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In 2010 heeft de overheid 13,4 miljard euro uitgetrokken voor openbare orde en veiligheid. 
Dat is evenveel als in 2009. Tussen 2005 en 2010 zijn de overheidsuitgaven voor openbare 
orde en veiligheid met 3 miljard euro toegenomen. Ruim driekwart van deze stijging vond 
plaats tussen 2005 en 2008. Na 2008 ging de toename minder hard. 

1 Uitgaven voor openbare orde en veiligheid 
gelijk gebleven

In 2010 heeft de overheid 13,4 miljard euro uitgetrokken voor openbare orde en veiligheid. Dat 
is evenveel als in het voorgaand jaar. In de periode 2005 - 2010 zijn de overheidsuitgaven voor 
openbare orde en veiligheid met 3 miljard euro toegenomen. Hiervan vond ruim driekwart 
plaats tussen 2005 en 2008. Na 2008 stegen de uitgaven voor deze taak minder hard. 
Gecorrigeerd voor prijsstijgingen is in 2010 zelfs sprake van een lichte daling. De toename in de 
afgelopen jaren is het gevolg van extra middelen die beschikbaar zijn gesteld om de veiligheid 
in Nederland te versterken. 

Volgens de Integrale Veiligheidsmonitor 2010 neemt het aantal slachtoffers van veel 
voorkomende criminaliteit (zoals gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten) af, maar 
veranderen de onveiligheidsgevoelens nauwelijks. Een kwart van de bevolking van 15 jaar en 
ouder gaf aan in 2010 slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit. Drie jaar 
eerder was dat nog 29 procent. Eind 2010 voelde een op de vier Nederlanders zich wel eens 
onveilig. Dit is nagenoeg gelijk aan de drie voorgaande jaren. 

1.1   Overheidsuitgaven voor openbare orde en veiligheid en in�atie 
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1.2 Uitgaven en inkomsten van de overheid voor openbare orde en veiligheid
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010*
 

mln euro
Uitgaven

Politie  4 176  4 564  4 817  5 167  5 373  5 303
Brandweer en rampenbestrijding  1 299  1 463  1 460  1 475  1 538  1 544
Rechtspleging  2 034  2 103  2 253  2 317  2 499  2 580
Gevangeniswezen  2 031  2 170  2 426  2 719  2 846  2 763
Overige openbare orde en veiligheid    871    815    936    996  1 092  1 172

Totaal 10 411 11 115 11 892 12 674 13 348 13 362

Inkomsten

Politie     87    124    132    144    121    122
Brandweer en rampenbestrijding    337    425    355    302    266    257
Rechtspleging    968    994  1 084  1 095  1 204  1 264
Gevangeniswezen    349    372    240    261    299    315
Overige openbare orde en veiligheid    179    123     90    110    114    130

Totaal  1 919  2 038  1 901  1 912  2 004  2 088

 
Bron: CBS.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert periodiek twee 
statistieken over de uitgaven aan veiligheid. In publicaties over de 
overheidsfinanciën staat het beleidsterrein openbare orde en 
veiligheid centraal, terwijl in de statistiek veiligheidszorgrekeningen 
de uitgaven voor sociale veiligheid worden beschreven. Omdat ze 
voor verschillende doelgroepen met verschillende conceptuele en 
methodologische afbakeningen worden samengesteld, kunnen 
de cijfers van beide statistieken niet zonder meer met elkaar 
worden vergeleken. Een gedetailleerde beschrijving van de 
verschillen en overeenkomsten tussen beide publicaties en hun 
gebruiksmogelijkheden is opgenomen in ‘Uitgaven volgens de 
veiligheidszorgrekeningen versus overheidsuitgaven’. 
In dit artikel is de overheid gedefinieerd als het geheel van het rijk, 
de provincies en de gemeenten. Bij de gemeenten zijn de 
samenwerkingsverbanden tussen gemeenten op grond van de 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen meegeteld. Om dubbel-
tellingen te voorkomen zijn de bedragen in dit artikel gecorrigeerd 

