verdachten is de bijdrage van de categorie “overig” 
fors. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertragingseffecten. Omdat deze 
categorieën gerelateerd worden aan de schuldigverklaringen in het voorafgaande 
jaar, zal de forse stijging in de schuldigverklaringen die zich met name in 2003 
heeft voorgedaan, pas in 2004 doorwerken in de toevoegingen aan non-
verdachten.  
 
Tabel 9.1:  Omvang van het effect van de achtergrondfactoren op de groei van het 

aantal toevoegingen in strafzaken voor meerderjarigen , 2003-2010 
(procentpunten) 

 
Regulier, 

verdachten
Ambtshalve,
verdachten

Piketdiensten 
verdachten

Ambtshalve, 
non-verdachten

Regulier,
non-verdachten

Niet-werkende beroepsbevolking 3,5 0,6 0,4 0,9 0,6
Kerkelijk 0,0 0,5 0,3 0,4 0,1
Tweede generatie niet-westerse 
jonge allochtone mannen 4,1 2,3 1,4 2,5 0,7
Motorvoertuigen 5,8 4,2 3,2 2,0 1,1
Koopkracht 4,0 0,0 0,0 0,2 0,1
Alcoholgebruik 0,2 0,0 0,0 0,4 0,5
Drugsverslaafden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Middelen politie 2,6 7,7 5,2 3,1 1,1
Synergie-effectena -1,1 -0,6 -0,3 -4,6 -1,8
Overigb -7,7 -6,8 -5,2 41,6 4,4
Totale groei 2003-2010c 11,4 7,9 5,0 46,4 7,0
a Synergie-effecten zijn elkaar versterkende en/of elkaar opheffende effecten. 
b Autonome groei bestaat uit een trend, dummy variabelen, constante term, keteneffecten en vertragingseffecten. 
c Wegens afrondingen is het mogelijk dat de getallen in de kolommen niet altijd tot het totaal optellen.  
 
 
Bij de minderjarigen is het vooral de ontwikkelingen in het aantal allochtone 
jongeren die de groei van het aantal toevoegingen voor minderjarigen bepaalt 
(zie tabel 9.2). 
 
Tabel 9.2:  Omvang van het effect van de achtergrondfactoren op de ontwikkeling 

van de toevoegingen in strafzaken voor minderjarigen, 2003- 2010 
(procentpunten) 

 Achtergrondfactoren Toevoegingen
12- t/m 17-jarigen 1,3
Jongeren in 4 grote steden 0,6
Allochtone jongeren 6,0
Kinderen betrokken bij een echtscheiding  0,1
Gemiddelde inkomen 0,3
Werklozen 0,2
Autonome groei en synergie-effectena 9,7
Totale groei 2003-2010b 18,2
a Synergie-effecten zijn elkaar versterkende en/of elkaar opheffende effecten. Autonome groei bestaat uit een trend, 

dummy variabelen, constante term, keteneffecten en vertragingseffecten. 
b Wegens afrondingen is het mogelijk dat de getallen in de kolommen niet altijd tot het totaal optellen.  

 





 

10 Nawoord 
 
 
Dit jaar is voor het eerst het PMJ gebruikt voor het maken van ramingen voor de 
strafrechtsketen. De ramingen zijn beleidsneutraal, dat wil zeggen dat het beleid 
vanaf het laatste meetpunt (in dit geval 2003) niet is meegenomen. De ramingen 
zijn ook schattingen. Vanwege deze twee eigenschappen moeten de 
beleidsneutrale ramingen niet als toekomstvoorspellingen worden beschouwd, 
maar eerder als een waarschuwing. Ze geven aan wat er zou kunnen gebeuren 
indien er niets verandert. Ofwel in de woorden van Schinkel (2001): ‘De fout 
wordt pas gemaakt als de prognoses door de buitenwereld als voldongen feiten 
worden behandeld’. 
 
