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Voorwoord

Voor een goede planning is inzicht in de in de komende jaren te verwachten behoef-

te aan sanctiecapaciteit onontbeerlijk. Tegen die achtergrond heeft de minister van

Justitie in 1996 aan de Tweede Kamer toegezegd jaarlijks een actualisering van de

prognoses op dit gebied te presenteren. Een daartoe ingestelde werkgroep van het

ministerie deed eind 1997 voorstellen voor herijking van de gevolgde prognose-

methoden en de organisatie daarbij. Tevens bracht deze werkgroep begin 1998 prog-

noses uit. De voorstellen van de werkgroep zijn door de Bestuursraad overgenomen.

Het gevolg is dat de prognoses in het vervolg worden opgesteld onder verantwoor-

delijkheid van het WODC.

Voor u ligt het eerste WODC-rapport waarin dergelijke prognoses zijn opgenomen.

Het is de bedoeling om eens in de twee jaar een soortgelijk rapport uit te brengen.

In de tussenliggende jaren zal het WODC de geactualiseerde prognoses in de vorm

van een beknopte notitie uitbrengen.

Intussen streeft het WODC naar een verbetering van het inzicht in de determinanten

van de behoefte aan sanctiecapaciteit, om zodoende het informatiegehalte en de

kwaliteit van de prognoses te vergroten. In de afgelopen jaren zijn daartoe reeds een

aantal stappen gezet, maar er blijft nog veel te doen.

Een rapport als dit is niet alleen het product van de auteurs. Het kan niet ontstaan

zonder de medewerking van vele anderen. Allereerst verdient de rol van drie WODC-

medewerkers vermelding. Arjan Buursink, Ger Huijbregts en Floor Luykx waren

betrokken bij de totstandkoming van delen van dit rapport. Verder leverden Harm

Aten (CBS), Nol van Gemmert (DJI), Eric Spaans (DJI), Marijke Klarenberg (Raad voor

de Kinderbescherming) en Gerhard Ploeg (SRN) belangrijke informatie op deelterrei-

nen.

Onze collega's Catrien Bijleveld, Koert Swierstra, Martijn Tummers en Bouke Wartna

leverden, in het kader van de intercollegiale toetsing, constructief commentaar op

eerdere concepten. De bureauredactie redigeerde de teksten en nam de lay-out voor

haar rekening.

Ten slotte past dank aan de begeleidingscommissie die onder het stimulerende

voorzitterschap van Bart van der Linden (DPJS) vanuit verschillende invalshoeken

een belangrijke bijdrage leverde aan het onderzoek. (Zie bijlage 1 voor de samen-

stelling van de begeleidingscommissie.)
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Samenvatting

In 1996 heeft de minister van justitie aan de Tweede Kamer toegezegd jaarlijks een

actualisering van de prognoses van de sanctiecapaciteit te presenteren. Tot dan toe

werden deze prognoses eens in de vier jaar geactualiseerd.

Het eerste rapport dat uit deze toezegging voortkomt, is totstandgekomen onder

de verantwoordelijkheid van de Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit (februari

1998). Deze werkgroep adviseerde tevens om de verantwoordelijkheid voor de

volgende actualiseringen te leggen bij het WODC. Dit advies is overgenomen door

de Bestuursraad van het ministerie van justitie d.d. 15 mei 1998.

Het voorliggende rapport is het eerste dat onder de verantwoordelijkheid van het

WODC tot stand is gekomen. Het rapport presenteert prognoses van de benodigde

sanctiecapaciteit in de periode 1999 t/m 2003 voor de terreinen Halt, taakstraffen

(minder- en meerderjarigen), justitiële jeugdinrichtingen, gevangeniswezen,

vreemdelingenbewaring en tbs-inrichtingen.

De prognose die vorig jaar is gemaakt, blijkt de strafrechtelijke capaciteitsbehoefte

van het gevangeniswezen in 1998 in belangrijke mate te hebben overschat. In plaats

van de geprognosticeerde capaciteitsbehoefte van 13.100 plaatsen bedroeg het wer-

kelijke aantal benodigde plaatsen 11.500. Op basis van geactualiseerde (en deels

herziene) opsporings- en straftoemetingsgegevens over de periode 1994 t/m 1997 is

achteraf grotendeels te verklaren wat de oorzaak is van deze geringere capaciteits-

behoefte. Vooral het aantal langere gevangenisstraffen is kleiner dan verwacht. Als

vorig jaar deze opsporings- en straftoemetingsgegevens tot en met 1997 beschikbaar

waren geweest, zou de groei in de capaciteitsbehoefte tussen 1996 en 1998 zelfs licht

zijn onderschat. Het belang van de beschikbaarheid van goed en recent cijfermate-

riaal wordt hiermee eens temeer onderstreept.

De wijzen waarop de prognoses van de diverse terreinen totstandkomen, zijn van

oudsher verschillend. Het WODC streeft naar vergroting van de uniformiteit binnen

het arsenaal van prognosemethodieken. Tevens streeft het WODC naar vergroting

van het inzicht in de achtergronden van ('verklaringen achter') de prognoses. Dit

betekent dat voor het gevangeniswezen (exclusief vreemdelingenbewaring) en de

taakstraffen meerderjarigen het verklaringsmodel Jukebox-1 is gebruikt. Dit model

legt een verband tussen maatschappelijke ontwikkelingen (zoals werkloosheid, het

aantal mannen van 12 t/m 35 jaar, enzovoort) en ontwikkelingen in de strafrechte-

lijke reactie op criminaliteit (ophelderingspercentages, bestraffingspercentages)

enerzijds en ontwikkelingen in de criminaliteit anderzijds. Overigens spelen ook

(niet nader verklaarde) trendmatige ontwikkelingen in dit model een belangrijke rol.

Het model houdt geen rekening met nieuwe beleidsontwikkelingen.
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Voor de overige terreinen, waarvoor (nog) geen verklaringsmodel beschikbaar is,

is de prognosemethodiek in grote lijnen dezelfde als vorig jaar. Dit betekent dat

de ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte op deze terreinen wordt gerelateerd

aan de trendmatige ontwikkeling van een of meer indicatoren die van belang zijn.

Daar waar de prognose uit meer indicatoren is opgebouwd, is een nadere verklaring

van de achtergronden van de prognose mogelijk. Zo wordt bij de prognoses van de

sanctieterreinen bij de jeugd op de ontwikkeling van het aantal strafrechtelijk

minderjarigen ingegaan.

Prognoses van de sanctiecapaciteit

Halt

De prognose van het aantal te starten Halt-afdoeningen voorziet een stijging van

43% in de periode 1998 t/m 2003. Het aantal Halt-afdoeningen komt dan uit op

ongeveer 30.000 in 2003. Dit is ongeveer de helft van het verwachte aantal door de

politie gehoorde minderjarige verdachten.

Van de onderzochte achterliggende ontwikkelingen blijkt het steeds intensiever

wordende verwijzingsbeleid van de politie de belangrijkste verklaring van de

toename van de Halt-afdoeningen. Daarnaast dragen de verwachte groei van het

aantal strafrechtelijk minderjarigen en de groei van het aantal minderjarigen dat

door de politie is gehoord (vanwege een'Halt-waardig' delict) per 100.000 straf-

rechtelijk minderjarigen bij aan de te verwachten groei.

Taakstraffen minderjarigen

Het aantal te starten taakstraffen zal naar verwachting in dezelfde mate groeien

als het aantal Halt-afdoeningen: 45% in 1998 t/m 2003. Daarmee komt het aantal

taakstraffen in 2003 uit op 15.700. Vooral de verwachte groei van het percentage

gehoorde minderjarige verdachten die een taakstraf krijgen, draagt aan deze groei

bij. In deze ontwikkeling komt het effect van het beleid dat na de Commissie-Van

Montfrans is ontwikkeld, alsmede van de rekwireerrichtlijn van het Openbaar

Ministerie ('taakstraf, tenzij ...') tot uitdrukking. Ook de verwachte groei van het

aantal strafrechtelijk minderjarigen en de groei van het percentage strafrechtelijk

minderjarigen dat door de politie is gehoord, dragen bij aan de verwachte groei.

Justitiële jeugdinrichtingen

De capaciteitsbehoefte bij de justitiële jeugdinrichtingen zal in de periode 1998

t/m 2003 naar verwachting fors toenemen. Voor de opvanginrichtingen is een groei

geraamd van 56%; voor de behandelinrichtingen 62%. Het aantal benodigde plaat-

sen in de opvanginrichtingen komt daarmee in 2003 op 1.020 en in de behandel-

inrichtingen op 1.510 plaatsen. Vooral de verwachte stijging van het aantal bevelen

tot bewaring én het aantal lopende ondertoezichtstellingen per 100.000 12- t/m 17-
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jarigen is hieraan debet. Verder spelen de groei van het aantal opgelegde maatrege-

len tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, het aantal strafrechtelijk minder-

jarigen en de gemiddelde verblijfsduur een rol.

3

Taakstraffen meerderjarigen

Bij de taakstraffen meerderjarigen wordt een groei voorzien van 27% in de periode

1998 t/m 2003. Het verwachte aantal taakstraffen in 2003 is 21.300. De voorziene

groei is de resultante van de groei van het totale aantal door de rechter opgelegde

straffen dat naar verwachting met 13% stijgt en van een vergelijkbare groei van het

percentage bestraffingen waarbij een taakstraf wordt opgelegd. Naar aanleiding van

het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) Substitutie van vrijheidsstraffen

kondigde het kabinet in 1997 aan ernaar te streven om tot en met 2001 in totaal

ongeveer 550 detentiejaren te vervangen door taakstraffen. Als dit streven wordt

gerealiseerd, betekent dit een extra groei van het aantal taakstraffen oplopend tot

3.300 in 2003. Dit getal is overigens niet in tabel 1 verdisconteerd.

Gevangeniswezen (exclusief vreemdelingenbewaring)

De benodigde sanctiecapaciteit bij het gevangeniswezen stijgt naar verwachting in

de periode 1998 t/m 2003 met 10%. Daarmee vertoont het gevangeniswezen de

laagste groei van alle sanctieterreinen in dit rapport. De stijging is het gevolg van

een verwachte stijging van het totale aantal door de rechter opgelegde straffen en

een licht groeiend aandeel gevangenisstraffen. Een effect dat de groei remt, is de

verwachting dat de gemiddelde strafduur licht afneemt.

In 2003 wordt een benodigde capaciteit van circa 12.700 verwacht. Als de effecten

van de substitutiedoelstellingen die naar aanleiding van het Interdepartementaal

Beleidsonderzoek hierin worden verdisconteerd, komt de verwachte capaciteits-

behoefte in 2003 uit op ongeveer 11.800 plaatsen.

Vreemdelingenbewaring

De behoefte aan plaatsen voor vreemdelingenbewaring neemt volgens de prognose

in 1998 t/m 2003 toe met 41%. De capaciteitsbehoefte in 2003 wordt dan circa 1.570

plaatsen. Waarschijnlijk wordt deze groei voornamelijk veroorzaakt door het feit dat

steeds meer personen in aanmerking komen voor vreemdelingenbewaring, en niet

zozeer door een toename van de gemiddelde verblijfsduur.

Tbs-inrichtingen

Het aantal benodigde plaatsen in de tbs-inrichtingen zal naar verwachting stijgen

met 23% in de periode 1998 t/m 2003. De verwachte capaciteitsbehoefte in 2003

komt daarmee op 1.390 plaatsen. De oorzaak van deze stijging is gelegen in een

verwachte groei van het aantal opleggingen door de rechter en de effecten van de

behandelduur op de zittende tbs-populatie.

tZ^



Samenvatting

Tabel 1: Prognoses voor de diverse sanctieterreinen (gemiddelde capaciteitsbehoefte),

1998 t/m 2003

4

sanctieterrein 1998 1999 2000 2001 2002 2003 groei 2003

t.o.v. 1998

Halt-afdoeningen 21.000 22.500 24.100 26.000 27.900 30.100 43%

taakstraffen minderjarigen 10.800 11.600 12.500 13.400 14.500 15.700 45%

justitiële jeugdinrichtingen 1.590 1.780 2.000 2.200 2.380 2.540 59%

taakstraffen meerderjarigen 16.800 17.800 18.900 19.800 20.600 21.300 27%

gevangeniswezen (exclusief

vreemdelingenbewaring) 11.600 11.800 12.100 12.300 12.500 12.700 10%

vreemdelingenbewaring 1.120 1.210 1.300 1.390 1.480 1.570 40%

tbs-inrichtingen 1.130 1.180 1.240 1.300 1.340 1.390 23%

Totaaloverzicht

Tabel 1 geeft de geprognosticeerde capaciteitsbehoefte gemiddeld per jaar weer. De

cijfers in 1998 betreffen de feitelijk vastgestelde behoefte; de jaren erna betreffen

prognoses.

De tabel laat zien dat op alle onderdelen een groei wordt verwacht. Bij de sancties

tegen jeugdigen is deze groei groter dan bij de volwassenen. De voorziene stijging

van het aantal strafrechtelijk minderjarigen speelt hierbij een belangrijke rol.

Ten opzichte van de prognoses van vorig jaar is de nu voorziene groei voor de

periode 1998 t/m 2002 lager bij het gevangeniswezen en de tbs-inrichtingen en

hoger bij de andere terreinen. Bij het gevangeniswezen is de prognose in 2002 fors

(2.200 plaatsen) lager dan vorig jaar werd verwacht. Dit komt niet alleen door de

lagere voorziene groei, maar vooral ook door een lagere schatting van de capaciteits-

behoefte in het uitgangsjaar (1998). Bij deze bijstellingen speelt de beschikbaarheid

van herziene actuele gegevens, vooral op het terrein van capaciteitsbehoefte en

straftoemeting, een belangrijke rol.

De taakstraffen (minder- en meerderjarigen) zijn op alle fronten opwaarts bijgesteld.

De vastgestelde behoefte aan deze straffen in het basisjaar was hoger dan geraamd,

en de verwachte groei is eveneens groter.

Een vergelijking van de ontwikkeling van de feitelijke capaciteitsbehoefte in de

afgelopen vijf jaar met de verwachte capaciteitsbehoefte in de komende vijf jaar

maakt duidelijk dat de gemiddelde jaarlijkse groei afvlakt bij het gevangeniswezen,

de taakstraffen (minder- en meerderjarigen) en in mindere mate ook bij tbs en Halt.

Bij de justitiële jeugdinrichtingen en bij de vreemdelingenbewaring is de verwachte

stijging sterker dan die van de afgelopen vijf jaar.

Het verleden heeft geleerd dat bij prognoses altijd voorspelfouten kunnen optreden.

Daarom gaan alle in dit rapport gepresenteerde prognoses vergezeld van een

beschrijving van de onzekerheden in de prognoses.
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Vervolg

5

In het kader van de verdere ontwikkeling van prognosemethoden heeft het WODC

twee evaluaties van het Jukebox-1-model, het door het Sociaal en Cultureel Plan-

bureau (SCP) ontwikkelde verklaringsmodel voor het gevangeniswezen en de

taakstraffen meerderjarigen, laten verrichten. Ook deze komen in dit rapport aan

de orde.

Een in opdracht van het WODC uitgevoerd onderzoek van de Stichting Economisch

Onderzoek (SEO) van de Universiteit van Amsterdam naar de voorspelkracht en de

stabiliteit van Jukebox-1 heeft aangetoond dat Jukebox-1 iets beter voorspelt dan de

eerdere voorspellingen van het ministerie van justitie en ongeveer even goed als een

tijdreeksmodel dat door de SEO is ontwikkeld. Over de stabiliteit van Jukebox-1 stelt

de SEO dat het model op enkele onderdelen verbetering behoeft. In samenhang

daarmee is het van belang het model bij gebruik als prognose-instrument regelmatig

te actualiseren. In een dergelijke jaarlijkse herschatting van het model is door het

WODC voorzien.

Het Bureau voor Economische Argumentatie van KPMG heeft onderzoek gedaan

naar de plausibiliteit van Jukebox-1. De eindconclusie van dit onderzoek is dat

'(...) Jukebox-1 zich nu reeds leent voor gebruik in de beleidsvoorbereiding, maar

dat op langere termijn gewerkt kan worden aan aanpassing of uitbreiding van het

model. Dit werk zou zich niet moeten beperken tot verbeteringen die mogelijk zijn

op bestaande gegevens, maar zou zich ook moeten uitstrekken tot noodzakelijke

verbeteringen in de informatievoorziening.'

Over de informatievoorziening heeft de Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit vorig

jaar eveneens zijn zorgen kenbaar gemaakt. In het rapport word geconstateerd dat

er op dit vlak nog steeds veel moet worden verbeterd, vooral de informatievoorzie-

ning op het terrein van straftoemeting (nu zijn alleen nog eerste aanleggegevens

beschikbaar), daders en de specifieke aanwending van de middelen voor politie en

rechtspraak behoeft aandacht. Inmiddels is overleg gaande met de Centrale Justitiële

Documentatiedienst (Almelo) over de wijze waarop periodiek onherroepelijke

straftoemetingsgegevens beschikbaar kunnen komen.

Het WODC is verder voornemens op een aantal terreinen (criminaliteit, straftoe-

meting, productierelaties op het gebied van politie/rechtspraak) de schattingen in

het model via nadere analyses en het gebruik van externe informatie uit andere dan

tijdreeksschattingen te verbeteren. Tevens werkt het WODC voor de terreinen van de

jeugdsancties (Halt, taakstraffen minderjarigen en de justitiële jeugdinrichtingen)

aan een prognosemodel. Ook is een haalbaarheidsstudie naar een verklaringsmodel

voor de tbs-inrichtingen voorgenomen.

1-4
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Inleiding

1.1 Achtergrond

De laatste jaren is de sanctiecapaciteit in Nederland fors gegroeid. Dit geldt voor de

intramurale terreinen (gevangeniswezen, tbs- en jeugdinrichtingen), maar ook en

vooral voor de extramurale sancties (Halt en taakstraffen). Een betrouwbare bepa-

ling van de in de toekomst benodigde capaciteit is van belang. Een overschatting

van de geprognosticeerde behoefte leidt tot onnodig hoge kosten, een onderschat-

ting leidt tot ongewenste wachttijden en heenzendingen.

Naar aanleiding van de beleidsnota In juiste verhouding is in 1996 de Tweede Kamer

een jaarlijkse actualisering van de prognoses van de sanctiecapaciteit toegezegd. Tot

dusverre stelde de dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van justitie

vierjaarlijks prognoses op die betrekking hadden op de benodigde intramurale capa-

citeit. De Tweede Kamer acht jaarlijkse prognoses noodzakelijk om de ontwikkeling

van de capaciteitsbehoefte en het effect van maatregelen, gericht op substitutie van

het ene type straf door het andere, beter te kunnen volgen (DPJS, 1997). Een conse-

quentie is dat voortaan ook voor de taakstraffen en de Halt-afdoeningen, ofwel de

extramurale sancties, prognoses dienen te worden opgesteld.

In 1998 zijn door het ministerie van Justitie prognoses van de benodigde sanctie-

capaciteit uitgebracht onder de verantwoordelijkheid van een daartoe ingestelde

werkgroep (Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit, 1998). In mei 1998 zijn de voor-

stellen van deze werkgroep met betrekking tot herijking van de methodieken en de

organisatie van het prognoseproces door de Bestuursraad van het ministerie van

Justitie geformaliseerd. Een gevolg is dat de prognoses voortaan worden opgesteld

onder verantwoordelijkheid van het WODC.

Om de 'interne en externe' functie van de capaciteitsprognoses tot uitdrukking

te laten komen, is verder afgesproken dat deze qua timing zo goed mogelijk aan-

sluiten op de rijksbegroting.' Bovendien heeft de werkgroep vastgesteld dat de

informatievoorziening gebrekkig is en derhalve de nodige aandacht vraagt. Gelet

1 Indien de prognoses daartoe aanleiding geven, kan departementale besluitvorming leiden tot claimen

van extra financiële middelen voor extra sanctiecapaciteit. In het rijksbegrotingproces is het begin van

een jaar het geëigende moment voor eventuele claims. Om de departementale besluitvorming tijdig

rond te hebben, is het van belang dat de betreffende prognoses en de daarop gebaseerde beleidaan-

bevelingen aan het eind van het voorafgaande jaar beschikbaar zijn (zie Werkgroep Prognose sanctie-

capaciteit (1997) voor een toelichting op deze en de andere genoemde voorstellen van de werkgroep).
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op het belang van de informatie voor het ministerie van justitie is het streven

geformuleerd om op dit punt minder afhankelijk te worden van derden, zoals het

Centraal Bureau voor de Statistiek (zie verder Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit,

1997).

1.2 Doel en onderzoeksvragen

Het doel van dit rapport is het op grond van de meest recente inzichten (wat betreft

gegevens en methoden) presenteren van prognoses van de capaciteitsbehoefte op

het terrein van het gevangeniswezen (inclusief vreemdelingenbewaring), de tbs- en

de justitiële jeugdinrichtingen, de taakstraffen (meerder- en minderjarigen) en de

Halt-afdoeningen.

Voor elk van de onderscheiden sanctieterreinen moeten (idealiter) de volgende

vragen worden beantwoord.

1 Hoe groot is de verwachte capaciteitsbehoefte in de periode 1999 t/m 2003?

2 In hoeverre is de ontwikkeling van de behoefte in de periode 1999 t/m 2003 toe

te schrijven aan (a) autonome maatschappelijke ontwikkelingen en de (weerslag

hiervan op) ontwikkelingen in de criminaliteit, (b) de doorwerking van deze

factoren als gevolg van de reactie van het justitiële apparaat (pakkans, strafkans,

strafmaat)?

3 In hoeverre beïnvloeden effecten van nieuw beleid en wetgeving de ontwikke-

lingen?

Afhankelijk van de stand van zaken met betrekking tot het inzicht in de achter-

gronden van de behoefte aan een bepaalde sanctie, zal de beantwoording van

vooral vraag 2 per sanctieterrein overigens meer of minder gedetailleerd kunnen

zijn.

1.3 Aanpak

De feitelijke capaciteitsbehoefte in 1998 aan een bepaald type sanctie vormt het

uitgangspunt voor de prognoses voor het desbetreffende sanctieterrein. Voor de

vaststelling van de feitelijke behoefte in 1998 is gebruikgemaakt van gegevens en

rapportages van de betreffende uitvoeringsorganisaties.

Het WODC maakt, voor de bepaling van de verwachte ontwikkeling bij het gevange-

niswezen en de taakstraffen meerderjarigen, gebruik van een (op verzoek van het

ministerie van justitie) door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ontwikkeld

ramingsmodel. Dit model, inmiddels jukebox-1 geheten, is begin 1998 door de

directeur van het SCP aan de minister van justitie gepresenteerd. De naam Jukebox-1

is een samentrekking van Justitie-ketenmodel, waarbij de 1 staat voor de eerste
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box (module) in een rij.2 Jukebox-1 heeft betrekking op de totale strafrechtelijke

keten: van criminaliteitsontwikkelingen (aantal geregistreerde delicten) via

opsporingen door de politie tot rechterlijke afdoeningen. Het model relateert de

ontwikkeling van de criminaliteit aan ontwikkelingen in demografische, sociale en

sociaal-economische factoren en aan factoren die onder de invloedssfeer vallen

van het strafrechtelijke apparaat (pakkans, strafkans, gevangenisstrafkans en

strafmaat). In het onderhavig rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van

twee evaluatieve studies naar Jukebox-1 (op het punt van de plausibiliteit en de

voorspelkracht) en de interpretatie daarvan (zie hoofdstuk 3).

Voor de justitiële jeugdvoorzieningen en de overige terreinen (de tbs-inrichtingen

en de vreemdelingenbewaring) is een met Jukebox-1 vergelijkbaar model (nog) niet

beschikbaar (zie noot 2). Voor deze terreinen wordt, in verband met de continuïteit,

de verwachte ontwikkeling vooralsnog zo veel mogelijk aansluitend op de 'oude'

werkwijze bepaald. Dit houdt in dat, waar mogelijk gerelateerd aan maatschappe-

lijke ontwikkelingen (voornamelijk demografie), tijdreeksanalyses worden toegepast.

De prognose van de tbs-inrichtingen is, uitgaande van de (met tijdreeksanalyse

bepaalde) ontwikkeling in het aantal opgelegde tbs-maatregelen, door de DJI

uitgevoerd.

De beschikbaarheid van betrouwbare en actuele gegevens is een belangrijke voor-

waarde bij het opstellen van prognoses. In het rapport van de Werkgroep Prognose

sanctiecapaciteit is begin 1998 naar voren gekomen dat aan de politiecijfers bezwa-

ren kleven. Ernstiger nog is dat tot voor kort zelfs straftoemetingsgegevens in eerste

aanleg niet beschikbaar waren voor de jaren na 1996. Bovendien was het bekend

dat de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 1994 en 1995

niet volledig en daardoor niet geheel betrouwbaar waren. Mede met het oog op dit

project heeft het CBS recentelijk gedeeltelijk herziene, maar nog steeds voorlopige,

eerste aanleggegevens aangeleverd over de jaren 1994 t/m 1997. Onherroepelijke

ofwel definitieve straftoemetingsgegevens vanaf 1990 zijn op het moment van

schrijven van dit rapport nog niet beschikbaar.

De stand van zaken met betrekking tot de informatievoorziening is derhalve alles-

behalve bevredigend te noemen. In paragraaf 13.1 zal op de informatievoorziening

verder worden ingegaan.

2 Voor de sector justitiële jeugdvoorzieningen (Halt, taakstraffen minderjarigen en justitiële jeugdinrich-

ringen) is het WODC doende eveneens een model te ontwikkelen. Zolang een nieuw model echter nog

niet extern is gevalideerd, dat wil zeggen getoetst op inhoudelijke plausibiliteit en voorspelkracht,

gebruikt liet WODC dit model nog niet als basis voor de prognoses.
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1.4 Opbouw van het rapport
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Dit rapport bestaat uit vijf delen.

1 De achtergronden: inleiding (hoofdstuk 1) en context (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 2

bevat een hoofdzakelijk kwantitatieve en begripsmatige beschrijving van de

criminaliteit in het afgelopen decennium, de reactie hierop van de overheid

(inzet financiële middelen politie en rechterlijke macht) en de resulterende

ontwikkeling van de verschillende sancties. Door de trends in de afgelopen tien

jaar in beeld te brengen ontstaat een referentiekader voor de in de delen 3 en 4

gepresenteerde prognoses.

2 De verantwoording: evaluatie Jukebox-1 (hoofdstuk 3) en verantwoording

(hoofdstuk 4). De wetenschappelijke, methodologische verantwoording staat in

dit deel voorop. Hoofdstuk 3 beschrijft jukebox-1, het verklaringsmodel voor het

gevangeniswezen en de taakstraffen meerderjarigen, en presenteert de belang-

rijkste bevindingen en de interpretatie van twee door externe onderzoeksinstan-

ties uitgevoerde evaluatieve studies naar de plausibiliteit en de voorspelkracht

van dit model. Hoofdstuk 4 geeft de methodologische verantwoording (werk-

wijze) voor de in dit rapport gepresenteerde prognoses.

3 De uitkomsten per sector bij minderjarigen. De prognoses per sector en een

eenvoudige uitleg hoe deze tot stand zijn gekomen (wat zijn belangrijke kern-

gegevens, veronderstellingen). Achtereenvolgens komen de Halt-afdoening

(hoofdstuk 5), de taakstraffen minderjarigen (hoofdstuk.6) en de justitiële

jeugdinrichtingen (hoofdstuk 7) aan de orde.

4 De uitkomsten per sector bij meerderjarigen (analoog aan deel 3). Omdat voor

de meerderjarigen gebruik wordt gemaakt van een verklaringsmodel, wordt in

hoofdstuk 8 geschetst welke ontwikkelingen (door externe instanties) de komen-

de jaren worden verwacht voor de belangrijkste variabelen in het model. In dat

hoofdstuk wordt onder andere de verwachte criminaliteit berekend. Vervolgens

komen de prognoses voor de meerderjarigen per sector naar voren: de taak-

straffen voor meerderjarigen (hoofdstuk 9), het gevangeniswezen, exclusief de

vreemdelingenbewaring (hoofdstuk 10), de vreemdelingenbewaring (hoofdstuk

11) en de tbs-inrichtingen (hoofdstuk 12).

5 Hoe verder (hoofdstuk 13).

De lezer kan door deze indeling gemakkelijk bepaalde stukken (verantwoording,

techniek, specifieke beleidsterreinen) herkennen en overslaan of juist opzoeken.

De delen 3 en 4 zijn vooral gericht op de beleidsmatig geïnteresseerde lezer en zijn

los van de andere delen van het rapport leesbaar. De lezer wordt daarbij regelmatig

naar andere paragrafen of hoofdstukken verwezen voor verdere uitwerking of details

van een bepaald onderwerp.
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Ontwikkelingen in criminaliteit en

rechtshandhaving, 1988 t/m 1997

Dit hoofdstuk biedt inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen die zich in de afge-

lopen jaren op het terrein van de strafrechtshandhaving hebben voorgedaan. Hoe

heeft de criminaliteit bij minder- en meerderjarigen zich ontwikkeld? Tot welke ont-

wikkelingen in opgelegde sancties heeft dit geleid? In hoeverre zijn de organisaties

die bij de rechtshandhaving zijn betrokken, in financieel opzicht gegroeid?

Via een schets op hoofdlijnen3 worden de in dit rapport gepresenteerde prognoses

voor de diverse sanctieterreinen in een recent historisch perspectief gezet. Het

betreft, naast begripsmatige verduidelijkingen, een voornamelijk kwantitatieve

beschrijving. In het algemeen worden de ontwikkelingen in het laatste decennium

in beeld gebracht, van 1988 t/m 1997.

In de paragrafen 2.1 en 2.2 komen de criminaliteitsontwikkeling en (in beperkte

mate) de wijze van afdoening bij minderjarigen en bij meerderjarigen aan de orde.

Paragraaf 2.3 behandelt enkele kerngegevens in het handhavingsbeleid. In de

samenvattende paragraaf 2.4 worden de verschillende trends globaal met elkaar in

verband gebracht.

Wanneer in dit rapport over criminaliteit wordt gesproken, wordt het aantal geregi-

streerde misdrijven bedoeld. Het is een bekend gegeven dat de politiecijfers geen

volledig beeld geven van de criminaliteit. Uit slachtofferenquêtes en onderzoeken

naar de aangiftebereidheid komt naar voren dat van de totale criminaliteit tegen

burgers minder dan een derde bij de politie wordt gedocumenteerd (Schreuders e.a.,

1999). Niet door de politie geregistreerde delicten komen niet in het strafrechtelijk

circuit terecht en spelen dan ook geen rol bij de bepaling van de sanctiebehoefte.

2.1 Strafrechtelijk minderjarigen

Strafrechtelijk minderjarig zijn degenen die ten tijde van het begaan van een straf-

baar feit een leeftijd hebben tussen 12 en 18 jaar. De rechter kan, indien de dader

ten tijde van het begaan van het strafbare feit 16 of 17 jaar is en indien de ernst van

het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit

is begaan, daartoe aanleiding geeft, het strafrecht voor meerderjarigen toepassen.

3 Zie voor langere en meer gedetailleerde tijdreeksen en achtergronden Schreuders e.a. (1999). De in dit

rapport gepresenteerde cijfers zijn, waar mogelijk, gebaseerd op deze publicatie.
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Figuur 1: Aantal gehoorde minderjarige verdachten, 1988 t/m 1997
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Geregistreerde criminaliteit is pas aan een bepaalde categorie delictplegers, en dus

ook aan minderjarigen, toe te schrijven op het moment dat een verdachte bekend
is. De criminaliteit onder minderjarigen wordt daarom in beeld gebracht via de

ontwikkeling van door de politie gehoorde verdachten.

Figuur 1 schetst deze ontwikkeling voor een aantal delicten, voornamelijk uit het

Wetboek van Strafrecht. De vermogensdelicten vormen de meest omvangrijke

delictcategorie, al neemt het relatieve belang in de loop der jaren wat af. Vooral de

categorie geweldsdelicten steeg in de periode 1988 t/m 1997 enorm (met 150%).

De categorie'overig' bestond in 1988 voornamelijk uit delicten in verband met de

Wegenverkeerswet. Tien jaar later was het aandeel delicten tegen de Opiumwet en

tegen de Wet Wapens en munitie in deze categorie flink toegenomen. Hoewel dit

vanwege de kleinere aantallen in de figuur niet goed zichtbaar is, is er sprake van

een vrij forse stijging van de categorie 'overig' als geheel (met 60%).

In totaal steeg de (via gehoorde verdachten gemeten) geregistreerde jeugdcrimina-

liteit in de periode 1988 t/m 1997 met 17%. Deze stijging is des te opmerkelijker

gezien het feit dat de omvang van deze leeftijdsgroep in dezelfde periode met 12%

daalde.

Per 1 september 1995 is het herziene jeugdstrafrecht in werking getreden. Straffen,

maatregelen, strafmaat en toepassing van de Halt-afdoening zijn anders geregeld

dan vóór die datum. Zo kan zowel de officier van justitie (ovj) als de rechter een
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taakstraf opleggen. De belangrijkste sancties en strafrechtelijke maatregelen zijn de

taakstraf, de jeugddetentie, de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) en de

geldboete.

Van de sancties komt de Halt-afdoening4 veruit het meest voor (in 1997 21.000

maal). Daarnaast krijgen minderjarigen vooral taakstraffen opgelegd door de rechter

of worden deze met de ovj overeengekomen (in 1997 in totaal circa 7.700 maal). Ter

vergelijking: vrijheidsstraffen werden in 1996 circa 1.100 maal opgelegd. Paragraaf

2.3.2 geeft de ontwikkeling van de verschillende typen van sancties5 weer.

2.2 Strafrechtelijk meerderjarigen

Over de totale geregistreerde criminaliteit, dat wil zeggen, het aantal processen-

verbaal (pv's) dat de politie wegens misdrijven opmaakt, zijn cijfers beschikbaar.

In 1997 zijn in totaal 1,2 miljoen misdrijven geregistreerd (Schreuders e.a., 1999).

Verreweg het grootste aantal misdrijven heeft betrekking op het Wetboek van Straf-

recht. In orde van grootte veel minder belangrijk, maar met bijna 100.000 zaken toch

substantieel, is het aantal misdrijven in het kader van de Wegenverkeerswet. Daar-

naast worden er in beperkte mate pv's opgemaakt tegen misdrijven omschreven in

de Opiumwet (in 1997 10.000 zaken), de Wet Wapens en munitie (2.000 zaken), de

Wet Economische delicten (1.800 zaken), het Wetboek Militair strafrecht (400 zaken)

en 'overige wetten' (900 zaken).

Figuur 2 geeft de ontwikkeling van de belangrijkste delictcategorieën uit het Wet-

boek van Strafrecht weer. Het aantal misdrijven in verband met het Wetboek van

Strafrecht is in de eerste helft van de jaren negentig toegenomen (in 1994 met

15% gestegen ten opzichte van 1988) en daarna weer gedaald (in 1996 en 1997 nog

slechts 3% respectievelijk 6% hoger dan in 1988). Deze trend wordt grofweg bepaald

door de grootste delictcategorie, te weten de vermogensdelicten, al is het aantal

vermogensdelicten in 1997 zelfs iets lager dan in 1988. Niet duidelijk zichtbaar in

de figuur is het feit dat het aantal geweldsdelicten in deze periode vrij constant

steeg (in totaal 40%), en dat aantal vernielingen en delicten tegen de openbare orde

eveneens, hoewel meer recentelijk, sterk toenam (in 1997 50% hoger dan in 1988).

In tien jaar tijd is het aandeel niet-vermogensdelicten toegenomen van 17% naar

24%.

De geregistreerde criminaliteit in verband met het Wetboek van Strafrecht nam in

de periode 1988 t/m 1997 met 6% toe; de totale geregistreerde criminaliteit (dus

inclusief de eerdergenoemde overige wetten) steeg nog iets sterker (8%). Dit heeft

te maken met een vrij forse stijging van het aantal misdrijven in verband met de

Yr1

4 Feitelijk gaat het bij Halt niet om een door de rechter opgelegde of met de ovj overeengekomen sanctie.

In dit rapport worden de Halt-afdoeningen echter wel tot de sancties gerekend.
5 Op boetes als sanctiemodaliteit wordt in dit rapport niet ingegaan.
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Figuur 2: Ontwikkeling van de geregistreerde misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht,

1988 t/m 1997
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Wegenverkeerswet (met ruim 30%) en met de Opiumwet (meer dan verdubbeling).

Bij dit type 'haaldelicten' is overigens niet duidelijk of en in hoeverre deze stijging is

toe te schrijven aan een grotere inzet van de politie op deze terreinen of aan (daad-

werkelijk) toegenomen criminaliteit.

De geregistreerde criminaliteit steeg met 8% iets sterker dan de omvang van de

totale bevolking boven de 12 jaar, die 5% groeide.

Het aantal opgehelderde zaken bleef achter bij het aantal geregistreerde misdrijven.

Alleen bij geweldsdelicten steeg het aantal ophelderingen, bij de overige delicten

bleef dat ongeveer gelijk of nam zelfs af (verkeersmisdrijven). In de politiestatistiek

wordt een misdrijf als opgehelderd beschouwd als van het desbetreffende misdrijf

ten minste één verdachte bij de politie bekend is.

Van alle bij de opsporingsinstanties geregistreerde misdrijven komt, voor een groot

deel samenhangend met het aantal ophelderingen, slechts een beperkt deel (een

kleine 20%) terecht bij de parketten van het Openbaar Ministerie (OM).

In 1997 werden bij de parketten bijna 250.000 zaken ingeschreven, dat wil zeggen

dat daarbij ten aanzien van ten minste één verdachte vervolging is ingesteld. Ten

opzichte van 1988 is sprake van een daling van circa 3%; in de tussenliggende jaren

is er sprake van schommelingen met 1994 als `hoogtepunt' (bijna 275.000 zaken).

In 1997 betroffen de meeste zaken (bijna 60%) feiten uit het Wetboek van Strafrecht.

De overige zaken waren misdrijven uit de Wegenverkeerswet, zoals rijden onder

invloed en doorrijden na ongeval (19%), of strafbare feiten uit de Wet Economische

delicten (12%), de Opiumwet (5%) en de Wet Wapens en munitie (2%).
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Tabel 2: Verhouding tussen de ingeschreven strafzaken, de afdoeningen door het

Openbaar Ministerie en de afdoeningen door de rechter, 1997

wet ingeschreven zaken afdoeningen OM afdoeningen rechter

(=100%) absoluut % absoluut %

Wetboek van Strafrecht 143.632 70.520 49 65.695 46

Wegenverkeerswet 47.808 22.405 47 24684 52

Wet Economische delicten 29.770 20.201 68 6.682 22

Opiumwet 11.932 4.303 36 6.413 54

Wet Wapens en munitie 5.261 3.630 70 2.015 38

overige strafwetten 11.495 6.342 55 3.066 27

totaal 249.898 12.301 51 108.553 43

Bron: CBS, WODC

Welk verschil is er in de verhouding tussen de aantallen strafbare feiten, naar type

delict, in de verschillende fasen van het strafrechtelijke traject? Ofwel: Welke delic-

ten gaan langs de meeste schakels van de strafrechtsketen en passeren de meeste

filters? Tabel 2 geeft voor 1997 een indruk van de verhouding tussen de bij het OM

ingeschreven zaken en de afdoeningen in het vervolgtraject. In 1997 bleek circa 50%

van de bij het OM ingeschreven zaken door het OM zelf te zijn afgedaan (sepots en

transacties). Dit gebeurde relatief vaak bij delicten in verband met de Wet Econo-

mische delicten en bij de Wet Wapens en munitie.