voor onderlinge stromen tussen de verschillende overheidslagen. 
De grote groep stichtingen, verenigingen en naamloze 
vennootschappen die in sterke mate door de overheid wordt 
gecontroleerd of gesubsidieerd, wordt hier niet tot de overheid 
gerekend.
Het terrein van de openbare orde en veiligheid bestaat uit de 
volgende onderdelen: politie, brandweer, rampenbestrijding, 
rechtspleging en gevangeniswezen. De kinderbescherming en de 
landsverdediging zijn niet gerekend tot de openbare orde en 
veiligheid. De eerste is onderdeel van sociale bescherming, terwijl 
defensie een afzonderlijk beleidsterrein vormt. Op het terrein van 
de openbare orde en veiligheid speelt de overheid een rol via 
wetgeving, uitvoering door eigen diensten en subsidiëring van op 
afstand geplaatste overheidsactiviteiten. 
Dit artikel bevat zowel financiële als volumegegevens. De exacte 
relatie tussen de ontwikkelingen in beide soorten gegevens is hier 
niet expliciet gemaakt. Hiervoor is nader onderzoek noodzakelijk. 

1.3   Slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit en onveiligheidsgevoelens
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2 Uitgaven voor gevangeniswezen gedaald

In 2010 gaf de overheid 2,8 miljard euro uit aan gevangenissen, terbeschikkingstelling en 
reclassering. Dat is bijna 3 procent minder dan in het jaar ervoor. Deze daling had vooral te 
maken met de afbouw van de capaciteit van justitiële jeugdinrichtingen en penitentiaire 
inrichtingen in verband met de lagere capaciteitsbehoefte. Hierdoor liepen de uitgaven van de 
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) met zo’n 70 miljoen euro terug in 2010.
In de periode 2003 tot en met 2005 is de capaciteit voor detentie binnen de muren van een 
inrichting (exclusief terbeschikkingstelling) fors gestegen door nieuwbouw en uitbreiding van 
eenpersoons- naar meerpersoonscellen. De gemiddelde bezettingsgraad lag in die periode 
boven de 95 procent. Bij een licht dalende capaciteit liep de bezettingsgraad na 2005 terug tot 
ruim 77 procent in 2008. Vermindering van het aantal opgelegde straffen was de belangrijkste 
oorzaak van deze dalende bezettingsgraad. In 2005 bedroeg het aantal opgelegde (deels) 
onvoorwaardelijke gevangenisstraffen (inclusief hechtenis) nog 28,8 duizend, in 2008 
23,1 duizend. Door sluiting van een aantal inrichtingen in de afgelopen jaren en het beschikbaar 
stellen van capaciteit aan België kon de bezettingsgraad in 2009 en 2010 weer aantrekken tot 
boven de 90 procent. 
De TBS-capaciteit is tussen 2003 en 2010 met tweederde uitgebreid. Daarnaast is het aantal 
opleggingen van TBS met bevel tot verpleging de laatste jaren afgenomen. Beide ontwikkelingen 
hebben in de periode 2003 – 2010 geleid tot een daling van de bezettingsgraad van bijna 
100 procent naar 92 procent.
Volgens recente gegevens van de Recidivemonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum komt bijna 70 procent van de ex-gedetineerden binnen 7 jaar weer in 
contact met justitie. Om recidive terug te dringen stelt de overheid middelen beschikbaar aan 
reclasseringsorganisaties en bureaus jeugdzorg en jeugdreclassering. De overheidsbijdragen 
voor reclassering namen van 2007 tot en met 2009 jaarlijks met meer dan 10 procent toe. In 
2010 valt de groei terug naar 1,7 procent. Door bezuinigingen op de rijksuitgaven is er in dat jaar 
minder ruimte voor uitbreiding van de reclasseringsmiddelen dan in voorgaande jaren.
In 2010 namen de inkomsten van de DJI met ruim een vijfde toe tot 181 miljoen euro. Deze 
stijging hangt samen met de vergoedingen die de DJI vanaf 2010 ontvangt voor het beschikbaar 

2.1 Uitgaven en inkomsten voor het gevangeniswezen
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010*
 

mln euro
Uitgaven

Dienst Justitiële Inrichtingen 1 461 1 556 1 724 1 938 1 937 1 865
Reclassering   190   205   228   259   291   296
Overig gevangeniswezen   380   409   474   522   618   602

Totaal uitgaven 2 031 2 170 2 426 2 719 2 846 2 763

Inkomsten

Dienst Justitiële Inrichtingen   252   273   113   131   148   181
Overig gevangeniswezen    97    99   127   130   151   134

Totaal inkomsten   349   372   240   261   299   315

 
Bron: CBS.