Omdat het PMJ een model voor de (middel)lange termijn is, is het nu nog te 
vroeg om iets te zeggen over de aansluiting van de uitkomsten van het model bij 
de werkelijkheid. Er zijn altijd een aantal factoren waarmee geen rekening 
gehouden kan worden en ontwikkelingen die niet te voorzien zijn. Een bron van 
onzekerheid is bijvoorbeeld het toekomstig beleid; het is zeer moeilijk om vooraf 
de effecten van nieuw beleid in te schatten. Ook kunnen onverwachte 
gebeurtenissen plaatsvinden die invloed hebben op de realisaties. En met 
onzekerheden in de ramingen van de achtergrondfactoren zoals bijvoorbeeld 
bevolkingscijfers, wordt geen rekening gehouden.  
 
Om het model bruikbaarder en robuuster te maken gaat de ontwikkeling van het 
PMJ verder. Zo werkt het WODC momenteel aan een gebruiksvriendelijke versie 
van het model waardoor het makkelijker wordt om simulaties uit te voeren. 
Daarnaast loopt momenteel een pilot naar het inbouwen van voorraden in het 
model. Verder wil het WODC meer aandacht schenken aan de wijze waarop de 
ramingen voor de achtergrondfactoren tot stand komen. Het betreft dan vooral 
die achtergrondfactoren waarvoor geen of slechts een gedeeltelijke raming uit 
externe bron beschikbaar is. Daarnaast is het WODC bezig met het ontwikkelen 
van een semi-automatisch waarschuwingssysteem voor trendbreuken in de 
gebruikte reeksen van waarnemingen.  
 
Ook wil het WODC de ramingen gaan monitoren, zodat de voorspelfouten 
bepaald kunnen worden. Dit houdt in dat ramingen uit het verleden vergeleken 
worden met gerealiseerde waarden. Een complicerende factor is dat het WODC 
beleidsneutrale ramingen maakt terwijl de realisaties beleidseffecten bevatten.  
Dit impliceert dat alleen de beleidsrijke ramingen met de realisatie vergeleken 
kunnen en mogen worden. Om iets te kunnen zeggen over de beleidsneutrale 
ramingen zal een inschatting van de effecten van beleidsmaatregelen nodig zijn. 
 
  





 

Summary 
 
 
Forecasting for the criminal justice system 
 
This report describes forecasting the “demand” for police, prosecution service, 
courts and prisons until the end of  2010. The forecasts are made using the new 
prediction model developed for the Dutch criminal justice system (PMJ). The 
models for the civil and administrative justice systems are still in their 
developmental stages and have not yet been used to produce forecasts. The base 
year for our forecasts was 2003.  Legislative and policy changes after 2003 have 
therefore not been incorporated into these forecasts. The present report focuses 
on background information about the forecasts rather than on the forecasts 
themselves. 
 
The PMJ model is based on developments in society outside the sphere of 
influence of the Ministry of Justice. The basic underlying assumption of the 
model is that problems that occur in society drive trends in crime and the 
criminal justice system.  Three groups of factors can be distinguished:  changes 
in the demographic structure of the population, economic factors, and social 
problems.  Within each category, a number of background factors are chosen 
that taken together indicate problems like delinquency, social inequality, culture 
conflict, social isolation and economic inequality.  
 
The demographic determinants used in the PMJ model are:  the number of 
migrants, the non-working proportion of the labour force and the number of 12- 
to 17-year-olds. The economic determinants are purchasing power, the number 
of motor vehicles, average yearly income and the police budget.  The social 
determinants are the number of children involved in divorce proceedings, 
alcohol consumption, drug abuse and the number of people belonging to a 
religious or philosophical belief.  
 
External forecasts of these indicators determine the forecasts for the criminal 
justice system. If there are no policy changes or new legislation, the number of 
reported crimes can be expected to increase by 27 percent over the period 2003-
2010. This will affect the rest of the criminal justice system, but this growth 
cannot be extrapolated in a straightforward fashion to the other components of 
the system. It will not be possible, for example, to identify a suspect in all 
additional reported crimes. Therefore, the number of suspects will only increase 
by 11 percent over the same period. 
 
As charges will not be pressed against all suspects, the inflow of cases into the 
prosecutorial system will increase by no more than six percent.  On the other 
hand, the inflow of minor offences is expected to rise sharply, resulting in 74 
percent more court-imposed fines.  
 