Ten opzichte van voorgaande jaren is het aantal sepots (absoluut en relatief gezien)

afgenomen en het aantal transacties gestegen.

In 1997 is ruim 40% van de ingeschreven zaken door de rechter afgehandeld, relatief

vaak betreft dat Opiumwet-zaken.

2.3 Kerncijfers aangaande ontwikkelingen in het handhavingsbeleid

2.3.1 Financiële middelen van politie en rechterlijke macht

De politie is, afgezien van preventie, de eerste instantie in de strafrechtelijke keten

en in dit verband belast met de opsporing van misdrijven. In verband met de ver-

onderstelde toenemende criminaliteit klinkt vaak de roep om 'meer blauw op straat'.

In de periode 1988 t/m 1997 steeg het politiebudget van 3,5 naar 5,7 miljard gulden.

Overigens heeft een onderzoek van de Algemene Rekenkamer (AR) in 1994 aan-

getoond dat de feitelijke personele sterkte van de politie achterbleef bij de op dat

moment geconstateerde extra budgettaire ruimte. De feitelijke sterkte nam tussen

1986 en 1992 toe met 800 fte, terwijl deze volgens de AR met de extra begrotings-

ruimte hadden kunnen leiden tot 1.900 fte extra. Daarbij constateerde de AR een

verandering in samenstelling van de politie: de omvang van het executieve perso-
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neel nam af (!) en die van het administratieve en technische personeel nam toe

(Algemene Rekenkamer, 1993-1994, p. 28).6

Gegevens over de voor de staande en de zittende magistratuur (OM en rechters)

ingezette financiële middelen zijn niet voor deze instanties afzonderlijk beschikbaar.

De middelen voor de rechterlijke macht zijn de afgelopen tien jaar ruim verdubbeld,

van bijna 500 miljoen gulden in 1988 tot ruim 1,1 miljard in 1997.

Figuur 3 toont de ontwikkeling van de totale middelen van de politie en de rechter-

lijke macht (inclusief het OM) in de periode 1988 t/m 1997.7 De middelen van de

rechtspraak zijn (met 130%) relatief sterk gestegen in vergelijking met die voor

de politie (een stijging van ruim 60%). Zelfs na correctie voor inflatie8 namen de

budgetten in reële zin fors toe: 80% bij de rechterlijke macht en bijna 30% bij de

politie. In absolute zin zijn de verhoudingen omgekeerd: de politie kreeg er tussen

1988 en 1997 2,2 miljard gulden bij; de rechterlijke macht daarentegen nog geen

700 miljoen.

Er zijn aanwijzingen dat de uitbreiding van middelen voor de rechtspraak zich

(meer dan bij de politie) concreet in uitbreidingen in de personele sfeer heeft

vertaald. Gegevens over de personeelsbezetting bij de rechterlijke colleges (Hoge

Raad, gerechtshoven, arrondissementsrechtbanken, kantongerechten, de Raden

van Beroep en het ondersteunende personeel) wijzen op een toename van 6.365 fte

in 1990 naar 9.110 in 1997, ofwel een stijging van ruim 40%.

2.3.2 Ontwikkeling sanctiecapaciteit minderjarigen

Halt, taakstraffen minderjarigen en ondertoezichtstellingen

In figuur 4 is de ontwikkeling van de extramurale jeugdsancties (Halt, taakstraffen

voor minderjarigen) gepresenteerd alsmede het aantal (civielrechtelijke) onder-

toezichtstellingen (ots'en). De laatste categorie is weliswaar geen sanctie maar is

(hoofdzakelijk) voor de bepaling van de behoefte aan behandelplaatsen in de justi-

tiële jeugdinrichtingen van belang (zie verder hoofdstuk 7).

6 Tijdens een overleg in de Tweede Kamer op 12 april 1999 bleek dat nog steeds niet duidelijk is hoeveel

politie-agenten er zijn en in hoeverre recente uitbreidingen van de financiële middelen daadwerkelijk

tot uitbreiding van de fysieke sterkte hebben geleid.

7 Overigens zij opgemerkt dat voor beide instanties geldt dat de genoemde budgetten niet (alleen)

worden aangewend voor de strafrechtelijke handhaving. De politie houdt zich bijvoorbeeld ook met

preventie en overtredingen bezig. De rechterlijke macht kent, behalve het strafrecht, ook het civiel- en

het bestuursrecht. In verband met het ontbreken van (systematische) specifiekere gegevens, worden

hier de totale bedragen genoemd (en elders in het rapport gebruikt). Wel zijn globale schattingen

beschikbaar van de aan strafrechtelijke handhaving toe te schrijven ingezette middelen bij politie (bijna

25%) en rechterlijke macht (circa 40%; WODC, 1996). Zie ook Schreuders e.a. (1999).

8 Hiervoor is een samengestelde index gehanteerd, op basis van een loonkostenindex en het prijsindex-

cijfer voor de gezinsconsumptie. De loonindex weegt hierbij het zwaarst.
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Figuur 3: Ontwikkeling van de financiële middelen van politie en rechterlijke macht, 1988

t/m 1997 (index, 1988=100)
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Figuur 4: Ontwikkeling van Halt-afdoeningen, taakstraffen' en ondertoezichtstellingen,

1988 t/m 1997
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Door een registratiewijziging zijn de aantallen taakstraffen vanaf 1996 niet vergelijkbaar met eerdere jaren.

Bron: DPJS, Halt Nederland, Mvj

Over de hele linie nam in de periode 1988 t/m 1997 het aantal 'afdoeningen' bij

de minderjarigen toe. Vooral het aantal Halt-verwijzingen steeg fors en is vrijwel

vertienvoudigd tot bijna 21.000 in 1997. Ook bij taakstraffen was er sprake van

een behoorlijke toename, zij het minder fors. In beide gevallen heeft de relatief
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Figuur 5: Capaciteit van de justitiële jeugdinrichtingen, 1988 t/m 1997
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sterke uitbreiding te maken met het feit dat deze sancties pas in het midden van

de jaren tachtig zijn ontstaan en in de loop van de jaren een volwaardige plaats

hebben gekregen. Met de wijziging van het jeugdstrafrecht in 1995 hebben de

Halt-afdoening en de taakstraffen een wettelijke basis gekregen. Hiermee samen-

hangend is er bijvoorbeeld ook pas sinds kort een dekkend landelijk netwerk Halt-

bureaus.
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Justitiële jeugdinrichtingen
Er zijn twee typen van plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen: opvang- en behan-

delplaatsen. Het merendeel van de jeugdigen in de (gesloten) opvanginrichtingen zit

daar op strafrechtelijke basis. Voor een groot deel gaat het om preventief gehechte

jeugdigen (67% in 1997); slechts 14% van de populatie betreft veroordeelde jeugdi-

gen. In de behandelinrichtingen zit twee derde op civielrechtelijke basis (ots'en), al

neemt het aandeel strafrechtelijk geplaatsten hier de laatste jaren toe (14% in 1993,

36% in 1997).

Figuur 5 geeft de formele capaciteit van de justitiële jeugdinrichtingen weer, zoals

deze telkens aan het eind van het jaar wordt opgemaakt (ultimo capaciteit). Figuur 5

geeft aan dat bij de justitiële jeugdinrichtingen, ofwel de intramurale opvang, in de

onderzochte periode meer dan een verdubbeling van de capaciteit is gerealiseerd

(van bijna 670 plaatsen in 1988 naar ruim 1.400 in 1997). De relatief sterkste stijging

deed zich, samenhangend met het sterk gestegen aantal ots'en (zie figuur 4) voor bij

de behandelinrichtingen.
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Figuur 6: Sancties voor meerderjarigen, 1988 t/m 1997 (index, 1988=100)
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2.3.3 Ontwikkeling van de sanctiecapaciteit voor meerderjarigen

De meest opgelegde vrijheidsbeperkende straf voor meerderjarigen is de gevange-

nisstraf. Vooral de laatste jaren zijn de taakstraffen in opmars. De tbs-maatregel

wordt minder vaak opgelegd.

In figuur 6 is de ontwikkeling van de capaciteit van het gevangeniswezen en tbs-

inrichtingen geschetst, naast die van de taakstraffen. De ontwikkeling van de (extra-

murale) taakstraffen is het afgelopen decennium sterker geweest dan die van de

intramurale capaciteit (gevangeniswezen, tbs-inrichtingen). In absolute zin gaat het,

zeker in het geval van de tbs, om verschillende orden van grootte. Rond 1990 was

er een celcapaciteit in het gevangeniswezen van bijna 7.200 cellen, werden 6.600

taakstraffen uitgevoerd en besloeg de tbs-capaciteit nog geen 500 plaatsen. In 1997

zijn de niveaus (nog) verder uiteen komen te liggen: bijna 900 tbs-plaatsen, circa

12.250 plaatsen in het gevangeniswezen en ruim 16.000 gestarte taakstraffen.

2.4 Samenvatting

In de periode 1988 t/m 1994 steeg de geregistreerde criminaliteit met bijna 16% om,

na wat schommelingen, in 1997 op een stijging van 8% uit te komen ten opzichte

van 1988: van 1,1 miljoen delicten in 1988 tot ruim 1,2 miljoen in 1997. Belangrijke

stijgingen komen in het algemeen voor bij de Opiumwet, 'vernieling en openbare

orde' en 'geweld'.

.............................,,...ti .:. -.......
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Het aantal gehoorde minderjarige verdachten neemt vooral de laatste jaren sterk

toe en resulteerde in een stijging tussen 1988 en 1997 van 17%. Ook hier zijn in het

bijzonder de Opiumwet en de geweldsdelicten de belangrijkste stijgingen naast,

specifiek bij de minderjarigen, (recentelijk) een forse toename in verband met de

Wet Wapens en munitie.

De budgetten van de instanties die zich bij uitstek met de rechtshandhaving

(opsporing, vervolging) bezighouden, stegen, in vergelijking met de criminaliteit,

zeer sterk. Het budget van de politie steeg met 60% (van 3,5 naar 5,7 miljard), dat

van de rechterlijke macht en het OM wordt verdubbelde ruimschoots (van ruim 500

miljoen naar 1,2 miljard)? Overigens lijkt deze uitbreiding van financiële middelen

zich alleen bij de rechterlijke macht duidelijk in de personele sfeer te vertalen (een

stijging van 40%).

Het aantal sancties dat in dezelfde periode is uitgevoerd, steeg aanzienlijk. Vooral

de extramurale capaciteit ontwikkelde zich explosief: van een verdrievoudiging bij

taakstraffen meerderjarigen tot een vertienvoudiging bij Halt. Bij de jeugd lijken

de sterke stijgingen samen te hangen met het volwaardig worden van de Halt-

afdoening en de taakstraffen, bijvoorbeeld omdat er pas sinds kort een dekkend

landelijk netwerk is of omdat de straf sinds kort een wettelijke basis heeft. Bij de

meerderjarigen lijkt de uitbreiding meer het gevolg van intensiveringen. De intra-

murale capaciteit (jeugdinrichtingen, gevangeniswezen en tbs-inrichtingen) ver-

dubbelde in de beschreven periode.

Dit is niet de plaats om de geschetste ontwikkelingen uitputtend met elkaar in

verband te brengen of te evalueren. Hier volstaat het te constateren dat in het

afgelopen decennium de (financiële) inspanningen van de overheid op het gebied

van opsporing, vervolging en berechting zeer fors zijn toegenomen, althans wanneer

deze worden afgezet tegen de ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteit (met

een stijging van 8% in dezelfde periode). Opvallend is dat, ondanks de uitbreiding

van de financiële middelen bij de politie, het aantal ophelderingen (behalve bij de

geweldsdelicten) niet toenam.

Het aantal uitgevoerde sancties steeg desondanks zeer sterk. Vooral de 'lichtere'

(extramurale) afdoeningstypen vertoonden een explosieve groei. De verdubbeling

van de intramurale capaciteit lijkt meer gematigd, maar is in vergelijking met de

criminaliteitsontwikkeling, toch opvallend te noemen. Gezien het feit dat de aard

van de criminaliteit het afgelopen decennium duidelijk zwaarder is geworden

(drugs, geweld), en het strafrecht juist inzoomt op plegers van ernstige delicten en

sterk recidiverende delinquenten, is de ontwikkeling in de sanctiecapaciteit wellicht

beter te plaatsen.

9 Na correctie voor inflatie (zie noot 8) stijgt het politiebudget nog met bijna 30% en het budget van de

rechterlijke macht met bijna 80%.
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Evaluatie Jukebox-1

Het SCP heeft in 1997 op verzoek van het ministerie van justitie een model ontwik-

keld voor de te verwachten sanctiecapaciteit voor meerderjarigen, voor zover dit

vrijheidsstraffen en taakstraffen betreft. Achtergrond van het verzoek vormde de

herijking door de Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit van de tot dan toe door het

ministerie gehanteerde prognosemethodieken (Werkgroep Prognose sanctiecapa-

citeit, 1997). In 1998 is het door het SCP ontwikkelde model (Jukebox-1) voor het

eerst gebruikt om de prognose op te stellen voor het gevangeniswezen (exclusief

de vreemdelingenbewaring) en de taakstraffen voor meerderjarigen (Werkgroep

Prognose sanctiecapaciteit, 1998).

Uiteraard is, zowel door het SCP als door de genoemde werkgroep, het model in een

aantal opzichten op validiteit en bruikbaarheid getoetst. Aan de beslissing om het

onderhavige model te gebruiken in plaats van de tot dan toe gangbare methode, is

een toetsing van de prestaties van het model voorafgegaan. Desalniettemin is een

nadere kritische beschouwing van het model zinvol.

Een diepgaande evaluatie van de voorspelkracht en de inhoudelijke plausibiliteit

van het onderhavige model past in het groeiproces, waarin de ontwikkeling van dit

(soort van) model(len) gezien moet worden. De uitkomsten van deze evaluaties zijn

daarbij niet alleen van belang in verband met de eventuele verbeteringen in het

verklaringsmodel zelf, maar kunnen ook gevolgen hebben voor nog te ontwikkelen

modellen op andere terreinen.

Op grond van bovenstaande overwegingen heeft het WODC, dat conform de voor-

stellen van de werkgroep vanaf 1998 met het opstellen van de prognoses is belast,

besloten tot het laten uitvoeren van een nadere evaluatie van Jukebox-1. Het onder-

zoek spitst zich toe op twee hoofdvragen en is in verband met de vereiste specifieke

deskundigheden door twee verschillende externe onderzoeksbureaus uitgevoerd.

Het gaat om een kwalitatieve en een kwantitatieve analyse, met de volgende vragen.

1 Welke inhoudelijke kanttekeningen zijn bij het door het SCP ontwikkelde model

te plaatsen? Hierbij worden deskundigen binnen en (in beperkte mate) buiten

het ministerie van justitie geconsulteerd, ter beoordeling van de plausibiliteit

ofwel geloofwaardigheid van de variabelen, de relaties daartussen en het model

als geheel. De niet in het model onderzochte verklaringen en het ontbreken van

variabelen of invalshoeken vormen verdere aandachtspunten.

2 Wat is (retrospectief) de voorspelkracht van Jukebox-1?

Over de afgelopen tien jaar is nagegaan wat het model voorspelt (op basis van de

destijds beschikbare gegevens) aan capaciteitsbehoefte. Deze uitkomst is vergeleken

met: (1) de beschikbare eerdere prognoses, (2) de (achteraf geconstateerde) werke-
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lijke behoefte aan celcapaciteit en (3) de resultaten van een (eenvoudig) tijdreeks-

model.

Het SCP heeft eerder een confrontatie gemaakt van een voorspelling achteraf van

de periode 1990 t/m 1994 op basis van Jukebox-1 enerzijds, met de eerder door

Justitie over deze periode gedane voorspellingen en de realisaties anderzijds. De

bevindingen waren weliswaar gunstig te noemen voor Jukebox-1, maar hadden

slechts betrekking op één, in haar totaal bekeken, periode ofwel één waarneming.
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In dit hoofdstuk wordt eerst een korte beschrijving gegeven van Jukebox-1 (para-

graaf 3.1). Vervolgens worden de bevindingen van de onderzoeksbureaus sec gerap-

porteerd en in een nadere beschouwing, met het oog op mogelijke aanpassingen

van Jukebox-1, geïnterpreteerd. Daarbij worden de resultaten van de kwalitatieve

(paragraaf 3.2) en van de kwantitatieve analyse gepresenteerd (paragraaf 3.3). De

beleidsmatig geïnteresseerde lezer kan volstaan met de samenvatting aan het eind

van deze paragrafen. Hierin worden de aanleiding, de werkwijze en de belangrijkste

bevindingen kort weergegeven. Voor de meer in (technische) details geïnteresseerde

lezer, zijn de specifieke bevindingen en de interpretaties in de hierop volgende

subparagrafen opgenomen. Paragraaf 3.4 gaat in op de toetsing van de begin 1998

op basis van Jukebox-1 opgestelde prognoses voor 1997 en 1998. In paragraaf 3.5

vindt een nadere beschouwing plaats en worden conclusies getrokken.

3.1 Beschrijving Jukebox-1

De naam Jukebox-1 is een samentrekking van Justitie-ketenmodel, waarbij de 1 staat

voor de eerste box (module) in een rij. Jukebox-1 is een zogeheten verklaringsmodel.

De kracht van een verklaringsmodel schuilt erin dat het een expliciet kwantitatief

verband legt tussen de verklarende variabelen en de te verklaren variabele. Dat

maakt het mogelijk om op grond van (bijvoorbeeld door het CBS of het Centraal

Planbureau (CPB) ontwikkelde) prognoses of scenario's voor de verklarende variabe-

len ramingen te maken van de te verklaren variabele. Voor een volledige beschrijving

en verantwoording van Jukebox-1 wordt verwezen naar bijlage 3 van het rapport van

de Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit (1997) en een nog te verschijnen SCP-

rapport.

De basisstructuur van het model is weergegeven in figuur 7. Hieruit komt duidelijk

naar voren dat Jukebox-1 betrekking heeft op de totale strafrechtelijke keten: van

criminaliteitsontwikkelingen (aantal delicten) via opsporingen door de politie tot de

rechterlijke afdoeningen (gevangenisstraffen en taakstraffen meerderjarigen). In de

toelichting wordt in deze paragraaf alleen op de gevangenisstraffen ingegaan. Voor

taakstraffen geldt mutatis mutandis een analoge redenering. De plus- en mintekens

in figuur 7 geven aan dat het om positieve en negatieve verbanden gaat.
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Figuur 7: Jukebox-1
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Jukebox-1 bestaat uit zes 'submodellen'. Elk submodel doet een voorspelling van het

aantal en de duur van gevangenisstraffen voor een bepaalde categorie misdrijven.

Optelling van die straffen levert het totale aantal opgelegde detentiejaren op. De

categorieën misdrijven sluiten aan op de CBS-indeling en betreffen: (1) gewelds-

misdrijven, (2) eenvoudige diefstallen, (3) gekwalificeerde diefstallen, (4) rijden

onder invloed en weigeren bloedproef, (5) Opiumwetmisdrijven en (6) overige
misdrijven.
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In paragraaf 4.1 wordt ingegaan op de invloed van de belangrijkste variabelen op de

capaciteitsbehoefte.

3.2 Kwalitatieve evaluatie

3.2.1 Algemene bevindingen van KPMG

Het gebruik van modellen in de beleidsvoorbereiding

In de discussiebijeenkomsten is waardering uitgesproken voor het model in zijn

huidige vorm.10 Hierbij is het niet alleen van belang dat het huidige model voorals-

nog betere voorspellingen heeft opgeleverd dan de oude tijdreeksmodellen, maar is

het ook van belang dat het gaat om een verklaringsmodel. Een dergelijk model levert

niet alleen prognoses op, maar draagt ook bij aan de kennis van de achtergronden

van criminaliteit, opheldering en bestraffing, en daarmee indirect aan de kwaliteit

van de beleidsvorming.

Het model werd door de deelnemers aan de discussiebijeenkomsten gezien als een

goed instrument voor de beleidsvoorbereiding. Wel werd opgemerkt dat het aan-

beveling verdient de onzekerheid omtrent de prognoses tot uitdrukking te brengen

door voorspellingsintervallen te presenteren in plaats van puntvoorspellingen.

Daarnaast moet bij het gebruik rekening worden gehouden met mogelijke maat-

schappelijke en beleidsmatige verstoringen die in het model niet zijn opgenomen.

In de discussiebijeenkomsten is benadrukt dat het model in zijn huidige vorm geen

eindstation moet zijn. Er is een groot aantal suggesties gedaan voor aanpassing en

aanvulling van het model die op hun haalbaarheid en hun bijdrage aan de kwaliteit

van de voorspellingen zouden kunnen worden getoetst.

De beschikbaarheid van gegevens

Bij het ontwikkelen van een model is het zaak om te roeien met de riemen die men

heeft. Dat brengt belangrijke beperkingen met zich mee, omdat van een aantal

variabelen waarvan theoretisch mag worden verwacht dat ze van invloed zijn op

het beroep op de sanctiecapaciteit, geen gegevens voorhanden zijn. Een voorbeeld

hiervan vormen gegevens over daders die een belangrijke aanvulling zouden kun-

nen vormen op de in het huidige model gebruikte informatie over de omvang van

de criminaliteit. Daarnaast zou specifieke informatie over de aanwending van de

middelen voor politie en justitie de kwaliteit van het model en de prognoses kunnen

verbeteren.

Voor de langere termijn verdient het hierom aanbeveling om niet alleen te proberen

de kwaliteit van het model op basis van de bestaande gegevens te verbeteren, maar

10 In deze paragraaf staat de letterlijke tekst van het samenvattende hoofdstuk van het rapport (KPMG,

1998).
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ook gericht te streven naar verbetering van de informatievoorziening op deze terrei-

nen. Het gaat hier immers om belangrijke managementinformatie die de effectiviteit

van het beleid ten goede kan komen.

Suggesties voor aanpassing van het model

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de structuur van het model tijdens

de discussiebijeenkomsten niet ter discussie heeft gestaan en dat de verbanden in

het model grotendeels als plausibel ervaren zijn. Wel zijn tijdens de bijeenkomsten

verschillende suggesties gedaan voor aanpassingen van het model die ten goede

zouden kunnen komen aan de verklarings- en de voorspelkracht van het model.

Gegeven de beperkte aanwezigheid van de gegevens zijn echter niet alle suggesties

toepasbaar.

Een van de suggesties die zijn gedaan, is dat het model zich zou kunnen richten op

de daders in plaats van op de delicten. Dergelijke cohortmodellen zijn in Groot-

Brittannië in gebruik en lijken goede resultaten op te leveren.

Een andere suggestie heeft betrekking op het blikveld van het model. Het huidige

model heeft betrekking op zes soorten van misdrijven, terwijl slechts een beperkt

aantal misdrijven van substantiële invloed is op het beroep op de celcapaciteit. Het

model zou zich tot die misdrijven kunnen beperken. Een uitgesproken nadeel hier-

bij is dat hierdoor prognoses voor taakstraffen in het geding komen. Anderzijds zijn

ook suggesties gedaan om het blikveld juist te verruimen, bijvoorbeeld door de op-

name van alternatieve of aanvullende maatschappelijke factoren ter verklaring van

de omvang van de criminaliteit. In enkele gevallen is gesuggereerd de opgenomen

variabelen nader te preciseren. In de huidige versie van het model zijn als beleids-

variabelen slechts de middelen voor politie en justitie opgenomen. Zo mogelijk zou

gebruik kunnen worden gemaakt van aanvullende informatie over de aanwending

van die middelen.

Een terugkoppelingseffect dat in het model ontbreekt, is het effect dat uitgaat van

de beschikbaarheid van vrije sanctiecapaciteit op het aantal ophelderingen door de

politie en het aantal bestraffingen door de rechterlijke macht.

3.2.2 Specifieke bevindingen van KPMG

De in de expertisebijeenkomsten aangedragen suggesties hebben vrijwel alle betrek-

king op (1) de meting van variabelen of (2) het wel of niet opnemen van variabelen

in het model. Uitzonderingen vormen het idee van cohortmodellen (waar de dader-

invalshoek vooral op lijkt te duiden), de gevraagde nadere analyse van recente

ontwikkelingen bij geweldsmisdrijven en de aanbeveling om, daar waar gevonden

verbanden alleen binnen zekere marges gelden, dit duidelijk aan te geven. In het

algemeen blijkt dat de meningen van de deelnemers over de wenselijkheid en de

haalbaarheid van de voorstellen soms nogal uiteenlopen.
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Er zijn suggesties gedaan om een aantal variabelen nauwkeuriger te meten:

- het aantal jongeren en het aandeel allochtonen;

- de op misdrijven betrekking hebbende middelen voor politie en justitie;

- de onherroepelijke straftoemeting;

- de gepercipieerde pakkans;

- alternatieven voor meting van bepaalde maatschappelijke factoren.

In verband met het model als geheel is voorgesteld:

- minder delictcategorieën op te nemen;

- aandacht te besteden aan de effecten van politiebeleid op de verhouding tussen

criminaliteit en ophelderingen;

- meer nadruk te leggen op daders en recidive in plaats van, of naast, de delicten

als invalshoek;

- een terugkoppeling te maken van de benutting van de celcapaciteit op de aan-

tallen ophelderingen en (aantallen en duur van de) gevangenisstraffen;

- in de toekomst aandacht te besteden aan effecten van taakstraffen en de taak-

strafkans op criminaliteit;

- punitiviteit en snelheid van justitieel handelen (in uren, hooguit dagen) op te

nemen als extra verklarende variabelen voor het aantal bestraffingen.

3.2.3 Interpretatie en nadere beschouwing

Er is geconstateerd dat het huidige model geen eindstation moet zijn, maar dat het

voortdurend moet worden aangepast aan nieuwe inzichten. Dit past goed in de

opvatting dat het ontwikkelen van dit soort van modellen een groeiproces is. De

aanbeveling om de onzekerheid omtrent prognoses beter tot uitdrukking te brengen

verdient, ook vanuit dit perspectief, zeker uitvoering. De berekening van betrouw-

baarheidsmarges is echter, gezien het gebruik van meer (sub)modellen, geen een-

voudige zaak en daarmee niet direct uitvoerbaar. Bij de onderhavige prognoses zal

wel anderszins op de onzekerheden omtrent prognoses worden ingegaan en zullen

bijvoorbeeld, waar mogelijk, consequenties van alternatieve ontwikkelingen van de

belangrijkste exogene" variabelen in beeld worden gebracht, als een soort gevoelig-

heidsanalyse.

In het kader van de onderhavige actualisering van de prognose laten de thans

beschikbare gegevens geen concrete verbeteringen in de meting van variabelen

toe. Het inpassen van (cohort)analyses op daderniveau en recidive zal eveneens

op de langere termijn, dat wil zeggen bij de verdere programmering van de model-

ontwikkeling, worden ingepast (zie verder hoofdstuk 13). Duidelijk is al wel dat de

11 Exogene variabelen zijn de variabelen die in het model een rol spelen bij de verklaring van de ont-

wikkeling van de te voorspellen variabelen, maar niet zelf in het model voorspeld worden (bijvoorbeeld

demografie, economische groei, werkloosheid, inzet van middelen bij de politie en rechtspraak).
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suggestie om minder delictcategorieën op te nemen in ieder geval niet wordt over-

genomen, omdat de mogelijk te realiseren winst in efficiëntie ondergeschikt is aan

de noodzaak ook voor de lichtere sancties (taakstraffen) prognoses op te stellen.

Op dit moment is de constatering van belang dat de structuur en de meeste verban-

den in het model plausibel worden gevonden. Een uitzondering wordt nog gemaakt

voor de delictcategorie `geweld' in het model.

Merk op dat de waardering van de deelnemers niet alleen op de voorspelkracht

van het model is gebaseerd, maar ook berust op het feit dat het om een verklarings-

model gaat. Het model wordt gezien als een goed instrument voor de beleidsvoor-

bereiding.

3.2.4 Samenvatting

Het Bureau voor Economische Argumentatie van KPMG (verder aangeduid met

KPMG) heeft in opdracht van het WODC discussiebijeenkomsten over Jukebox-1

georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten was de deelnemers zich te laten

uitspreken over de plausibiliteit van de in het model gepresenteerde verbanden.

Omdat in deze fase allereerst de beoordeling van Jukebox-1 voor de (Justitie)praktijk

vooropstond, hebben aan de discussie vijftien vertegenwoordigers van de bij de

prognose betrokken instanties deelgenomen12: het Parket-Generaal van het OM (2),

de Stichting Reclassering Nederland (1), de dienst justitiële Inrichtingen (1), de

directies Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid (2), Financieel-Economische Zaken (2)

en Algemene Justitiële Strategie (2) en het WODC (5).

KPMG heeft ter voorbereiding op de discussiebijeenkomsten voor de deelnemers

een vereenvoudigde beschrijving van Jukebox-1 gemaakt en de in het model aan-

wezige verbanden op verschillende manieren gepresenteerd. Hierdoor kon tijdens

de discussiebijeenkomsten door de deelnemers systematisch en gericht worden

gesproken over de plausibiliteit van (1) de richting en significantie van de gevonden

verbanden en (2) de invloed van maatschappelijke factoren en beleid in Jukebox-1.

Deze vereenvoudigde beschrijving is in het verslag van de discussie-bijeenkomsten

opgenomen (KPMG, 1998).

De eindconclusie van het rapport luidt dat`(...) Jukebox-1 zich nu reeds leent voor

gebruik in de beleidsvoorbereiding, maar dat op langere termijn gewerkt kan wor-

den aan aanpassing of uitbreiding van het model. Dit werk zou zich niet moeten

beperken tot verbeteringen die mogelijk zijn op bestaande gegevens, maar zou zich

ook moeten uitstrekken tot noodzakelijke verbeteringen in de informatievoorzie-

ning.'

12 Tussen haakjes staat het aantal vertegenwoordigers per organisatie.
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3.3 Kwantitatieve evaluatie

3.3.1 Algemene bevindingen van de SEO
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De stabiliteit van Jukebox-1

De SEO heeft de stabiliteit van Jukebox-1 onderzocht door de totale periode op min

of meer willekeurige wijze te splitsen. Om na te gaan of een structuurbreuk optreedt

vlak voor de periode waarin Jukebox-1 voor voorspellingen wordt gebruikt, is geke-

ken of het model in de periode 1956 t/m 1990 (het'testmodel') vergelijkbaar is met

Jukebox-1 (dat waarnemingen tot en met 1995 meeneemt). De toetsing heeft plaats-

gevonden zowel op het niveau van de afzonderlijke vergelijkingen in het model (ver-

gelijking van coëfficiënten) als op het niveau van het model als geheel (vergelijking

van de prognoses van Jukebox-1 en het testmodel). Indien de coëfficiënten en prog-

noses van Jukebox-1 en het testmodel statistisch gezien voldoende overeenkomen,

kan jukebox-1 stabiel worden genoemd.

De SEO stelt vast dat er indicaties zijn dat het model op sommige plaatsen niet

stabiel is. Voor de vergelijkingen in het model betreffende de delictcategorie 'gekwa-

lificeerde diefstal' en de vergelijkingen in het submodel 'schuldigverklaringen' zijn

significante structuurbreuken vastgesteld. Bij het vergelijken van de prognoses

tussen Jukebox-1 en het testmodel worden bovendien forse verschillen in voor-

spelde niveaus aangetroffen.

Het is nog onduidelijk in hoeverre deze bevindingen worden beïnvloed door grotere

ruis in de gegevens over de laatste jaren. Zo zijn in het testmodel juist die waarne-

mingen buiten beschouwing gebleven waarvan bekend is dat ze minder nauwkeurig

zijn.13 Met andere woorden, het is niet duidelijk of het probleem daadwerkelijk als

structuurbreuk moet worden omschreven danwel als probleem in de aard van de

gegevens en de gegevensverzameling.14 De SEO biedt geen duidelijkheid op dit punt.

Wel beveelt zij, gelet op de problematiek, aan om het model 'bij gebruik als prog-

nose-instrument regelmatig te actualiseren en te herschatten bij het beschikbaar

komen van recente gegevens'. Gezien het voornemen de prognoses jaarlijks te

actualiseren, is in de uitvoering van deze aanbeveling feitelijk al voorzien.

Voorspelkracht Jukebox-1 vergeleken met eerdere prognoses van justitie

De SEO plaatst een aantal kanttekeningen bij de mogelijkheid om de feitelijke

capaciteitsbehoefte en de prognoses van Jukebox-1 te vergelijken. In het algemeen

stelt de SEO vast dat de kans groot is dat voorspelfouten optreden. Dit geldt zowel

13 Sinds 1991 publiceert het CBS geen gegevens meer over de onherroepelijke straftoemeting en moet deze

informatie worden geschat op basis van eerste-aanleggegevens.

14 Voor een deel van de toetsen geldt in elk geval dat ze vertekend worden door heteroscedasticiteit, dat is

een verschil in de ruis (exacter: de standaardafwijking van storingstermen) in verschillende perioden.
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voor het eerder door het ministerie van justitie gehanteerde tijdreeksmodel als voor

Jukebox-1.15 Wel ligt de voorspelling van Jukebox-1 in zeven van de negen gevallen

(iets) dichter bij de feitelijke behoefte dan de eerdere voorspellingen van het minis-

terie van Justitie. Daarbij wijst de SEO erop dat Jukebox-1 meer inzicht geeft in de

achterliggende verbanden.

Om een idee te krijgen van de kwaliteit van de voorspelling heeft de SEO Jukebox-1

ook doorgerekend met de werkelijk gerealiseerde ontwikkeling van de exogene

variabelen in het model. De voorspelkracht neemt bij hantering van de werkelijke

waarden van de exogenen aanzienlijk toe. Zo geeft Jukebox-1 over de periode 1994

t/m 1997 zelfs een vrijwel exacte schatting.16 De SEO concludeert dat een deel van

de voorspelfouten in Jukebox-1 zijn toe te schrijven aan de voorspelfouten in de

waarden van de exogenen, en wijst op het belang van goede actuele waarden en

voorspellingen van deze exogenen voor het model.

Voorspelkracht van Jukebox-1 in vergelijking met het SEO-tijdreeksmodel

De SEO heeft een tijdreeksmodel ontwikkeld (in het vervolg aangeduid met SEO-

Time), waarbij de ontwikkeling van de afhankelijke variabele alleen wordt gerela-

teerd aan zijn eigen verleden. SEO-Time sluit aan op de kernvariabelen in Jukebox-1

en relateert de verandering van de misdrijven, de ophelderingen en de bestraffingen

op tijdstip t aan de verandering van deze variabelen op tijdstip t-1. In die zin is SEO-

Time niet volkomen'theorieloos': het meest eenvoudig denkbare tijdreeksmodel zou

bijvoorbeeld direct uitgaan van de capaciteitsbehoefte in het verleden.

SEO-Time blijkt over de periode 1990 t/m 1994 en 1994 t/m 1997 de benodigde cel-

capaciteit iets beter te voorspellen dan Jukebox-1.17 In vier van de negen gevallen

voorspelt SEO-Time (iets) beter dan Jukebox-1.18 De SEO merkt op dat deze uitkom-

sten niet betekenen dat SEO-Time altijd even goed als of beter dan Jukebox-1 voor-

spelt. Daarvoor hangen de modeluitkomsten te veel af van toevalligheden, zoals de

15 Uitgaande van de situatie zoals die in 1989 bekend was, voorspelde Jukebox-1 een groei van 18% van de

benodigde capaciteitsbehoefte tussen 1990 en 1994; het ministerie voorspelde voor dezelfde periode

een groei van 14%. Feitelijk bleek de groei 44% te bedragen. Voor de prognose die in 1993 is opgesteld,

geldt het volgende. Jukebox-1 voorspelde een groei van 12%, terwijl het ministerie eerder 10% voor-

spelde. Feitelijk was de groei in deze periode 20%.

16 Indien de werkelijke waarden van de exogene variabelen worden gebruikt, voorspelt Jukebox-1 voor

1990 t/m 1994 een groei van 35% (was feitelijk 44%) en voor 1994 t/m 1997 een groei van (afgerond)

20% (was feitelijk 20%).

17 SEO-Time en Jukebox-1 voorspellen beide voor 1990 t/m 1994 een groei van 18%, terwijl die feitelijk

44% was. Voor de periode 1994 t/m 1997 voorspelt SEO-Time met 19% de werkelijke stijging van 20%

vrijwel exact. Jukebox-1 scoorde iets minder goed en voorspelde voor deze periode 12%.

18 De berekeningen zouden volgens de SEO aangeven dat er sprake is van lange-termijnevenwichtswaar-

den van verandering van bepaalde variabelen. De interpretatie van de genoemde coëfficiënten als

lange-termijnevenwichtswaarden klopt echter niet, omdat (1) de evenwichtsgroeivoet volgens formule

(5.1) in het SEO-rapport geen a, maar a/(1-(3) is en (2) de som van de coëfficiënten van In Y(t-1) en In

Y(t-2) in de geschatte vergelijkingen van SEO-Time afwijkt van 1.
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ontwikkeling van exogenen. Als wordt uitgegaan van de gerealiseerde waarden van

de exogenen van Jukebox-1, voorspelt Jukebox-1 beter dan SEO-Time.

3.3.2 Specifieke bevindingen van de SEO

De SEO signaleert een aantal 'zwakke plekken' in Jukebox-1. In dit verband wordt

aangeraden in het model verdere aandacht te besteden aan de volgende punten.

1 Het heroverwegen van de specificatie van de vergelijkingen voor de gevangenis-

duur. Deze is volgens de SEO ten onrechte gebaseerd op constante trends en

verwaarloost de frequentieverdeling van de verschillende strafduren. Wat dit

laatste punt betreft, geeft de SEO in overweging om de taakstraffen hierbij te

betrekken. Voorts vermoedt de SEO dat er sprake is van heteroscedasticiteit19

van de storingstermen.

2 De verklaring van de gekwalificeerde diefstal. Voor alle geschatte vergelijkingen

van deze delictcategorie worden structuurbreuken vastgesteld. Merkwaardig

is dat de Chow-toets significant uitslaat, terwijl de coëfficiënten nauwelijks

verschillen. Ook hier vermoedt de SEO dat dit te wijten zou kunnen zijn aan

heteroscedasticiteit van de storingstermen.

3 Het regelmatig actualiseren en herschatten van het model bij gebruik als

prognose-instrument bij het beschikbaar komen van recente gegevens, omdat

het al dan niet meenemen van de laatste vijf jaren tot forse verschillen in de

prognoses leidt.

4 Het volgen van de 'scenariobenadering', zoals die door het CPB en het CBS wordt

toegepast, danwel het uitdraaien van 'spoorboekjes' om zodoende de gevoelig-

heid van het model voor wijzigingen in de exogenen aan te geven. In plaats van

de puntschatting die momenteel uit het model komt, kan dan een bepaalde

bandbreedte worden aangegeven waarbinnen de toekomstig benodigde capaci-

teit zich mogelijkerwijs beweegt.

3.3.3 Interpretatie en nadere beschouwing

De aanbevelingen 1, 2 en 4 zijn niet op korte termijn (dat wil zeggen, in het kader

van het onderhavige rapport) te realiseren. In paragraaf 13.2.2 is aangegeven op

welke wijze en in welke fasering deze aanbevelingen zullen worden uitgevoerd.

In de uitvoering van aanbeveling 3 is, gezien het voornemen de prognoses jaarlijks

te actualiseren, feitelijk al voorzien. In het vervolg wordt vooral op de uitkomsten

wat betreft de voorspelkracht ingegaan en worden conclusies getrokken over de

bruikbaarheid van Jukebox-1 als prognose-instrument.