6 Centraal Bureau voor de Statistiek

stellen van een penitentiaire inrichting voor de tenuitvoerlegging van Belgische vrijheidsstraffen. 
In het afgelopen jaar bedroeg de opbrengst van deze dienstverlening ruim 28 miljoen euro.

3 Minder geld voor politie

In 2010 heeft de overheid 5,3 miljard euro uitgetrokken voor de uitvoering van politietaken, 
1,3 procent minder dan een jaar eerder. Voor de vijfentwintig regionale politiekorpsen, die 
driekwart van de totale politie-uitgaven vertegenwoordigen, is nog wel sprake van een lichte 
toename. De bijdragen van de overheid aan deze korpsen stegen in 2010 met ruim één procent. 
Tussen 2005 en 2009 namen de middelen, die aan de regionale korpsen werden verstrekt, 
jaarlijks met gemiddeld 5,3 procent toe.
Die stijging heeft vanaf 2008 voornamelijk betrekking op de politie-cao 2008 – 2010. Bekostiging 
van deze cao is in die jaren mede mogelijk gemaakt met behulp van middelen van het ministerie 
van Financiën. Hiervoor vindt in de periode 2010 – 2012 verrekening plaats via inhoudingen op 
de jaarlijkse bijdragen van de overheid aan de regionale korpsen en de Politieacademie. Op deze 
wijze betalen de politie-organisaties zelf ook mee aan de kosten van de politie-cao 2008–2010. 
De lagere groei in 2010 hangt dan ook voor een deel samen met de inhouding van 30 miljoen 
euro op de bijdrage van de overheid aan de regionale korpsen in dat jaar. In 2011 en 2012 wordt 
nog eens 30 miljoen euro ingehouden op deze jaarlijkse bijdrage. Door een deel van het eigen 

2.2 Gemiddelde capaciteit en bezettingsgraad gevangeniswezen en Forensische Psychiatrische 
Centra(TBS-inrichtingen)

 
Detentie (exclusief terbeschikkingstelling) Terbeschikkingstelling Bezettingsgraad
        
Reguliere 
intramurale 
capaciteit 1)

Intramurale 
forensische 
zorg in het 
gevangenis- 
wezen 2)

Inkoopplaatsen 
forensische 
zorg voor  
gedetineerden

Extramurale 
capaciteit 3)

Rijks- 
inrichtingen

Particuliere 
inrichtingen

Overige 
inrichtingen 4)

Reguliere 
intramurale 
capaciteit 5)

Rijks- en  
particuliere 
TBS-inrichtin-
gen

 

%
  

2003 12 991 336 473   650 174 97,2 99,9
2004 14 466 703 485   699 185 95,3 99,8
2005 15 052 842 511   797 194 95,2 96,0
2006 14 950 848 568   941 194 83,5 96,2
2007 14 818 685 578 1 064 194 83,3 96,2
2008 14 840  64 584 411 1 271 262 77,3 96,8
2009 13 822 194 111 615 427 1 383 274 90,4 94,6
2010 12 167 700 192 517 427 1 456 273 90,9 91,9

 
Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie.

1) Inclusief reservecapaciteit, VN-cellen, Internationaal Strafhof en in bewaring gestelden op politiebureaus.
2) Tot en met 2008 begrepen onder reguliere intramurale capaciteit.
3) (Basis) Penitentiair programma (met en zonder elektronisch toezicht) en elektronische detentie.
4) Inrichtingen die deel uitmaken van de algemene gezondheidszorg en die een aantal plaatsen hebben gereserveerd voor ter beschikking gestelden.
5) Bezettingsgraad heeft betrekking op de reguliere intramurale capaciteit, exclusief reservecapaciteit, VN-cellen, Internationaal Strafhof en in bewaring gestelden op 

politiebureaus.
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vermogen aan te spreken voorkomen de korpsen dat de inhoudingen tot tekorten in de 
exploitatie leiden. 
Verder speelt een rol dat het aantal voltijdbanen bij de korpsen met 1 procent is gedaald in 2010. 
Deze afname betreft uitsluitend personeel dat niet tot de operationele sterkte wordt gerekend. 
Bij het personeel dat tot de operationele sterkte behoort, is in 2010 sprake van een lichte stijging 
(+160 voltijdbanen). 
De uitgaven van de politie-organisaties op bovenregionaal en landelijk niveau namen in 2010 met 
65 miljoen euro af. In 2009 investeerde het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) nog voor 