As far as cases involving serious offences are concerned, the increased number of 
police and prosecutorial transactions, summonses and guilty verdicts will keep 
approximate pace with the rise in the number of suspects. This in turn will lead 
to increased applications for legal aid.  The increase in guilty verdicts will result 
in a 25 percent higher demand for prison capacity for adults and a 17 percent 
boost for minors. 
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A word of caution is in order. These forecasts are based on the information 
available at the moment of calculation. Both the forecasting process and the 
external forecasts of the determinants are surrounded by uncertainty. For this 
reason, these forecasts should be seen as no more than a warning about what 
could happen if nothing changes, rather than as prophecies. Unexpected events 
and new policy or legislation will alter the outcomes.  
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Bij lage 1 Ramingen 
 
 
Tabel 1 :  Beleidsneutrale ramingen 
 2003a 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Politie 
Geregistreerde misdrijven 1.380.000 1.458.000 1.523.000 1.567.000 1.612.000 1.657.000 1.702.000 1.746.000
Ophelderingen 273.000 279.000 283.000 283.000 286.000 287.000 287.000 286.000
Gehoorde meerderjarige verdachten 284.000 292.000 298.000 299.000 305.000 307.000 309.000 310.000
Gehoorde minderjarige verdachten 59.000 63.000 65.400 67.200 68.500 69.100 69.700 70.800
 
Openbaar Ministerie  
Instroom rechtbankzaken meerderjarigen 240.000 244.000 247.000 249.000 251.000 252.000 253.000 253.000
Instroom rechtbankzaken minderjarigen 30.000 30.900 31.500 32.100 32.500 32.900 33.200 33.600
Instroom kantonzaken totaal 277.000 321.000 356.000 378.000 402.000 427.000 452.000 480.000
WAHV-zaken: beroep OvJ 342.000 348.000 373.000 396.000 418.000 439.000 457.000 474.000
 
CJIB 
Instroom WAHV-zaken 10.570.000 10.752.000 11.510.000 12.234.000 12.917.000 13.551.000 14.132.000 14.655.000
Coördinatie vrijheidsstraffen 34.700 38.800 42.000 44.700 47.200 50.000 52.900 56.100
Ontnemingsmaatregelen 1.200 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Schadevergoedingsmaatregelen 11.900 12.300 12.600 12.800 12.900 13.000 13.000 13.000
Boetevonnissen 166.000 187.000 208.000 224.000 239.000 254.000 271.000 290.000
Taakstraffen 31.700 34.300 36.700 38.700 40.500 42.200 43.900 45.500
 
Reclassering 
Taakstraffen meerderjarigen 32.800 35.500 38.000 40.000 41.900 43.800 45.500 47.200
 
Dienst Justitiële Inrichtingen 
Gevangeniswezen, strafrechtelijk 15.200 15.600 16.500 17.300 17.700 18.200 18.600 19.000
Opvanginrichtingen, minderjarigen 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.200
Behandelinrichtingen, minderjarigen 1.400 1.500 1.500 1.600 1.600 1.600 1.700 1.700
Vreemdelingenbewaring 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300
tbs-opleggingen 220 230 230 240 240 240 240 240
 
Slachtofferhulp Nederland 
Geholpen slachtoffers  93.000 102.000 107.000 111.000 115.000 119.000 123.000 128.000
 
Schadefonds Geweldsmisdrijven 
Binnengekomen verzoeken 5.100 5.300 5.600 5.900 6.200 6.500 6.700 7.000
 
Raad voor de Kinderbescherming 
Aantal te starten taakstraffen 
minderjarigen 18.400 19.600 20.700 21.600 22.500 23.200 24.000 24.700
 
Halt Nederland 
Te starten HALT-afdoeningen 19.900 22.100 22.900 23.500 23.900 24.100 24.100 24.400
Te starten STOP-afdoeningen 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600
 