19 Dat wil zeggen, verschillen in variantie in de storingstermen tussen verschillende periodes. Dit vermin-

dert de efficiëntie van de storingen.
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De SEO start met een aantal kanttekeningen bij de vergelijking van de voorspel-

kracht van de verschillende modellen. Uitkomsten in het verleden bieden (ook)

volgens de SEO geen garantie voor de toekomst. De SEO onderschrijft de eerdere

conclusie van het SCP dat er in het algemeen geen reden is aan te nemen dat

Jukebox-1 betere of slechtere voorspellingen oplevert dan een tijdreeksmodel (zie

Van der Torre en Van Tulder, 1998). Mede in het licht van deze opmerkingen geven

de feitelijke bevindingen op het punt van de voorspelkracht tussen de verschillende

modellen aanleiding Jukebox-1 als prognose-instrument te handhaven. Jukebox-1

blijkt namelijk (iets) beter te scoren dan de eerdere voorspellingen van het minis-

terie van Justitie en ongeveer even goed als SEO-Time. Voor zover er verschillen

optreden, kunnen deze volgens de SEO min of meer toevallig zijn. De evaluatie duidt

erop dat de voorspelkracht op de langere termijn afneemt. De SEO noemt geen

tijdshorizon waarbinnen voorspellingen betrouwbaar zouden zijn.

Gelet op de bevindingen van zowel Jukebox-1 als het door SEO ontwikkelde tijd-

reeksmodel zijn de eerste drie geprognosticeerde jaren het meest betrouwbaar. Bij

beide benaderingen zijn de voorspellingen voor het tweede en het derde jaar beter

of vergelijkbaar met die voor het eerste jaar, daarna nemen de foutenmarges toe.20

Deze uitkomst is iets gunstiger dan de bevindingen van de Werkgroep Prognose

sanctiecapaciteit over de voorspelkracht van de in het verleden door het ministerie

van Justitie uitgebrachte prognoses. De werkgroep concludeerde dat de voorspel-

kracht van de in het verleden gehanteerde methodieken vanaf het derde jaar aan

betrouwbaarheid inboet (Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit, 1997, p. 16).

Hoewel het zeker niet om 'harde' gegevens of grenzen gaat, lijkt het zinvol dit type

van informatie tegelijkertijd met de prognose te presenteren, zodat betrokkenen

rekening kunnen houden met de afnemende voorspelkracht.

Jukebox-1 legt vanaf 1955 op landelijk niveau verbanden tussen maatschappelijke en

beleidsmatige factoren enerzijds en de omvang van de criminaliteit en de behoefte

aan celcapaciteit anderzijds. Door gebruik te maken van (elders ontwikkelde)

inzichten in de maatschappelijke of beleidsmatige ontwikkelingen in de nabije

toekomst (bijvoorbeeld CBS-prognoses van demografische ontwikkelingen of

afspraken volgens het regeerakkoord in verband met beleid), kan met behulp van

Jukebox-1 een uitspraak worden gedaan over de redelijkerwijs te verwachten

behoefte aan celcapaciteit.

De voorspelkracht van Jukebox-1 neemt aanzienlijk toe en blijkt volgens de SEO

(ook) in vergelijking met SEO-Time beter als de werkelijke waarden van de exogenen

(kunnen) worden gebruikt. Voorspelfouten in Jukebox-1 zijn, nog steeds volgens de

SEO, namelijk voor een groot deel terug te voeren op voorspelfouten in de exogene

20 Belangrijke voorwaarde voor een goede voorspelling is dat de structuur dezelfde blijft.
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variabelen in het model. Dit impliceert dat het van belang is deze exogenen zo goed

mogelijk te schatten. Het vorenstaande maakt duidelijk dat er hierbij een zekere

afhankelijkheid van derden (CBS en CPB) is.

Dat deze constatering voor de praktijk toch van groot belang is en perspectief biedt

voor de voorspelkracht van jukebox-1, moge het volgende illustreren. Bij de vergelij-

king van de verschillende modellen is min of meer voorbij gegaan aan de omstan-

digheid dat in de jaren waarin de prestaties van Jukebox-1 zijn bekeken, 1989 en

1993, dus kort voor nieuwe verkiezingen, relatief grote onzekerheden kleefden aan

de (in modeltermen) belangrijkste exogene variabele in het model. Jukebox-1 gaat

voor de in 1989 opgestelde prognose onder andere uit van een praktisch gelijk blij-

ven van de middelen voor de rechtspraak in de volgende kabinetsperiode.

Achteraf bleek van een flinke stijging van de middelen sprake te zijn. Dit kan (in

termen van het model) een belangrijke oorzaak worden genoemd van de onder-

schatting van de benodigde sanctiecapaciteit. De belangrijkste beslissingen voor dit

soort uitbreidingen worden in het algemeen al in de kabinetsformatie genomen. Dit

betekent dat al kort na de kabinetsformatie aan de hand van de concrete kabinets-

plannen (let op de parallel met de situatie in dit rapport), de prognose van de mid-

delen bij de rechtspraak en daarmee de ramingen met Jukebox-1 kunnen worden

verbeterd. Overigens geldt dit niet voor alle exogene variabelen in het model, en de

waarschuwing dat er onzekerheden in de prognose zitten, blijft een terechte.

De aanbeveling om scenario's op te stellen die de SEO aan de onzekerheden omtrent

de exogenen verbindt, is in dit licht bezien begrijpelijk en wordt in paragraaf 13.2.1

op zijn mogelijkheden en merites getoetst. In het kader van dit rapport is, zoals

eerder aangegeven, het opstellen van scenario's in ieder geval niet uitvoerbaar.

Vooralsnog wordt daarom vooral de tweede suggestie van de SEO (de'spoorboekjes')

uitgewerkt als wijze van omgaan met belangrijke wijzigingen in de verschillende

exogenen. In de paragrafen direct na de prognoses wordt aangegeven hoe gevoelig

de desbetreffende prognose is voor veranderingen (onzekerheden) in de exogene

variabelen. Bovendien wordt daarbij een indicatie gegeven van de wijze waarop het

gehanteerde model de waarnemingen in het verleden goed weergeeft. Hiermee kan

enige indicatie van de bandbreedte van de onzekerheden worden gegeven, al is het

een maatstaf van beperkte betekenis.. Voor een toelichting op de hierbij gehanteerde

werkwijze wordt verwezen naar paragraaf 4.4. Deze oplossingsrichting sluit ook goed

aan op de in paragraaf 3.3.3 naar voren gekomen aanbeveling de onzekerheden

omtrent prognoses op enige wijze tot uitdrukking te brengen. Verder worden de

uitkomsten in dit rapport, mede om iedere suggestie van schijnexactheid omtrent

de prognoses te voorkomen, in afgeronde aantallen21 gepresenteerd.

21 In principe worden getallen afgerond op drie significante cijfers (tientallen en honderdtallen).
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Met het vorenstaande is tevens het doorslaggevende argument aangegeven om

met Jukebox-1 als prognose-instrument door te gaan. Zonder dit verklaringsmodel

zouden immers moeilijk scenario's of'spoorboekjes' kunnen worden opgesteld.

Daarnaast geldt nog steeds het argument dat Jukebox-1, hoewel zeker nog niet
optimaal, inzicht geeft in de achterliggende verbanden. In paragraaf 3.2 is aan-

gegeven dat juist dit kenmerk van het model belangrijk wordt gevonden.

3.3.4 Samenvatting

In opdracht van het WODC heeft de SEO de voorspelkracht en stabiliteit van Jukebox-

1 onderzocht. Het onderzoek spitste zich toe op de vraag: Wat is (retrospectief) de

voorspelkracht van het Jukebox-1 model? De SEO heeft daarbij allereerst de stabi-

liteit van het model getoetst. Vervolgens zijn de jaarlijkse uitkomsten van Jukebox-1

voor een aantal jaren vergeleken met (1) de eerdere prognoses van het ministerie

van Justitie en (2) de feitelijk vastgestelde behoefte. Daarbij zijn de jaren 1990 t/m

1994 en 1994 t/m 1997 vergeleken (de situatie nabootsend alsof het model in 1989

respectievelijk 1993 werd ontwikkeld). Anders dan het SCP, heeft de SEO naar de

prognoses per jaar gekeken. Hierdoor ontstaan in totaal negen te vergelijken prog-

nosemomenten.

Tot slot heeft de SEO een eenvoudig tijdreeksmodel ontwikkeld en de resultaten

hiervan vergeleken met Jukebox-1. Een tijdreeksmodel is, in tegenstelling tot een

verklaringsmodel, niet gericht op het leggen van verbanden tussen de te voorspellen

en een aantal verklarende variabelen. Een dergelijk tijdreeksmodel richt zich alleen

op het extrapoleren van in het verleden gevonden patronen in de te voorspellen

variabelen naar de toekomst.

De vergelijkingen hebben steeds betrekking op het gevangeniswezen (exclusief de

vreemdelingenbewaring). De SEO heeft geen vergelijking op het onderdeel taakstraf-

fen voor meerderjarigen uitgevoerd, onder andere vanwege het feit dat voor deze

sector eerder geen prognoses werden opgesteld.

De SEO concludeert dat'(...) een zorgvuldig gespecificeerd capaciteitsmodel zoals

in dit rapport geëvalueerd als nuttig hulpmiddel kan dienen bij het voorspellen van

de benodigde celcapaciteit. Bij het doorrekenen van verschillende scenario's kan

worden gezien welke invloed bepaalde variabelen hebben op de benodigde cel-

capaciteit. Op de korte termijn kan het model samen met andere informatie dienen

als redelijk betrouwbare voorspeller. Echter, daarbij is wel vereist dat het model

voortdurend "up-to-date" wordt gehouden. Daarbij dient de kwaliteit van de exo-

genen22 optimaal te zijn. Op de korte termijn kan het model dienen als belangrijk

hulpmiddel. Op de langere termijn neemt de voorspelkracht sterk af.'

22 Zie voetnoot 13.



Hoofdstuk 3 38

Tabel 3: Ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte van het gevangeniswezen (exclusief

vreemdelingenbewaring) en gestarte taakstraffen voor meerderjarigen, 1996 t/m

1998 (index, 1996=100)

jaar capaciteitsbehoefte taakstraffen

'oude' prognose realisatie 'oude' prognose realisatie

1996 100 100 100 100

1997 106 105 112 103

1998 112 103 119 104

Bron: MvJ, SRN

De SEO noemt geen concrete termijn waarin voorspellingen betrouwbaar zouden

zijn. Gelet op de bevindingen van zowel jukebox-1 als het door de SEO ontwikkelde

tijdreeksmodel zijn de eerste drie geprognosticeerde jaren het meest betrouwbaar.

Bij beide benaderingen zijn de voorspellingen in het tweede en het derde jaar beter

of vergelijkbaar met die voor het eerste jaar; daarna nemen de foutenmarges toe (zie

Theeuwes en de Winter, 1998, p. 42).23

3.4 Toetsing van de prognose voor 1997 en 1998

De voorspelkracht van Jukebox-1 kan ook met recebte gegevens worden geëvalu-

eerd. Dit model is begin 1998 voor het eerst gebruikt voor de opstelling van de

prognose van het gevangeniswezen en de taakstraffen voor meerderjarigen.

Omdat in het model feitelijke gegevens tot en met 1996 zijn verwerkt, betreft het

eerste geprognosticeerde jaar 1997. In tabel 3 zijn de prognoses van de ontwikkeling

van de capaciteitsbehoefte van het gevangeniswezen en de taakstraffen voor meer-

derjarigen24 in 1997 en 1998 vergeleken met de werkelijke ontwikkeling hiervan.

Tabel 3 laat zien dat de begin 1998 door jukebox-1 voorspelde groei van de straf-

rechtelijke capaciteitsbehoefte in het gevangeniswezen in 1997 nog goed overeen-

komt met de werkelijke groei.25 Ten opzichte van 1997 daalde in 1998 echter de

23 De bevinding dat voorspellingen voor het tweede of het derde jaar beter of vergelijkbaar zijn met die

voor het eerste jaar, is opvallend en wijst op het mogelijke belang van vertragingen en een goede

modellering van de storingsstructuur (zie verder paragraaf 13.2.2).

24 Exacter geformuleerd: de gestarte werkstraffen voor meerderjarigen. Gegevens over leerstraffen voor

meerderjarigen zijn niet beschikbaar. In kwantitatieve zin zijn deze overigens zeer beperkt.

25 De Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit heeft overigens voor het niveau van de prognoses de (hogere)

cijfers over de eerste helft 1997 verdisconteerd en kwam uit op een prognose over 1997 van 12.223

(Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit, 1998, p. 15), dat wil zeggen een stijging ten opzichte van 1996

van 9%. Het uitgaan van de actuele behoeftecijfers over de eerste helft van 1997 heeft in dit geval de

prognose verslechterd in plaats van verbeterd. In dit rapport wordt steeds uitgegaan van een koppeling

met het volledige jaar (behoefte 1998).
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i.^
Tabel 4: Ontwikkeling van de criminaliteit, de bestraffingen en de gevangenisstraffen,

1997 (index, 1996=100)

'oude' prognose realisatie

criminaliteit (exclusief 'haaldelicten') 101 103
t•^

aantal bestraffingen 104 101

aantal gevangenisstraffen (totaal)

aantal gevangenisstraffen, waaronder:

103 97

l,^
geweld 105 103

k
eenvoudige diefstal 104 106

gekwalificeerde diefstal 99 85

rijden onder invloed / weigering medewerking bloedproef 30 87

Opiumwet 114 106

overige

aantal gevangenisstraffen

105 98

<1 maand 106 102

1 tot 6 maanden 95 93

6 maanden tot 1 jaar 105 94

1 tot 3 jaren 109 102

3 jaren en meer 110 101

Bron: MvJ, CBS

capaciteitsbehoefte26 voor het eerst sinds jaren, terwijl Jukebox-1 nog een stijging

van zes procespunten voorspelde.

Bij de taakstraffen voor meerderjarigen blijkt de voorspelde groei in beide jaren

aanzienlijk sterker dan de werkelijke groei. Dit betekent dat de daling in de behoefte

aan gevangeniscapaciteit in 1998 in ieder geval niet aan een onverwacht grote groei

van de opgelegde taakstraffen kan worden toegeschreven.

Voorlopige CBS-gegevens over 1997 kunnen worden gebruikt om bij de belangrijke

variabelen in Jukebox-1 de voorspelde ontwikkeling met de werkelijke ontwikkeling

te confronteren (en vanzelfsprekend om nieuwe schattingen te maken; hierover

later meer). Tabel 4 presenteert de met Jukebox-1 voorspelde ontwikkeling van de

criminaliteit27, de bestraffingen (dat wil zeggen, schuldigverklaringen door de rech-

ter en OM-transacties) en de gevangenisstraffen naast de werkelijke ontwikkeling op

basis van deze gegevens. Het aantal gevangenisstraffen wordt onderscheiden naar

delictcategorie en naar duurklasse. In 1997 is de geregistreerde criminaliteit iets

sterker gestegen dan begin 1998 voorspeld is, maar het aantal bestraffingen en het

aantal gevangenisstraffen zijn lager uitgevallen. De onderscheiding naar delictcate-

gorie geeft aan dat de werkelijke groei van vooral de gekwalificeerde diefstal en de

26 De capaciteitsbehoefte daalde in 1998 met 1,4% ten opzichte van 1997.

27 Flier opgevat als geregistreerde misdrijven exclusief'haaldelicten', rijden onder invloed en Opiumwe
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Tabel 5: Ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte van het gevangeniswezen, exclusief

vreemdelingenbewaring, 1996 t/m 1998 (index, 1996=100)

jaar capaciteitsbehoefte

'nieuwe' prognose' realisatie"

1996 100 100

1997 99 105

1998 100 103

Zie hoofdstuk 10.

Bron: Dii

Opiumwetdelicten achterblijft bij de voorspelde groei. Met uitzondering van de hele

korte vrijheidsstraffen (< 1 maand) blijft de werkelijke ontwikkeling van de opgeleg-

de gevangenisstraffen (dalingen) achter bij de verwachte stijgingen.

Hiermee zij opgemerkt dat reeds in 1997 de bestraffingen en de opgelegde gevan-

genisstraffen, belangrijke variabelen in Jukebox-1, achterbleven bij de voorspelde

ontwikkeling. De voorspelde capaciteitsbehoefte kwam in dat jaar echter nog goed

overeen met de werkelijke ontwikkeling (zie tabel 3). In 1998 is vervolgens een
daling van de behoefte zichtbaar. Een mogelijke verklaring is dat een deel van de

opgelegde vrijheidsstraffen pas na verloop van tijd daadwerkelijk wordt uitgevoerd,

waardoor er enige vertraging optreedt van het effect van gevangenisstraffen op de

capaciteitsbehoefte van het gevangeniswezen.

Dit zou er tevens op kunnen duiden dat, indien de werkelijke gegevens over 1997

begin 1998 beschikbaar zouden zijn geweest, de daling in de capaciteitsbehoefte in

1998 voorspeld had kunnen worden. Gelet op de bevindingen van de SEO van de

Universiteit van Amsterdam in eerdere jaren, is te verwachten dat de voorspelkracht

van Jukebox-1 (ook) voor 1998 een belangrijke verbetering van de voorspelling zal

opleveren door gebruik te maken van actuele gegevens.

Tabel 5 geeft de resultaten van verwerking van de werkelijke waarden van exogene

variabelen t/m 199828 en de inmiddels beschikbare (deels nog steeds voorlopige

CBS-)straftoemetingsgegevens t/m 1997. Vooral deze laatste gegevens werken in de

nieuwe prognose sterk door. De tabel geeft aan dat Jukebox-1, na doorrekening met

deze straftoemetingsgegevens en met de actuele informatie over de exogene varia-

belen, de ontwikkeling in het algemeen onderschat. Vooral de 'prognose' voor 1997

is opvallend, omdat deze een verslechtering inhoudt ten opzichte van de begin 1998

opgestelde prognose.29 Op de langere termijn bezien, dat wil zeggen t/m 1998, is de

voorspelfout afgenomen (de afwijking was eerst 9% en is nu 3%).

28 Met uitzondering van de inkomensongelijkheid en de opnames drugsverslaafden zijn de werkelijke

waarden van de exogenen over 1998 gebruikt.
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3.5 Samenvatting en conclusies

Het ministerie van Justitie heeft in 1997 aan het SCP gevraagd een visie te ontwikke-

len over de toepassingsmogelijkheden van gangbare en actuele ramingsmodellen bij

dit ministerie en deze vervolgens toe te passen bij een te ontwikkelen ramingsmodel

voor het gevangeniswezen en de taakstraffen voor meerderjarigen. Als eerste doel-

stelling is daarbij genoemd'(...) te komen tot zo betrouwbaar mogelijke prognoses.

Het verkrijgen van inzicht in achterliggende verklarende factoren en de mogelijk-

heid tot doorrekenen van beleidseffecten vormen wenselijke neveneffecten' (uit

de adviesaanvraag aan het SCP, bijlage 2, Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit,

1997).

Bij de afweging om een verklaringsmodel te ontwikkelen stelt het SCP (Van der Torre

en Van Tulder, 1998): 'Louter met het oog op de voorspelkracht is er geen duidelijke

reden om te kiezen voor tijdreeks- of verklaringsmodellen. (...) Louter vanuit het

perspectief van eenvoud en spaarzaamheid en voorspelkracht zouden dan ook een-

voudige tijdreeksen de voorkeur verdienen. Gezien echter de nevendoelstellingen

om inzicht in achterliggende factoren en de mogelijkheid tot doorrekenen van

beleidseffecten te verkrijgen, is het aan te bevelen om, waar mogelijk, verklarings-

modellen te ontwikkelen.'

In dit hoofdstuk is de vraag gesteld naar de plausibiliteit en de voorspelkracht van

het inmiddels tot Jukebox-1 gedoopte SCP-model voor het gevangeniswezen en de

taakstraffen meerderjarigen.

De kwantitatieve evaluatie heeft aangetoond dat Jukebox-1 qua voorspelkracht

(meestal iets) betere prestaties levert dan de eerdere voorspellingen van het minis-

terie van Justitie en ongeveer even goede als het tijdreeksmodel SEO-Time. De

voospelling van Jukebox-1 ligt in zeven van de negen gevallen (iets) dichter bij de

feitelijke behoefte dan de eerdere voorspellingen van het ministerie van justitie.

Voor zover er verschillen optreden, kunnen deze volgens de SEO min of meer

toevallig zijn. Jukebox-1 scoort beter dan SEO-Time indien de werkelijke waarden

van de exogenen (kunnen) worden gebruikt. Deze zijn natuurlijk nooit beschikbaar,

maar wanneer bijvoorbeeld rekening kan worden gehouden met de in het regeer-

akkoord afgesproken toename van middelen op het justitieterrein (zoals in dit

rapport gebeurt), is er een substantiële verbetering van de voorspelkracht van

Jukebox-1 te verwachten.

29 Omdat voor 1997 realisatiegegevens zijn gebruikt, wijst de uitkomst over 1997 niet zozeer op problemen

in het schattingstechnische deel van Jukebox-1, maar op ruis in de 'omrekening' van de gevangenis-

straffen naar duurcategorie (= uitkomst Jukebox-1) naar de capaciteitsbehoefte (= wijze van presen-

teren). Dit geeft aanleiding om deze omrekening nader te onderzoeken (zie ook de paragrafen 10.1 en

verder 13.2.2). Hierbij valt te denken aan ruis in de voorlopige CBS-cijfers straftoemeting, in de bepaling

van de capaciteitsbehoefte en aan voor- en naijleffecten.
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In het algemeen onderschrijft de SEO de eerdere conclusie van het SCP dat voorspel-

lingen van een verklaringsmodel niet per definitie beter of slechter zijn dan van een

tijdreeksmodel. Het SEO-onderzoek geeft aan dat bij iedere benadering rekening

moet worden gehouden met het risico van voorspelfouten. Vooral na het derde

geprognosticeerde jaar nemen de foutenmarges toe. Hoewel het zeker niet om een

'harde grens' gaat, zal in dit rapport dit type van informatie tegelijkertijd met de

prognose worden gepresenteerd, zodat betrokkenen rekening kunnen houden met

de afnemende voorspelkracht. De SEO merkt in het algemeen op dat uitkomsten in

het verleden 'geen garantie bieden voor de toekomst'.

Hoe 'terecht' de waarschuwing voor het risico van voorspelfouten is, bleek in 1998,

toen, anders dan de begin 1998 door Jukebox-1 voorspelde stijging, de behoefte aan

gevangeniscapaciteit (licht) daalde. Dit blijkt gedeeltelijk verklaarbaar doordat begin

1998 verouderde straftoemetingsgegevens gebruikt moesten worden. Indien de

inmiddels verkregen (door het CBS van 1994 t/m 1997 herziene, maar nog steeds

voorlopige) straftoemetingsgegevens begin 1998 beschikbaar waren geweest, zou

de voorspelfout een stuk kleiner zijn geweest. Een beperkte simulatie met de in dit

hoofdstuk beschreven SEO-Time leert dat Jukebox-1 ook niet onderdoet voor SEO-

Time (tussen 1997 en 1998 voorspelde de SEO-Time een groei van 2%, Jukebox-1 een

groei van 1%, terwijl de capaciteitsbehoefte in deze periode met 1% daalde).

De bevindingen en de toelichting daarop van de SEO geven aanleiding om Jukebox-1

als instrument voor de prognose te handhaven. De mogelijkheid dat het model op

onderdelen wellicht niet stabiel is, vergt verdere analyse, maar wordt in de praktijk

in elk geval ondervangen doordat in het regelmatig actualiseren en herschatten van

Jukebox-1 is voorzien. Daarnaast onderstreept de aanbeveling van de SEO om in

verband met de onzekerheden bij prognoses geen puntschattingen te presenteren,

maar scenario's of 'spoorboekjes' op te stellen, juist het belang van de beschikbaar-

heid en het gebruik van een verklaringsmodel. In dit rapport zal dan ook telkens in

de paragraaf direct volgend op de prognoses, op de voorspelfouten en de onzeker-

heden van prognoses op het desbetreffende terrein worden ingegaan. Hoewel zeker

niet perfect, kan hiermee enige indicatie van de bandbreedte van de schattingen

worden gegeven. Overigens worden de uitkomsten in dit rapport, mede om schijn-

exactheid te voorkomen, in afgeronde aantallen gepresenteerd.

De KPMG-rapportage over de plausibiliteit van het model heeft duidelijk gemaakt

dat de structuur van het model en de meeste verbanden in het algemeen plausibel

worden gevonden. Er is waardering voor het model in zijn huidige vorm, mede

omdat het gaat om een verklaringsmodel. Dankzij de hierin verwerkte kennis van

achtergronden van criminaliteit, opheldering en bestraffing draagt zo'n model

volgens de deelnemers indirect bij aan de kwaliteit van de beleidsvorming.

Uit de discussiebijeenkomsten is verder duidelijk naar voren gekomen dat betrokke-

nen onderkennen dat van geen enkel model wonderen (kunnen) worden verwacht.
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Door bij de presentatie van de uitkomsten van het model aandacht te besteden aan

de onzekerheden, kan dit realiteitsbesef telkens opnieuw worden gevoed.

De bevindingen en aanbevelingen vanuit zowel de kwalitatieve als de econome-

trische evaluatie geven aanleiding om Jukebox-1 als (eerste) goede stap te zien

op weg naar verdere modelontwikkeling op dit terrein. Voor het uitvoeren van een

groot aantal suggesties moet de informatievoorziening (op onderdelen) worden

verbeterd. Dit is een praktisch punt dat verhindert dat de suggesties op korte

termijn verwerkt kunnen worden. Op de stand van zaken rond de informatievoor-

ziening wordt in hoofdstuk 13 teruggekomen. In dat hoofdstuk wordt ook aandacht

besteed aan de wijze waarop de verdere ontwikkeling van de methodiek gestalte

dient te krijgen.

Tegelijkertijd kan echter worden vastgesteld dat Jukebox-1 de bestaande actuele

inzichten, voor zover mogelijk op dit moment, integreert. Volgens de SEO kan

het model samen met andere informatie op de korte termijn dienen als redelijk

betrouwbare voorspeller. Ook de kwalitatieve evaluatie leidt tot de conclusie dat

Jukebox-1 zich nu reeds leent voor gebruik in de beleidsvoorbereiding.

1-4
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Werkwijze bij de actualisering van de

prognose 1999 t/m 2003

Prognoses van de benodigde sanctiecapaciteit worden ten behoeve van de beleids-

voering van het ministerie van Justitie opgesteld. De bedoeling is de naar actuele

inzichten redelijkerwijs te verwachten toekomstige behoefte aan sanctiecapaciteit

aan te geven. In dit rapport gaat het wat sancties betreft om de vrijheidsbeperkende

en de vrijheidsbenemende sancties. De boetes blijven als afzonderlijke sanctie dus

buiten beschouwing. Concreet zal worden aangegeven hoeveel cellen de komende

jaren benodigd zijn in de justitiële jeugd-, de penitentiaire en de tbs-inrichtingen en

hoeveel projectplaatsen voor de Halt-afdoeningen en de taakstraffen voor meerder-

en minderjarigen.

Dit hoofdstuk geeft gemotiveerd aan op welke wijze de prognoses totstandkomen

en welke spelregels daarbij gelden. De prognoses zelf worden in de hoofdstukken 5

tot en met 12 gepresenteerd.

De toekomstige capaciteitsbehoefte is vast te stellen door ontwikkelingen van

behoeftebepalende factoren uit het verleden naar de komende jaren te extrapoleren.

Voor een aantal sancties, namelijk de door de rechter aan meerderjarigen opgelegde

vrijheids- en taakstraffen, bestaat inmiddels een redelijk diepgaand en samen-

hangend inzicht in factoren die de behoefte aan cellen in het gevangeniswezen of

projectplaatsen voor taakstraffen verklaren. Paragraaf 4.1 gaat in op het verklarings-

model voor vrijheidsstraffen en taakstraffen voor meerderjarigen, Jukebox-1, dat de

inzichten zoals zojuist bedoeld, integreert.

Voor andere sanctieterreinen is een dergelijk samenhangend inzicht in verklarende

factoren (nog)30 niet aanwezig. In deze gevallen vinden (eenvoudige) tijdreeksanaly-

ses plaats. Paragraaf 4.2 geeft de hierbij gehanteerde werkwijze aan. De paragrafen

4.1 en 4.2 beschrijven, anders gezegd, de wijze waarop bij de verschillende sanctie-

terreinen de trend ofwel de toekomstige ontwikkeling kan worden vastgesteld. Deze

trend heeft vaak (noodgedwongen) betrekking op variabelen die begripsmatig dicht

bij de behoefte aan een bepaalde voorziening liggen, maar dit begrip toch niet exact

dekken.31

30 Het WODC werkt aan een verklaringsmodel voor de (justitiële) jeugdsector, waaronder de Halt-afdoe-

ning, de taakstraffen voor minderjarigen en de justitiële jeugdinrichtingen worden begrepen.
31 Zo levert Jukebox-1 bijvoorbeeld een prognose van het aantal door de rechter opgelegde detentiejaren

op. Om verschillende redenen wijkt de feitelijke behoefte aan celcapaciteit af van het in dat jaar door
de rechter opgelegde aantal detentiejaren.
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Paragraaf 4.3 gaat nader op dit punt in en beschrijft op welke wijze bij de verschil-

lende voorzieningen in 1998 de feitelijke behoefte wordt vastgesteld. De prognose

komt vervolgens tot stand door de (op basis van paragraaf 4.1 of 4.2 te bepalen)

trend voor de komende jaren te combineren met de (op basis van paragraaf 4.3 te

bepalen) in 1998 vastgestelde behoefte.

Paragraaf 4.4 schetst het voorkomen van voorspelfouten en de wijze waarop in dit

rapport verder met onzekerheden omtrent de prognoses wordt omgegaan.

Tot slot behandelt paragraaf 4.5 de wijze van omgaan met actuele ontwikkelingen in

beleid en wetgeving.

4.1 Trendbepaling bij vrijheidstraffen en taakstraffen voor meerderjarigen

Voor de trendbepaling bij het gevangeniswezen (exclusief de vreemdelingenbewa-

ring) en de taakstraffen voor meerderjarigen wordt gebruikgemaakt van het door het

SCP ontwikkelde verklaringsmodel, Jukebox-1 geheten. In paragraaf 3.1 (figuur 7) is

een conceptuele en modelmatige beschrijving gegeven van jukebox-1. In hoofdstuk

3 is op basis van twee, door externe onderzoeksbureaus uitgevoerde, evaluatieve

studies de conclusie getrokken dat Jukebox-1 in het kader van de beleidsvoorberei-

ding bruikbaar is als redelijk betrouwbare voorspeller voor de korte termijn. Vooral

na het derde geprognosticeerde jaar nemen de foutenmarges toe.

Het gegeven dat de begin 1998 op basis van Jukebox-1 opgestelde prognose met een

geschatte groei van 6% van 1997 op 1998 nogal fors (7%) afwijkt van de feitelijke

ontwikkeling, namelijk een daling van 1%, doet aan deze algemene bevindingen

niets af.

Niet alleen stelt de SEO vast dat bij iedere benadering rekening met het risico van

voorspelfouten moet worden gehouden. Nadere analyse in paragraaf 3.4 heeft daar-

naast uitgewezen dat de voorspelfout voor 1998 voor een belangrijk deel is toe te

schrijven aan het feit dat bij de opstelling van de prognose begin 1998 (nood-

gedwongen) gebruik is gemaakt van niet-accurate straftoemetingsgegevens. Sinds

kort zijn herziene en geactualiseerde CBS-gegevens over de straftoemeting in eerste

aanleg beschikbaar van 1994 tot en met 1997. Doorrekening van (onder meer) deze

nieuwe gegevens levert een geschatte groei op van 1% van 1997 op 1998, een af-

wijking dus nog maar van 2% met de feitelijke daling van 1%.

Gelet op het voorgaande wordt in dit rapport gebruikgemaakt van Jukebox-1 als

prognose-instrument.

Tabel 6 geeft inzicht in het kwantitatieve verband tussen de verklarende variabelen

en het beroep op de strafrechtelijke celcapaciteit. Opgemerkt zij dat de verschillen-
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Tabel 6: Omvang van de extra stijging van de verklarende variabelen met 1% op het

beroep op capaciteit, in %

variabele

aantal motorvoertuigen

aantal allochtonen

(financiële) middelen voor politie

drugsproblematiek (proxy)

Inkomen

werkloosheid en arbeidsongeschiktheid

jonge mannen (12- t/m 35-jarigen)

gescheidenen

inkomensongelijkheid

(financiële) middelen voor rechtspraak

47

effect van 1% toename

0,00

-0,05

0,00

0,03

-0,04

0,21

0,26

0,1 1

0,28

0,30

de effecten slechts benaderingen zijn.32 De hier gepresenteerde effecten zijn geba-

seerd op een herschatting van het model op basis van de zojuist genoemde actuele

gegevens (zie ook paragraaf 8.1). Tabel 6 geeft weer welke invloed een toename

van 1% in de verklarende variabele in Jukebox-1 heeft op het beroep op het gevan-

geniswezen. Uit de tabel is bijvoorbeeld af te lezen dat een toename van het aantal

jonge mannen met 1% leidt tot een gemiddelde jaarlijkse toename op het beroep op

celcapaciteit van 0,26%.

Relatief grote invloed kent het model toe aan het aandeel van jonge mannen in de

bevolking, economische factoren als werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en

inkomensongelijkheid en de middelen van de rechtspraak. Opvallend is dat een

toename van de (financiële) middelen van de rechtspraak met 1% een zeer veel

grotere invloed heeft op de benodigde celcapaciteit dan de (financiële) middelen

van de politie met eenzelfde percentage.

Vermoedelijk is de geringe verklaringskracht van sommige variabelen overigens toe

te schrijven aan het feit dat bij de meting daarvan soms met behoorlijk grove bena-

deringen moest worden gewerkt.33 De in totaal voor de politie ingezette financiële

middelen vormen daarvan een voorbeeld (in plaats van het deel daarvan dat direct

met de opsporing van misdrijven is gemoeid34), evenals de allochtonen, waarbij over

een groot deel van de schattingsperiode het aantal niet-Nederlanders (tot 1990) als

benadering moest worden gebruikt.

32 Kruiseffecten zijn niet meegenomen. In het model spelen niet nader geëxpliciteerde trendmatige

ontwikkelingen een rol. De som van de verschillende effecten is dan ook anders dan het totale effect.

33 Tevens zijn vaak geen gegevens, en zeker geen lange tijdreeksen, beschikbaar van combinaties van

variabelen, zoals werkloze of allochtone jonge mannen.

34 Daarnaast is juist bij de politie de inzet van extra middelen de laatste jaren niet herkenbaar vertaald in

extra personele bezetting (zie paragraaf 2.3.1). Het aantal opgehelderde zaken blijft, met uitzondering

van de geweldsdelicten, de laatste tien jaar constant of neemt zelfs af (zie paragraaf 2.2).
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De invloed van het aandeel allochtonen is contrair aan de verwachting, maar statis-

tisch niet duidelijk en verhoudingsgewijs klein.35 Deze uitkomst hoeft overigens op

zich niet strijdig te zijn met het gegeven dat een groot deel van de gevangenen

allochtoon is. Het is immers mogelijk dat de achterliggende oorzaak niet zozeer in

de culturele sfeer ligt, maar eerder van maatschappelijke aard is, bijvoorbeeld de

hoge werkloosheid onder allochtonen. De relatie met deze factor komt elders in het

model (via de omvang van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid) al tot uiting.

Het beeld is globaal hetzelfde als bij de eerdere versie van het model (zie KPMG,

1998, p.14). Vooral de geschatte invloed van het aantal jongeren is nu groter en die

van de middelen van de rechtspraak kleiner dan in de vorige versie.36

4.2 Trendbepaling in de overige sectoren

Deze paragraaf behandelt de wijze van trendextrapolatie in die sectoren waarvoor

geen verklaringsmodellen zijn ontwikkeld. In die gevallen worden dus geen expli-

ciete relaties gelegd tussen het te ramen beroep op een voorziening en een aantal

gespecificeerde verklarende variabelen, maar wordt een trendmatige ontwikkeling

in het beroep vastgesteld en doorgetrokken (geëxtrapoleerd).37

Onder meer ter voorkoming van willekeur is het van belang dat de wijze van extra-

polatie uniform over de sectoren en statistisch gezien bevredigend plaatsvindt. De

daartoe aangewezen methode wordt hier geschetst.

De methode is mede gebaseerd op kennis en ervaring van het SCP over de voorspel-

kracht van verschillende extrapolatiemethoden (zie Kuhry, 1995). Dit document laat

zien dat een relatief simpele receptuur in verreweg de meeste gevallen een redelijk

adequate beschrijving geeft van de ontwikkelingen van de beschouwde variabelen

(de mean difference methode). Deze methode levert, gemiddeld genomen, betere

voorspellingen dan een aantal andere methoden, variërend van zeer eenvoudig tot

complex.

Uitgangspunt vormt de reeks van de te extrapoleren grootheid. Dat is in sommige

gevallen de indicator van de capaciteitsbehoefte zelf (bijvoorbeeld het aantal uit-

35 Zoals aangegeven in paragraaf 8.1, is de structuur van het model en daarmee de selectie van verklaren-

de variabelen ongewijzigd gebleven. Dit betekent dat de allochtonen alleen bij de verklaring van gekwa-

lificeerde diefstallen een rol spelen. Daarbij is het eerder gevonden positieve effect bij de herschatting

omgeslagen in een licht en niet-significant negatief effect. Overigens is de definitie van allochtonen in

het model beperkt tot de eerste en de tweede generatie en is de ontwikkeling tot 1990 noodgedwongen

gebaseerd op het aantal niet-Nederlanders.

36 De verschuivingen geven aan dat een zekere multicollineariteit (sterke correlatie tussen verklarende

variabelen) danwel instabiliteit in de geschatte relaties bestaat.

37 Voor de voorspelkracht hoeft dit, zeker op korte termijn, geen bezwaar te zijn. Hiervoor geldt hetzelfde

als wat het CPB (1999, p. 150) stelt over economische modellen:'(...) eenvoudige voorspelschema's ( ...)

doen in voorspelkwaliteit op de korte termijn vaak niet onder voor econometrische structuurmodellen.'
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gesproken strafjaren), en in sommige gevallen betreft het de instroom in een voor-

ziening (zoals bij tbs-inrichtingen). Soms is het duidelijk dat de ontwikkeling van

een grootheid samenhangt met de omvang van een bepaalde recruteringsgroep. Zo

ligt het voor de hand dat de omvang van de groep minderjarige verdachten samen-

hangt met het aantal jongeren tussen 12 en 18 jaar in de bevolking en dat het aantal

Halt-afdoeningen op zijn beurt te maken heeft met het aantal minderjarige verdach-

ten. Daarom wordt de te extrapoleren grootheid, indien zinvol, berekend door deze

te relateren aan de omvang van de relevante recruteringsgroep. Zo wordt het aantal

minderjarige verdachten per 100.000 inwoners tussen 12 en 18 jaar geëxtrapoleerd

en het aantal Halt-afdoeningen in verhouding tot het aantal gehoorde minderjarige

verdachten berekend, waarna dit verhoudinsggetal wordt geëxtrapoleerd. De te

extrapoleren grootheid dient in principe betrekking te hebben op jaarperioden of

jaargemiddelden.

De extrapolatie wordt in principe gebaseerd op waarnemingen van de afgelopen tien

jaar. Daar waar slechts kortere tijdreeksen beschikbaar zijn, vormen deze het

uitgangspunt. Er wordt echter wel naar gestreefd, waar enigszins mogelijk, reeksen

van tien jaar te construeren.

De procedure is globaal als volgt. Bijlage 2 geeft een meer exacte en formele

beschrijving.