3.1 Uitgaven en inkomsten voor politie
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010*
 

mln euro
Uitgaven

Politie op regionaal niveau 3 209 3 389 3 555 3 838 3 949 3 992
Politie op bovenregionaal en landelijk niveau   510   608   686   729   758   693
Werving, opleiding en prépensionering   177   202   233   248   277   245
Koninklijke Marechaussee    97   157   141   121   143   139
Overige politie   184   208   202   231   247   234

Totaal uitgaven 4 176 4 564 4 817 5 167 5 373 5 303

Inkomsten

Politie op bovenregionaal en landelijk niveau    52    84    93   100    74    84
Koninklijke Marechaussee     0     2     1     0     3     2
Overige politie    35    38    39    44    44    36

Totaal inkomsten    87   124   132   144   121   122

 
Bron: CBS.

3.2 Politiesterkte per ultimo jaar
 

2008 2009 2010
   
Opera-
tioneel 1)

Niet-opera- 
tioneel 2)

Totaal Opera-
tioneel  1)

Niet-opera- 
tioneel 2)

Totaal Opera-
tioneel 1)

Niet-opera- 
tioneel 2)

Totaal

 

vte

Politie op regionaal niveau 44 097  9 271 53 368 45 462  8 753 54 214 45 622  8 050 53 672
Korps Landelijke Politiediensten  3 964  1 232  5 197  4 136  1 184  5 319  4 123  1 096  5 219
Politieacademie      0  1 797  1 797      0  1 729  1 729      0  1 619  1 619
Voorziening tot samenwerking
Politie Nederland      0  1 885  1 885      0  2 251  2 251      0  2 218  2 218

Totaal 48 062 14 185 62 246 49 597 13 916 63 513 49 745 12 982 62 727

Per 1 000 inwoners 3,78      3,83 3,77

 
Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie en CBS.

1) De operationele sterkte wordt gevormd door politiemensen die werken in de handhaving en de noodhulp, de opsporing, intake en service, operationele ondersteuning, 
leiding en politiemensen in opleiding.

2) De niet-operationele sterkte wordt gevormd door personeel werkzaam bij de facilitaire diensten van korpsen (personeel, ICT e.d.). Daarnaast wordt al het personeel 
werkzaam bij de Politieacademie en de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland gerekend tot de niet-operationele sterkte.
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93 miljoen euro, met name in de aanschaf van helikopters en de ontwikkeling van een nieuw 
vingerafdrukkenherkenningssysteem. In 2010 liepen de investeringen van de KLPD terug naar 
30 miljoen euro.  Voor een deel kwam dit door het besluit om de vervanging van een deel van het 
voertuigenpark niet in dat jaar uit te voeren, maar door te schuiven naar volgende jaren.
Aan werving, opleiding en prepensionering van politiemedewerkers is 32 miljoen euro minder 
uitgegeven dan in 2009. Dit is eveneens het gevolg van een inhouding van 30 miljoen euro op 
de bijdrage aan de Politieacademie vanwege de politie-cao. In samenhang hiermee liep de 
formatie van de Politieacademie in het afgelopen jaar met 110 voltijdbanen terug.

4 Uitgaven voor brandweer en 
rampenbestrijding blijven gelijk

De uitgaven voor brandweertaken en rampenbestrijding bedroegen in 2010 1,5 miljard euro. Dit 
is evenveel als in 2009. In 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio’s in werking getreden. Deze wet 
regelt de samenwerking tussen publieke organisaties bij regionale brand- en rampenbestrijding. 
Een gedeelte van de gemeentelijke brandweertaken zal daardoor op termijn overgaan naar de 
veiligheidsregio’s. Nederland kent een indeling in 25 veiligheidsregio’s. Hiervan waren er in 2010 
elf actief op het gebied van brandweertaken en rampenbestrijding. Samen gaven zij ruim 
0,4 miljard euro uit, ongeveer 27 procent van de totale brandweeruitgaven in 2010. In 2009 
werd nog een vijfde van de totale brandweeruitgaven door de veiligheidsregio’s gedaan. Het rijk 
besteedde in 2010 220 miljoen euro aan de brandweer, vooral in de vorm van overdrachten aan 
de veiligheidsregio’s en overige gemeenschappelijke regelingen op het gebied van brandweer 
en rampenbestrijding. De gemeenten namen 51 procent van de uitgaven voor hun rekening.
Sinds 2005 zijn de uitgaven voor de brandweer met 250 miljoen euro toegenomen. Tegelijkertijd 