Rechtsbijstand b 
Reguliere straftoevoegingen 33.400 33.300 34.500 35.300 35.700 36.200 36.500 36.900
Ambtshalve straftoevoegingen 81.800 86.000 89.100 91.300 94.000 96.100 98.000 99.900
Piketdiensten (inverzekeringstelling) 74.900 76.700 77.800 78.000 79.100 79.600 79.900 80.100
a realisatie 
b excl. psychiatrische en BOPZ-zaken. 
Bron raming: PMJ/WODC 
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Tabel 2:  Beleidsri jke ramingena 
 2003b 2004c 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Openbaar Ministerie  
Instroom rechtbankzaken meerderjarigen 240.000 244.000 251.000 253.000 254.000 254.000 255.000
Instroom rechtbankzaken minderjarigen 30.000 31.600 32.200 32.600 32.900 33.200 33.700
Instroom kantonzaken totaal 277.000 355.000 376.000 350.000 356.000 381.000 409.000
WAHV-zaken: beroep OvJ 342.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000
 
CJIB 
Instroom WAHV-zaken 10.570.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000
Coördinatie vrijheidsstraffen 34.700 42.400 45.600 48.700 51.700 54.800 58.000
Ontnemingsmaatregelen 1.200 1.400 1.800 1.900 1.900 1.900 1.900
Schadevergoedingsmaatregelen 11.900 12.800 13.100 13.300 13.500 13.500 13.600
Boetevonnissen 166.000 210.000 228.000 244.000 261.000 279.000 298.000
Taakstraffen 31.700 37.200 39.600 41.900 43.900 45.700 47.400
 
Reclassering 
Taakstraffen meerderjarigen 32.800 38.700 41.400 43.800 45.900 47.800 49.600
 
Dienst Justitiële Inrichtingen 
Gevangeniswezen, strafrechtelijk 15.200 16.900 18.100 18.900 19.500 19.700 20.200
Opvanginrichtingen, minderjarigen 1.000 1.300 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400
Behandelinrichtingen, minderjarigen 1.400 1.600 1.700 1.700 1.700 1.800 1.800
Vreemdelingenbewaring 1.600 3.100 3.400 3.400 3.400 3.500 3.600
Capaciteitsbehoefte tbs-klinieken  1.500 1.780 1.830 1.910 1.990 2.080 2.160
 
Slachtofferhulp Nederland 
Geholpen slachtoffers  93.000 100.000 105.000 110.000 116.000 122.000 128.000
 
Schadefonds Geweldsmisdrijven 
Binnengekomen verzoeken 5.100 5.600 6.200 6.800 7.300 7.900 8.100
 
Raad voor de Kinderbescherming 
Aantal te starten taakstraffen 
minderjarigen 18.400 20.500 21.400 22.200 22.900 23.600 24.300
 
Halt Nederland 
Te starten Halt-afdoeningen 19.900 22.900 23.500 23.900 24.100 24.100 24.400
Te starten STOP-afdoeningen 1.900 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600
 
Rechtsbijstand d 
Reguliere straftoevoegingen 33.400 35.800 38.900 41.300 42.100 42.700 43.300
Ambtshalve straftoevoegingen 81.800 106.900 112.200 115.200 116.300 118.200 120.100
Piket (inverzekeringstelling) 74.900 99.400 104.100 104.300 104.600 105.100 105.600
a De beleidsrijke ramingen vallen onder de verantwoording van de beleidsdirecties van het Ministerie van Justitie en 

niet onder verantwoording van het WODC. 
b realisatie 
c Voor het jaar 2004 en voor geregistreerde misdrijven, ophelderingen, verdachten en tbs-opleggingen zijn geen 

beleidsrijke ramingen opgesteld.  
d incl. psychiatrische en BOPZ-zaken. 
Bron: begroting 2006 voor het ministerie van Justitie 
 



 

Bijlage 2  Afkortingenlijst 
 
 
BOA Bijzondere Opsporingsambtenaar 
BOPZ Bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen 
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CJIB Centraal Justitieel Incassobureau  
CPB Centraal Planbureau 
DJI  Dienst Justitiële Inrichtingen 
Halt Het Alternatief 
MvJ  Ministerie van Justitie 
OM  Openbaar Ministerie 
ots  Ondertoezichtstelling 
OvJ  Officier van Justitie 
PIJ  Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen 
PMJ Prognosemodel Justitiële Ketens 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
RvdK Raad voor de Kinderbescherming 
tbs  Terbeschikkingstelling 
WAHV Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften 
WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
ZM  Zittende Magistratuur 
 
 