1 Eerst worden op basis van beschikbare tijdreeksen de absolute verschillen van

jaar op jaar in de te extrapoleren grootheid berekend, ofwel de absolute jaar-

lijkse groei.38

2 Als op grond van externe informatie duidelijk is dat in de oorspronkelijke reeks

een niveaubreuk optreedt (zie figuur 8), wordt de hiermee corresponderende

sprong in de absolute jaarlijkse groei weggelaten. Dergelijke breuken kunnen

vooral optreden door belangrijke wijzigingen in de wijze van registratie of

belangrijke wijzigingen in wetgeving. In het eerste geval is de breuk een puur

statistisch artefact, in het tweede geval is het een reëel effect, dat echter door

zijn eenmalige karakter niet in de trend moet worden verdisconteerd. Van belang

is dat het bestaan van een dergelijke trendbreuk wordt afgeleid uit externe infor-

matie, en niet louter uit het tijdreekspatroon van de reeks zelf.

3 Afgezien van de onder 2 genoemde duidelijk (op grond van externe informatie)

aanwijsbare niveaubreuken blijken ook vaak andere grilligheden in de reeksen

op te treden, die als niveaubreuk of uitschieter (zie figuur 9) kunnen worden

beschouwd. Er is van afgezien om exacte toetsen op het optreden van dergelijke

38 Deze keuze vloeit voort uit het ervaringsfeit dat het hier gehanteerde model in eerste verschillen in het

algemeen statistisch beter voldoet dan een model in niveaus. Dit hangt samen niet de constatering dat

reeksen van dit type over het algemeen geïntegreerd zijn van de eerste orde.
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Figuur 8: Niveaubreuk Figuur 9: Uitschieter
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niveaubreuken of uitschieters uit te voeren.39 Daarentegen wordt de invloed van

dergelijke eenmalige uitschieters beperkt door de grootste stijging en daling van

de absolute jaarlijkse groei bij de schatting weg te laten (naast de eventueel

onder 2 genoemde eliminatie).40

4 Vervolgens wordt over de waarnemingen die uit stap 1 resteren na eventuele

eliminaties in stap 2 en 3, de gemiddelde jaarlijkse groei berekend. Dit is in prin-

cipe de schatting van de gemiddelde jaarlijkse groei in de komende jaren. Deze

schatting is dus gebaseerd op gemiddelde eerste verschillen (mean difference

methode), met dien verstande dat de extreme waarnemingen bij het bepalen van

het gemiddelde zijn weggelaten. Daarom wordt deze methode aangeduid als de

trimmed mean differente methode.

5 Daarbij wordt getoetst of het zo gekozen model een adequate beschrijving is van

de ontwikkeling. Dit gebeurt via een toets op de structuur van de residuen (zie

bijlage 2). Een dergelijke toets kan vooral aanwijzingen geven voor het optreden

van trendbreuken (zie figuur 10).

6 Wanneer deze toets erop wijst dat het model geen goede beschrijving is, dan

wordt de trimmed mean difference methode over de laatste vijf jaren toegepast.

7 De via het bovenstaande verkregen schatting van de jaarlijkse groei wordt

vervolgens gebruikt om de laatstbekende gerealiseerde waarde van de te extra-

39 Een dergelijke toetsing zou in principe op alle waarnemingen moeten plaatsvinden. Wanneer daarbij

wordt gekozen voor een niet al te strenge significantiegrens (bijvoorbeeld 5%), dan zullen bij een grote

hoeveelheid toetsen al snel waarnemingen ten onrechte als niveaubreuk worden gekwalificeerd. Als

daarentegen een strenge significantiegrens (bijvoorbeeld 1%u) wordt gehanteerd, dan zullen al snel

kwantitatief zeer belangrijke niveaubreuken worden genegeerd.

40 Omdat de geraamde groei steeds wordt geplaatst op de laatste gerealiseerde waarde, wordt een

eventuele niveaubreuk in het laatste jaar automatisch verdisconteerd.
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Figuur 10: Trendbreuk
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poleren niveaugrootheid op te hogen. Zo worden de prognoses van de daarop-

volgende jaren verkregen.

Kuhry (1995) concludeerde dat discontering, dat wil zeggen het toekennen van een

zwaarder gewicht aan meer recente waarnemingen, de voorspelkracht verbeterde.

Zijn analyse had echter betrekking op tijdreeksanalyses van langere reeksen (van

circa twintig of meer jaren). In de hier gepresenteerde prognoses is ervoor gekozen

geen discontering toe te passen. In de eerste plaats wringt het principe van discon-

tering namelijk met het conceptuele model.41 In de tweede plaats gaat discontering

ten koste van de efficiëntie van de schattingen. Dit laatste bezwaar weegt des te

sterker, omdat de hier bij pure trendextrapolatie beschouwde reeksen toch al kort

zijn (tien jaar). Dit maakt het eventuele belang en voordeel van discontering nave-

nant geringer.42

In het verklaringsmodel Jukebox-1 wordt overigens wél met lange tijdreeksen

gewerkt. Bij de 'verklarende' vergelijkingen van dit model ligt discontering echter

toch niet voor de hand. Eventueel optredende wijzigingen in de structuur dienen

namelijk door wijzigingen van de modelformulering, en niet door discontering te

worden opgevangen. Bij die delen van het model waarbij louter trendextrapolatie

plaatsvindt, zal echter met korte tijdreeksen (van eveneens tien jaar) worden

gewerkt.

41 Het conceptuele model is immers dat het verband tussen de relevante grootheden over de beschouwde
periode stabiel is.

42 Een analyse waarbij de voorspelkracht van de gehanteerde methode zonder en met discontering bij

twintig reeksen met een lengte van tien in de justitiesfeer (criminaliteit, enzovoort) is onderzocht, gaf

geen aanwijzingen dat discontering de voorspelkracht verbeterde.
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Aparte aandacht verdient de extrapolatie van grootheden die te maken hebben

met relatief nieuwe verschijnselen. Voorbeelden zijn vooral te vinden in de sfeer

van nieuwe afdoeningen (vroeger ook wel'alternatieve' straffen genoemd), zoals

Halt-afdoeningen en taakstraffen. Het percentage zaken dat op deze nieuwe

manieren wordt afgedaan, kent vaak een specifiek groeipad. Eerst is het percen-

tage nihil. Dan stijgt het percentage, wellicht eerst aarzelend, daarna sneller. Ver-

volgens raken de mogelijkheden om de betreffende afdoeningwijze nog verder te

intensiveren, geleidelijk uitgeput. De groei van het percentage vertraagt en er

wordt een plafond bereikt. Een dergelijk groeipad laat zich beschrijven via een

logistische groeicurve. Wanneer de schattingen bij dit soort van relatief nieuwe af-

doeningwijzen inderdaad aanwijzingen geven dat van een groei naar een plafond

sprake is, is een dergelijke curve gebruikt (zie Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit,

1997, pp. 30-31).

Bij vergelijking van het Jukebox-1 model (paragraaf 4.1) en de methode van trend-

extrapolatie valt op te merken dat allerlei effecten die in Jukebox-1 worden geëx-

pliciteerd via trendextrapolatie impliciet tot uiting komen. Als bijvoorbeeld de in-

vloed van de middelen van de rechtspraak van belang is (zoals in jukebox-1), zullen

uitbreidingen van de rechtspraak in het verleden effect hebben op de trend en deze

zal op zijn beurt doorwerken in de prognose. Alleen voor zover uitbreidingen van

de rechtspraak in de toekomst duidelijk afwijken van die in het verleden, zal een

raming via de methode van Jukebox-1 daarmee op andere wijze dan trendextrapo-

latie expliciet rekening houden.

4.3 Bepaling van de capaciteitsbehoefte in 1998

Voor alle sanctieterreinen moet de actuele behoefte worden vastgesteld. De nood-

zaak tot standaardisering laat zich voelen. Vertrekpunt voor de te hanteren bena-

dering is de werkwijze die de DJI al sinds jaren hanteert bij het vaststellen van de

capaciteitsbehoefte van de diverse typen van inrichtingen in het gevangeniswezen.

De DJI definieert de penitentiaire capaciteitsbehoefte als: 'de hoeveelheid plaatsen

waarover het gevangeniswezen had moeten beschikken om alle rechterlijke bevelen

en vonnissen onverwijld ten uitvoer te leggen' (Projectgroep Structuurplan capaci-

teit justitiële inrichtingen, 1989, p. 42 en 1993, p. 28).

De door de DJI gehanteerde definitie illustreert dat de behoefte (aan capaciteit) iets

anders is dan de beschikbaarheid (van capaciteit). Behoefte zegt iets over de vraag

naar een bepaalde voorziening, beschikbaarheid iets over het aanbod ervan. Als

vraag (behoefte) en aanbod (beschikbaarheid) aan plaatsen niet overeenstemmen, is

er sprake van een tekort of een overschot. Als een overschot niet tijdig wordt voor-

zien, en beleidsmatig het aanbod wordt aangepast, treden kosten van leegstand op

(bij cellen) en wordt de verhouding van de overhead in de organisatie ongunstiger,

waardoor efficiëntieverlies optreedt. Bij extramurale sancties, zoals Halt en taak-
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straffen, is niet zozeer sprake van (fysieke) leegstand, maar moeten tijdig personele

lasten op de verminderde vraag worden aangepast. Een tekort kan tot uitdrukking

komen in wachtlijsten, heenzendingen, alternatieve (second best) oplossingen en in

het uiterste geval 'nee'-verkopen. Bij een groot tekort aan plaatsen van een bepaalde

voorziening zal toepassing van een door de ovj of door de rechter voorgestelde

maatregel (achteraf gezien) achterwege blijven. Zelfs kan van oplegging van een

bepaalde (volgens professionals geïndiceerde) maatregel worden afgezien, als de

inschatting is dat er toch geen plaats is.43 Dit laatste wordt geïllustreerd door de

praktijk van de justitiële (jeugd)opvanginrichtingen, waarvan bekend is dat het OM

in bepaalde gevallen, rekening houdend met plaatstekorten, afziet van een vorde-

ring tot inbewaringstelling (zie Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit, 1998, p. 32).

Het voorgaande geeft aan dat behoefte een tamelijk 'zacht' begrip is als daarin ook

de plaatsbehoefte als gevolg van de niet daadwerkelijk door de ovj of door de rechter

opgelegde (maar wel voorgestane) maatregelen zouden worden begrepen.

Om geschikt te zijn als een in de tijd (en over verschillende terreinen) consistent

vertrekpunt van prognoses is het nodig het 'behoefte'-aspect zo exact mogelijk af

te bakenen. Vanuit de wens om op alle terreinen op dezelfde wijze de behoefte vast

te stellen, zijn de straftoemetingsgegevens en de hieruit voortvloeiende door de

rechter uitgesproken onherroepelijke strafjaren een voor de hand liggend algemeen

vertrekpunt.

De extramurale sancties (Halt en taakstraffen) en de vreemdelingenbewaring wor-

den echter niet altijd door de rechter opgelegd. De politie kan tot een Halt-afdoe-

ning besluiten of vreemdelingenbewaring bevelen. Het OM is bij minderjarigen

bevoegd taakstraffen op te leggen tot maximaal veertig uur. De ervaring heeft

daarnaast geleerd dat de behoefte aan celcapaciteit niet nauwkeurig genoeg

overeenkomt met de optelsom van door de rechter opgelegde strafjaren. Zo ligt

volgens de DJ144 de in het verleden geraamde capaciteitsbehoefte over de periode

1985 tot 1991 structureel 300-500 plaatsen boven het aantal uitgesproken strafjaren

(Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit, 1997, bijlage 3.1, p. 36) als gevolg van:

1 voorlopige hechtenissen die niet in vonnissen tot uitdrukking komen;

2 ten uitvoer gebrachte voorwaardelijke of subsidiaire straffen; .

43 Ook is het denkbaar dat een sanctie eerder wordt beëindigd om sneller plaats te maken voor'nieuw-
komers' ('heenzendingen via de achterdeur').

44 Uit WODC-onderzoek komen daarnaast factoren naar voren die de verschillen tussen uitgesproken

strafjaren en capaciteitsbehoefte verklaren: de noodzaak tot het hanteren van capaciteitsmarges, de

vreemdelingenbewaring en het wegwerken van 'oude voorraden' (Vier substitutiescenario's voor het
jaar 2001, 1997, p. 63).

KI
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3 uitvoering van straffen die in het buitenland aan Nederlanders zijn opgelegd;45

4 verblijf in penitentiaire inrichtingen van personen die wachten op plaatsing in

een krankzinnigeninrichting;

5 het soms niet-plaatsvinden van vervroegde invrijheidsstelling.

Het feit dat sinds het begin van de jaren negentig gegevens over onherroepelijke

straftoemeting ontbreken, vormt daarbij niet het meest principiële, maar wel een

praktisch bijkomend probleem.

Ook de aantallen door de rechter, het OM of de politie opgelegde taakstraffen res-

pectievelijk Halt-afdoeningen kunnen niet als enige informatiebron voor de feite-

lijke behoefte aan projectplaatsen worden gezien. Op deze terreinen moet rekening

worden gehouden met het ervaringsgegeven dat de uitvoering van de opgelegde/

overeengekomen afdoening niet of niet naar behoren wordt uitgevoerd en dus 'mis-

lukt'. Bij het mislukken van Halt-afdoeningen bijvoorbeeld kan de politie alsnog het

pv naar het OM sturen; bij het mislukken van door de rechter opgelegde taakstraffen

kan de ovj alsnog tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf vorderen bij de rechter

(Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit, 1997).

Gezien het voorgaande kan de door de DJI gehanteerde definitie van behoefte aan

penitentiaire capaciteit (die alleen betrekking heeft op het gevangeniswezen), meer

algemeen worden geformuleerd als de behoefte aan een bepaalde sanctievoorzie-

ning46: 'de hoeveelheid plaatsen waarover een voorziening had moeten beschikken

om tijdig alle afdoeningen van de bevoegde verwijzende instanties (politie, open-

baar ministerie en rechterlijke macht) ten uitvoer te leggen, waarbij inbegrepen de

"subsidiaire en andere uitvoeringskwesties".'

Bij de intramurale sectoren gaat het bij plaatsen om de fysieke plaatsen (of cellen) in

een inrichting; bij de extramurale sectoren om het aantal te starten taakstraffen en

Halt-afdoeningen.

In de definitie is het (oorspronkelijke DJI-)begrip 'onverwijld' vervangen door het

begrip' tijdig', omdat dit in tegenstelling tot het eerstgenoemde begrip niet sugge-

reert dat de capaciteit volledig op de pieken in de vraag naar plaatsen moet worden

afgestemd (in plaats van bijvoorbeeld op de gemiddelde vraag). Anderzijds wordt

hiermee tot uitdrukking gebracht dat er grenzen (soms wettelijke termijnen) zijn

aan de wachttijden voor de tenuitvoerlegging van de opgelegde vonnissen; met

45 Het aantal gedetineerden dat in het kader van de Wet Overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen een

verzoek doet om vanuit het buitenland naar Nederland te worden overgebracht (236 gedetineerden in

1998), is groter dan vice versa (39 in 1998; zie Schreuders e.a., 1999). Verder is gratie een niet-genoemd,

maar in de praktijk tevens voorkomend 'weglekeffect'.

46 Onder (sanctie)voorziening wordt een van de volgende organisatorische terreinen verstaan: het gevan-

geniswezen, de vreemdelingenbewaring, de tbs- en justitiële jeugd(opvang- en behandel) inrichtingen,

de taakstraffen voor meerder- en minderjarigen en de Halt-afdoeningen.
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andere woorden, de tenuitvoerlegging van een vonnis kan niet oneindig op zich

laten wachten.

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat met de gekozen definitie wordt aange-

sloten op de manifeste behoefte, die op enig moment over een bepaalde periode

'objectief' kan worden vastgesteld. Er wordt geen rekening gehouden met mogelijke

beperkende effecten van beschikbare budgetten en (daarmee samenhangend) de

capaciteit van 'verwijzende' of 'tenuitvoerleggende' instanties in de vorm van (het

uitblijven van) bepaalde typen van afdoening. Anders gezegd: voor zover bevoegde

instanties een vordering voor een bepaalde afdoening achterwege laten in verband

met verondersteld plaatsgebrek, wordt dit niet in de behoeftebepaling verdiscon-

teerd.47

In de bijlagen 3 en 4 wordt per sector de behoeftebepaling voor 1998 weergegeven.

Vanwege het niet kunnen beschikken over straftoemetingsgegevens wordt bij de

intramurale sancties (gevangeniswezen, tbs- en jeugdinrichtingen) aansluiting

gezocht bij de feitelijke 'bezettings- of productiecijfers' op de diverse sanctieterrei-

nen. Deze worden gecorrigeerd voor het capaciteitsbeslag in verband met:

- personen die'verkeerd geplaatst' zijn (kan positief of negatief effect hebben);

- manifeste tekorten (bijvoorbeeld heenzending wegens plaatsgebrek);

- de benodigde capaciteitsmarge (om pieken in het aanbod op te vangen, zie

Projectgroep Structuurplan capaciteit justitiële inrichtingen, 1989 en 1993).

Bij de extramurale sancties (taakstraffen en Halt) is het aantal opleggingen door de

respectievelijk bevoegde instanties evenmin bekend, maar wordt per uitvoerende

instantie het aantal 'aanmeldingen' als vertrekpunt gekozen.48 Deze instroomcijfers

worden vervolgens gecorrigeerd voor'uitval' (dat wil zeggen, de zaken die niet in

behandeling worden genomen, bijvoorbeeld omdat personen niet komen opdagen)

en dubbeltellingen (in verband met overdrachten tussen bureaus). Eenmaal gestarte

maar mislukte taakstraffen en Halt-afdoeningen tellen wél mee in de behoefte-

bepaling.49

47 Vorderingen die worden afgewezen in verband met feitelijk plaatsgebrek en vorderingen die worden

ingewilligd, maar vanwege feitelijk plaatsgebrek niet geëffectueerd, worden overigens wel tot de

(manifeste) behoefte gerekend.

48 Een vergelijkbare benadering als bij de intramurale sancties is bij de extramurale sancties niet mogelijk,

omdat bij de taakstraffen minderjarigen en de Halt-afdoeningen voorraadgegevens ontbreken. Strikt

genomen benadert de werkwijze bij de extramurale sancties dichter de (ideaaltypische) straftoeme-

tingsbenadering.

49 Dit is conform de financieringssystematiek: uitvoeringsorganisaties ontvangen een vergoeding voor
afgedane zaken, ongeacht of deze 'slagen' of'mislukken.
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Met de gekozen invalshoeken om de capaciteitsbehoefte te bepalen wordt zo veel

mogelijk aangesloten bij de kernbegrippen50 in de financieringssystematiek van de

respectievelijke sectoren.51 Dit is van belang omdat de prognoses uiteindelijk

worden opgesteld ten dienste van het begrotingsproces.

4.4 Voorspelfouten en onzekerheden

Van verschillende zijden is het gevaar van een al te absolute interpretatie van punt-

schattingen benadrukt en de wenselijkheid van het presenteren van spoorboekjes

aangegeven (KPMG, SEO, CPB). Er zijn verschillende mogelijkheden om de gevoelig-

heid van de uitkomsten van prognoses voor de veronderstellingen te illustreren.

1 Het aangeven van onzekerheidsmarges op basis van de standaardafwijkingen

in de schattingen. Daarbij zijn de modelspecificatie en de schatting van de

exogenen dus gegeven. Nu is Jukebox-1 is een simultaan model, dat wil zeggen,

een model met verschillende vergelijkingen waarbij sommige 'te verklaren'

variabelen elders weer'verklarende' variabelen zijn. In een dergelijk model is

dit een redelijke gecompliceerde exercitie, die vooralsnog niet haalbaar is.

2 Het aangeven van de gevoeligheid van de uitkomsten voor wijzigingen in de

prognoses van de exogenen. Hierbij zijn dus de modelspecificaties en de schat-

ting van de coëfficiënten gegeven. In verdergaande vorm levert dit spoorboekjes

of scenario's. Deze mogelijkheid bestaat alleen bij verklaringsmodellen.

3 Het aangeven van de gevolgen van alternatieve modelspecificaties, bijvoorbeeld

een eenvoudig tijdreeks- versus een verklaringsmodel of twee alternatieve

tijdreeksmodellen. Hierbij zijn de schatting van coëfficiënten en exogenen in

de modellen gegeven.

Het nadeel van de onder punt 3 genoemde benadering is dat gemakkelijk een

hele'range' van uitkomsten is te verkrijgen. Omdat de keuze van specificaties en

onzekerheden al gauw een zekere willekeur heeft, heeft een dergelijke range echter

ook weer iets willekeurigs. Ook om praktische redenen zijn beperkingen noodzake-

lijk. Daarom zal hier in het algemeen worden afgezien van presentatie van de onder

punt 3 genoemde alternatieve modelspecificaties. Wel zal in incidentele gevallen

(daar waar sprake is van voor de hand liggende alternatieve interpretaties van ont-

wikkelingen) de gevoeligheid van de uitkomsten daarvoor worden aangeven. Verder

50 Bij de DJI-sectoren zijn dit cellen, bij Halt het aantal afdoeningen, bij taakstraffen minderjarigen het

aantal beëindigde taakstraffen en bij taakstraffen meerderjarigen het aantal gestarte taakstraffen.

51 Dit betekent overigens niet dat de behoefte wordt gelijkgesteld aan de productie (de feitelijke finan-

cieringsgrondslag). De behoefte kan in een bepaald jaar hoger of lager zijn dan de productie. Dit

gebeurt indien de voorraden toenemen danwel bij het wegwerken van oude voorraden. In de gekozen

benadering blijven dit soort van 'inhaaleffecten'. bij de behoeftebepaling buiten beschouwing.



Werkwijze bij de actualisering van de prognose 1999 t/m 2003 57

wordt de onder punt 1 genoemde 'statistische' onzekerheid op vereenvoudigde wijze

in beeld gebracht (zie hieronder bij punt b).

Zodoende zal dit rapport indicaties geven van de gevoeligheid en onzekerheid in de

ramingen op twee manieren.

a Bij de verklaringsmodellen wordt aangegeven voor welke verklarende variabelen

de uitkomst van de te ramen variabele het meest gevoelig is. Dit gebeurt via een

presentatie in termen van het effect van een toename van 1% van de exogene

variabele op de raming (in procenten; vergelijk tabel 6). Tevens wordt, waar

mogelijk, iets over de inschatting van de onzekerheid rond exogenen gezegd.

Zo is de onzekerheid rond de ontwikkeling van de middelen van de rechtspraak

na een kabinetsformatie van een andere orde dan bijvoorbeeld de onzekerheid

rond de voorspellingen van economische groei.

b Zowel bij tijdreeks- als verklaringsmodellen is, op basis van de jaren waarop

de schatting is gebaseerd, een schatting gemaakt van het verschil tussen de

werkelijke en de geschatte groei van de te voorspellen grootheid, zoals dat zich

gemiddeld in de afgelopen tien jaar voordeed. Daarbij is zowel gekeken naar de

afwijkingen over perioden van één jaar vooruit als over perioden van vijf jaar

vooruit (zie bijlage 2). De keuze voor een periode van vijf jaar is gebaseerd op de

lengte van de in dit rapport gehanteerde prognoseperiode (1999 t/m 2003). Deze

maatstaf zegt iets over de mate waarin de gehanteerde benadering het verleden,

goed beschrijft. Ook op dit gebied geldt echter dat resultaten behaald in het

verleden, geen garantie voor de toekomst geven. De afwijkingen in het verleden

geven hoogstens een zekere indicatie welke mogelijke afwijkingen zich kunnen

voordoen. Als zodanig vormen zij een, zij het zeer onvolmaakte, maatstaf voor

de onzekerheid rond de raming. Een betere maatstaf is echter vooralsnog niet

beschikbaar. Bijlage 2 geeft de exacte berekeningswijze.

De effecten van de exogenen en de indicaties van de onzekerheden zijn in principe

per sector verschillend. Zo kan het effect op de celbehoefte een andere zijn dan op

het aantal taakstraffen. Daarom zullen deze bevindingen en schattingen telkens in

de paragraaf direct volgend op de feitelijke prognose worden gepresenteerd.

4.5 Wijze van omgaan met actuele ontwikkelingen in beleid en wetgeving

Specifieke ontwikkelingen in beleid en wetgeving kunnen de algemene trend bij de

diverse beleidsterreinen vertekenen. Vooral met het oog op de bruikbaarheid van

de prognoses voor (verdere) beleidsvorming lijkt het daarom raadzaam om deze

specifieke ontwikkelingen waar mogelijk in de prognoses te verdisconteren.

Nader beschouwd kleven er echter duidelijke nadelen aan een dergelijke handel-

wijze. Deze paragraaf gaat in op de wijze van verwerking in dit rapport van recente

of actuele wijzigingen in beleid en wetgeving. Hierbij zijn twee uitgangspunten van
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Figuur 11: Beslisschema van de wijze van verwerking van wijzigingen in beleid en wetgeving
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belang. Het eerste is dat prognoses geen onnodig onzekere elementen dienen te be-

vatten. Vanzelfsprekend zijn onzekerheden juist bij het inschatten van toekomstige

ontwikkelingen in het algemeen niet uit te bannen (zie paragraaf 4.4). Hier gaat het

om de vaststelling dat de bestaande onzekerheden in de prognose niet moeten wor-

den vergroot door onzekere effecten van (soms nog niet vaststaand) beleid hierin te

willen verdisconteren. Een tweede, reeds eerder genoemd, uitgangspunt betreft de

uniforme werkwijze. In het algemeen wordt bij de verschillende beleidsterreinen zo

veel mogelijk dezelfde aanpak gehanteerd.

Figuur 11 geeft de in dit rapport gehanteerde beslisregels weer. Dit principe van

uniformiteit bevordert de eenvoud van interpretatie van de prognoses en daarmee

het gemak voor de gebruiker. De figuur maakt duidelijk dat als gevolg van het eerste

uitgangspunt het voorgenomen beleid of de wetgeving, welke nog definitieve vast-

stelling behoeven, helemaal niet wordt meegenomen in de prognose. Voorgenomen

beleid is immers nog onzeker, niet alleen wat effecten betreft, maar ook qua inhoud



Werkwijze bij de actualisering van de prognose 1999 t/m 2003 59

en moment van. inwerkingtreding. Bij wetsvoorstellen52 bijvoorbeeld is het tot aan

de stemming in de Tweede Kamer mogelijk om wijzigingen aan te brengen. Dat dit

in de praktijk daadwerkelijk voorkomt en ook substantiële wijzigingen kan inhou-

den, laat de gang van zaken in 1998 omtrent het Wetsvoorstel Taakstraffen zien. Naar

aanleiding van ingewonnen adviezen is dit wetsvoorstel aangepast in die zin dat de

mogelijkheid om bij verstek (dat wil zeggen, afwezigheid van de veroordeelde in de

rechtbank) een taakstraf op te leggen, is verwijderd. Hierdoor gaat een behoorlijk

deel van de aanvankelijk voorziene verruiming van de toepassing van taakstraffen

niet door.

Het voorbeeld moge illustreren dat een vroegtijdige verdiscontering van beleids-

effecten voorbarig en contraproductief is. De (effecten van) nog niet aanvaarde of

nog geheel nieuwe beleids- en wetswijzigingen zullen pas in het door de directie

Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid (DPJS) te organiseren overleg naar aanleiding van

de prognose een plaats krijgen.

Voor zover beleid of wetgeving reeds aanvaard is, zo laat figuur 11 verder zien, kun-

nen twee situaties worden onderscheiden, die op verschillende wijze in de prognose

terugkomen: (1) de nieuwe ontwikkeling is van dusdanig recente datum (of moet in

geval van wetgeving bijvoorbeeld nog formeel in werking treden) dat effecten van

beleid nog niet zichtbaar (kunnen) zijn: (2) de verandering is van eerdere datum

waardoor deze effecten wel zichtbaar (kunnen) zijn.

De laatste categorie is de meest eenvoudige: de effecten zijn zichtbaar (of kunnen

dit inmiddels zijn) in de registratiesystemen die worden gebruikt bij de bepaling van

de prognoses. Het in beeld brengen van deze categorie beleidsontwikkelingen is van

belang voor een goed begrip van de basisgegevens en kunnen bijvoorbeeld het voor-

komen van een trendbreuk verklaren. Het gaat hier voornamelijk om het benoemen

van de relevante beleidsontwikkelingen in het recente verleden en het op basis van

relatief harde gegevens (namelijk zichtbaar in de registratiesystemen) inschatten

van effecten.

Bij de eerste categorie van ontwikkelingen, dat wil zeggen 'recentelijk aanvaard'

beleid, zijn er opnieuw twee mogelijkheden: een (voldoende onderbouwde) in-

schatting van de (kwantitatieve) effecten van het desbetreffend beleid is namelijk

soms wel, maar meestal niet beschikbaar. In de gevallen dat een inschatting van

te verwachten effecten nog niet beschikbaar is, worden met het oog op het eerst-

genoemde uitgangspunt geen aanvullende analyses uitgevoerd. Voor zover dergelijke

schattingen bijvoorbeeld in het kader van de besluitvorming al wel beschikbaar zijn

en daarmee in zekere zin ook formeel zijn 'geautoriseerd', kan met deze effectera

52 Voor beleidsontwikkelingen die niet uitmonden in wetgeving, wordt een analoge redenering gehan-
teerd.
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rekening worden gehouden.53 Deze effecten worden apart, dat wil zeggen naast de

eigenlijke prognose, gepresenteerd.

In de hoofdstukken met de prognoses per sanctievoorziening (5 t/m 12) komen de

specifieke ontwikkelingen per terrein aan bod. De paragrafen 3 van deze hoofd-

stukken beschrijven, waar mogelijk, de effecten van de aanvaarde beleids- en

wetswijzigingen, waarvan de gevolgen nog niet in de registraties/trend zichtbaar

(kunnen) zijn. De hiervoor benodigde informatie is verkregen via medewerkers

bij het ministerie van Justitie (de directie Wetgeving, de DPIS, de Immigratie- en

Naturalisatiedienst) en het Parket-Generaal.

Figuur 11 maakt tot slot duidelijk dat het nodig is een heldere grens te trekken

tussen voorgenomen en aanvaard beleid. Hoewel een wet uiteindelijk pas formeel

door de Eerste Kamer wordt vastgesteld, worden in dit rapport, in verband met de

vereiste actualiteit van prognoses, wetsvoorstellen als aanvaard beschouwd zodra ze

de Tweede Kamer zijn gepasseerd.54 Beleid wordt als aanvaard beschouwd wanneer

het (uiteindelijk) bevoegde gezag formeel heeft ingestemd met de desbetreffende

voorstellen.

53 Voor zover effecten op de capaciteitsbehoefte gekwantificeerd zijn, moet in een aantal gevallen nog

een inschatting worden gemaakt van het tijdstip waarop deze effecten zichtbaar kunnen worden. Dit

is afhankelijk van de in te schatten behandeltijd door de Eerste Kamer (die tussen een half en een heel

jaar ligt) en de datum van inwerkingtreding van de wet (afhankelijk van de urgentie en de vraag of

uitvoerende organisaties er 'klaar' voor zijn).

54 Voor zover bekend, is het bij het ministerie van Justitie tot dusverre slechts eenmaal voorgekomen dat

de Eerste Kamer een wetsvoorstel daadwerkelijk heeft verworpen. (Dit wetsvoorstel had betrekking op

de geestelijke verzorging in bejaardenhuizen.)
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Halt

Sinds 1981 bestaat voor de politie de mogelijkheid om strafrechtelijk minderjarigen

die zijn aangehouden vanwege het plegen van een delict zoals vandalisme, een rela-

tief licht vermogensdelict of een vuurwerkdelict, te verwijzen naar het Halt-bureau

in de desbetreffende regio. Dit Halt-bureau zorgt ervoor dat de minderjarige de

aangebrachte schade herstelt of vergoedt, het gestolene terugbetaalt, een aantal

uren in de winkel werkt, een excuusbrief schrijft, enzovoort. In 1981 is als experi-

ment in Rotterdam het eerste Halt-bureau gestart; sinds 1996 is het netwerk van

Halt-bureaus landelijk dekkend. In september 1995 is de Halt-afdoening opgenomen

in het Wetboek van Strafrecht en is voorts in een Algemene Maatregel van Bestuur

(AMVB) beschreven welke delicten in aanmerking komen voor een Halt-afdoening

('Halt-waardige' delitcten55). Met ingang van 1 januari 1998 worden de 63 Halt-

bureaus rechtstreeks door Justitie gefinancierd.56

Het verklaringsmodel dat momenteel voor de jeugdsectoren wordt ontwikkeld (Juke-

box-2) is nog niet zo ver gevorderd dat het gebruikt kan worden voor de onderhavige

prognose. Daarom wordt de prognose gemaakt op basis van een combinatie van

trendextrapolaties. Een verschil met 1998 is dat nu ook rekening is gehouden met

het feit dat het aantal Halt-bureaus in Nederland tien jaar geleden veel kleiner was

dan nu.57

De prognose voor Halt-afdoeningen 1999 t/m 2003 is gebaseerd op:

- de capaciteitsbehoefte in 1998 (het aantal te starten Halt-afdoeningen);

- de ontwikkeling van het aantal 12- t/m 17-jarigen in de bevolking (de strafrech-

telijk minderjarigen);

55 De volgende delicten zijn Halt-waardig (sommige delicten worden in meer wetsartikelen beschreven;

niet alle artikelen hoeven dan Halt-waardig te zijn): baldadigheid, kleine vormen van brandstichting,

graffiti/bekladding, vernieling / openlijk geweld tegen goederen, vernieling (door middel van vuur-

werk), voetbalvandalisme, zich bevinden op verboden terrein, diefstal (ook poging tot diefstal, even-

tueel in vereniging exclusief door middel van braak), heling, illegaal collecteren, oplichting, verduiste-

ring, winkeldiefstal (ook prijskaartjes verwisselen), vuurwerk afsteken buiten de toegestane tijden,

vuurwerk voorhanden hebben buiten de toegestane tijden en vuurwerk voorhanden hebben dat niet

voldoet aan de gestelde eisen (lokale Algemene Politieverordening, Wet Milieugevaarlijke stoffen),

dierenmishandeling/-kwelling, eenvoudige mishandeling, huisvredebreuk/lokaalvredebreuk, valsheid

in geschrifte, verboden wapenbezit, verkeersdelicten (onder andere joyriding).

56 Een Halt-bureau ontvangt f 532 voor de afdoening van een vuurwerkdelict en f 714 voor de afdoening
van elk ander delict.

57 Als gevolg van deze aanvulling op de gevolgde prognosemethodiek kan de logistische groeicurve niet

behulp waarvan in 1998 de trend in het aantal Halt-afdoeningen per 100.000 strafrechtelijk minder-

jarigen is beschreven, geen reëel plafond vinden. Daarom is nu volstaan met een trendextrapolatie

volgens de trimmed mean differente methode (zie paragraaf 4.2).
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Figuur 12: Ontwikkeling van het aantal strafrechtelijk minderjarigen, 1989 t/m 2003
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- de ontwikkeling van het aantal door de politie gehoorde minderjarigen (vanwege

een Halt-waardig delict);

- de ontwikkeling van het percentage gehoorde minderjarige verdachten (vanwege

een Halt-waardig delict) dat naar Halt wordt verwezen;

- de groei van het aantal Halt-bureaus in Nederland (dekkingsgraad).

In paragraaf 5.1 wordt de prognose op hoofdlijnen besproken. Voor een meer

gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar bijlage 3. In paragraaf 5.2 wordt

ingegaan op onzekerheden in de prognose.

5.1 Prognose

De ontwikkeling van het aantal Halt-afdoeningen wordt afhankelijk verondersteld

van de ontwikkeling van het aantal minderjarigen dat door de politie wordt gehoord

vanwege een Halt-waardig delict. De ontwikkeling van het aantal gehoorde

minderjarigen wordt op haar beurt afhankelijk verondersteld van de ontwikkeling

van het aantal strafrechtelijk minderjarigen.

Figuur 12 is een weergave van de meest recente CBS-bevolkingsprognose 58 voor de

leeftijdscategorie 12 t/m 17 jaar. De figuur laat zien dat in de periode 1989 t/m 1997

een aanzienlijke daling heeft plaatsgevonden in het aantal strafrechtelijk minder-

58 Het CBS presenteert de bevolkingsprognoses in een lage, een midden- en een hoge variant. Hier wordt

de middenvariant gebruikt.
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Figuur 13: Door de politie gehoorde minderjarigen verdacht van een vermogensdelict,

vernieling of een misdrijf tegen de openbare orde, 1988 t/m 2003
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jarigen in Nederland, maar dat voor de komende jaren een stijging verwacht wordt.

Ondanks de daling van het aantal strafrechtelijk minderjarigen is het aantal minder-

jarigen dat door de politie is opgepakt en gehoord vanwege een Halt-waardig

delict59, in de periode 1988 t/m 1997 echter wel gestegen (CBS). Het aantal gehoorde

minderjarigen per 100.000 strafrechtelijk minderjarigen groeide in de periode 1988

t/m 1997 dan ook jaarlijks met 34. Dit gegeven gecombineerd met de verwachting

dat het aantal strafrechtelijk minderjarigen van 1998 tot 2003 met 7% zal toenemen,

leidt tot de verwachting dat het aantal vanwege een Halt-waardig delict gehoorde

minderjarige verdachten van 1998 tot 2003 zal groeien met ruim 12% (zie figuur 13).

Bij het bepalen van de trend in het percentage gehoorde minderjarige verdachten

die naar Halt worden verwezen, doet zich een probleem voor: de groei van het

aantal Halt-verwijzingen in 1988 tot 1997 werd mede veroorzaakt door de sterke

toename van het aantal Halt-bureaus in deze periode: van 20 naar 64 (toenemende

dekkingsgraad). Dit effect mag niet zonder meer naar de toekomst worden geëxtra-

59 Haltwaardige delicten worden hier geoperationaliseerd als de delicten die het CBS categoriseert als

'vermogensdelicten' en 'openbare orde en vernieling'. Deze delictcategorieën zijn geen exacte represen-

tatie van de Halt-waardige delicten. Zo is een belangrijk deel van de vermogensdelicten niet Halt-

waardig (bijvoorbeeld indien het gestolene een waarde heeft van meer dan j 250), maar dit deel kan

niet uit de cijfers worden geïsoleerd. Vuurwerkdelicten worden vaak als overtreding en niet als misdrijf

gezien. Deze delicten komen dan niet terug in de politiestatistieken.
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Tabel 7: Prognose van te starten Halt-afdoeningen, 1999 t/m 2003 (index, 1998=100)'

jaar huidige prognose- index prognose uit 1998*** index

1998 21.000 100 23.000 100

1999 22.500 107 23.300 101

2000 24.100 115 23.700 103

2001 26.000 124 24.200 105

2002 27.900 133 24.900 108

2003 30.100 143

"'

De aantallen zijn afgerond op honderdtallen.

In 1998 gaat het om de feitelijk vastgestelde behoefte (zie bijlage 3).

Bron: Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit

poleerd, omdat het netwerk van Halt-bureaus inmiddels landelijk dekkend is (en dus

niet meer zal groeien). Voor dit effect heeft dan ook een correctie plaatsgevonden

(zie bijlage 3).

De trendmatige groei van het percentage (vanwege een Halt-waardig delict) gehoor-

de minderjarigen dat naar Halt wordt verwezen, is jaarlijks ruim 3%. Het totale per-

centage zal dan groeien van 58% in 1998 naar 75% in 2003. Gevoegd bij de geraamde

ontwikkeling in het aantal gehoorde minderjarigen (zie figuur 13) resulteert dit in de

verwachting dat het aantal Halt-verwijzingen zal groeien van 21.600 in 1998 naar

31.000 in 2003.