4.1   Aandeel in de kosten van de brandweer per overheidslaag
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is ook een toename van het brandweerpersoneel te zien. De operationele sterkte daalde licht, 
van 27,3 duizend in 2005 naar 27,1 duizend in 2010. Het aantal overige personeelsleden steeg in 
die periode echter met ruim 600 personen tot 3,9 duizend. In 2005 was er nog één 
ondersteunende medewerker per 8,2 operationeel personeelslid, in 2010 één per 6,9.
Meer dan zestienhonderd vrouwen maken in 2010 deel uit van het operationele personeel. 
Ruim 80 procent hiervan werkt als vrijwilliger bij de brandweer. In 2010 vormen vrouwen 
6 procent van het operationeel personeel. In 2005 was dat nog 5 procent. 

5 Groei uitgaven rechtspleging 
teruggelopen

In 2010 zijn de uitgaven voor de rechtspleging met 3,2 procent toegenomen tot 2,6 miljard euro. 
Een jaar eerder bedroeg de stijging nog bijna 8 procent. Alleen bij de rechtscolleges namen de 
uitgaven met een groei van 6,5 procent sterker toe dan in 20091). Deze stijging is grotendeels 
het gevolg van hogere personele kosten bij de rechtscolleges. Deze post bevat loonkosten en 
uitgaven voor inleen van personeel, dienstreizen en jubilea. De loonkosten zijn beïnvloed door 
een uitbreiding van de formatie en de jaarlijkse contractuele loonstijging. Het totaal aantal 
afgehandelde zaken door rechtscolleges is met 1,3 procent gestegen. Vooral het aantal afgedane 
familie- en vreemdelingenzaken nam sterk toe. Bij de strafsectoren van de rechtbanken is het 
aantal afgedane zaken in 2010 met 10 procent gedaald. Volgens de Raad voor de rechtspraak is 
dit voor een belangrijk deel het gevolg van de lagere instroom van zaken bij deze sectoren.

1) De rechtscolleges omvatten de Rechtspraak en de Hoge Raad. De Rechtspraak bestaat uit de Raad voor de rechtspraak en de gerechten (landelijke diensten 
van de Rechtspraak, rechtbanken, gerechtshoven, bijzondere colleges Centrale Raad van Beroep en College van Beroep voor het bedrijfsleven). 

4.2 Brandweersterkte per ultimo jaar
 

Operationeel beroepspersoneel 1) Operationeel vrijwillig personeel Overig   2)

      
man vrouw totaal man vrouw totaal

 

vte

2005 5 009 251 5 260 20 932 1 107 22 039 3 325
2006 5 125 288 5 413 20 820 1 140 21 960 3 301
2007 5 127 313 5 440 20 456 1 188 21 644 3 396
2008 5 240 308 5 548 20 218 1 261 21 479 3 401
2009 5 223 302 5 525 20 321 1 308 21 629 3 582
2010 5 214 296 5 510 20 304 1 323 21 627 3 929

 
Bron: CBS.

1) Operationeel personeel is brandweerpersoneel dat ingezet wordt bij brand- en hulpverleningsactiviteiten, en dat werkzaam is in een brandweerrang en een 
repressieve (brandbestrijdende) taak verricht.