In bijlage 3 is de berekening van de feitelijke capaciteitsbehoefte in 1998 opgeno-

men. Het aantal te starten Halt-afdoeningen in 1998 bedroeg 21.000. Door hierop de

verwachte groeipercentages van het aantal Halt-verwijzingen te zetten, wordt de

prognose van de capaciteitsbehoefte voor Halt verkregen. (Hierbij wordt impliciet

aangenomen dat het percentage Halt-verwijzingen dat daadwerkelijk leidt tot een

Halt-afdoening, in de tijd constant is.)

Tabel 7 laat zien dat de geprognosticeerde groei van het aantal te starten Halt-

afdoeningen in de periode 1998 t/m 2003 aanzienlijk is. Drie ontwikkelingen dragen

bij aan deze verwachte groei. De belangrijkste hiervan is het groeiende percentage

gehoorde minderjarigen dat naar een Halt-bureau wordt verwezen. Het geïsoleerde

effect60 hiervan bedraagt 28% (over de periode 1998 t/m 2003). Het geïsoleerde

effect van de groei in het aantal strafrechtelijk minderjarigen is 7% en dat van de

groei van het aantal gehoorde minderjarigen (vanwege een Halt-waardig delict) per

100.000 strafrechtelijk minderjarigen 5%.

De prognose van Halt voorziet dit jaar in vergelijking met de prognose van vorig jaar

een sterkere stijging van het aantal Halt-afdoeningen. De oorzaak is niet gelegen in

een onverwacht sterke stijging van het aantal Halt-verwijzingen (in 1998 zelfs lager

60 Met het geïsoleerde effect wordt bedoeld het effect van de betreffende variabele in het geval er geen

effect van andere variabelen zou uitgaan.
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Figuur 14: Capaciteitsbehoefte aan Halt-afdoeningen, 1989 t/m 2003 (index, 1989=100)
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dan voorzien), maar in het feit dat het aantal Halt-verwijzingen per 100.000

gehoorde minderjarige verdachten vorig jaar niet is gecorrigeerd voor de groei van

de dekkingsgraad van Halt-bureaus in de periode 1989 t/m 1998.

Figuur 14 geeft de ontwikkeling weer van het aantal gerealiseerde Halt-afdoeningen

tot en met 1998 en de geprognosticeerde capaciteitsbehoefte voor Halt vanaf 1998..

De komende jaren is de gemiddelde stijging per jaar naar verwachting gelijk aan de

gemiddelde stijging inde periode 1989-1998.

5.2 Voorspelfouten en onzekerheden

Om een globale indruk te krijgen van de onzekerheden bij deze prognose is bekeken

wat in de afgelopen tien jaar (de periode 1988-1997) het verschil was tussen de

gerealiseerde en de trendmatig verwachte groei van het aantal Halt-afdoeningen.

Daarbij is de groei over perioden van één jaar en over perioden van vijf jaar be-

keken. Deze vijf jaar is de totale lengte van de prognoseperiode in dit rapport.

De afwijking tussen de werkelijkheid en de trendmatige groei blijkt gemiddeld 8%

te zijn geweest, wanneer één jaar vooruit wordt gekeken. Afwijkingen van jaar op

jaar zijn soms duidelijk groter. Zo was de werkelijke groei in 1992-1993 15% lager

en in 1995-1996 14% hoger dan de geschatte groei. Bij een vooruitblik van vijf jaar

is de afwijking achteraf gemiddeld eveneens 8%. De prognose in 2003 zou bij een

dergelijke afwijking circa 1.600 Halt-afdoeningen lager of hoger uitkomen. Grotere

afwijkingen zijn echter ook nu niet uit te sluiten.
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Naast deze geschatte onzekerheid in de prognose brengen ook de cijfers waarop de

prognose is gebaseerd, onzekerheden met zich mee. Tot 1995 waren er geen wette-

lijke grenzen aan de delicten die door middel van Halt konden worden afgedaan. In

de praktijk kwam het er uiteraard op neer dat de lichtere vergrijpen wel en zware

vergrijpen niet voor een Halt-afdoening in aanmerking kwamen, maar de grens

tussen deze twee werd arbitrair en op decentraal niveau getrokken. Pas in 1995

werd in een AMvB61 beschreven welke delicten door middel van Halt kunnen worden

afgedaan (Halt-waardig zijn). Bij de trendextrapolatie met betrekking tot het percen-

tage gehoorde minderjarigen dat naar Halt wordt verwezen, wordt de aanname

gemaakt dat de trend tot 1995 vergelijkbaar is met die na 1995. Niet duidelijk is of

dit heeft geleid tot een onder- of overschatting in de prognose.62

Voorts is het een probleem dat de Halt-waardige delicten slechts bij benadering

uit de politiestatistieken zijn te halen. Vuurwerkdelicten63 zitten er niet of onher-

kenbaar in en een scheiding tussen Halt-waardige en niet-Halt-waardige delicten

is niet te maken (zo wordt in de politiestatistiek bijvoorbeeld geen melding gemaakt

van de hoogte van het gestolen bedrag). Wanneer minderjarigen die gehoord zijn

vanwege gekwalificeerde diefstal (inclusief in vereniging), niet worden meegeteld,

is er een sterkere groei van het percentage gehoorde minderjarigen dat naar Halt

wordt verwezen en de prognose van Halt-afdoeningen komt dan uit op 32.000 in

2003.

Ten slotte is het van belang dat de prognose is gebaseerd op een lineaire groei van

het percentage verdachten dat naar Halt wordt verwezen. Een alternatieve benade-

ring is een logistische groeicurve, die ervan uit gaat dat de groei van het percentage

Halt-afdoeningen, een relatief nieuwe afdoeningsvorm, geleidelijk afneemt tot een

verzadigingspunt is bereikt (zie paragraaf 4.2). Deze benadering is hier uiteindelijk

niet gekozen, omdat de cijfers bij hantering van het aantal verdachten inclusief die

voor gekwalificeerde diefstal geen duidelijk plafond in de groei laten zien. Wanneer

echter de verdachten vanwege gekwalificeerde diefstallen niet worden meegeteld, en

via een logistische groeicurve a priori een plafond als uitgangspunt wordt genomen,

dan komt de prognose duidelijk lager uit. In 2001 bedraagt het aantal Halt-afdoenin-

gen dan 23.800 en in 2003 25.400.

61 25 januari 1995; Stb. 1995, nr. 62

62 Sommige Halt-bureaus kregen aanvankelijk minderjarigen met een delict dat volgens de genoemde

AMvB niet Halt-waardig was. Andere Halt-bureaus kregen alleen minderjarigen die verdacht waren van

vandalisme en kregen daar later ook vermogensdelicten bij.

63 Vuurwerkdelicten waren in 1997 de aanleiding voor 13% van de Halt-verwijzingen, winkeldiefstal voor

34%, heling 1%, overige vermogensdelicten 15%, vernieling 20%, baldadigheid 7%, graffiti 3%, mis-

handeling 2% en overige delicten 5%.
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5.3 Ontwikkelingen in beleid en wetgeving

69

Er hebben zich in het recente verleden geen beleids- of wetswijzigingen voorgedaan

die reeds zijn vastgesteld en waarvan een belangrijke invloed op het aantal uit te

voeren Halt-afdoeningen wordt verwacht. Wel is gestart met een experiment van

Halt-afdoeningen voor minderjarigen jonger dan 12 jaar (de zogenaamde Stop-

reactie). Omdat het nog een experiment betreft en wetgeving op dit gebied nog niet

aan de orde is, is het te vroeg om hier verder in te gaan op mogelijke effecten op de

toekomstige capaciteitsbehoefte.

r:u
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Taakstraffen voor minderjarigen

Ondanks het feit dat in Nederland al zestien jaar taakstraffen voor minderjarigen

(aanvankelijk'alternatieve sancties' genoemd) ten uitvoer worden gelegd, neemt het

aandeel van de taakstraffen in het geheel van de justitiële afdoeningen bij minder-

jarigen nog steeds toe. De stijging van het aantal taakstraffen is zelfs nog nooit zo

groot geweest als in 1997-1998. De adviezen van de Commissie-Van Montfrans

('justitie dient bij jeugdcriminaliteit vroegtijdig, snel en consequent te reageren') en

de rekwireerrichtlijn die het OM in 1997 uitvaardigde ('taakstraf, tenzij ...'), hebben

hun uitwerking niet gemist. In 1998 werd aan één op de vijf door de politie gehoorde

minderjarigen uiteindelijk een taakstraf opgelegd.

De prognose van de taakstraffen in de periode 1999 t/m 2003 wordt gebaseerd op:

- de capaciteitsbehoefte in 1998;

- de ontwikkeling van het aantal strafrechtelijk minderjarigen;

- de ontwikkeling van het aantal door de politie gehoorde minderjarigen;

- de ontwikkeling van het aantal beëindigde taakstraffen.

In paragraaf 6.1 wordt de prognose in hoofdlijnen besproken. Voor een meer

gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar bijlage 3. In paragraaf 6.2 wordt

ingegaan op onzekerheden in de prognose.

6.1 Prognose

De ontwikkeling van het aantal taakstraffen wordt afhankelijk verondersteld van de

ontwikkeling van het aantal minderjarige verdachten dat door de politie wordt

gehoord. De ontwikkeling van dit aantal gehoorde minderjarigen wordt op haar

beurt afhankelijk verondersteld van de ontwikkeling van het aantal strafrechtelijk

minderjarigen in de bevolking en de trend van het aantal gehoorde minderjarigen

per 100.000 strafrechtelijk minderjarigen in de bevolking.

In hoofdstuk 5 (figuur 12) is reeds vermeld dat het aantal strafrechtelijk minder-

jarigen in de bevolking met 14% is gedaald in de periode 1988 t/m 1997 (CBS). In

dezelfde periode steeg het aantal door de politie gehoorde minderjarigen met 17%

(CBS). Als deze trend zich in de komende jaren doorzet, kan een jaarlijkse stijging

van ruim 9164 gehoorde minderjarige verdachten per 100.000 minderjarigen in de

64 Dit is aanzienlijk meer dan de verwachte stijging van het aantal verdachten dat alleen vanwege Halt-

waardige delicten wordt gehoord. Dit is vooral te wijten aan de enorme stijging van het aantal

minderjarigen dat door de politie wordt gehoord vanwege een geweldsdelict. Dit aantal was in 1997

2,5 keer zo groot als in 1989 (respectievelijk 8.250 en 3.370).
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Figuur 15: Aantal door de politie gehoorde minderjarigen, 1988 t/m 2003
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bevolking verwacht worden. Op basis van dit gegeven en de door het CBS gemaakte

prognose van het aantal 12- t/m 17-jarigen in de bevolking, is een raming te maken

van het aantal verdachte minderjarigen dat gehoord zal worden door de politie

(figuur 15).

De volgende stap is het bepalen van de trend van het percentage door de politie

gehoorde minderjarigen dat een taakstraf krijgt opgelegd. In 1989 kreeg 8% van alle

gehoorde strafrechtelijk minderjarige verdachten een taakstraf; in 1998 was dit

20%.65 Hoewel dit percentage op de lange termijn niet in hetzelfde tempo kan

blijven doorgroeien, is met behulp van hiertoe ontwikkelde statistische technieken

nog geen afvlakking van de trend van het aantal taakstraffen per 100.000 gehoorde

minderjarige verdachten in de cijfers te ontdekken. Vooral de enorme stijging van

het aantal (beëindigde) taakstraffen in 1997-1998 doet vermoeden dat de toepassing

van de taakstraf voorlopig nog zal toenemen. Daarom wordt geen logistische groei-

curve (zie paragraaf 4.2) gebruikt, maar een eenvoudige lineaire trendextrapolatie.

Deze trendextrapolatie resulteert in de verwachting dat het aantal taakstraffen per

100.000 gehoorde verdachten zal stijgen van 20% in 1998 naar 25% in 2003 (zie

figuur 16).

65 Dit is een schatting; het aantal taakstraffen in 1998 is wel bekend, maar het aantal gehoorde minder-

jarige verdachten nog niet. Hiervoor is de waarde genomen van de trendextrapolatie zoals is weer-

gegeven in figuur 15.



Taakstraffen voor minderjarigen 73

Figuur 16: Ontwikkeling van het percentage door de politie gehoorde minderjarigen die een

taakstraf krijgen, 1988 t/m 2003
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Tabel 8: Prognose van de te starten taakstraffen voor minderjarigen, 1999 t/m 2003

(index, 1998=100)'

jaar huidige prognose" index prognose uit 1998"' index

1998 10.800 100 8.400 100

1999 11.600 107 9.000 106

2000 12.500 115 9.500 112

2001 13.400 124 10.000 118

2002 14.500 134 10.500 125

2003 15.700 145

De aantallen zijn afgerond op honderdtallen.

In 1998 gaat het om de feitelijk vastgestelde behoefte (zie bijlage 3).

De in 1998 gemaakte prognose betrof niet te starten, maar afgeronde taakstraffen (bron: Werkgroep Prognose

sanctiecapaciteit)

De capaciteitsbehoefte aan taakstraffen voor minderjarigen is gedefinieerd als 'het

aantal te starten taakstraffen in enig jaar' (zie paragraaf 4.3). In 1998 bedroeg het

aantal te starten taakstraffen 10.800 (zie bijlage 3). Door de berekende indices in

het aantal beëindigde taakstraffen hierop te zetten, wordt de geprognosticeerde

capaciteitsbehoefte in de periode 1999 t/m 2003 verkregen (zie tabel 8).

Tabel 8 laat zien dat het aantal taakstraffen van 1998 t/m 2003 naar verwachting

met bijna de helft zal toenemen. Deze groei is het resultaat van drie ontwikkelingen,

waarvan de verwachte groei van het percentage gehoorde minderjarige verdachten
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Figuur 17: Capacitéitsbehoefte aan taakstraffen voor minderjarigen, 1989 t/m 2003 (index,

1989=100)
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die een taakstraf krijgen, het meeste bijdraagt. Het geïsoleerde effect van deze varia-

bele is 23%. Het geïsoleerde effect van de groei van het percentage 12- t/m 17-jari-

gen in de bevolking dat jaarlijks door de politie wordt opgepakt voor verhoor is 10%.

Het effect van de groei van het aantal strafrechtelijk minderjarigen is 7%.

Uit de tabel blijkt dat de prognose van de taakstraffen dit jaar aanzienlijk hoger uit-

valt dan de in 1998 gepubliceerde raming. De oorzaak hiervan is de onverwacht ster-

ke groei van het aantal taakstraffen in 1998, waarschijnlijk als gevolg van de beleids-

wijzigingen die in 1998 wel zijn genoemd als factoren die een opwaartse invloed

zouden kunnen hebben op het aantal taakstraffen, maar die niet gekwantificeerd

konden worden: de adviezen van de Commissie-Van Montfrans ('Justitie dient bij

jeugdcriminaliteit snel, vroegtijdig en consequent te reageren') en de rekwireerricht-

lijn van het OM ('taakstraf, tenzij ...').

Figuur 17 geeft de ontwikkeling van de gerealiseerde capaciteitsbehoefte aan

taakstraffen tot en met 1998 en de geprognosticeerde capaciteitsbehoefte vanaf 1998

weer. De komende jaren is de gemiddelde stijging per jaar naar verwachting iets

groter dan in de periode 1989 t/m 1998. De verklaring hiervoor is de verwachte

trendbreuk in de ontwikkeling van het aantal strafrechtelijk minderjarigen: een groei

na een jarenlange daling.



Taakstraffen voor minderjarigen 75

Figuur 18: Door de politie gehoorde minderjarigen, naar wijze van afdoening, 1989 t/m 2003
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6.2 Voorspelfouten en onzekerheden

totaal

Om een globale indruk te krijgen van de onzekerheden bij deze prognose is bekeken

wat in de afgelopen tien jaar (de periode 1988 t/m 1997) het verschil was tussen de

gerealiseerde en de trendmatig verwachte groei van het aantal taakstraffen. Daarbij

is de groei over perioden van één jaar en over perioden van vijf jaar bekeken. Deze

vijf jaar is de totale lengte van de prognoseperiode in dit rapport.

De afwijking tussen de werkelijkheid en de trendmatige groei blijkt gemiddeld 5%

te zijn geweest, wanneer één jaar vooruit wordt gekeken. Afwijkingen van jaar op

jaar zijn soms duidelijk groter dan dit gemiddelde. Zo was de werkelijke groei in

1990-1991 14% lager en in 1996-1997 13% hoger dan de geschatte groei. De sterke

groei in de laatstgenoemde periode is waarschijnlijk (deels) toe te schrijven aan

beleidsintensiveringen naar aanleiding van de adviezen van de Commissie-Van

Montfrans.

Bij een vooruitblik van vijf jaar is de afwijking achteraf gemiddeld 7%. De prognose

in 2003 zou bij een dergelijke afwijking circa 800 taakstraffen lager of hoger uit-

komen. Grotere afwijkingen zijn echter ook nu niet uit te sluiten.
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De prognose van taakstraffen is gebaseerd op de trend van het aantal taakstraffen

per 100.000 gehoorde minderjarige verdachten. Impliciet is ervan uitgegaan dat de

groei van het aantal Halt-afdoeningen geen verstorend effect heeft op de prognose

van taakstraffen. Figuur 18 toont de ontwikkeling van het aandeel van Halt-afdoe-

ningen en van taakstraffen in het totaal van afdoeningen van gehoorde minderjarige

verdachten.66

Het is denkbaar dat een deel van de Halt-afdoeningen in de plaats van taakstraffen

zijn gekomen. In dat geval heeft de toename van het aantal Halt-afdoeningen een

dempend effect gehad op de groei van het aantal taakstraffen, en zal dit in de toe-

komst ook hebben. Het is echter ook mogelijk dat Halt-afdoeningen en taakstraffen

op zo verschillende zaken betrekking hebben dat dit substitutie-effect niet optreedt.

Het is onduidelijk in hoeverre er nu daadwerkelijk substitutie optreedt. Weliswaar

zal dit effect deels in de trend van het aantal taakstraffen zijn verdisconteerd (en

dus in de prognose), maar het is de vraag of dit effect daarmee verder niet ter zake

doet. Gesteld dat een dergelijke substitutie wél optreedt, dan is er wat voor te

zeggen om de prognose te baseren op de trend van de taakstraffen als percentage

van alleen de gehoorde minderjarige verdachten die niet naar Halt zijn verwezen. Dit

is doorgerekend en de prognose blijkt dan aanzienlijk lager uit te komen: in plaats

van de geraamde 15.600 worden dan `slechts' 14.400 taakstraffen in 2003 verwacht.

In dat geval wordt immers verondersteld dat de groei van het aantal taakstraffen via

substitutie door Halt wordt verminderd. Deze variant blijkt echter statistisch minder

bevredigend.67

Het bovenstaande illustreert dat keuzes met betrekking tot de prognosemethodiek in

belangrijke mate richtingbepalend kunnen zijn voor de prognose.

6.3 Ontwikkelingen in beleid en wetgeving

Er hebben zich in het recente verleden geen beleids- of wetswijzigingen voorgedaan

die reeds zijn vastgesteld en die een belangrijke invloed hebben op het aantal te

starten taakstraffen in de komende jaren. Hierbij wordt aangenomen dat de advie-

zen van de Commissie-Van Montfrans en de rekwireerrichtlijn van het OM inmiddels

in de trend (van vooral het aantal taakstraffen 1998) zijn verdisconteerd.

66 De totale lengte van de staven geeft het aantal gehoorde minderjarigen volgens de CBS-politiestatistiek

weer. De aantallen taakstraffen en Halt-afdoeningen komen respectievelijk van DPJS en van Halt Neder-

land. De figuur moet daarom met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

67 Aanpassing van de trend aan de realisatie (de fit) is minder goed.



7

Justitiële jeugdinrichtingen

De in dit hoofdstuk gemaakte prognose van de sanctiecapaciteit voor de sector

justitiële jeugdinrichtingen (JII) is opgedeeld in vier deelprognoses:

1 strafrechtelijke opvangplaatsen (preventief gehechten en jeugddetentie);

2 civielrechtelijk opvangplaatsen (crisisopvang onder toezicht gestelden en

voogdijpupillen);

3 strafrechtelijke behandelplaatsen (PIJ);

4 civielrechtelijk béhandelplaatsen (onder toezicht gestelden en voogdijpupillen).

Er wordt reeds enige tijd gewerkt aan een verklaringsmodel voor de sector JJI

(Jukebox-2), maar de ontwikkeling van dit model is nog niet zo ver gevorderd dat

het gebruikt kan worden voor de prognoses van de justitiële jeugdinrichtingen. De

prognosesystematiek is dit jaar dan ook nog dezelfde als die in 1998 door de DII

werd gebruikt.

De prognose van de sanctiecapaciteit ten behoeve van de tenuitvoerlegging van

jeugddetentie (punt 1) wordt gebaseerd op de ontwikkeling in het aantal strafrech-

telijk minderjarigen, het aantal bevelen tot bewaring, de gemiddelde verblijfsduur

en de capaciteitsbehoefte in 1998. De prognose van de capaciteitsbehoefte ten

behoeve van civielrechtelijke maatregelpupillen (2 en 4) wordt gebaseerd op de

ontwikkeling van het aantal lopende ondertoezichtstellingen en het aantal minder-

jarigen in Nederland. De prognose met betrekking tot de tenuitvoerlegging van PIJ-

maatregelen (punt 3) wordt gebaseerd op een computersimulatie, waarbij een aantal

variabelen een rol speelt: de leeftijd, de regelmaat waarmee geplaatsten binnen-

komen, de aard van de maatregel (er worden, naast PIJ-maatregelen, nog steeds een

enkele BB-maatregelen ten uitvoer gelegd in behandelinrichtingen) en de 'succes-

volle behandelduur'.

In dit hoofdstuk worden de prognoses in hoofdlijnen beschreven. Voor een meer

gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar bijlage 3.

In paragraaf 7.1 wordt de prognose van de opvangcapaciteit behandeld; in paragraaf

7.2 komt de prognose van de behandelcapaciteit aan de orde.

7.1 Prognose voor de opvanginrichtingen

De opvanginrichtingen zijn bestemd voor (1) de tenuitvoerlegging van jeugddetentie

en voor preventief gehechten (strafrechtelijk) en (2) de crisisopvang van minder-

jarigen met een civielrechtelijke maatregel.
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Figuur 19: Ontwikkeling van het aantal bevelen tot bewaring, 1989 t/m 2003'
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Prognose van de strafrechtelijke opvangplaatsen

De ontwikkeling van de behoefte aan strafrechtelijke opvangplaatsen wordt

verondersteld een functie te zijn van de ontwikkeling van het aantal strafrechtelijk

minderjarigen in de bevolking, de ontwikkeling van het aantal bevelen tot bewaring

per 100.000 strafrechtelijk minderjarigen en de ontwikkeling van de gemiddelde

verblijfsduur in de inrichting. Figuur 19 laat zien dat er de jaren 1989-1998 een

stijgende trend aanwezig was van het aantal bevelen tot bewaring.

De prognose voorziet een sterkere stijging van het aantal bevelen tot bewaring in

de toekomst dan in het verleden (zie bijlage 3). In de afgelopen tien jaar was de

gemiddelde stijging per jaar honderd; voor de komende vijf jaar wordt een stijging

van jaarlijks ruim tweehonderd bevelen verwacht. De oorzaak hiervan is de ver-

wachte stijging van het aantal strafrechtelijk minderjarigen (zie figuur 12 in hoofd-

stuk 5 en paragraaf 2.1).

Figuur 20 laat de ontwikkeling van de gemiddelde verblijfsduur zien. De gemiddelde

verblijfsduur steeg de laatste jaren gemiddeld met 2 dagen per jaar. In 1997 was de

gemiddelde verblijfsduur 72 dagen. Met een stijging van 2 dagen per jaar wordt in

2003 een gemiddelde verblijfsduur van 84 dagen verwacht.

De Dil heeft voor 1998 een feitelijke capaciteitsbehoefte geconstateerd van 587

plaatsen (zie bijlage 3). Door deze feitelijke capaciteitsbehoefte in de jaren vanaf

1998 te laten groeien met de verwachte groei van het aantal bevelen tot bewaring

én de verwachte groei van de gemiddelde verblijfsduur komt de prognose van de
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Figuur 20: Ontwikkeling van de gemiddelde verblijfsduur in de opvanginrichtingen,

1989 t/m 2003
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Tabel 9: Prognose van de capaciteitsbehoefte aan strafrechtelijke plaatsen in de opvang-

inrichtingen, 1999 t/m 2003'

jaar gemiddeld per jaar" ultimo

1998 590

1999 640 670

2000 700 730

2001 770 800

2002 840 880

2003 920 960

De aantallen zijn afgerond op tientallen.

In 1998 gaat het om de feitelijk vastgestelde behoefte (zie bijlage 3).

gemiddeld per jaar benodigde strafrechtelijke opvangcapaciteit tot stand. Zo wordt

een stijging verwacht van de behoefte aan strafrechtelijke opvangcapaciteit van 587

plaatsen naar 917 in 2003 (zie tabel 9).

Prognose van de civielrechtelijke opvangplaatsen

Civielrechtelijke opvangplaatsen zijn bestemd voor de crisisopvang van minderjari-

gen bij wie een maatregel van kinderbescherming loopt (meestal een ondertoezicht-

stelling, een enkele keer voogdij). Aangenomen wordt dat het aantal benodigde

civielrechtelijke plaatsen in opvanginrichtingen wordt bepaald door het aantal

lopende ots'en en de gemiddelde verblijfsduur. Het aantal lopende ots'en wordt
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Figuur 21: Ontwikkeling van de lopende ondertoezichtstellingen, 1989 t/m 2003
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geraamd door middel van een trendextrapolatie van het aantal lopende ots'en per

100.000 12- t/m 17-jarigen, gecombineerd met het totale aantal 12- t/m 17-jarigen

volgens de meest recente bevolkingsprognose van het CBS (zie bijlage 3 en figuur 12

in hoofdstuk 5). Figuur 21 geeft de uitkomst van deze exercitie weer.

De feitelijke capaciteitsbehoefte bedroeg in 1998 71 plaatsen (zie bijlage 3). Door de

ontwikkeling van het aantal lopende ots'en en de ontwikkeling van de gemiddelde

verblijfsduur te koppelen aan deze 71 plaatsen, wordt de prognose van de toekom-

stige capaciteitsbehoefte gemaakt (tabel 10).

In tabel 11 zijn de prognoses met betrekking tot de civielrechtelijke en de straf-

rechtelijke opvangplaatsen bij elkaar opgeteld. Omdat in de Rijksbegroting de

capaciteitsbehoefte op 31 december van het betreffende jaar wordt weergegeven

(ultimo cijfers), worden in de tabel de gemiddelde én de ultimo capaciteitsbehoefte

vermeld.68 De tabel laat zien dat de behoefte aan opvangplaatsen in de periode 1998

t/m 2003 naar verwachting stijgt met 56%. Wat betreft de strafrechtelijke plaatsen

(die het grootste deel uitmaken van de opvangcapaciteit), is de stijgende trend van

het aantal bevelen tot bewaring per 100.000 strafrechtelijk minderjarigen de belang-

rijkste oorzaak. Het geïsoleerde effect van deze variabele op de ontwikkeling van de

strafrechtelijke opvangcapaciteit in 1998 t/m 2003 is 29%. De trend in de gemiddel-

68 De benodigde capaciteit op 31 december van jaar t = (de gemiddelde capaciteitsbehoefte in jaar t + de

gemiddelde capaciteitsbehoefte jaar t+1) 12.
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Tabel 10: Prognose van de capaciteitsbehoefte aan civielrechtelijke plaatsen in opvang-

inrichtingen, 1999 t/m 2003*
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jaar gemiddeld per jaar'' ultimo

1998 70

1999 80 80

2000 80 90

2001 90 90

2002 100 100

2003 110 110

De aantallen zijn afgerond op tientallen.

In 1998 gaat het om de feitelijk vastgestelde behoefte (zie bijlage 4).

Tabel 11: Prognose van de capaciteitsbehoefte aan opvanginrichtingen, 1999 t/m 2003*

jaar huidige index huidige index prognose index

prognose prognose uit 1998

gem. per jaar** ultimo ultimo'**

1998 660 100 690 100 680 100

1999 720 109 750 109 730 108

2000 790 119 820 119 790 116

2001 860 130 900 130 850 126

2002 940 142 980 143 920 136

2003 1.020 156 1.070 155

"'

De aantallen zijn afgerond op tientallen.

In 1998 gaat het om de feitelijk vastgestelde behoefte (zie bijlage 3).

Bron: Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit

de verblijfsduur heeft een effect van 14%; het effect van de verwachte groei in het

aantal strafrechtelijk minderjarigen is 7%.

De prognose komt dit jaar iets hoger uit dan de prognose van 1998. Dit is geheel te

wijten aan de naar boven bijgestelde prognose voor strafrechtelijke plaatsen.

7.2 Prognose voor de behandelinrichtingen

Zoals in de inleiding al werd aangegeven, zijn de behandelinrichtingen bestemd

voor de tenuitvoerlegging van PIJ-maatregelen en voor minderjarigen die onder een

(civiele) maatregel van kinderbescherming staan (hoofdzakelijk ots).

Prognose van de strafrechtelijke behandelplaatsen

In afwijking van de drie andere deelprognoses is de prognose van de strafrechtelijke

behandelplaatsen niet gebaseerd op trendextrapolatie van een of meer grootheden,

maar evenals vorige jaren op een computersimulatie. Deze simuleert de ontwikke-

ling in het aantal lopende strafrechtelijke maatregelen op basis van (kansverdelin-
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gen met betrekking tot) instroom en verblijfsduur (zie bijlage 3). Sinds de invoering

van het nieuwe jeugdstrafrecht in 1995 is het aantal lopende BB-maatregelen en

jeugdtbs'en snel gedaald en het aantal lopende PIJ-maatregelen gestegen. Op enkele

lopende BB-maatregelen na zijn er nu alleen nog lopende PIJ-maatregelen.

De prognose van het aantal benodigde strafrechtelijke behandelplaatsen wordt

gebaseerd op de trend die de computersimulatie heeft bepaald, afgezet tegen de

feitelijke capaciteitsbehoefte die de DII voor 1998 heeft berekend (tabel 12).

Prognose van de civielrechtelijke behandelplaatsen

Civielrechtelijke behandelplaatsen zijn bestemd voor minderjarigen aan wie een

maatregel van kinderbescherming is opgelegd (meestal een ots, een enkele keer

voogdij) en die intensieve, residentiële behandeling behoeven. De problematiek is

van dien aard dat behandeling in een door het ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport of de provincie gefinancierde inrichting niet volstaat. Aangenomen

wordt dat het aantal benodigde civiele plaatsen in behandelinrichtingen een functie

is van het aantal lopende ots'en.

Het aantal lopende ots'en wordt geraamd op basis van een trendextrapolatie van het

aantal lopende ots'en per 100.000 12- t/m 17-jarigen, gecombineerd met de meest

recente bevolkingsprognose van het CBS (op dezelfde wijze als voor de prognose van

de civiele plaatsen in de opvanginrichtingen; zie figuur 21). De verwachte stijging

van het aantal lopende ots'en van 10.300 naar 13.700 leidt tot de in tabel 13 gegeven

prognose van het aantal benodigde civielrechtelijke behandelplaatsen.

In tabel 14 zijn de prognoses met betrekking tot de civielrechtelijke en de strafrech-

telijke behandelplaatsen gesommeerd. De tabel laat zien dat de behoefte aan behan-

delplaatsen in de periode 1998 t/m 2003 naar verwachting stijgt met 62%. De be-

langrijkste oorzaak wat betreft de civielrechtelijk behandelplaatsen is de stijgende

trend van het aantal lopende ots'en per 100.000 12- t/m 17-jarigen. Het (geïsoleerde)

effect van deze variabele op de ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte in 1998 t/m

2003 is 24%. De trend van de gemiddelde verblijfsduur heeft een effect van 14%; het

effect van de verwachte groei van het aantal strafrechtelijk minderjarigen is 7%. Met

betrekking tot de strafrechtelijke capaciteit is het vanwege de gehanteerde prog-

nosemethodiek (computersimulatie) moeilijker om de verwachte groei te ontleden

in deeleffecten.

De prognose komt dit jaar iets lager uit dan de prognose van 1998 (zie tabel 14). Dit

komt doordat het niveau van de capaciteitsbehoefte in basisjaar 1998 lager blijkt te

zijn dan in 1998 werd voorzien. Overigens is deze neerwaartse bijstelling geheel toe

te schrijven aan het civielrechtelijke deel van de behandelinrichtingen. De verwach-

te groei in de benodigde strafrechtelijke behandelcapaciteit is in de onderhavige

prognose zelfs groter dan in de prognose van 1998.

In figuur 22 is de prognose van de sanctiecapaciteit voor de JJI-sector als geheel

weergegeven. De verwachte jaarlijkse groei van 1998 t/m 2003 is ruim twee keer zo
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Tabel 12: Prognose van de capaciteitsbehoefte aan strafrechtelijke plaatsen in de

behandelinrichtingen, 1999 t/m 2003*

jaar gemiddeld per jaar** ' ultimo

1998 400

1999 490 570

2000 620 680

2001 710 750

2002

2003

770

800

790

810

De aantallen zijn afgerond op tientallen. .

In 1998 gaat het om de feitelijk vastgestelde behoefte (zie bijlage 3).

Tabel 13: Prognose van de capaciteitsbehoefte aan civielrechtelijke plaatsen in de

behandelinrichtingen, 1999 t/m 2003*

jaar gemiddeld per jaar** ultimo

1998 540

1999 570 590

2000 600 620

2001 640 660

2002 680 700

2003 720 730

De aantallen zijn afgerond op tientallen.

In 1998 gaat het om de feitelijk vastgestelde behoefte (zie bijlage 3).

Tabel 14: Prognose van de capaciteitsbehoefte aan behandelinrichtingen, 1999 t/m 2003*

jaar huidige index huidige index prognose index

prognose prognose uit 1998
gem. per jaar** ultimo ultimo'"

1998 940 100 990 100 1.080 100

1999 1.060 113 1.150 115 1.200 111

2000 1.220 130 1.290 130 1.320 122

2001 1.350 144 1.400 140 1.410 131

2002 1.440 154 1.480 148 1.520 141

2003 1.510 162 1.540 154

De aantallen zijn afgerond op tientallen.

In 1998 gaat het om de feitelijk vastgestelde behoefte (zie bijlage 3).

Bron: Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit

groot als de gerealiseerde groei in de periode 1989-1998: gemiddeld 189 versus 87

plaatsen per jaar. Een belangrijke verklaring hiervoor is de verwachte trendbreuk in

de ontwikkeling van het aantal strafrechtelijk minderjarigen: een groei na een
jarenlange daling.
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Figuur 22: Capaciteitsbehoefte van de justitiële jeugdinrichtingen, 1989 t/m 2003
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7.3 Voorspelfouten en onzekerheden

84

Om een globale indruk te krijgen van de onzekerheden bij deze prognose geeft tabel

15 het verschil weer tussen de gerealiseerde en de trendmatig verwachte groei in de

capaciteitsbehoefte in de afgelopen negen jaar (1989 t/m 1997). Daarbij is de groei

over perioden van één jaar en over perioden van vijf jaar bekeken. Deze vijf jaar is

de totale lengte van de prognoseperiode in dit rapport.

Voor zover een gemiddelde afwijking kan worden berekend, lijken de afwijkingen in

de prognose voor de opvanginrichtingen iets groter dan in de behandelinrichtingen.

Een andere bron van onzekerheid is gelegen in een mogelijke verschuiving (substi-

tutie) in de aard van door de rechter opgelegde maatregelen. Onderzoek (Boender-

maker, 1999) wijst uit dat steeds vaker een PIJ-maatregel wordt opgelegd in zaken

waar voorheen een (civielrechtelijke) ots werd opgelegd.69 Dit impliceert dat binnen

de benodigde behandelcapaciteit een groeiend aandeel strafrechtelijke plaatsen te

zien zal zijn.

69 Boendermaker schrijft hierover: 'Het is te verwachten dat de PIJ op den duur vaker opgelegd zal worden

aan jongeren die nu met een ots in de inrichtingen worden opgenomen. Vanwege de capaciteits-

problemen werd in het verleden al regelmatig gekozen voor het opleggen van een strafrechtelijke in

plaats van een civielrechtelijke maatregel. De "strafrechtelijke klanten" hadden en hebben namelijk

voorrang bij plaatsing. Het is voorstelbaar dat om die reden, door de brede toepasbaarheid van PIJ,

vaker voor een strafrechtelijke maatregel gekozen wordt.'
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Tabel 15: Gemiddelde afwijking tussen trendmatige groei en werkelijkheid
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gem. afwijking opvanginrichtingen

strafrechtelijk civielrechtelijk

behandelinrichtingen

strafrechtelijk civielrechtelijka

over één jaar

over vijf jaar
90h
(niet beschikbaarc)

6%

17°/o

(niet beschikbaarb) 2%
(niet beschikbaard) 6%

a Het gemiddelde verschil tussen de trendmatige groei en de werkelijkheid is gebaseerd op een periode van tien

jaar (1989 t/m 1998).

b De simulatie maakt het vooralsnog onmogelijk om onzekerheden voor de strafrechtelijke behandelplaatsen aan

te geven.

c Vanwege de ontbrekende aantallen voor bevelen tot bewaring in de jaren 1992, 1993 en 1994 is het niet

mogelijk het verschil tussen de trendmatige groei en de werkelijkheid in een periode van vijf jaar te bepalen.

d De simulatie maakt het vooralsnog onmogelijk om onzekerheden aan te geven.

Als gevolg van de gehanteerde methodiek werkt de groei van het aantal opgelegde

PIJ-maatregelen direct door op de prognose van de strafrechtelijke plaatsen. De

prognose van de civielrechtelijke behandelcapaciteit wordt in belangrijke mate

bepaald door de ontwikkeling van het totale aantal ots'en (het percentage onder

toezicht gestelder dat in een justitiële jeugdinrichting wordt geplaatst, wordt hierbij

constant verondersteld). De omvang van het totale aantal ots'en zal niet merkbaar

invloed ondervinden van het genoemde substitutie-effect. Kortom: een groeiende

toepassing van de PIJ-maatregel ten koste van de ots heeft een opwaarts effect op de

prognose van de strafrechtelijke behandelplaatsen, maar nauwelijks of geen effect

op de prognose van de civielrechtelijke behandelplaatsen. Omdat niet duidelijk is

hoe groot dit effect is, kan de omvang van een eventuele overschatting in de

prognose niet worden gekwantificeerd.

7.4 Ontwikkelingen in beleid en wetgeving

In juni 1999 zal het wetsvoorstel voor de Beginselenwet Justitiële jeugdinrichtingen

door de Tweede Kamer worden behandeld. In dit wetsvoorstel is de mogelijkheid

opgenomen om minderjarigen het laatste deel van hun sanctie extramuraal te laten

ondergaan in de vorm van het zogenaamde scholings- en trainingsprogramma. Het

wetsvoorstel was ten tijde van het schrijven van dit rapport nog niet aangenomen,

zodat een inschatting van de mogelijke effecten op de capaciteitbehoefte nog niet

aan de orde is.

Er hebben zich verder geen beleids- of wetswijzigingen voorgedaan die reeds zijn

vastgesteld en invloed van betekenis hebben op de behoefte aan sanctiecapaciteit in

de justitiële jeugdinrichtingen.
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Verwachte ontwikkelingen in de

(achtergronden van) criminaliteit

In paragraaf 3.1 is het Jukebox-l-model kort besproken (zie verder Werkgroep

Prognose sanctiecapaciteit, 1997). Dit model vormt de basis van de prognoses van

de taakstraffen voor meerderjarigen en het gevangeniswezen. Deze komen respec-

tievelijk in de hoofdstukken 9 en 10 aan de orde.

Omdat het genoemde model tot op zekere hoogte een verklaringsmodel is, biedt het

de mogelijkheid om nader inzicht te krijgen in de ontwikkelingen die ten grondslag

liggen aan de prognose. Zo is een prognose van de ontwikkeling van de (geregi-

streerde) criminaliteit van diverse typen een belangrijke bouwsteenvan het model.

Diverse exogene, buiten de invloedssfeer van justitie liggende, maatschappelijke

ontwikkelingen spelen in het model een rol bij de 'verklaring' van deze criminaliteit.

Paragraaf 3.1 gaf hiervan al een beschrijving. In de eerste plaats betreft het een

aantal demografische indicatoren: het aandeel van jonge mannen, gescheidenen en

allochtonen in de bevolking. Daarnaast is een drietal economische indicatoren in

het model opgenomen: de omvang van de werkloosheid en de arbeidsongeschikt-

heid, de inkomensongelijkheid en het gemiddelde reëel beschikbare inkomen. De

prognoses van de ontwikkeling van deze factoren, die grotendeels uit externe bron

worden verkregen, spelen dus een belangrijke rol in de uiteindelijke prognoses van

de criminaliteit. Zij passeren daarom in het volgende de revue.

In combinatie met een prognose van de prestaties van politie en justitie bepalen

deze maatschappelijke factoren de verwachte ontwikkeling van de criminaliteit, die

later in dit hoofdstuk aan de orde komt. De ontwikkelingen in het verleden kwamen

reeds in paragraaf 2.2 aan de orde. In dit hoofdstuk zal meer het accent liggen op

ontwikkelingen die in de nabije toekomst worden verwacht. De uitkomsten van de

prognoses in de hoofdstukken 9 en 10 zijn tegen de achtergrond van de voorziene

ontwikkelingen in de criminaliteit beter te interpreteren.

Het uiteindelijke aantal opgelegde taak- en vrijheidsstraffen wordt uiteraard door

meer dan de criminaliteit alleen bepaald. De mate waarin de politie daders opspoort

en de wijze waarop staande en zittende magistratuur zaken afhandelen, spelen hier-

bij eveneens een belangrijke rol. In het model blijkt dit vooral via het belang van de

inzet van middelen bij de rechtspraak. Ook deze komt daarom in dit hoofdstuk aan

de orde.



Hoofdstuk 8

8.1 Aanpassingen Jukebox-1
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Ten opzichte van de in Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit (1998) gebruikte versie

van het Jukebox-1-model zijn enkele wijzigingen doorgevoerd.

1 De gegevens waarop het model is geschat, zijn aangevuld en geactualiseerd. In

het bijzonder zijn daarbij de recentelijk van het CBS verkregen herziene en

aangevulde cijfers over de straftoemeting over 1994 t/m 1997 van belang (zie

ook paragraaf 3.4). Deze cijfers laten, in vergelijking met eerdere cijfers, een

geringere stijging van het aantal gevangenisstraffen zien.

2 De thans beschikbare cijfers over misdrijven en ophelderingen in 1997 zijn

gebruikt en de gegevens betreffende de exogene variabelen in het model zijn

geactualiseerd. Het model is met deze gegevens over de periode 1956 t/m 1997

opnieuw geschat.

3 Omdat de schattingen van de gekwalificeerde diefstallen en de overige crimi-

naliteit niet stabiel blijken over de gehele periode 1956 t/m 1997 en de bij deze

specifieke delicttypen behorende vergelijkingen in het model de recente

ontwikkelingen slecht kunnen beschrijven (zie ook paragraaf 3.3 over het SEO-

rapport), zijn de vergelijkingen van deze typen van misdrijven opnieuw geschat

over de periode 1973 t/m 1997 (25 waarnemingen70).

4 Conform de bij de prognoses op andere terreinen gehanteerde methode is bij

dat deel van de prognoses in het model dat puur op trendextrapolatie is ge-

baseerd, de in paragraaf 4.2 beschreven methode (trimmed mean difference)

gebruikt. Het betreft hier de prognoses van die exogenen waarvoor geen externe

prognose beschikbaar is (inkomensongelijkheid en opnamen in verband met

drugsverslaving) en tevens de aandelen in de straftoemeting per misdrijftype

van gevangenisstraffen van verschillende duurcategorieën. Dit betekent dat

in deze gevallen slechts de ontwikkelingen vanaf 1988 een rol in de prognose

spelen. Ten opzichte van de eerdere versie van het Jukebox-1-model (waarbij de

straftoemeting vanaf 1980 een rol speelde) is de historische periode waarop de

straftoemeting is gebaseerd, dus verkort.

8.2 Verwachte ontwikkeling exogene verklarende variabelen

Figuur 23 brengt het aandeel van jongeren, gescheidenen en allochtonen in de

bevolking in beeld .71 Dit zijn de belangrijkste demografische exogenen in Jukebox-1.

Het betreft de ontwikkeling vanaf 1989 en de voorziene ontwikkeling in de periode

70 Bij het gehanteerde aantal verklarende variabelen (9 in getal; de selectie hiervan is onveranderd

gelaten) is 25 wel ruwweg het minimaal benodigde aantal waarnemingen.

71 Tot 1990 is de ontwikkeling van het aantal allochtonen niet bekend. Daarom is tot dat jaar de

ontwikkeling van het aantal niet-Nederlanders als maatstaf gebruikt.
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Figuur 23: Ontwikkeling van de demografische variabelen, 1989 t/m 2003 (index,

1989=100)
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1998 t/m 2003.72 Dit gebeurt in indexvorm, met 1989=100. De prognoses van de

demografische exogenen zijn gebaseerd op de middenvariant van door het CBS

opgestelde prognoses.73

De ontwikkeling van de demografische variabelen is tamelijk gelijkmatig. Het

aandeel van jongeren (12- t/m 35-jarige mannen) in de bevolking neemt vanaf

1980 gestaag af, terwijl het aantal gescheidenen en allochtonen verder groeit. Het

aandeel van de groep 12- t/m 35-jarigen daalt verder, terwijl het aantal strafrechte-

lijk minderjarigen (12- t/m 17-jarigen) weer toeneemt (zie figuur 12, hoofdstuk 5).

Het aantal jongvolwassenen daalt dus duidelijk in de prognose.

72 Het jukebox-1-model is weliswaar gebaseerd op tijdreeksen die verder teruggaan in de tijd (veelal vanaf

1957), maar hier is aangesloten op de lengte van de historische periode in andere hoofdstukken.

73 Het aandeel van jonge mannen en gescheidenen is gebaseerd op de eind 1998 door het CBS opgestelde

prognose (CBS, 1999). Het aandeel van allochtonen is gebaseerd op een in 1997 opgestelde prognose

(CBS, 1997b).
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Figuur 24: Ontwikkeling van de economische variabelen, 1989 t/m 2003 (index, 1989=100)
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In het model blijkt een positieve samenhang tussen criminaliteit en het aandeel van

de drie genoemde demografische groepen in de bevolking.74 Van de 'ontgroening',

ofwel het afnemen van het aandeel jongeren, mag dus een drukkend effect op de

criminaliteit worden verwacht. Daarentegen zal de verdergaande groei van geschei-

denen en allochtonen eerder een stuwend effect hebben.75 Per saldo is het totale

demografische effect op de totale criminaliteit in de periode 1997 t/m 2003 naar

schatting -10%; het drukkende effect van het afnemende aantal jongeren is dus

volgens deze schatting relatief sterk. Het geschatte effect op de capaciteitsbehoefte

aan taakstraffen en gevangeniswezen is geringer: -4% respectievelijk -1,5%.

Figuur 24 brengt op dezelfde manier de ontwikkeling van een aantal belangrijke

sociaal-economische exogenen in beeld. De prognose van de ontwikkeling van het

74 Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze groepen zelf crimineel zijn. De omvang van deze groepen

kan ook indirect een indicatie zijn van maatschappelijke verschijnselen, die criminaliteit in de hand

werken. Zo kan het aantal echtscheidingen een maatstaf zijn voor de aan- of afwezigheid van sociale

cohesie.

75 Ook Theeuwes en Van Velthoven (1994) en Theeuwes en Kerkhofs (1998) constateren een groot belang

van demografische factoren, al ligt bij hen het accent op de echtscheidingen en de niet-Nederlanders.

Vanwege de samenhang tussen diverse variabelen moeten de hier gegeven resultaten als globale schat-

tingen worden gezien.
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gemiddelde inkomen, de werkloosheid en de arbeidsongeschiktheid, zijn afkomstig

van het CPB. Voor de jaren na 2000 is daarbij aangesloten op het behoedzame sce-

nario uit de ramingen die ten behoeve van de kabinetsformatie zijn opgesteld.

De inkomensongelijkheid is - bij gebrek aan externe ramingen - in de prognose op

basis van ontwikkelingen in de laatste tien jaar geëxtrapoleerd (zie voor wijze van

extrapolatie paragraaf 4.2).

Figuur 24 laat zien dat het reële beschikbare inkomen per hoofd van de bevolking,

na enige terugval in het begin van de jaren tachtig, gestaag is gestegen. De omvang

van de werkloosheid en de arbeidsongeschiktheid nam in het begin van de jaren

tachtig toe, bleef op een relatief hoog niveau met een top rond 1995 en is daarna

vooral in het midden van de jaren negentig gedaald. In de komende jaren worden op

dit gebied geen spectaculaire ontwikkelingen verwacht. De inkomensongelijkheid is

sinds het midden van de jaren tachtig gestegen. Op grond van de ontwikkeling van

de laatste tien jaar wordt enige verdere trendmatige stijging verwacht. Er zijn op dit

gebied geen prognoses uit externe bron beschikbaar.

Werkloosheid en inkomensongelijkheid vertonen een positieve samenhang met de

criminaliteit (Van Tulder, 1994; Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit, 1997);76 bij

het gemiddelde beschikbare inkomen is het beeld wisselend bij verschillende typen

van misdrijven. Volgens het model is het effect op de totale criminaliteit van de

voorziene economische ontwikkeling in de periode 1997 t/m 2003 gering: -1%. De

verschillende effecten van de economische ontwikkeling houden elkaar dus vrijwel

in evenwicht. Ook het voorziene effect op de aantallen te starten taakstraffen en de

behoefte aan gevangeniscapaciteit is klein: respectievelijk +2% en +1%.

Figuur 25 geeft op vergelijkbare wijze de ontwikkeling van het volume van de mid-

delen van politie en rechtspraak. De ontwikkeling vanaf 1998 is gebaseerd op de

concept-begrotingen voor 1999 van de ministeries van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties en justitie en de elders gepubliceerde voornemens in het kader

van de voorstellen van de Commissie-Leemhuis (zie voor de ontwikkeling in het

verleden ook paragraaf 2.3.1).

Vooral de middelen van de rechtspraak laten een sterke groei zien, die - mede

onder invloed van de zogenaamde Leemhuis-gelden - ook in de komende kabinets-

periode doorgaat. Ten opzichte van de begin 1998 opgestelde ramingen is de ont-

wikkeling duidelijk opwaarts bijgesteld. Dit hangt samen met de in het kader van

de kabinetsformatie afgesproken uitbreidingen van politie en rechtspraak. Vooral

van de uitbreiding van de rechtspraak mag volgens het model een duidelijk opwaarts

effect op het aantal uitgesproken taakstraffen en gevangenisstraffen worden ver-

76 Ook.Theeuwes en Van Velthoven (1994) en Theeuwes en Kerkhofs (1998) constateren een groot belang

van economische factoren, in het bijzonder de omvang van de werkloosheid. In het model speelt

jeugdwerkloosheid, bij gebrek aan lange tijdreeksen, geen expliciete rol.
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Figuur 25: Ontwikkeling van de middelen van politie en rechtspraak, 1989 t/m 2003 (index,

1989=100)
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wacht (zie tabel 6, hoofdstuk 4)77: respectievelijk +2% en +4% in de periode 1997

t/m 2003.

De op deze manier verhoogde strafkans heeft overigens (via in het model geschatte

afschrikkings- en insluitingseffecten) ook gevolgen voor de criminaliteit: volgens het

model is het totale effect op de criminaliteit van deze uitbreidingen over het totaal

van de periode 1997 t/m 2003 circa -2%.

8.3 Verwachte ontwikkeling van de criminaliteit

Het Jukebox-1-model levert, mede op basis van de in het voorgaande geschetste

prognoses van de exogenen, een prognose van de ontwikkeling van diverse typen

van criminaliteit vanaf 1997. Figuur 26 schetst deze ontwikkeling, naast de vanaf

1989 gerealiseerde ontwikkeling voor vier in het model onderscheiden misdrijftypen.

77 Een deel van de Leemhuis-gelden is bedoeld voor uitbreidingen in de materiële en niet zozeer in de

personele sfeer. Het is echter de vraag in hoeverre dit in het verleden anders was. Ook in het verleden

zijn de materiële uitgaven bij de rechtspraak duidelijk uitgebreid (zie bijvoorbeeld Van Tulder en

Spapens, 1990). Zowel personele als materiële uitgaven kunnen in principe bijdragen aan een hoger

aantal afdoeningen.
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Figuur 26: Ontwikkeling van de (geregistreerde) criminaliteit, 1989 t/m 2003 1(index,

1989=100) -
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De cijfers betreffen steeds de door de politie geregistreerde criminaliteit (zie ook

paragraaf 2.2). Vooral van de minder ernstige delicten die niet tot aangifte (registra-

tie) leiden, blijft dus een deel buiten beeld. Het niet-geregistreerde deel is echter

voor het beroep op taak- en gevangenisstraffen ook niet direct van belang.

Rijden onder invloed en misdrijven tegen de Opiumwet zijn in deze paragraaf buiten

beschouwing gelaten. Registratie van deze misdrijven (de zogenaamde haaldelicten)

is vrijwel uitsluitend afhankelijk van de opsporingsactiviteiten van de politie en zij

komen in een hier niet verder behandeld deel van het model (bij de productie van

de politie; zie paragraaf 3.1) aan de orde. Evenals in het voorgaande zijn de cijfers in

indexvorm (1989=100).

De ontwikkeling van de vier onderscheiden typen van misdrijven varieert zeer.

Grootste groeiers zijn de geweldsmisdrijven en de (heterogene groep) overige

misdrijven. De gekwalificeerde diefstallen laten tot het midden van de jaren

negentig een stijging zien, maar zijn over hun top heen. Het aantal eenvoudige

diefstallen is vanaf het begin van de jaren negentig gestaag gedaald.

In de prognose groeit het aantal gewelds- en overige misdrijven verder, terwijl het

aantal eenvoudige diefstallen verder daalt. Het laatstgenoemde relatief lichtere type

delict speelt overigens een relatief kleine rol bij de behoefte van het gevangenis-
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wezen, maar is vooral van belang bij de prognose van de taakstraffen. Ook bij de

prognose laten de gekwalificeerde diefstallen het meest afwisselende beeld zien. Een

daling in het begin van de prognoseperiode, die overgaat in een stijging. Gekwalifi-

ceerde diefstallen blijken relatief het meest gevoelig voor de economische ontwik-

keling: volgens het model is het geïsoleerde effect van deze ontwikkelingen in de

periode 1997 t/m 2003 bij dit delicttype een daling van 6%. De daling van het aantal

werklozen en arbeidsongeschikten is bij dit delicttype medio jaren negentig van

invloed geweest en werkt ook, via de daling in 1998, in de prognose door.

Ten slotte een indicatie van de fouten die op kunnen treden in bovenstaande prog-

noses (zie ook paragraaf 4.4). De grootste verschillen in het verleden tussen de

jaarlijkse groei volgens de schatting van het model en de gerealiseerde groei blijken

- gerelateerd aan het aantal misdrijven van het betreffende delicttype - op te treden

bij de gekwalificeerde diefstallen (gemiddelde afwijking per jaar in het verleden:

3,8%), gevolgd door eenvoudige diefstallen (3,1%) en overige misdrijven (2,7%). De

geweldsmisdrijven passen het beste in het model (1,3%); de ontwikkeling hiervan

was ook tamelijk gelijkmatig.

Het aldus geprognosticeerde aantal misdrijven van verschillende typen bepaalt, te-

zamen met de voorziene inzet van middelen bij de politie (zie figuur 25), het aantal

opgehelderde misdrijven. Dit bepaalt, tezamen met de voorziene inzet van middelen

bij de rechtspraak (zie weer figuur 25), het aantal bestraffingen (transacties en

schuldigverklaringen). Een deel hiervan leidt tot taakstraffen danwel gevangenis-

straffen. Deze komen in de hoofdstukken 9 respectievelijk 10 aan de orde.
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Taakstraffen voor meerderjarigen

De rechter heeft vanaf 1989 de wettelijke mogelijkheid om bij een deel van de straf-

zaken een taakstraf op te leggen. Het gaat daarbij om strafzaken voor misdrijven met

een voorgenomen strafeis van ten hoogste zes maanden. Op zich bestond de taak-

straf in experimentele vorm al vanaf 1981, in de vorm van een schikking met de ovj

(het officiersmodel). Taakstraffen volgens het officiersmodel zijn sinds 1989 wettelijk

afgeschaft.
Verreweg de meeste taakstraffen hebben het karakter van werkstraffen, in de vorm

van 'onbetaalde arbeid ten algemenen nutte'. Leerstraffen komen bij volwassenen

sporadisch voor, in de vorm van bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijke

veroordeling.
Het opleggen van taakstraffen door de rechter is de laatste jaren, in het kader van

het terugdringen van het aantal vrijheidsstraffen, nadrukkelijk gestimuleerd.

Vanaf 1997 geldt als uitgangspunt bij de eisen van het OM: 'een taakstraf, tenzij ...'

(rekwireerrichtlijn OM).

Opgelegde taakstraffen worden door de reclassering in behandeling genomen.78 Na

een succesvol intakegesprek worden deze taakstraffen gestart. Een deel daarvan (in

1998 circa 8%) mislukt.

De prognose neemt een schatting van de capaciteitsbehoefte in 1998 van 16.800

taakstraffen als uitgangspunt. Dit getal is gebaseerd op het aantal bij de Stichting

Reclassering Nederland (SRN) binnengekomen werkstraffen, gecorrigeerd voor dat

deel dat niet tot een start leidt. (Zie voor achtergronden en kanttekeningen bij dit

cijfer bijlage 4.) De ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte in de prognose is

gebaseerd op het volgende.

1 De uitkomsten van het Jukebox-1-model. (Zie paragraaf 3.1 voor een korte be-

schrijving van het model en hoofdstuk 8 voor de beschrijving van de verwachte

ontwikkeling van de achtergrondvariabelen.) Het model levert een prognose op

van het aantal bestraffingen, gedefinieerd als de som van schuldigverklaringen

door de rechter en transacties door het OM.

2 De ontwikkeling van het percentage bestraffingen in het verleden dat leidde tot

de start van een taakstraf. Cijfers van de SRN over het aantal gestarte taakstraf-

78 De taakstraffen worden begeleid door de Stichting Reclassering Nederland, de reclasseringsafdeling

van het Leger des Heils en de verslavingsreclassering. De SRN heeft ook een centrale administratieve

functie.
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fen vormen daarbij het uitgangspunt. 79 Leerstraffen zijn niet in de prognose

betrokken, omdat de laatste jaren betrouwbare cijfers over de betreffende

aantallen ontbreken. Ze zijn overigens kwantitatief van beperkt belang. Omdat

taakstraffen nog een relatief nieuwe wijze van afdoening zijn, is de prognose van

het percentage taakstraffen gebaseerd op een logistische groeicurve (zie para-

graaf 4.2). Conform de methode die op andere terreinen in dit rapport bij pure

trendextrapolaties wordt gevolgd, zijn de waarnemingen van het percentage

taakstraffen in de laatste tien jaar in beschouwing genomen.

Paragraaf 9.1 schetst de uitkomsten van de prognose. Paragraaf 9.2 gaat in op de

onzekerheden rond de prognose. In paragraaf 9.3 wordt een beeld gegeven van te

verwachten ontwikkelingen in beleid en wetgeving die de te verwachten ontwikke-

ling kunnen beïnvloeden.

9.1 Prognose

Figuur 27 brengt de ontwikkeling van het percentage taakstraffen op het totale aan-

tal bestraffingen (schuldigverklaringen en transacties) in het verleden (t/m 1997) en

volgens de prognose in beeld.

De prognose laat een verdergaande stijging van het percentage taakstraffen zien,

van 10,0% in 1998 naar 11,3% in 2003.80 De schatting houdt in dat het lange-ter-

mijnplafond van het percentage taakstraffen circa 11,7% is. Deze prognose is lager

dan die uit 1998: 18% (Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit, 1998, p. 32). Dit komt

doordat het percentage taakstraffen tussen 1996 en 1998 stabiliseerde.

Het aantal bestraffingen stijgt volgens het Jukebox-1-model van 1998 t/m 2003 met

13%. Combinatie van beide prognoses levert de verwachte ontwikkeling van het

aantal taakstraffen.

Tabel 16 geeft de prognose van het aantal taakstraffen in aantallen en in indexvorm.

Ter vergelijking geeft de tabel de prognose uit 1998. Het aantal te starten taakstraf-

fen stijgt volgens de prognose van 16.800 naar 21.300 in 2003. De voorziene groei

van het aantal taakstraffen met 27% t/m 2003 is de resultante van de groei van het

79 Er zijn geen tijdreeksen met cijfers over te starten taakstraffen (conform het hier gehanteerde begrip

capaciteitsbehoefte; zie bijlage 4) over een reeks van jaren beschikbaar. Er zijn ook geen cijfers over de

ontwikkeling van het aantal taakstraffen per delicttype. Dit betekent dat de prognose geen gebruik-

maakt van de differentiatie naar delicttype in Jukebox-1. De ontwikkeling van de taakstraffen in het

verleden kan echter soms beïnvloed zijn door vervolging van specifieke delicttypen (zoals uitkerings-

fraude).

80 Het gaat hier om het percentage van het totaal van bestraffingen, namelijk de schuldigverklaringen

door de rechter én transacties door het OM. Verreweg het grootste deel van deze bestraffingen betreft

een afdoening via boetes of transacties, waarbij betaling van een geldsom wordt overeengekomen.
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Figuur 27: Ontwikkeling van het percentage taakstraffen voor meerderjarigen, 1989

t/m 2003
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Tabel 16: Prognose van de te starten taakstraffen voor meerderjarigen, 1999 t/m 2003

(index, 1998=100)'

jaar huidige index prognose index

prognose" uit 1998"'

1998 16.800 100 17.100 100

1999 17.800 106 17.700 103

2000 18.900 113 18.200 106

2001 19.800 118 18.800 110

2002 20.600 123 19.200 113

2003 21.300 127

"'

De aantallen zijn afgerond op honderdtallen.

In 1998 gaat het om de feitelijk vastgestelde behoefte (zie bijlage 4).

Het betreft de prognose zonder effecten van substitutie door taakstraffen (Bron: Werkgroep Prognose

sanctiecapaciteit).

aantal bestraffingen dat naar verwachting met 13% stijgt en van het percentage

bestraffingen waarbij een taakstraf wordt opgelegd dat eveneens 13% stijgt.

Ondanks de lagere verwachte groei van het percentage taakstraffen is de verwachte

groei van het totale aantal taakstraffen over de periode 1998 t/m 2002 nog iets hoger

dan in de prognose uit 1998 (Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit, 1998, p. 40), 5%

tegen 4%. Dit komt vooral door de hogere schatting van het aantal bestraffingen,

die voor het grootste deel het gevolg is van de in het regeerakkoord voorziene uit-
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Figuur 28: Ontwikkeling van de taakstraffen voor meerderjarigen, 1989 t/m 2003 (index,

1989=100)
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breiding van middelen van de rechtspraak .81 Evenals in de voorgaande prognose

neemt de geraamde groei in de loop van de tijd licht af. Dit is een combinatie van

een afvlakkende stijging van het percentage taakstraffen en een geleidelijk afnemen-

de groei van het aantal bestraffingen.

Figuur 28 laat de prognose van de ontwikkeling van het aantal te starten taakstraffen

in het perspectief van de ontwikkeling in het verleden zien. De stijging is zwakker

dan die in het begin van de jaren negentig. De voorziene groei in de periode 1998

t/m 2003 is dan ook met vijftien indexpunten gemiddeld per jaar iets lager dan in de

periode 1989 t/m 1998, toen deze groei gemiddeld negentien indexpunten per jaar

bedroeg. De afzwakking heeft vooral te maken met de in figuur 27 weergegeven

vermindering in de groei van het percentage taakstraffen.

9.2 Voorspelfouten en onzekerheden

Om een globale indruk te krijgen van de onzekerheden bij deze prognose is bekeken

wat in de afgelopen tien jaar (de periode 1988 t/m 1997) het verschil was tussen de

gerealiseerde en de volgens het model verwachte groei van de taakstraffen. Daarbij

81 Het uitgangsniveau is iets lager: het in de prognose uit 1998 geraamde aantal gestarte taakstraffen in

1998 (17.100) blijkt wat hoger te liggen dan het nu geraamde aantal te starten taakstraffen van 16.800.

Overigens is het feitelijke aantal gestarte taakstraffen in 1998 nog lager: 16.100.



Taakstraffen voor meerderjarigen 101 k

Tabel 17: Omvang van de extra stijging van de verklarende variabelen met 1% op de

benodigde capaciteit van taakstraffen voor meerderjarigen, in %

variabele

aantal motorvoertuigen

aantal allochtonen

(financiële) middelen voor de politie

drugsproblematiek (proxy)

inkomen

werkloosheid en arbeidsongeschiktheid

jonge mannen (12- t/m 35-jarigen)

gescheidenen

inkomensongelijkheid

(financiële) middelen voor rechtspraak

effect van 1% toename

0,12

-0,03

0,05

0,03

-0,06

0,20

0,62

0,07

0,22

0,23

Bron: Jukebox-1

is de groei over perioden van één jaar en over perioden van vijf jaar bekeken. Deze

vijf jaar is de totale lengte van de periode van de prognose in dit rapport.

De afwijking tussen de werkelijkheid en het model blijkt gemiddeld 6% te zijn

geweest, als één jaar vooruit wordt gekeken. Afwijkingen van jaar op jaar zijn soms

groter dan dit gemiddelde. Zo was de groei van 1990 op 1991 9% lager dan verwacht

(respectievelijk 8% en 17%) en van 1995 op 1996 hoger dan verwacht (respectievelijk

19% en 10%).

Bij een vooruitblik van vijf jaar is de afwijking achteraf gemiddeld 9%. De prognose

in 2003 zou bij een dergelijke afwijking circa 1.500 taakstraffen lager of hoger uit-

komen. Grotere afwijkingen zijn echter ook nu niet uit te sluiten.

Bovendien brengt de prognose van de exogenen (zie paragraaf 8.2) een aantal

onzekerheden met zich mee. Tabel 17 presenteert de effecten die een 1% sterkere

stijging van de exogenen zou hebben op de uitkomst van de capaciteitsbehoefte

aan taakstraffen. De voor 2003 voorziene waarden zijn steeds het ijkpunt. De tabel

is vergelijkbaar met tabel 6 (hoofdstuk 4) betreffende de effecten op de capaciteits-

behoefte van het gevangeniswezen.

Het model kent een relatief grote invloed toe aan het aandeel van jonge mannen in

de bevolking, economische factoren als werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en

inkomensongelijkheid en de middelen van de rechtspraak. Ook de omvang van het

motorvoertuigenpark heeft (via het aantal delicten betreffende rijden onder invloed)

een substantieel effect op de uitkomsten. De invloed van het aandeel allochtonen is

contrair aan de verwachting, maar statistisch niet duidelijk en verhoudingsgewijs
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klein.82 De invloed van het inkomen is eveneens klein en statistisch niet duidelijk.

Dit kan ermee te maken hebben dat twee effecten tegen elkaar in werken. Aan de

ene kant vergroot een hogere welvaart de beschikbaarheid van te ontvreemden

goederen (gelegenheidseffect). Aan de andere kant kan de mogelijkheid om legaal

een beter inkomen te verwerven de neiging verkleinen om tot criminaliteit over te

gaan.

Vooral de prognoses van het aantal allochtonen, de economische ontwikkeling en

het aantal drugsverslaafden kennen grote onzekerheden. 83 Ten opzichte van het

voorgaande jaar zijn ook de prognoses van de middelen van politie en rechtspraak

- als gevolg van het regeerakkoord van het tweede kabinet-Kok - aanzienlijk

opwaarts bijgesteld. Tabel 17 laat zien dat deze bijstellingin het bijzonder bij de

rechtspraak duidelijk opwaartse effecten zal hebben gehad.

Uiteraard is het ook steeds de vraag in hoeverre de structuur van het model correct

is. Ten opzichte van de voorgaande versie zijn op dit gebied enige wijzigingen

aangebracht.84 Verder is het bijvoorbeeld denkbaar dat beleidswijzigingen tot een

verhoging van het geschatte plafond aan taakstraffen zullen leiden.

9.3 Ontwikkelingen in beleid en wetgeving

Naar aanleiding van het interdepartementale beleidsonderzoek naar taakstraffen

kondigde de regering in 1997 aan ernaar te streven om tot en met 2001 in totaal

ongeveer 550 detentiejaren te vervangen door taakstraffen (Kamerstukken II, 1996-

1997). Naar schatting vervangt de gemiddelde taakstraf twee maanden gevangenis-

straf (IBO, 1997, bijlage 7). Wanneer deze doelstelling volledig (en in aanvulling op

de trend in de prognose van paragraaf 9.1) wordt gerealiseerd, zou het aantal extra

taakstraffen in 2003 dus 3.300 bedragen en de totale behoefte aan taakstraffen circa

82 Zoals in paragraaf 8.1 is aangegeven, is de structuur van het model en daarmee de selectie van ver-

klarende variabelen ongewijzigd gebleven. Dit betekent dat de allochtonen alleen bij de verklaring

van gekwalificeerde diefstallen een rol spelen. Daarbij is het eerder gevonden positieve effect bij de

herschatting omgeslagen in een licht en niet-significant negatief effect. Overigens is de definitie van

allochtonen in het model beperkt tot de eerste en de tweede generatie en is de ontwikkeling tot en met

1990 noodgedwongen gebaseerd op het aantal niet-Nederlanders.

83 De ontwikkeling van de middelen voor politie en rechtspraak is op basis van het regeerakkoord redelijk

in te schatten. Demografische variabelen als het aantal jongeren, en in mindere mate gescheidener,

zijn ook redelijk goed voorspelbaar.

84 De periode waarop de extrapolatie van het percentage taakstraffen is bepaald, is verlengd: conform de

algemene methode in dit rapport is de laatste tien jaar gekozen (vanaf 1989). Bij de vorige prognose was

1991 het beginjaar van de beschouwde periode.
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24.500.85 In de begroting voor 1999 was al voor het jaar 1999 een aantal taakstraffen

in die orde van grootte voorzien.

Bij de uitvoering van deze doelstellingen neemt een in juli 1998 naar de Tweede

Kamer gestuurd wetsvoorstel een belangrijke plaats in. Dit voorstel beoogt de mo-

gelijkheden om taakstraffen toe te passen verder te verruimen. Zo zal volgens het

voorstel de verplichte koppeling met een vrijheidsstraf van maximaal zes maanden

komen te vervallen, wordt een combinatie van een vrijheidsstraf van maximaal zes

maanden met een taakstraf mogelijk en krijgt het OM de mogelijkheid om, bij wijze

van een transactievoorstel, een taakstraf van maximaal 120 uur op te leggen'.

De bedoeling is de wet in 2000 in werking te laten treden.

85 In de prognose van paragraaf 9.1 is een plafond in het percentage taakstraffen ingebouwd. Als de

genoemde maatregelen tot een verdergaande substitutie van gevangenisstraffen door taakstraffen

leiden, zal dit plafond mogelijk hoger worden.
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Gevangeniswezen (exclusief

vreemdelingenbewaring) .

Dit hoofdstuk gaat in op de capaciteitsbehoefte van het gevangeniswezen die voort-

komt uit onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen die de rechter aan een schuldig bevon-

den verdachte voor een misdrijf kan opleggen. 86 In het vervolg wordt dit kortweg de

strafrechtelijke capaciteitsbehoefte genoemd. De capaciteitsbehoefte als gevolg van

vreemdelingenbewaring komt in hoofdstuk 11 aan de orde.

De hier gepresenteerde prognose kent twee bouwstenen. De eerste is een schatting

van de feitelijke strafrechtelijke capaciteitsbehoefte van het gevangeniswezen in

het uitgangsjaar van de prognose, 1998. Hiervoor zijn berekeningen van de DII als

uitgangspunt genomen. De achtergronden staan in bijlage 4 vermeld. De behoefte

bedraagt, gemiddeld over 1998, afgerond 11.600 plaatsen. Hierbij is, conform de al-

gemene uitgangspunten, gecorrigeerd voor manifeste tekorten en verkeerd geplaats-

ten. De tweede bouwsteen is de prognose van de ontwikkeling van de capaciteits-

behoefte vanaf 1998. Deze is gebaseerd op het in de paragrafen 3.1 en 4.1 kort

beschreven Jukebox-1-model (zie ook Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit, 1997).

In hoofdstuk 8 kwamen de ontwikkelingen in de criminaliteit, die op basis van dit

model worden verwacht, reeds aan de orde.

Paragraaf 10.1 beschrijft de prognose, zoals die via deze bouwstenen totstandkomt.

Paragraaf 10.2 gaat in op de gevoeligheid van de prognose voor de gemaakte ver-

onderstellingen rond de exogenen (zie paragraaf 8.2) en de onzekerheden in de

prognose. Paragraaf 10.3 schetst de ontwikkelingen in beleid en wetgeving.

10.1 Prognose

Het Jukebox-1-model schat de ontwikkeling van het aantal door de rechter uitge-

sproken onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van verschillende duurcategorieën.

Deze aantallen zijn, in combinatie met een gemiddelde strafduur per duurcategorie,

tot detentiejaren om te rekenen. Daarbij is gecorrigeerd voor het `naijlen' van lan-

gere straffen: een gevangenisstraf van meer dan één jaar wordt over de jaren uit-

gesmeerd. Er wordt overigens geen rekening gehouden met een mogelijk `voorijl'-

effect, als gevolg van preventieve hechtenissen. Deze zijn in de gevangenisstraffen

86 Preventieve hechtenissen zin hierin impliciet vervat, aangezien deze in de door de rechter opgelegde

straffen zijn verrekend.
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verdisconteerd. Het beslag op de capaciteit als gevolg van vervangende hechtenissen

is indirect, namelijk via een vaste opslagfactor, in de prognose betrokken.

De hier gepresenteerde prognoses zijn mede gebaseerd op door het CBS herziene

cijfers over de straftoemeting vanaf 1994. Deze cijfers laten een meer gematigde

ontwikkeling van het aantal straffen (in het bijzonder die van langere duur) zien dan

bij eerder gehanteerde cijfers het geval was. Zij dragen overigens nog steeds een

voorlopig karakter en kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk door het CBS te

publiceren cijfers.87 Ook in ander opzicht zijn de gegevens over de strafoplegging

nog niet optimaal. In de eerste plaats zijn de daarbij gebruikte gegevens gebaseerd

op de afdoening van strafzaken in eerste aanleg.88 In de tweede plaats zijn er

aanwijzingen dat de eerder door het CBS gepubliceerde cijfers over 1992 en 1993

minder betrouwbaar zijn.

De strafrechtelijke capaciteitsbehoefte van het gevangeniswezen vertoonde lange

tijd een sterke groei. Zo steeg deze tussen 1990 en 1997 met bijna 70%. Overigens

heeft deze groei zich in 1998 niet doorgezet. De capaciteitsbehoefte daalde volgens

DJI-cijfers van 1997 op 1998 met 2% (zie hoofdstuk 3, tabel 3). Het is vooralsnog on-

duidelijk of deze daling als incidenteel of als structureel moet worden aangemerkt.89

Een nadere analyse laat zien dat zowel verschuivingen in het relatieve aandeel van

verschillende typen van misdrijven als ontwikkelingen in de straftoemeting mogelijk

een rol spelen.

Beide ontwikkelingen werken in principe in het Jukebox-model door. (Zie voor de

criminaliteit paragraaf 8.3.) Recente ontwikkelingen in straftoemetingscijfers leiden

tot een bijstelling van de eerderverwachte trends op dit gebied. De daarbij in

beschouwing genomen periode bedraagt - evenals op de andere terreinen bij pure

trendextrapolatie - tien jaar.90

Figuur 29 brengt de ontwikkeling van het aantal straffen in verschillende delict-

categorieën van 1980 t/m 1997 (realisaties) in beeld. Tevens geeft de figuur de met

Jukebox-1 opgestelde prognoses voor de jaren 1998 t/m 2003. Het aantal gevan-

genisstraffen vertoont over de totale periode 1988 t/m 1997 bij vijf van de zes delict-

typen per saldo een toename. Alleen bij rijden onder invloed is van een continue

87 Het CBS schat de marges voor het aantal OM-afdoeningen op 2% en voor afdoeningen door de zittende

magistratuur op 4% à 5%.

88 Overigens is hierbij, met als ijkpunt het laatste jaar waarvoor zowel cijfers van afdoeningen in eerste

aanleg als cijfers van zaken in hoger beroep beschikbaar zijn (1990), wel gecorrigeerd voor een mogelijk

systematisch niveauverschil tussen onherroepelijke straffen en straffen in eerste aanleg.

89 Veel achtergrondcijfers ontbreken nog voor het jaar 1998.

90 Deze periode is daarmee korter dan de in de vorige prognose bij de straftoemeting in beschouwing

genomen periode, die vanaf 1980 liep.
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Figuur 29: Ontwikkeling van het aantal gevangenisstraffen (inclusief voorlopige hechte-

nissen), naar delicttype, 1988 t/m 2003
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daling sprake.91 Sterke stijgingen zijn te zien bij geweld en de Opiumwet. Opvallend

is de stijging in de afgelopen jaren bij eenvoudige diefstallen, een delict dat volgens

de politiecijfers afneemt. Bij de gekwalificeerde diefstallen is daarentegen de laatste

jaren een daling zichtbaar, evenals overigens in de politiecijfers.

Anders dan bij de vorige prognoses is er geen sprake van een eenduidige verdere

verschuiving van het aantal gevangenisstraffen in de richting van de zwaardere

typen van criminaliteit. Deels hangt dit samen met de in hoofdstuk 8 geschetste ont-

wikkeling van de criminaliteit. Daarnaast zijn er opvallende verschillen tussen de

ontwikkelingen in criminaliteit enerzijds en gevangenisstraffen anderzijds. Dat het

aantal gevangenisstraffen in verband met geweld stijgt, is niet verbazingwekkend

gezien de eerder geschetste ontwikkeling in geweldscriminaliteit. Maar de andere

twee `stijgers' bij de gevangenisstraffen zijn de eenvoudige diefstallen en de overige

91 Als gevolg van de kleine aantallen en de gehanteerde extrapolatiemethode (trimmed mean difference,

dus lineaire trend) komt het aantal gevangenisstraffen in verband met het rijden onder invloed in de

prognose na 2000 op 0 uit, Dit is een grove benadering, die echter vanwege het geringe beslag van dit

type van straffen op de capaciteitsbehoefte nauwelijks consequenties heeft.
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Figuur 30: Ontwikkeling van het aantal gevangenisstraffen (inclusief voorlopige hechtenis-

sen), naar duurcategorie, 1988 t/m 2003
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criminaliteit. Vooral de voorziene ontwikkeling bij de eenvoudige diefstallen is

opvallend, en contrair aan die bij de registratie van dit type van criminaliteit (zie

figuur 29). De prognose is echter een rechtstreeks gevolg van de ontwikkelingen in

het verleden, waarbij het aantal gevangenisstraffen bij deze vorm van criminaliteit

ook al steeg, tegen de trend van de criminaliteit in.