2) Overig brandweerpersoneel is personeel dat in dienst is van een gemeentelijk of regionaal korps en geen repressieve taak vervult. Dit personeel is bijvoorbeeld 
werkzaam op het gebied van onderhoud, administratie en communicatie.
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Het recht op rechtsbijstand is wettelijk verankerd. De overheid heeft de taak om te zorgen voor 
een voldoende toegang tot het recht voor minder draagkrachtigen en met het oog daarop te 
voorzien in een toegankelijk stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. In 2010 groeiden de 
uitgaven hieraan met minder dan één procent. De geringe kostenstijging ging gepaard met een 
lichte afname van het aantal toegevoegde advocaten. Een jaar eerder kwam de groei van de 
uitgaven aan rechtsbijstand nog uit op ruim 7 procent. 
Ook de uitgaven van het Openbaar Ministerie (OM) maakten een pas op de plaats. Hier was 
sprake van lagere uitgaven voor automatisering. Dit werd gecompenseerd door een iets grotere 
stijging van de loonkosten. Het aantal verwerkte zaken bij het OM is gedaald ten opzichte van 
2009 door een dalende instroom en de overgang naar een nieuw bedrijfsprocessysteem. De 
overgang door organisatorische aanpassingen, aanpassing van de processen en gewenning 
aan het nieuwe systeem heeft in 2010 nog niet tot de beoogde efficiëncy geleid. De lagere 
instroom is deels het gevolg van beleidsmaatregelen zoals de invoering van de OM-afdoening 
en de bestrijding van jeugdcriminaliteit. De daling van de uitgaven van het Centraal Justitieel 
Incassobureau (CJIB) in 2010 is het resultaat van een lager investeringsniveau.
In 2010 bedroegen de inkomsten uit rechtspleging bijna 1,3 miljard euro. Zo’n 60 procent hiervan 
is afkomstig uit opbrengsten van boetes en transacties. Het totaal aantal uitgeschreven 
verkeersboetes komt in 2010 uit op een kleine elf miljoen, goed voor 587 miljoen euro. De 
ontvangsten van het CJIB zijn in de afgelopen twee jaren sterk gestegen doordat dit bureau de 
administratiekosten voor het opleggen van een verkeersboete (6,00 euro) vanaf juli 2009 
volledig in rekening brengt van de overtreder. 

5.1 Uitgaven en inkomsten voor rechtspleging
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010*
 

mln euro
Uitgaven

Rechtscolleges   733   764   821   845   891   949
Openbaar Ministerie   472   476   489   502   515   517
Raden voor rechtsbijstand   370   397   420   420   451   455
Centraal Justitieel Incassobureau    76    86    93    99   112   109
Overige rechtspleging   383   380   431   451   530   549

Totaal uitgaven 2 034 2 103 2 253 2 317 2 499 2 580

Inkomsten

Rechtscolleges   231   199   205   230   236   256
Openbaar Ministerie    24    36    41    45    59    65
Boetes en transacties   638   678   745   714   758   741
Centraal Justitieel Incassobureau     3     3     4    10    51    80
Overige rechtspleging    72    78    89    96   100   123

Totaal inkomsten   968   994 1 084 1 095 1 204 1 264

 
Bron: CBS.
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6 Overige uitgaven aan openbare orde en 
veiligheid

De uitgaven en inkomsten die betrekking hebben op het gehele terrein van openbare orde en 
veiligheid zijn niet toegerekend aan de afzonderlijke onderdelen politie, brandweer en 
rampenbestrijding, rechtspleging en gevangeniswezen. Deze zijn opgenomen als overige 
uitgaven en inkomsten. Hiertoe behoren hoofdzakelijk de kosten van de centrale organisatie 
(inclusief diverse ondersteunende diensten), subsidies voor onderzoek en ontwikkeling en de 
bijdragen voor veiligheidsbeleid op (inter)nationaal niveau. In 2010 zijn sommige kosten 
gedaald, andere gestegen. Per saldo zijn de uitgaven voor overige openbare orde en veiligheid 
74 miljoen euro gestegen. Hiervan is een groot gedeelte afkomstig van de extra middelen die 
zijn ingezet om de veiligheid en leefbaarheid in de wijken te vergroten.

5.2 Afgeronde zaken rechtspraak
 

2008 2009 2010
 

x 1 000
Kantonsector rechtbanken

Handelszaken (incl. arbeidszaken en kort gedingen)   561,9   650,6   661,6
Familiezaken   213,0   237,3   264,8
Akten en verklaringen   110,2   124,0   123,0
Strafzaken   172,2   147,0   144,2
Mulderzaken (excl. adres  onbekend)   110,3    99,6    93,9

Sector civiel rechtbanken

Handelszaken, insolventies en kortgedingen   102,0   111,7   118,4
Familiezaken   133,0   138,1   142,8
Presidentrekesten    27,4    30,2    28,4

Sector bestuur rechtbanken

Bestuurszaken    45,5    44,4    47,0
Vreemdelingenzaken    45,1    45,9    50,7
Belastingzaken    25,2    23,3    23,2

Sector straf rechtbanken   219,4   217,5   195,9

Appelcolleges

Handelszaken    10,3    10,7    10,9
Familiezaken     4,6     5,4     5,7
Belastingzaken     2,8     3,4     3,7
Strafzaken    36,4    37,6    37,8
van Beroep voor het bedrijfsleven     8,3     8,6     8,9

Totaal 1 827,6 1 935,3 1 960,9

 
Bron: Raad voor de rechtspraak.
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