Figuur 30 geeft de prognose van de ontwikkeling van het aantal gevangenisstraffen

voor de vijf onderscheiden duurcategorieën. Over de totale periode 1988 t/m 1997

bezien, zijn de gevangenisstraffen in alle duurcategorieën gestegen. Dit geldt ook

voor de korte vrijheidsstraffen. In 1997 is het aandeel van de vrijheidsstraffen tot

zes maanden in het totaal aantal gevangenisstraffen vrijwel hetzelfde als in 1988

(respectievelijk 76% en 75%). Dit is opvallend, gezien de lange tijd gesignaleerde

ontwikkeling naar langere straffen (zie Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit, 1997)

en de groei van het aantal taakstraffen (zie hoofdstuk 9), die voor een belangrijk deel

als substituut voor de korte vrijheidsstraffen worden gezien. Wel dalen de straffen



Gevangeniswezen 109

Tabel 18: Prognose van de strafrechtelijke capaciteitsbehoefte van het gevangeniswezen,

1999 t/m 2003*

jaar

1998

1999

2000

2001

2002

2003

huidige index huidige index prognose index****

prognose'' prognose uit 1998****
(gemiddeld ultimo***

per jaar)

11.600 100 11.700 100 13.100 100

11.800 102 11.900 102 13.500 102

12.100 104 12.200 104 13.900 106

12.300 106 12.400 106 14.300 109

12.500 108 12.600 108 14.800 112

12.700 110 12.700 109

De aantallen zijn afgerond op honderdtallen.

In 1998 gaat het om de feitelijk vastgestelde behoefte (zie bijlage 4).

"' Ultimo cijfers geschat via middeling van in eerste kolom vermelde jaargemiddelden.

"'* Het betreft de prognose (ultimo cijfers) zonder effecten van substitutie door taakstraffen (bron: Werkgroep

Prognose sanctiecapaciteit, 1998).

van één tot zes maanden van 1996 op 1997 in aantal, maar iets dergelijk geldt ook

voor de straffen van zes maanden tot één jaar.92

De prognoses in figuur 30 laten vooral bij de kortere gevangenisstraffen (tot zes

maanden) een verdergaande stijging zien. De aantallen langere straffen lijken zich te

stabiliseren. Dit is ook de ontwikkeling die de laatste jaren zichtbaar is; in het begin

van de jaren negentig stegen vooral de aantallen lange gevangenisstraffen.

De in het voorgaande gegeven prognoses van het aantal gevangenisstraffen van ver-

schillende duur vormen de basis van de prognose voor de strafrechtelijke capaci-

teitsbehoefte van het gevangeniswezen (tabel 18). De prognose laat een stijging van

de capaciteitsbehoefte zien van 10% in de periode 1998 t/m 2003. Dit betekent een

gemiddelde jaarlijkse stijging van 1,9% (circa 220 plaatsen) per jaar. Deze stijging

is het gecombineerde effect van een voorziene stijging van het aantal bestraffingen

(met circa 13% in genoemde periode). Het aantal gevangenisstraffen stijgt iets

sneller (15%), terwijl de gemiddelde strafduur licht (6%) daalt.

De prognose ligt in 2002 fors, namelijk circa 2.200 plaatsen (ofwel 14%), lager dan

die uit 1998 (Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit, 1998). Deze verlaging heeft

twee componenten. In de eerste plaats is de capaciteitsbehoefte in 1998, die het

uitgangspunt vormt van de huidige prognose, 1.500 plaatsen lager dan in 1998 werd

voorzien. Dit heeft enerzijds te maken met een te hoge inschatting destijds van de

92 Dit laatste zou kunnen worden veroorzaakt door de verschuiving van zaken van meervoudige naar

enkelvoudige kamers bij de rechtbanken, die straffen tot een maximum van zes maanden kunnen

opleggen (zie Kamerstukken II, 1998-1999a).
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Figuur 31: Ontwikkeling van de strafrechtelijke capaciteitsbehoefte; 1988 t/m 2003
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gemiddelde capaciteitsbehoefte over 1997 (ruim 500 plaatsen te hoog) en ander-

zijds met de niet-voorziene terugval in de capaciteitsbehoefte van 1997 op 1998 (zie

tabel 3; circa 900 plaatsen).93 Bovendien is de geraamde stijging tussen 1998 en 2002

nu lager: 8% nu tegen 12% in de prognose uit 1998, hetgeen een verlaging van de

prognose met circa 600 plaatsen betekent. Oorzaak hiervan is vooral de in de vorige

prognose voorziene sterkere ontwikkeling van de criminaliteit naar zwaardere

delictstypen en een voortgaande verschuiving naar zwaardere gevangenisstraffen.

Figuur 31 geeft (1) de ontwikkeling van de strafrechtelijke capaciteitsbehoefte van

1989 tot 1998 op basis van DJI-schattingen, (2) de ontwikkeling van de capaciteits-

behoefte, zoals deze is geschat op basis van CBS-gegevens over aantallen gevange-

nisstraffen van verschillende duur en (3) de prognose van de capaciteitsbehoefte

vanaf 1998.

De capaciteitsbehoefte volgens de DJI-cijfers laat een versnelde groei zien vanaf

1992, waaraan in 1997 voorlopig een eind komt. De prognose voorziet een gematig-

de verdere groei van de capaciteitsbehoefte van gemiddeld 220 plaatsen per jaar.

93 De te hoge schatting van de capaciteitsbehoefte in 1997 hing ermee samen dat de capaciteitsbehoefte

toen nog slechts over de eerste helft van 1997 bekend was en deze uiteindelijk (mogelijk vanwege

seizoenseffecten) hoger bleek te liggen dan de behoefte over geheel 1997 (12.050 tegen 11.675).
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Deze groei is duidelijk lager dan de gemiddelde jaarlijkse groei in de periode 1989

tot 1998 volgens DJI-cijfers, die 570 plaatsen bedroeg.

Opvallend is het grote verschil tussen de benadering van de Dil en die van het CBS in

de totale groei over de periode 1989 tot 1997: 82% bij de DJI-cijfers en 46% volgens

de benadering via gevangenisstraffen.94 Wél laat de capaciteitsbehoefte volgens

beide benaderingen ongeveer in dezelfde periode een versnelling van de stijging

zien, al begint deze stijging volgens de cijfers over gevangenisstraffen later (1993) en

komt hij eerder tot staan (1996). Om een aantal redenen zijn wel verschillen te

verwachten tussen beide benaderingen. Zo kunnen specifieke ontwikkelingen bij

vonnissen in hoger beroep spelen, eindigen voorlopige hechtenissen soms niet in

een vonnis, kan er sprake zijn van hechtenis ter vervanging van een andere straf

(subsidiaire hechtenis), worden in Nederland straffen uitgevoerd die in het buiten-

land aan Nederlanders zijn opgelegd, en vindt in sommige gevallen geen vervroegde

invrijheidstelling plaats. De volgende paragraaf komt hierop terug.

10.2 Voorspelfouten en onzekerheden

Het voorgaande doet de vraag rijzen in hoeverre de `vertaling' van door de rechter

uitgesproken straffen, waarop de prognose zich richt, naar de capaciteitsbehoefte

correct is. De prognose is gebaseerd op deze benadering. Het verschil tussen de ont-

wikkeling van de capaciteitsbehoefte volgens deze benadering en de DJI-benadering

is groot en op dit moment moeilijk te duiden. Dit vormt een element van onzeker-

heid bij de prognose.

Wanneer de capaciteitsbehoefte nog in belangrijke mate door geheel andere facto-

ren dan de uitgesproken straffen van verschillende duur wordt beïnvloed, verdienen

deze in de nabije toekomst zeker nadere aandacht (zie ook paragraaf 13.2).

Om een globale indruk te krijgen van verdere onzekerheden bij deze prognose is

bekeken wat in de afgelopen tien jaar (1988 t/m 1997) het verschil was tussen de

gerealiseerde en de volgens het model verwachte groei van de capaciteitsbehoefte.

Daarbij is de groei over perioden van één jaar en over perioden van vijf jaar beke-

ken. Deze vijf jaar is de totale lengte van de periode van de prognose in dit rapport.

De afwijking tussen de werkelijkheid en het model blijkt gemiddeld 4% te zijn ge-

weest, wanneer een jaar vooruit wordt gekeken. Afwijkingen van jaar op jaar zijn

soms groter dan dit gemiddelde. Zo werd de werkelijke groei door het model zowel

in 1993-1994 als in 1994-1995 onderschat, met respectievelijk 10% en 8%. In deze

jaren was de groei ook verhoudingsgewijs hoog (zie figuur 31).

Bij een vooruitblik van vijf jaar is de afwijking achteraf gemiddeld 11%. De prognose

in 2003 zou bij een dergelijke afwijking circa 1.200 plaatsen lager of hoger uitkomen

94 Ook door de Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit (1997, pp. 6-7), werd een verschil geconstateerd.
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Tabel 19: Omvang van de extra stijging van de verklarende variabelen met 1% op de

benodigde capaciteit, in %

112

variabele effect van 1% toename

aantal motorvoertuigen 0,00

aantal niet-Nederlanders -0,05

(financiële) middelen van de politie 0,00

drugsproblematiek (proxy) 0,03

inkomen -0,04

werkloosheid en arbeidsongeschiktheid 0,21

jonge mannen (12- t/m 35-jarigen) 0,26

gescheidenen 0,11

inkomensongelijkheid 0,28

(financiële) middelen van de rechtspraak 0,30

Bron: KPMG

dan de in tabel 18 weergegeven prognose. Grotere afwijkingen zijn echter ook nu

niet uit te sluiten.

De prognoses van het model nemen prognoses van de exogene variabelen (zie

hoofdstuk 8) als uitgangspunt. Uiteraard kennen ook deze prognoses hun onzeker-

heden. Tabel 19 brengt de effecten in beeld van een 1% sterkere stijging van de

exogenen op de capaciteitsbehoefte. De in 2003 voorziene waarden zijn steeds het

ijkpunt. Het model kent een relatief grote invloed toe aan het aandeel van jonge

mannen in de bevolking, aan economische factoren als werkloosheid en arbeids-

ongeschiktheid en inkomensongelijkheid en aan de middelen van de rechtspraak.

De invloed van het aandeel van allochtonen is contrair aan de verwachting, maar

statistisch niet duidelijk en verhoudingsgewijs klein.95

Dit hoeft overigens niet strijdig te zijn met het gegeven dat een groot deel van de

gevangenen allochtoon is. Het is immers mogelijk dat de achterliggende oorzaak

niet zozeer in de culturele sfeer ligt, maar eerder van maatschappelijke aard is,

bijvoorbeeld de hoge werkloosheid onder allochtonen. De relatie met deze factor

komt elders in het model (via de omvang van werkloosheid en arbeidsongeschikt-

heid) al tot uiting.

De invloed van het inkomen is eveneens klein en statistisch niet duidelijk. Dit kan

te maken hebben met het tegen elkaar inwerken van twee effecten. Aan de ene kant

vergroot een hogere welvaart de beschikbaarheid van te ontvreemden goederen

95 Zoals in paragraaf 8.1 is aangegeven, is de structuur van het model en daarmee de selectie van ver-

klarende variabelen ongewijzigd gebleven. Dit betekent dat de allochtonen alleen bij de verklaring

van gekwalificeerde diefstallen een rol spelen. Daarbij is het eerder gevonden positieve effect bij de

herschatting omgeslagen in een licht en niet-significant negatief effect. Overigens is de definitie van

allochtonen in het model beperkt tot de eerste en de tweede generatie en is de ontwikkeling tot 1990

noodgedwongen gebaseerd op het aantal niet-Nederlanders.
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(gelegenheidseffect), aan de andere kant kan de mogelijkheid om legaal een beter

inkomen te verwerven de neiging verkleinen om tot criminaliteit over te gaan.

Het beeld is globaal hetzelfde als bij de eerdere versie van het model (zie KPMG,

1998, p. 14). De geschatte invloed van het aantal jongeren is nu echter groter dan in

de vorige versie, terwijl de invloed van de middelen van de rechtspraak nu juist

kleiner is.96

Welke conclusies zijn nu over onzekerheden te trekken? Vooral de prognoses rond

het aantal allochtonen, de economische ontwikkeling en het aantal drugsverslaaf-

den kennen grote onzekerheden. Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn ook de

prognoses van de middelen van politie en rechtspraak aanzienlijk (opwaarts) bij-

gesteld. Tabel 19 laat zien dat deze bijstelling vooral bij de rechtspraak op zich op-

waartse effecten op de prognose heeft gehad.97 De bijstellingen van deze middelen

waren het gevolg van het regeerakkoord van het tweede kabinet-Kok.

Uiteraard is het steeds de vraag in hoeverre de structuur van het model correct is.

Ten opzichte van de voorgaande versie zijn op dit gebied geen wijzigingen aan-

gebracht; alleen de schattingsperiode is veranderd (zie paragraaf 8.1). Steeds is het

de vraag welke historische periode relevant is. Dit geldt het sterkst bij pure tijdreeks-

schattingen, zoals deze bij de ontwikkeling van de straftoemeting in het model wor-

den toegepast. Wanneer, zoals bij de prognose uit 1998, de periode vanaf 1980 bij de

prognose van de trends in de straftoemeting wordt betrokken, dan stijgt de geraam-

de capaciteitsbehoefte met 17% tussen 1998 en 2003, in plaats van met 10%, zoals in

tabel 18 is vermeld.

10.3 Ontwikkelingen in beleid en wetgeving

Naar aanleiding van het interdepartementale beleidsonderzoek taakstraffen kondig-

de de regering in 1997 aan ernaar te streven om tot en met 2001 in totaal ongeveer

1.000 detentiejaren te vervangen door taakstraffen en penitentiaire programma's

(Kamerstukken II, 1996-1997). Wanneer deze doelstelling volledig - en aanvullend

op al bestaande trends van de groei van taakstraffen - wordt gerealiseerd, zou de

benodigde capaciteit ultimo 2003 op circa 11.800 plaatsen uitkomen.98

De uitvoering van deze doelstellingen hangt mede samen met de begin 1999 in wer-

king getreden Penitentiaire Beginselenwet (PBW) en het Wetsvoorstel Taakstraffen.

De PBW behelst de meer systematische introductie van een tamelijk nieuwe vorm

96 De verschuivingen geven aan dat er een zekere samenhang tussen verklarende variabelen (multi-

collineariteit) en/of instabiliteit in de geschatte relaties bestaat.
97 Dat de uiteindelijke prognose in tabel 18 lager uitkomt, heeft ermee te maken dat andere, neerwaartse,

effecten per saldo nog sterker zijn.
98 In 1998 is een klein deel (circa 100 plaatsen) van de substitutie door penitentiare programma's mogelijk

al gerealiseerd (zie Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit, 1998, p. 16).



Hoofdstuk 10 114

van tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf, het zogenaamde penitentiaire pro-

gramma. Door gedetineerden deel te laten nemen aan een dergelijk programma,

zal de behoefte aan celcapaciteit kunnen verminderen.

Er bestonden overigens ook al experimentele' voorlopers' van de PBW. Voor zover

het vooral gaat om een nieuwe naam en een wettelijke basis voor bestaande expe-

rimenten, is het de vraag in hoeverre er sprake is van nog nieuwe ontwikkelingen en

daarmee samenhangende afnemende capaciteitsdruk. Veeleer kan de PBW worden

gezien als voortzetting van het streven naar substitutie van gevangenisstraffen door

taakstraffen en penitentiaire programma's.

In paragraaf 9.3 kwam het wetsvoorstel dat beoogt het bereik van taakstraffen te

vergroten, aan de orde. Wanneer dit wetsvoorstel doorgang vindt, zou dit mogelijk

consequenties kunnen hebben voor de capaciteitsbehoefte door straffen tot maxi-

maal een jaar. Ook dit wetsvoorstel kan worden gezien als nadere invulling van de

eerdergenoemde substitutiedoelstelling.

Bij het aantreden van het nieuwe kabinet is een specifieke ombuigingstaakstelling

overeengekomen voor de DJI, die oploopt tot structureel 115 miljard gulden in

het jaar 2002. Dit staat los van eveneens toegekende middelen voor capaciteits-

uitbreiding. De invulling is deels gezocht in maatregelen die gericht zijn op een

vermindering van de exploitatiekosten per plaats in de inrichtingen en deels in

maatregelen die gericht zijn op een vermindering van de plaatsbehoefte. Hierbij

gaat het onder andere om de elektronische tenuitvoerlegging van korte vrijheids-

straffen en verlenging van de duur van penitentiare programma's (Kamerstukken II,

1998-1999c; zie ook Hoogenboom, 1999). Een exacte kwantificering van de effecten

van deze maatregelen is nog niet mogelijk.

In het streven om een meer uniforme en gestroomlijnde strafmaat te bevorderen,

hanteert het OM sinds 1 april 1999 richtlijnen bij de strafvordering. Het is denkbaar

dat toepassing daarvan gevolgen heeft voor de duur van de uitgesproken gevange-

nisstraffen en daarmee voor de capaciteitsbehoefte. Ten tijde van het opstellen

van dit rapport zijn er nog geen uitkomsten van een onderzoek naar deze gevolgen

bekend. 99

Medio 1998 is bij de Tweede Kamer het Wetsvoorstel Strafrechtelijke opvang ver-

slaafden (SOV) ingediend. De beoogde inwerkingtreding is eind 1999 / begin 2000.

Dit wetsvoorstel behelst een nieuwe strafrechtelijke sanctie voor de opvang van

verslaafden die door het veelvuldig plegen van minder ernstige delicten ernstige

overlast veroorzaken. Vaak kunnen deze verslaafden met de huidige wettelijke mid-

delen slechts voor korte duur worden ingesloten. Hierdoor kunnen zij niet van hun

verslaving afkomen, zodat zij na invrijheidstelling snel en veelvuldig recidiveren.

99 Bij het WODC loopt een onderzoek naar de schatting van deze effecten van het zogenaamde POLARIS-

project.
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Doordat het hier gaat om een nieuwe sanctie voor een doelgroep die nu niet (of voor

korte duur) wordt ingesloten, zal van de introductie van deze maatregel in ieder

geval in eerste instantie een verhoging van de behoefte aan deze sanctiecapaciteit

uitgaan.'°° Omdat het nog slechts een wetsvoorstel betreft, zijn mogelijke conse-

quenties nog niet in de prognose van tabel 18 verwerkt.

100 Dit effect zal overigens bij succes van de strafrechtelijke omvang, dat wil zeggen beëindiging van de

verslavingsproblematiek, weer kunnen verminderen.
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Vreemdelingenbewaring

Dit hoofdstuk presenteert een prognose van de toekomstige behoefte aan (niet-

strafrechtelijke) plaatsen in het gevangeniswezen die nodig zijn voor de vreemdelin-

genbewaring. Voor de vreemdelingenbewaring is geen zogeheten verklaringsmodel

beschikbaar. Daarom is de prognose gebaseerd op een eenvoudige tijdreeksanalyse

(zie paragraaf 4.2).

Paragraaf 11.1 presenteert de prognose op basis van de in de bijlage 4 omschreven

en voor 1998 ingevulde 'actuele behoeftebepaling' en de trendmatige ontwikkelin-

gen vanuit het verleden. Op de onzekerheden in de prognose wordt ingegaan in

paragraaf 11.2. Ten slotte biedt paragraaf 11.3 inzicht in reeds vastgesteld nieuw

beleid en wetgeving op dit terrein, voor zover deze de hiervoor omschreven prog-

nose kunnen beïnvloeden.

11.1 Prognose

Als eerste dient te worden bepaald met welke variabele de trend zal worden weerge-

geven. Hiervoor is, mede op basis van de procedure die in bijlage 4 is beschreven,

een aantal alternatieven mogelijk.101 Uiteindelijk is ervoor gekozen om, net als in

voorgaande jaren, de trend direct te bepalen aan de hand van de feitelijk gebleken

capaciteitsbehoefte. In de berekening van de capaciteitsbehoefte worden het aantal

en de duur van de in bewaringstellingen verdisconteerd. In 1998 bedraagt deze

(afgerond) 1.120 plaatsen.

Om te kunnen dienen als basis voor tijdreeksanalyse, is het van belang dat de indi-

cator 'capaciteitsbehoefte' elk jaar op een gelijke manier totstandkomt. Voor zover

kon worden nagegaan, is dit het geval. Een uitzondering hierop vormt mogelijk

1994. Door een gebrek aan informatie is in dat jaar als basis voor de berekening van

de capaciteitsbehoefte het aantal asielverzoeken genomen, gecombineerd met het

aandeel ingesloten vreemdelingen die tot de categorie afgewezen asielzoekers

behoren (D&J, 1994).

In figuur 32 wordt de ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte van 1990 t/m 1998

geschetst. Over eerdere jaren zijn geen vergelijkbare cijfers over de behoefte aan

101 Het aantal inbewaringstellingen zou kunnen worden gebruikt, in de eerste of tweede fase van de

inbewaringstelling. Bij deze opties wordt echter alleen gebruikgemaakt van de trend van het aantal

inbewaringstellingen, en niet van een mogelijke trend in de duur van de inbewaringstelling. Een

benadering waarbij een relatie wordt gelegd met de ontwikkeling van de omvang van de 'doelgroep'

(illegalen en asielzoekers), stuit onder meer op het gebrek aan voldoende systematische gegevens.
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Figuur 32: Capaciteitsbehoefte aan vreemdelingenbewaring, 1990 t/m 1998

1.200

1.000

800

600

400

200

0'
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Bron: DJI

Tabel 20: Prognose van de capaciteitsbehoefte aan vreemdelingenbewaring, 1999 t/m

2003'
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jaar huidige index huidige index prognose index-

prognose- prognose uit 1998***

(gemiddeld (ultimo) (ultimo)

per jaar)

1998 1.120 100 1.170 100 1.160 100

1999 1.210 108 1.260 108 1.230 107

2000 1.300 116 1.350 115 1.310 114

2001 1.390 124 1.440 123 1.390 120

2002 1.480 133 1.530 131 1.470 127

2003 1.570 141 1.620 138

De

In 1

aanta

998 g

llen zijn afgerond

aat het om de fei

op tientallen.

telijk vastgestelde behoefte (zie bijlage 4).
"' Bro n: We rkgroep Prognose sanctiecapaciteit

vreemdelingenbewaring beschikbaar. In de figuur vallen de jaren 1994 en 1995 op,

evenals de sterke groei in de beginperiode. 102 Eerder is al gewezen op het feit dat in

1994 de capaciteitsbehoefte anders werd vastgesteld, zodat hierbij mogelijk een

registratie-effect een rol speelt. Een mogelijke oorzaak voor het lage aantal in 1994 is

verder dat in dat jaar een beduidend kleiner aantal inbewaringstellingen is verricht

102 In 1988 kwam het eerste huis van bewaring'voor vreemdelingenbewaring' (in Hoorn) met capaciteit

verdeeld over grote zalen. Naar aanleiding van een opstand vond in 1989-1990 een herbezinning van de

vreemdelingenbewaring plaats (onder andere leidend tot verplaatsing van capaciteit naar Alkmaar en

andere huizen van bewaring). Het daadwerkelijke beroep op de capaciteit valt in 1990 hierdoor laag uit.
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(8.000 tegenover 10.000 in 1993). In het rapport dat deze cijfers meldt, staat dat dit

onder andere103 werd veroorzaakt door de vertraagde reorganisatie van de politie,

de invoering van de (meer zorgvuldige) nieuwe vreemdelingenwet en een verande-

ring in de procesvertegenwoordiging, waardoor de maatregel meer terughoudend

maar ook meer zorgvuldig werd toegepast (D&J, 1994). De plaatsbehoefte in 1995 zou

dan mogelijk als een inhaaleffect kunnen worden geïnterpreteerd.

Voor het bepalen van de trend wordt de gemiddelde absolute jaarlijkse groei in het

verleden berekend (zie paragraaf 4.2).104 De gemiddelde groei bedroeg in de periode

1990 t/m 1997 91 plaatsen per jaar. Deze groei vormt vervolgens het uitgangspunt

voor de prognose. Vanaf de laatste meting (de behoefte in 1998) wordt voor de vol-

gende jaren de prognose bepaald door deze jaarlijkse groei erbij op te tellen.

Tabel 20 presenteert de prognose, naast de 1998 door de Werkgroep Prognose

sanctiecapaciteit voorspelde groei. De behoefte aan plaatsen voor vreemdelingen-

bewaring neemt toe tot gemiddeld circa 1.570 plaatsen in 2003. Een precieze kwanti-

ficering is niet te geven, maar uit de onderliggende gegevens van de behoeftebepa-

ling in 1998 lijkt het aannemelijk dat deze groei voornamelijk een volume-effect

betreft. Dat wil zeggen dat er steeds meer personen in aanmerking komen voor de

vreemdelingenbewaring, en dat niet zozeer de gemiddelde duur van de vreemdelin-

genbewaring toeneemt.105

De prognose komt vrijwel overeen met in 1998 door de Werkgroep Prognose sanctie-

capaciteit gepresenteerde prognose. Dit heeft te maken met twee tegengestelde

effecten. Enerzijds is het vertrekpunt, de capaciteitsbehoefte in 1998, lager dan in

1998 werd verwacht. Door de aangepaste wijze van trendbepaling (zie paragraaf 4.2)

is de verwachte jaarlijkse stijging daarentegen iets hoger dan in de prognose van

vorig jaar, in absolute106 en in relatieve zin (een stijging t/m 2002 van 33% in plaats

van vorig jaar 27%).

103 Een andere mogelijke oorzaak is het feit dat in 1993 en 1994 een piek te zien was in het aantal heenzen-

dingen van preventief gehechte personen. Hierdoor is hoge druk ontstaan om alle (mogelijke) plaatsen

te gebruiken voor deze (strafrechtelijke) groep. Gevoegd bij het gegeven dat veel van de cellen die be-

stemd waren voor vreemdelingenbewaring, zogenaamde zwerfcellen waren (cellen verspreid over de

inrichting), zorgde dit mogelijk voor een verdringingseffect ten opzichte van de vreemdelingenbewa-
ring: minder vreemdelingen werden in bewaring gesteld om plaats te maken voor preventief gehechten.

104 Een logistische groeicurve (zie paragraaf 4.2) zou te overwegen zijn in verband met het feit dat het aan-

tal vreemdelingen pas aan het eind van de jaren tachtig sterk stijgt en de actieve overheidsbemoeienis

zich sindsdien ontwikkelt. Impulsen vormen bijvoorbeeld de intensivering van het toezicht op vreem-

delingen (vanaf 1992), Schengen en het opstellen van convenanten (vanaf 1994). Deze benadering is

niet uitvoerbaar omdat het 'reservoir' (voornamelijk illegalen) onbekend is.
105 Deze blijft in 1998 bij de mannen constant en neemt bij de vrouwen af.

106 De verwachte groei bedraagt gemiddeld 91 plaatsen per jaar in plaats van 80 in de prognose van 1998.
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11.2 Voorspelfouten en onzekerheden

120

Om een globale indruk te krijgen van de onzekerheden bij deze prognose is bekeken

wat in de afgelopen jaren (de periode 1990 t/m 1997) het verschil was tussen de

gerealiseerde en de trendmatig verwachte groei in de capaciteit voor vreemdelin-

genbewaring. Daarbij is de groei over perioden van één jaar en over perioden van

vijf jaar bekeken. Deze vijf jaar is de totale lengte van de prognoseperiode in dit

rapport.

De afwijking tussen de werkelijkheid en de (voor de berekening gehanteerde)

trendmatige groei blijkt gemiddeld 22% te zijn geweest, wanneer één jaar vooruit

wordt gekeken. Voor de vreemdelingenbewaring betekent dit dat met de gehanteer-

de trendmatige groei (jaarlijkse 91 plaatsen) achteraf bezien soms een behoorlijke

voorspelfout zou zijn gerealiseerd. Bij een vooruitblik van vijf jaar is de afwijking

achteraf gemiddeld 33%. Omgerekend naar de prognose voor 2003 (zie tabel 20)

komt dit neer op een afwijking van 370 plaatsen.

De (relatief grote) afwijking heeft voor een deel te maken met de in figuur 32 te sig-

naleren omstandigheden rond 1994 (zoals een mogelijk registratie-effect en belang-

rijke wijzigingen in de invloeden van buitenaf). Zo was de groei van 1993 op 1994

39% lager dan verwacht en van 1994 op 1995 54% hoger dan verwacht. Gevolg is dat

de onderhavige prognose met relatief grote onzekerheden is omgeven.

In figuur 33 is de prognose in het perspectief van het verleden gepresenteerd.

11.3 Ontwikkelingen in beleid en wetgeving

Tot slot van dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan beleidsontwikkelingen op het

gebied van de vreemdelingenbewaring die mogelijk invloed kunnen hebben op de

prognose, zoals die in de vorige paragrafen is gepresenteerd.

In de toekomst zal de nieuwe Vreemdelingenwet mogelijk een belangrijke invloed

hebben op de vreemdelingenbewaring. Het voorstel tot wijziging107 van deze wet is

in april 1999 voor spoedadvies naar de Raad van State gestuurd. Gelet op de criteria

die in paragraaf 4.5 omschreven zijn, is het op dit moment dus nog te vroeg om met

de (verwachte) effecten van deze wetswijziging nu reeds rekening te houden. Het

advies van de Raad van State en, in een later stadium, de behandeling in de Tweede

Kamer kan immers nog tot wijzigingen van de voorstellen leiden.

107 Een van de voorstellen is om de periode van verplichte toetsing van de inbewaringstelling door de rech-

ter te verkorten van 28 naar 10 dagen. Een snellere toetsing betekent dat bij de groep waarvan de

bewaring als onrechtmatig wordt beschouwd, de bewaring eerder wordt opgeheven. De gemiddelde

duur van de bewaring zal hierdoor dalen, en in dat opzicht zal er (bij een gelijkblijvend aanbod) minder

capaciteit nodig zijn. Een andere voorgestelde wijziging betreft het vergemakkelijken van het staande

houden van personen en het binnentreden van woningen. De verwachting is dat dit een actiever

vreemdelingentoezicht mogelijk maakt, hetgeen juist weer een verhogend effect te zien kan geven.
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Figuur 33: De verwachte capaciteitsbehoefte aan vreemdelingenbewaring in perspectief,

1990 t/m 2003
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Tbs-inrichtingen
1

De tbs-sector stond de laatste jaren onder druk. Hoewel vanaf 1990 de opname-

capaciteit in deze sector bijna is verdubbeld, is er de laatste jaren een snelle toe-

name van het tekort ontstaan. In dit verband is zelfs van een capaciteitscrisis ge-

sproken (Leuw, 1998b). Factoren als een toegenomen instroom en een toegenomen

verblijfsduur (en dus achterblijvende uitstroom) vormden hierbij belangrijke oor-

zaken. Beide ontwikkelingen worden overigens bepaald door de formele juridische

oplegging respectievelijk beëindiging van de tbs-maatregel door de rechter, en zijn

dus niet direct door het ministerie van Justitie of de verantwoordelijke uitvoerings-

organisatie, de DII, te beïnvloeden.

De kosten van een tbs-plaats zijn relatief hoog (gemiddeld f 700 per dag) en er is

een lange voorbereidingstijd nodig voor het creëren van extra capaciteit. Daarom is

het juist ook in deze sector noodzakelijk de vinger aan de pols te houden van de op

dit moment voorzienbare verdere ontwikkelingen.

Een verklarend model, zoals dat onder meer voor het gevangeniswezen is ontwik-

keld, is voor de tbs-inrichtingen niet beschikbaar. Voor het bepalen van de trend van

de door rechter opgelegde tbs-maatregelen wordt daarom van de in paragraaf 4.2

beschreven werkwijze uitgegaan. De aldus gevonden trend wordt gebruikt als een

van de invoergegevens in een door de DII, in samenwerking met bureau Point Logic

Systems te Rotterdam, ontwikkeld simulatiemodel. De overige invoergegevens

vinden hun oorsprong in de behoeftebepaling voor deze sector, die is opgenomen in

bijlage 4. Het simulatiemodel rekent de toekomstige behoefte door op basis van de

verwachte ontwikkeling (de trend) in tbs-opleggingen en bepaalde statistische gege-

vens over de huidige in het tbs-circuit opgenomen personen (zoals het gemiddelde

verblijf en de standaarddeviatie hiervan per delictcategorie).

Voor een meer complete beschrijving van het simulatiemodel wordt verwezen naar

het rapport van de Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit (1998).

12.1 Prognose

Sinds geruime tijd bestaat er inzicht in het aantal door de rechter opgelegde en

beëindigde tbs-maatregelen. Sinds 1984 bestaat dit inzicht zelfs op maandelijkse

basis.

Figuur 34 geeft de ontwikkeling van beide grootheden vanaf 1988 op jaarbasis weer.

Uit de figuur blijkt dat er over het geheel genomen sprake is van een toename van

het aantal opleggingen (vooral de jaren 1994 t/m 1996 vallen op) en, hoewel minder



Hoofdstuk 12

Figuur 34: Ontwikkeling van de tbs-maatregel, 1988 t/m 1998
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duidelijk, een afname van het aantal beëindigingen van de tbs-maatregel. In een

recent WODC-onderzoek (Leuw, 1998a) is gezocht naar verklaringen voor deze beide

ontwikkelingen. De toegenomen instroom zou volgens dit onderzoek zijn toe te

schrijven aan 'autonome maatschappelijke processen'. Hierbij zou vooral een

toename van het aantal 'gestoorde en gevaarlijke' plegers van (seksuele) gewelds-

delicten en een vermindering van niet-justitiële alternatieven voor'gestoorde en

gevaarlijke' delinquenten een rol spelen (Leuw, 1998a, pp. 3-4). In 1997108 is het

aantal opleggingen echter opvallend lager dan voorheen, terwijl de geweldscrimi-

naliteit (hier niet weergegeven) wel verder toeneemt in dat jaar. Vooralsnog is er

geen (inhoudelijke) verklaring voor deze onverwachte ontwikkeling te geven. Uit

de maandcijfers van de DJI blijkt dat de daling al vanaf januari in dat jaar zichtbaar

is. Van een naijleffect (de vonnisgegevens komen met enige maanden vertraging bij

de DJI binnen) kan in dit verband dus geen sprake zijn. Bovendien is de daling te

vroeg zichtbaar om deze eventueel aan de nieuwe tbs-wetgeving toe te schrijven. De

108 In het eerdergenoemde onderzoek van Leuw zijn de ontwikkelingen van 1964 t/m 1995 in beschouwing

genomen (met andere woorden, de ontwikkelingen van 1997 en 1998 zijn buiten beeld gebleven).
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Figuur 35: Ontwikkeling van de tbs-opleggingen, 1988 t/m 2003
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voorlopige (geschatte109) cijfers over 1998 wijzen overigens weer op een stijging ten

opzichte van 1997.

In paragraaf 4.2 is beschreven hoe op basis van de gegevens van de afgelopen tien

jaar de trend wordt bepaald. Rekening houdend met het geschatte aantal opleggin-

gen in 1998, stijgt het aantal opleggingen de komende jaren volgens deze methodiek

met 7,3 opleggingen per jaar tot 206 in 2003.

Figuur 35 presenteert de verwachte ontwikkeling van het aantal tbs-opleggingen in

het perspectief van de feitelijke ontwikkeling. De verwachte ontwikkeling van het

aantal opleggingen en de overige belangrijke kerngegevens in deze sector (zoals de

behandelduur en dergelijke) zijn door de D)I doorgerekend met behulp van een

speciaal voor dit doel ontwikkeld simulatiemodel. Bijlage 4 geeft aan op welke

gegevens de berekeningen zijn gebaseerd.

Tabel 21 presenteert de resultaten van de DJI-simulatie, naast de prognose van begin

1998 van de Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit (1998). Vanaf 1998 neemt de

behoefte aan tbs-plaatsen t/m 2003 met meer dan 20% toe. Deze groei hangt samen

109 Het aantal opleggingen in 1998 is geschat op basis van de ontwikkeling in de eerste drie kwartalen van

1997 op 1998 (1998 scoort over dezelfde periode 9% hoger dan 1997). Het is niet mogelijk om gegevens

over het vierde kwartaal van 1998 te gebruiken vanwege het eerdergenoemde naijleffect (de informatie

is onvolledig). Overigens kan ook het derde kwartaal als gevolg van dit naijleffect nog een onderschat-

ting te zien geven. Omdat de groei bij 'meenemen' van dit derde kwartaal hoger uitvalt dan bij weg-

lating ervan, is het derde kwartaal toch bij de schatting voor 1998 meegeteld.
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Tabel 21: Prognose van de capaciteitsbehoefte van de tbs-inrichtingen, 1999 t/m 2003*

126

jaar huidige index huidige index prognose index***

prognose prognose uit 1998***

(gemiddeld (ultimo) (ultimo)

per jaar)**

1998 1.130 100 1.150 100 1.100 100

1999 1.180 105 1.220 106 1.170 107

2000 1.240 110 1.270 111 1.260 115

2001 1.300 115 1.330 116 1.340 123

2002 1.340 119 1.360 119 1.410 129

2003 1.390 123 1.420 124

De aantallen zijn afgerond (op tientallen) weergegeven.

In 1998 gaat het om de feitelijk vastgestelde manifeste behoefte (zie bijlage 4); de overige jaren betreffen

prognoses. Deze zijn afgeleid van de ultimo prognose. Overigens wordt hier de 'maximaal-prospectiefvariant'

als uitgangspunt voor de behoefte gepresenteerd, in tegenstelling tot voorgaande jaren de 'middenweg-

variant' die voor 1998 uitkomt op 1.050 plaatsen (zie ook bijlage 4).

Bron: Werkgroep prognose sanctiecapaciteit

met de verwachte groei in het aantal tbs-opleggingen en de effecten van de behan-

delduur op de zittende populatie tbs-gestelden.

Ten opzichte van de in begin 1998 gepresenteerde prognose voor de tbs-inrichtingen

valt deze prognose mee. Waar voorheen in de periode 1998 tot 2002 een groei van

29% werd verwacht, wordt deze nu voor dezelfde periode berekend op 19%. De

prognose komt in 2002 toch nog bijna overeen met het niveau dat vorig jaar werd

verwacht (respectievelijk 1.360 en 1.410 plaatsen). Dit heeft slechts gedeeltelijk te

maken met het feit dat er in vergelijking met de prognose van vorig jaar sprake is

van een verschil in presentatie. Hierdoor valt de prognose in 2002 (afgerond) 20

plaatsen hoger uit (zie bijlage 4, tabel 6).110 Tegelijkertijd is in de huidige prognose

met een, als gevolg van een meer zuivere berekeningsmethodel l l, hogere behandel-

duur in vergelijking met de vorige keer gerekend (gemiddeld respectievelijk 84 en

65 maanden). Dit leidt in 2002 tot 110 extra plaatsen. Dat de prognose desondanks

lager uitvalt (in 2002 te becijferen op 180 plaatsen minder) dan in 1998, hangt

samen met een minder sterke groei van het aantal opleggingen dan eerder werd

verwacht (199 in plaats van 218 opleggingen).

In figuur 36 is de verwachte behoefte aan tbs-capaciteit afgezet tegen de in het

verleden feitelijk vastgestelde behoefte.

110 Aansluitend op de aanpak bij de andere sanctieterreinen, tellen tbs-passanten in de behoefte mee vanaf

het moment dat personen voor plaatsing in een tbs-kliniek in aanmerking komen (maximaal-prospec-

tiefvariant), terwijl voorheen de middenwegvariant werd gepresenteerd. In de door DJI doorgereken-

de maximaal-prospectiefvariant (controlevariant 2) komt het jaarlijkse verschil op circa 30 plaatsen uit.

111 In tegenstelling tot eerdere jaren wordt de behandelduur bepaald op basis van instroomcohorten in

plaats van de uitstroom (zie Brand e.a. 1998).
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Figuur 36: Capaciteitsbehoefte van de tbs-inrichtingen, 1988 t/m 2003'
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............. • • prognose capaciteitsbehoefte tbs-inrichtingen volgens 'maximaal prospectief'

Over 1998 worden twee gegevens gepresenteerd, namelijk volgens middenwegvariant (feitelijk, verleden) en

maximaal prospectief (prognose).

Bron: DJI

12.2 Voorspelfouten en onzekerheden

In paragraaf 12.1 is aangegeven hoe groot de te verwachten capaciteitsbehoefte

is voor de tbs-sector in de komende jaren. Afgezien van afrondingskwesties worden

hierbij vrij precieze aantallen genoemd. Bij een prognose spelen in het algemeen

echter onzekerheden een rol, die soms moeilijk in een getal zijn uit te drukken. De

behandelduur is een voorbeeld van een voor de prognose belangrijke, maar onzeke-

re variabele. Deze blijkt moeilijk vast te stellen vanwege de zeer lange behandelduur

van sommige tbs-gestelden. Actuele informatie over (veranderingen in) de behan-

delduur is, hoezeer ook gewenst, hierdoor moeilijk te verkrijgen. Uit de berekenin-

gen van de DII112 is in ieder geval af te leiden dat een 1% kortere behandelduur

(ongeveer één maand) in 2003 tot een 0,4% lagere behoefte aan tbs-capaciteit (circa

zeven plaatsen) leidt.

f^•

t^•

112 Vergelijking van de resultaten van de basisvariant en controlevariant 1, zoals omschreven in bijlage 4.
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Een andere onzekere factor is de ontwikkeling van het aantal opleggingen. Ten

opzichte van de periode 1994 t/m 1996, waarin door de rechter jaarlijks (bijna)

tweehonderd tbs-maatregelen werden opgelegd, is het aantal opleggingen in 1997

(tot dusverre onverklaard) ineens gedaald. Zo lang niet precies duidelijk is wat de

achtergrond is van deze ontwikkelingen in de afgelopen jaren, is de prognose van de

opleggingen onzeker. Wellicht kan (het haalbaarheidsonderzoek naar) het te ont-

wikkelen verklaringsmodel voor de tbs-inrichtingen hier in de toekomst enig licht

op werpen.

Om een indicatie van de voorspelfout in deze sector te geven113 kan worden

teruggegrepen op de bevindingen met de in het verleden door de DJI opgestelde

prognoses. 114 Deze prognoses zijn in 1997 door de Werkgroep Prognose sanctie-

capaciteit qua prestaties en methodiek geëvalueerd (Werkgroep Prognose sanctie-

capaciteit, 1997, tabel 2.2).

Nagegaan is wat in de afgelopen tien jaar (de periode 1988 t/m 1997) het verschil

was tussen de gerealiseerde en de trendmatig verwachte groei van tbs-capaciteit.

Daarbij is de groei over perioden van één jaar en over perioden van vier jaar

bekeken.
De afwijking tussen de werkelijkheid en de trendmatige groei blijkt gemiddeld 4% te

zijn geweest, wanneer één jaar vooruit wordt gekeken. Afwijkingen van jaar tot jaar

zijn soms duidelijk groter dan dit gemiddelde. Zo was de geschatte groei in 1993/

1994 4%, terwijl de groei in werkelijkheid 21% was (Werkgroep Prognose sanctie-

capaciteit, 1997). De in 1994 sterk gestegen behoefte was (ook) in de 1993 opgestelde

prognose niet voorzien. In andere jaren naderen prognose en realisatie elkaar heel

dicht. Bij een vooruitblik van vier jaar is de afwijking achteraf gemiddeld 16%. Ook

dit percentage is terug te voeren op de niet-voorziene stijging van de behoefte in

1994. De prognose zou bij een afwijking van 16% in 2003 circa tweehonderd plaatsen

lager of hoger uitkomen dan de in tabel 21 gepresenteerde prognose. Grotere afwij-

kingen zijn echter ook nu niet uit te sluiten.

12.3 Ontwikkelingen in beleid en wetgeving

Eind 1997 is de Fokkens-wetgeving van kracht geworden (zie Werkgroep Prognose

sanctiecapaciteit, 1998, p. 22). Hiermee is in de prognose in die zin rekening

113 Bij de andere sanctieterreinen wordt de gemiddelde afwijking tussen de volgens het model geraamde en

de werkelijke groei weergegeven als een indicatie van mogelijke onzekerheden in de prognose. Bij de

tbs-sector is dit niet mogelijk. Dit komt, omdat het gehanteerde model een voorraad-stroom-model is,

dat de recente populatie tbs-gestelden als uitgangspunt neemt en alleen 'vooruit' rekent.

114 De hier gepresenteerde bevindingen hebben (in verband met confrontatie voorspellingen 'vier jaar

vooruit') betrekking op de in 1989 en 1993 opgestelde prognoses. In 1996 heeft de DJI in de werkwijze

verbeteringen aangebracht (zie Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit, 1997, hoofdstuk 4). In hoeverre

dit de uitkomsten hier beïnvloedt, valt niet te zeggen.
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gehouden dat het vervroegd in aanmerking komen voor plaatsing in een tbs-kliniek,

namelijk na het uitzitten van een derde (in plaats van voorheen twee derde) van de

straf, is verdisconteerd. In zekere zin gaat het om het naar voren halen van de

capaciteitsbehoefte.
Met mogelijke andere gevolgen van de Fokkens-wetgeving is nog geen rekening

gehouden. Het is denkbaar dat de oplegging van deze maatregel door de rechter ook

verandert. In de Wet-Fokkens wordt de oude modaliteit van de tbs met aanwijzingen

gewijzigd in de nieuwe tbs met voorwaarden. De wettelijke bepalingen ten aanzien

van de oplegging van deze maatregel zijn gewijzigd met het oogmerk het gebruik

van tbs met voorwaarden115 te stimuleren ter vervanging van een tbs met bevel tot

verpleging. In zoverre beoogt de wet een vermindering van de behoefte aan

sanctiecapaciteit.

Voorstelbaar is echter ook dat rechters deze maatregel in de praktijk opleggen aan

een lichtere doelgroep die, bij mislukking, gedeeltelijk in tbs-klinieken eindigt. In

die zin kan dus ook een aanzuigende werking optreden. In de Wet-Fokkens wordt

tevens een nieuwe regeling gegeven die de rechter de mogelijkheid geeft om een tbs

met bevel tot verpleging onder het stellen van voorwaarden te beëindigen. Hiermee

wordt beoogd de doorstroming van het tbs-circuit naar de vervolgvoorzieningen

soepeler te laten verlopen. Daarmee zou de behandelduur in de tbs-inrichting

kunnen worden teruggebracht. In verband met de korte werkingsduur van de

nieuwe wetgeving en het niet beschikbaar hebben van actuele en betrouwbare door

de rechter opgelegde (typen van) tbs-maatregelen, is het nog onduidelijk hoe de

effecten in de praktijk uitvallen.

In mei 1999 is het 'Kabinetsstandpunt inzake het (tweede) IBO tbs 1997/1998' gefor-

muleerd (Kamerstukken II, 1998-1999b). Het betreft een reactie op een advies van

het IBO dat betrekking heeft op (1) de verbetering van de toegang tot de tbsl16 en (2)

het verkorten van de duur van de behandelfase. Vooral het tweede onderwerp is van

belang bij de behoefte aan tbs-capaciteit (zie paragraaf 12.1). Het kabinet neemt de

voorstellen van de werkgroep over. Volgens het kabinetsstandpunt zijn deze 'erop

gericht een "verbeterproces" op gang te brengen, waardoor op den duur verandering

van de intramurale behandelduur zal worden bereikt. (...) Een aantal aanbevelingen

moet eerst nog grondig op uitvoerbaarheid en eventuele risico's worden onderzocht.

Ook kan in sommige gevallen wetswijziging nodig zijn.' Deze voorwaarden, gevoegd

115 Een voorwaarde kan zijn dat de tbs-gestelde zich onder behandeling laat stellen van een aangewezen

deskundige (bijvoorbeeld Riagg). Als de tbs-gestelde de voorwaarden niet naleeft, kan (met een

vereenvoudigde procedure) omzetting naar tbs met bevel tot verpleging plaatsvinden.

116 Volgens het kabinetsstandpunt wordt nog'onvoldoende (samenhangend) gestuurd op de vraag naar en

inhoud van pro Justitia rapportages. Om dit te verbeteren dient deze raportage integraal te worden

aangestuurd, zowel op kwaliteit als op kwantiteit.
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bij het feit dat behandeling in de Tweede Kamer nog moet plaatsvinden, maakt het

voorbarig eventuele effecten hier te verdisconteren (zie ook paragraaf 4.5).
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Aandachtspunten voor het vervolg

In 1996 zegde de minister van justitie aan de Tweede Kamer toe jaarlijks de prog-

noses voor de benodigde sanctiecapaciteit te actualiseren. Naar aanleiding van een

herijking in werkgroepverband van de methodieken en de organisatorische inbed-

ding van het prognoseproces (Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit, 1997), is het

WODC in het voorjaar van 1998 met deze taak belast. Het WODC streeft ernaar, naast

deze jaarlijkse actualisering, verbetering in de gehanteerde methodieken te brengen.

Zoals in dit rapport op verschillende plaatsen is aangegeven, zijn verbeteringen

soms wenselijk. De beschikbare capaciteit van het WODC is echter beperkt en het

ontwikkelen en evalueren van (nieuwe) modellen arbeidsintensief, zodat het nodig

is prioriteiten te stellen.

Dit hoofdstuk behandelt de belangrijkste knelpunten die in het rapport naar voren

komen en geeft aan in welke'volgorde' deze zullen worden aangepakt.

Paragraaf 13.1 gaat daartoe eerst in op de stand van zaken met betrekking tot de in-

formatievoorziening, een onderwerp dat niet rechtstreeks door het WODC is te beïn-

vloeden, maar in de voorwaardenscheppende sfeer natuurlijk van zeer groot belang

is. Paragraaf 13.2 behandelt de beoogde aanpassingen aan het Jukebox-1-model. Een

belangrijk onderwerp dat in de evaluatieve studies naar voren komt (zie hoofdstuk

3), is de wijze waarop onzekerheden in de prognoses tot uitdrukking worden ge-

bracht. Als belangrijke suggestie is het opstellen van scenario's genoemd. Paragraaf

13.2.1 gaat expliciet in op de mogelijkheden en de verwachte toegevoegde waarde

hiervan; paragraaf 13.2.2 behandelt de overige aanbevelingen van KPMG en SEO.

Paragraaf 13.3 beschrijft de beoogde modelontwikkeling op de andere terreinen. In

paragraaf 13.4 wordt, gelet op het beslag dat een jaarlijkse (volledige) actualisering

op het WODC legt, en de tijd die het in dit hoofstuk beschreven ontwikkelwerk

vraagt, een voorstel voor een tweejaarlijkse (volledige) rapportage gedaan.

13.1 Informatievoorziening

Naar aanleiding van de evaluatie van de plausibiliteit van Jukebox-1 stelt KPMG vast

dat'(...) bij het ontwikkelen van een model het zaak is om te roeien met de riemen

die men heeft. Dat brengt belangrijke beperkingen met zich mee, omdat van een

aantal variabelen waarvan theoretisch mag worden verwacht dat ze van invloed

zijn op het beroep op de sanctiecapaciteit, geen gegevens voorhanden zijn' (zie

paragraaf 3.2.2). De door KPMG genoemde voorbeelden, informatie over daders en

over de specifieke aanwending van de middelen van politie en justitie, zijn goed

getroffen. Meer precieze informatie over de middelen van de politie (bijvoorbeeld

i1
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het aandeel dat betrekking heeft op de opsporing en de vervolging van misdrijven)

en van justitie (het aandeel dat betrekking heeft op strafrecht) is van belang voor

een meer nauwkeurige bepaling van het effect van (specifieke) beleidsmaatregelen

of intensiveringen op dit terrein. Historische informatie over (groepen) daders

(bijvoorbeeld recidive) zou een compleet nieuwe invalshoek kunnen bieden bij de

inschatting van de omvang van criminaliteit (zie ook paragraaf 13.2.2). Gelet op de

directe bruikbaarheid van de resultaten, lijkt het echter raadzaam eerst aandacht te

besteden aan het verkrijgen van betere informatie over de ingezette middelen van

politie en justitie.

Ook aan de informatie die wel beschikbaar is (en gehanteerd wordt in dit rapport)

kleven soms belangrijke beperkingen. Over de straftoemeting, vanzelfsprekend een

zeer belangrijke factor bij de prognose van de sanctiecapaciteit, is nog steeds geen

actuele en definitieve informatie beschikbaar. Het CBS werkt aan een herziening van

de statistieken hieromtrent. Met het oog op dit rapport heeft het CBS voorlopige

cijfers over de periode 1994 t/m 1997 beschikbaar gesteld. Gegevens over de in 1998

in eerste aanleg opgelegde straffen komen later in 1999 beschikbaar. Het is nog niet

aan te geven wanneer definitieve straftoemetingsgegevens, dat wil zeggen inclusief

hoger beroep, beschikbaar komen.

De Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit heeft, gelet op het operationele belang van

de informatie voor Justitie, vastgesteld dat het streven zou moeten zijn hierbij min-

der afhankelijk te zijn van derden. De bij diverse Justitie-organisaties beschikbare

informatie zou toegankelijk gemaakt moeten worden om, in de gewenste periodici-

teit en actualiteit, voor (onder andere) het opstellen van de prognoses gebruikt te

kunnen worden. De meest volledige informatie over straftoemeting is beschikbaar

bij de Centrale Justitiële Documentatiedienst (Almelo). In overleg met betrokken

partijen wordt nagegaan op welke wijze periodiek informatie beschikbaar kan

komen.

Daarnaast beschikt het Centraal justitieel Incasso Bureau (CJIB) over een deel van de

gewenste gegevens. Over 1997 is bij het CJIB informatie beschikbaar over de (gevan-

geniscapaciteit gemoeid met) een deel van de vrijheidsstraffen, gijzelingszaken in

verband met de Wet-Mulder en vervangende hechteniszaken. Al met al gaat het in

dat jaar nog slechts om circa 10% van de totale gevangeniscapaciteit. In 1998 komt

daar de informatie over de zogeheten lopende vonnissen (vrijheidsstraffen)117 bij en

in 2000 de taakstrafvonnissen. Er zijn echter nog geen concrete plannen om het CJIB

bij de afdoening van niet-lopende vonnissen118 te betrekken. Informatie over deze

zaken zal daarom vooralsnog niet via het CJIB, maar mogelijk aanvullend bij de

117 Met de term lopende vonnissen wordt gedoeld op de categorie schuldig verklaarden van wie het vonnis

niet direct aansluitend op het uitspreken ervan wordt uitgevoerd.

118 Anders gezegd, de vonnissen die in aansluiting op voorlopige hechtenis worden uitgevoerd.
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DJI119 betrokken moeten worden. De DJI heeft toegezegd in samenwerking met de

CJIB de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. De wenselijkheid van een CJIB/DJI-

bevraging, en investeringen in dit verband, zullen mede afhangen van de ontwikke-

lingen en concrete resultaten bij het justitiële documentatiesysteem en het CBS.

13.2 Aanpassingen aan Jukebox-1

13.2.1 Mogelijkheden van scenario's

Bij de start van de Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit (eind 1996) is een presen-

tatie van prognoses in de vorm van scenario's overwogen. Belangrijkste argument

om dit toch niet te doen was het gegeven dat de rijksbegroting, dat wil zeggen, het

document waarin de onderhavige prognoses verwerkt worden, zelf ook niet op een

scenariobenadering gestoeld is. Daarom zou een van de scenario's als basisvariant

gekozen moeten worden. Deze keuze zou dan ofwel tamelijk subjectief (en daarmee

niet wenselijk) ofwel redelijk hard te onderbouwen zijn en in dat geval beter direct

als (enige) prognosevariant te betitelen.

In de evaluatieve studies naar jukebox-1, zoals deze in hoofdstuk 3 zijn weergege-

ven, is er desondanks op aangedrongen in de toekomst scenario's op te stellen. De

SEO (Theeuwes en De Winter, 1998, p. 48) is het meest uitgesproken wanneer zij stelt

dat'(...) het niet is aan te bevelen om jukebox-1 of welk ander. econometrisch model

dan ook te gebruiken als een mechanistische voorspelgenerator. (...) Een betere

aanpak voor het voorspellen van de toekomst wordt wellicht gegeven door de

zogenaamde "scenariobenadering" zoals die door het CPB en CBS worden toegepast.'

In de discussie komt in het algemeen naar voren dat het belangrijkste argument om

op een scenariobenadering over te gaan wordt gevormd doordat hiermee de illusie

van schijnexactheid of schijnzekerheid wordt voorkomen. Anders gezegd, lijkt het

119 Door middel van het informatiesysteem Tulp/SI beschikt de DJI over onherroepelijke strafgegevens van

deze categorie. Omdat vonnissen die gelijk zijn aan de duur van de voorlopige hechtenis, niet (conse-

quent) in Tulp worden gemuteerd, is dit systeem alleen volledig voor vonnissen waarvan de straf de
duur van de voorlopige hechtenis overstijgt.
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voornaamste argument om op de scenariobenadering over te gaan om hiermee de

onzekerheden omtrent prognoses120 uit te drukken.

In een niet hier weergegeven analyse is nagegaan wat de mogelijkheden zijn van

een scenariobenadering op het sanctieterrein als oplossing voor het probleem van

'schijnzekerheid'. Tabel 6 met de relatieve invloed van de verschillende variabelen

op de capaciteitsbehoefte was daarbij het uitgangspunt. Bekeken is of hiermee sce-

nario's kunnen worden omschreven die op voldoende wijze de onzekerheden om-

trent de prognose aangeven. Deze analyse heeft geleid tot de volgende bevindingen.

1 Het is in principe mogelijk om een scenariobenadering à la CPB te volgen voor

de te verwachten ontwikkeling in het beroep op de celcapaciteit.

2 De verschillen tussen de scenario's zullen vermoedelijk beperkt blijven tot enke-

le procenten.121 Dit hangt samen met de volgende omstandigheden.

- Bij de meeste exogene variabelen die in het model relatief belangrijk zijn,

zijn de (in door derden, zoals het CBS en het CPB, opgestelde scenario's) on-

zekerheden niet groot, in die zin dat de bandbreedte relatief beperkt blijft.

- De onzekerheid van de exogene variabele die in het model het belangrijkst is

(middelen voor de rechtspraak), is niet in alle jaren even groot. Net na een

kabinetswisseling liggen, normaal gesproken, de publieke uitgaven voor de

eerstkomende periode met meer zekerheid vast dan in latere jaren. Aan het

eind van een kabinetsperiode (ofwel kort voor kabinetswisseling) is de

onzekerheid omtrent deze variabele in beeld te brengen met behulp van

'beleidsscenario's'.

3 Het risico van schijnexactheid blijft ook bij de scenariobenadering bestaan

vanwege de volgende omstandigheden.

- Geraamde bandbreedtes in de exogenen kunnen en worden in de praktijk

ook nog overschreden.

120 Op deze plaats zij opgemerkt dat het begrip scenario vaak voor verschillende doeleinden wordt

gebruikt, Zo is in 1998 een scenariostudie verschenen, 'Criminele vergezichten', waarbij met het oog

op de kabinetsformatie beoogd werd inzicht te verschaffen in de effectiviteit van een aantal beleids-

maatregelen (DPIS, 1998b). In'Justitiebrede scenario's voor het jaar 2010' worden drie scenario's

geschetst als gedachtenoefening hoe de toekomst er over tien à vijftien jaar uit zou kunnen zien. Hierbij

is het niet de bedoeling te kiezen tussen de drie scenario's, maar om voorgenomen beleid te evalueren

tegen elk van de scenario's om riskant beleid bijtijds te onderkennen (DAJS, 1998). Wanneer in deze

paragraaf over de mogelijkheden van scenario's wordt gesproken, wordt niet op dit type van (beleids-)

scenario's gedoeld. Fier nut van dit type van scenario's is onomstreden, maar valt buiten het bereik van

de prognosedoelstelling. In deze paragraaf gaat het om scenario's met de bedoeling de gevoeligheid aan

te geven van de uitkomsten voor wijzigingen in de prognoses van de exogenen (zie paragraaf 4.4).

121 Deze bevinding lijkt contrair met de conclusie van de SEO dat voorspelfouten in Jukebox-1 voor een

groot deel zijn terug te voeren op voorspelfouten in de exogene variabelen (zie paragraaf 3.3). Dit heeft

te maken met het feit dat de middelen voor de rechtspraak wél van belang zijn voor de uitkomsten van

Jukebox-1, maar in de hier bedoelde analyse niet zijn betrokken, omdat dit in de categorie' beleids-

scenario' valt (zie noot 120).
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- Niet alle onzekerheden zijn in beeld te brengen. Immers, niet alle van belang

zijnde factoren zijn bekend. Daardoor is het niet mogelijk relevante

veranderingen in deze niet-bekende factoren te onderkennen.

De conclusie luidt dat de scenariobenadering niet veel toegevoegde waarde

(informatie) biedt ten opzichte van de in dit rapport aangehouden werkwijze om

met onzekerheden om te gaan. Daarom zal in de eerstvolgende actualisering het

streven gericht zijn op het op correcte wijze afleiden en presenteren van betrouw-

baarheidsmarges.

13.2.2 Aanpak in verband met overige aanbevelingen

In deze paragraaf komen de aanbevelingen van KPMGen de SEO aan de orde, in

de volgorde waarin het WODC hier aandacht aan besteedt.122 Tevens komt nader

onderzoek aan de orde naar een probleem dat in paragraaf 3.4 en in hoofdstuk 10

is gesignaleerd.

Stabiliteit en actualiteit

De SEO constateert terecht dat het van belang is de stabiliteit van het model in

de gaten te houden. In samenhang daarmee stelt de SEO vast dat het van belang

is het model bij gebruik als prognose-instrument regelmatig te actualiseren en te

herschatten bij het beschikbaar komen van recente gegevens (zie paragraaf 3.3).

In een dergelijke jaarlijkse herschatting van het model door het WODC is voorzien.

Voor dit rapport heeft de genoemde herschatting plaatsgevonden, op t/m 1997

geactualiseerde gegevens en is nader aandacht aan de stabiliteit over de periode

1955 t/m 1997 besteed.

Nader onderzoek naar productierelaties

De modellering van de productie van politie en rechtspraak kan in een aantal

opzichten onbevredigend worden genoemd. Het meest genoemde manco is de

ongedifferentieerde inzet van middelen, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt

naar inzet in verschillende richtingen (bijvoorbeeld strafzaken versus civiele zaken;

KMPG, 1998, p. 42). Ook om andere redenen is de modellering onbevredigend; zo

is gebruikgemaakt van een zeer eenvoudige type productiefunctie, die tamelijk

rigide is.

De keuze voor een dergelijke ruwe modellering is door het SCP gemaakt op grond

van de overweging dat tijdreeksanalyse geen nadere verfijning toelaat. Dit geldt

zowel voor de eenvoudige vormgeving van de productiefunctie (het aantal te

122 Daarnaast zal het SCP, de ontwerper van het Jukebox-l-model, naar verwachting dit jaar een cahier

uitbrengen, waarin een tweede versie van het jukebox-1-model wordt gepresenteerd. De verwachting is

op dit moment niet dat deze tweede versie sterk van de eerste versie zal afwijken.
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schatten parameters moet beperkt blijven) als voor de ongedifferentieerde inzet

van middelen (lange tijdreeksen van specifieke inzet van politie en rechtspraak in

verschillende richtingen ontbreken). Tevens kan steeds de vraag worden gesteld in

hoeverre de productierelaties van lang geleden (bijvoorbeeld de jaren vijftig, waar

het begin van de analyseperiode ligt) nog enige zeggingskracht heeft voor de huidige

productierelaties. De genoemde beperkingen zijn van dien aard dat nadere analyses

die uitsluitend gebaseerd zijn op informatie uit geaggregeerde reeksen op macro-

niveau, waarschijnlijk geen vruchtbaar resultaat zullen opleveren.

Dit soort van beperkingen en bedenkingen is minder pregnant aanwezig bij schat-

tingen via dwarsdoorsnede-analyses of gepoolde (kortere) tijdreeksanalyses op lager

aggregatieniveau, in dit geval politieregio's en arrondissementen. Dit soort van

schattingen kan informatie bieden over de kenmerken van de productierelaties.

Omdat deze analyses meer informatie gebruiken, is de mogelijkheid tot verfijning

van de productierelaties hierbij groter.

De aldus uitgevoerde schattingen kunnen vervolgens worden ingebracht in tijd-

reeksschattingen van recente ontwikkelingen op nationaal (geaggregeerd) niveau.

Dergelijke - inmiddels gedateerde - analyses op microniveau hebben al eerder

plaatsgevonden (bijvoorbeeld Van Tulder, 1994), maar zijn daarmee nog niet direct

geschikt voor inbedding in prognosemodellen.

Het streven is om het komende jaar nadere analyses van de productierelaties langs

bovengeschetste lijnen te doen plaatsvinden.

Vertragingen

De relaties tussen de variabelen in Jukebox-1 zijn niet in niveaus, maar in eerste

verschillen geformuleerd en geschat. Dit is gedaan om de kans op schijnverbanden

('nonsense correlaties') zo veel mogelijk te beperken.123 Wanneer echter vertragin-

gen optreden in de reacties van de verklaarde op de verklarende variabelen en deze

zijn niet correct in de modellering betrokken, dan worden de werkelijke effecten al

snel onderschat. Daarom zal nader aandacht aan de vertragingsstructuur worden

besteed. KPMG (1998, p. 41) noemt het mogelijk vertraagde effect van politie-uit-

breidingen op het aantal ophelderingen. Er kunnen ook vertragingen optreden

tussen de ontwikkeling in de criminaliteit en de uiteindelijk daaruit resulterende

bestraffingen. Daarnaast kan voorlopige hechtenis leiden tot een vooruitlopen van

de uitvoering van de straf op de bestraffing (een voorijleffect). Deze aspecten zullen

nader aan de orde komen ter verbetering van het model.

123 Vanwege de kenmerken van de meeste van de betreffende variabelen (geïntegreerd van de orde 1) is het

werken met eerste verschillen te verkiezen boven niveauschattingen.
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4r

Straftoemeting

Het SEO suggereert de modellering van de vergelijkingen rond de straftoemeting

(gevangenisstraffen en taakstraffen) te heroverwegen. Hierbij zou een verdeelmodel

over verschillende typen van straffen als uitgangspunt kunnen dienen (SEO, 1998,

p. 48). In de huidige modellering worden sommige typen van straffen (bijvoorbeeld

boetes) niet expliciet bekeken en is het technisch mogelijk dat het aandeel van

sommige typen van straf door logisch bestaande grenzen van 0% of 100% (van het

totale aantal bestraffingen) heen schiet. Tevens is het aan te bevelen de benadering

van taakstraffen en gevangenisstraffen meer op elkaar af te stemmen.

Deze suggestie van het SEO zal worden bekeken in het kader van nadere analyses

van de straftoemeting en de modellering daarvan. Het is onbevredigend dat het deel

van het model dat betrekking heeft op straftoemeting in het geheel, geen verklaren-

de elementen bevat. KPMG suggereert een terugkoppeling met de benutting van cel-

capaciteit. Tevens blijft een deel van bestraffingen (boetes, gevangenisstraffen als

substituut voor mislukte taakstraffen) nu buiten beeld. Het streven is om aan deze

aspecten in de loop van 2000 nader aandacht te besteden. Dan zijn, naar mag wor-

den aangenomen, ook cijfers over onherroepelijke straftoemeting vanaf 1990 door

het CBS beschikbaar gesteld. Deze kunnen dan de op het ogenblik noodgedwongen

gebruikte cijfers van straftoemeting in eerste aanleg vervangen.

Aansluiting van straftoemeting en capaciteitsbehoefte

In hoofdstuk 10 werd een aanzienlijke discrepantie geconstateerd tussen de schat-

tingen van de ontwikkelingen van de capaciteitsbehoefte van het gevangeniswezen

op basis van de DJI-gegevens enerzijds en de CBS-cijfers over straftoemeting ander-

zijds. De stijging is volgens de DJI-cijfers tussen 1989 en 1997 beduidend hoger dan

volgens de straftoemetingscijfers. Qua niveau liggen de straftoemetingscijfers in

1989 boven de DJI-schatting, in 1997 is het beeld omgekeerd.

Weliswaar zijn diverse mogelijke oorzaken van deze verschillen aan te geven (zie

paragraaf 10.1), maar het kwantitatieve belang is op dit moment onduidelijk. Omdat

de straftoemetingscijfers de basis van de prognose vormen, is het van belang de

oorzaken van deze verschillen te achterhalen en te bezien in hoeverre deze in de

toekomst in de prognose moeten worden verdisconteerd.

Aanvullende variabelen bij criminaliteitsvergelijkingen

Tevens is een aantal suggesties gedaan om de waarde van alternatieve variabelen

ter verklaring van de criminaliteit op te nemen (KPMG, 1998, p. 38). Bij een deel

van de genoemde variabelen is de theoretische argumentatie danwel de praktische

meetbaarheid een probleem.124 Van een deel van de genoemde variabelen zijn geen

124 Dit geldt bijvoorbeeld voor de in het KPMG-rapport genoemde' internationalisering'.
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consistente tijdreeksen van voldoende lengte beschikbaar (zoals cijfers over pre-

ventie, drugsgebruik, georganiseerde misdaad, enquêtes van waarden en normen).

Een deel van de variabelen is sterk beïnvloed door de inspanningen van de politie

(in beslag genomen drugs). Ten slotte zijn sommige variabelen waarschijnlijk

belangrijker of duidelijker ter verklaring van regionale verschillen in criminaliteit

dan ontwikkelingen in de tijd; dit geldt bijvoorbeeld voor een factor als urbanisatie

(verstedelijking). De mogelijkheid om opleidingsniveau in de analyse een rol te laten

spelen zal nader worden onderzocht.

Overigens is een aantal suggesties zeker niet via geaggregeerde analyses op macro-

niveau en zeker niet op korte termijn in te brengen. Zo zal onderzoek naar de (af-

schrikkings)effecten van de kans die een (potentiële) dader loopt om een taakstraf

te krijgen, op de criminaliteit pas mogelijk zijn zodra betere cijfers en langere tijd-

reeksen op dit gebied, gedifferentieerd naar delicttype, bekend zijn.

De gepercipieerde pakkans is in theorie een bevredigendere maatstaf dan het nu

gebruikte ophelderingspercentage (KPMG, 1998, p. 36). In de context van het model

is het echter nodig een relatie te leggen tussen deze gepercipieerde pakkans en in

het model meetbare variabelen, zoals het ophelderingspercentage (of een eventueel

beschikbaar alternatief daarvoor). Deze suggestie vormt dan ook eerder een aan-

sporing om nader micro-onderzoek te (laten) doen naar de relatie tussen de door

(potentiële) daders gepercipieerde pakkans en het ophelderingspercentage (of een

alternatief daarvoor).

In de context van het onderhavige model lijkt het niet doenlijk om de recidive als

maatstaf voor (gebrek aan) afschrikking te betrekken. Wel is deze suggestie bruik-

baar in termen van de in het onderstaande genoemde cohortmodellen.

Cohortanalyses daders

KPMG suggereert om, ten behoeve van ramingen van de criminaliteit, de mogelijk-

heden te bekijken van een ander type van modellen, zogenaamde cohortmodel-

len. In deze modellen wordt via gegevens over criminele carrières op microniveau

de omvang van de groep daders geschat. Voordeel van deze benadering is dat direct

aansluiting kan worden verkregen op criminologisch onderzoek en dat meer

informatie over achtergronden en kenmerken van daders is te combineren en te

integreren. Op deze manier wordt, anders dan in het huidige model, ook expliciet

aansluiting verkregen tussen het aantal daders en het aantal delicten.

Een dergelijke benadering vereist echter een belangrijke investering in modelbouw

en gegevensvoorziening. Resultaten zullen dan ook niet op korte termijn beschik-

baar zijn. Een verkennend project op dit gebied, waarbij ook een inventarisatie van

dit soort van modellen in de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië zal

behoren, lijkt zinvol.
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In dit verband is het tevens van belang dat het in het voornemen van het WODC ligt

om structureel periodiek recidive-onderzoek uit te voeren, op basis van gegevens

van de Centrale Justitiële Documentatiedienst.

13.3 Modelontwikkeling overige terreinen

Het WODC is in 1998 begonnen met de ontwikkeling van een model voor de justitiële

jeugdsector. Het is de bedoeling om, vergelijkbaar met Jukebox-1, een verklarings-

model te ontwikkelen voor de Halt-afdoeningen, de taakstraffen voor minderjarigen

en de justitiële jeugdinrichtingen. De voor de verklaring van jeugdcriminaliteit en

civielrechtelijke opvang benodigde informatie blijkt echter, ook hier, niet in de

gewenste mate voorhanden. Het WODC onderzoekt in hoeverre desondanks, via

benaderingen, toch zinvolle relaties gelegd kunnen worden.

Het concept-model zal, voordat het daadwerkelijk wordt gebruikt, (extern) worden

geëvalueerd op plausibiliteit en voorspelkracht.

Tot slot staat de ontwikkeling van een verklaringsmodel voor de tbs-sector op de

planning. Gelet op de ervaringen met Jukebox-1 en het in ontwikkeling zijnde

jeugdmodel zal op zijn vroegst eind 1999 gestart kunnen worden met een haalbaar-

heidsonderzoek.

13.4 Rapportage

Volgens afspraak zal het WODC jaarlijks actuele prognoses van de sanctiecapaciteit

uitbrengen. Het zal duidelijk zijn dat een jaarlijkse actualisering met daarbij een

volledige en uitgebreide rapportage, zoals nu voorligt, een aanzienlijk beslag legt

op de personele capaciteit van het WODC. Tevens is de toegevoegde waarde van de

analyses op basis van één extra jaar in het algemeen ook geringer.

Dergelijke actualisaties en rapportages komen naast (en gaan daarmee ten koste

van) het in dit hoofdstuk beschreven noodzakelijke werk, in de vorm van de verdere

ontwikkeling van modellen en verbetering van de prognosemethoden. Het verdient

daarom overweging om slechts met een frequentie van eens in de twee jaar een

volledige en uitgebreide rapportage, in de vorm van een WODC-publicatie, te doen

plaatsvinden. In de tussenliggende jaren zal het WODC dan slechts een beknopte

notitie uitbrengen, die beperkt blijft tot een presentatie van de geactualiseerde

prognoses, met een korte toelichting.
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Judicial sanctions capacity forecast

Since 1998 the WODC has been responsible for the methodological development,

as well as a yearly update, of forecasts of the capacity needed for various judicial

sanctions. This report presents forecasts over the period 1999-2003. The sanctions

involve partly compulsory services to the community or to victims (extramural),

partly imprisonment or compulsory psychiatric treatment (intramural). Extramural

sanctions for juveniles in case of minor crimes can be handled by the police (so-

called Halt-settlements); in more serious cases the courts are involved and they

can impose community service, a compulsory task to be fulfilled by the convicted

juvenile (a so-called task-sanction). This last type of sanctions is also possible for

adults.

Intramural sanctions for juveniles involve placement in judicial homes for juveniles.

These placements can occur according to penal law (convictions for crimes) or by

civil law (absence of sufficient parental care). Intramural sanctions for adults are

executed in prisons or in institutions for compulsory psychiatric treatment. A spe-

cial group in prisons consists of illegal foreigners, who are kept in custody awaiting

their expulsion.

Last year's forecast of the prison capacity needed clearly overestimated the capacity

needed in 1998. This is partly due to the Jack at that time of reliable and up-to-date

data on prison centences given by the courts. This stresses the importante of sound

up-to-date quantitative information to improve forecast accuracy. In this report

revised and new data have been used.

Traditionally there is some variation in forecasting methodology over the various

types of sanctions. The WODC tries to enhance the uniformity and consistency of

the forecasting methodology. In addition it tries to improve transparency of the

backgrounds of the forecasts' results. So the Jukebox-1 model, which is used in part

of the forecasts, relates the trends in capacity needed for prisons and task-sanctions

for adults to trends in crime and law enforcement activities. Trends in crime are in

turn related to demographic and socio-economic factors and law enforcement per-

formance indicators (solution rates, conviction rates, et cetera).

Forecast methodology in other areas of judicial sanctions is roughly based on rel-

evant demographic developments and trends in the last 10 years. The background

of these trends is not elaborated.

tj'

Table 1 shows the forecasts for the sanctions involved. Growth is expected in all

areas. According to the forecasts, the sanctions for juveniles increase faster than
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Table 1: Forecasts of various sanctions (annual average of capacity need), 1998-2003

Halt-settlements

task-sanctions juveniles

judicial homes for juveniles

task-sanctions adults

prisons (excluding custody

of illegal foreigners)

custody of illegal foreigners

institutions for compulsory

psychiatrie treatment

144

1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998-2003

increase

21,000 22,500 24,100 26,000 27,900 30,100 43%

10,800 11,600 12,500 13,400 14,500 15,700 45%

1,590 1,780 2,000 2,200 2,380 2,540 59%

16,800 17,800 18,900 19,800 20,600 21,300 27%

11,600 11,800 12,100 12,300 12,500 12,700 10%

1,120 1,210 1,300 1,390 1,480 1,570 40%

1,130 1,180 1,240 1,300 1,340 1,390 23%

those for adults. The expected increase of the number of juveniles in the relevant

age group (12-17 years) is a main cause here. In addition, the numbers of juvenile

suspects per capita as well as the intensity of sanctions per juvenile suspect con-

tinue to grow.

The intensity of sanctions regarding adult suspects is also growing, but there are

partially countervailing tendencies: the number of property crimes is not increasing

any longer. In addition the rise in the severity of sanctions, which took place in the

early nineties, may have come to a halt.

Compared to the growth of the actual capacity needed in the last live years the anti-

cipated growth is less for prisons, task-sanctions (both for juveniles and for adults)

and to a lesser extent, for institutions for compulsory psychiatric treatment and for

Halt-settlements. The increase of the capacity need of judicial homes for juveniles

and custody of illegal foreigners is higher in the forecasts than in the previous five-

year period.

As was shown in the past, there will always be forecasting errors. Therefore the fore-

casts in this report are presented in combination with a sketch of the uncertainties

related to the forecasts.

The WODC tries to improve forecast methodology and information. Two independent

research centres evaluated the Jukebox-1 model. The conclusion is that the model is

suited for forecasting and policy advice, but that it leaves room for improvement.

The improvement of available data and the frequent up-date of these data, as well as

the use of results of external analyses are important fields of attention. In addition,

the WODC plans to extend the areas in which explanatory models like Jukebox-1 can

be used.
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Bijlage 2

Technische verantwoording

1 Tijdreeksextrapolatie

In deze bijlage wordt de wiskundige onderbouwing gegeven van de tijdreeksextrapolaties

zoals deze zijn beschreven in paragraaf 4.3.

De te extrapoleren grootheid in jaar t , 1 <_ t:5 n wordt aangegeven met Y,. We nemen

aan dat de reeks van verschillen van twee opeenvolgende waarnemingen van de te extra-

poleren grootheid onafhankelijk en identiek verdeeld is met gemiddelde ó en variantie a 2,

ofwel:

Vt-Yt-1=S+et

met st een stochast waarvoor geldt E(et)=0 en Var(e,)= 0 2 voor alle t , 1 <_ t<_ n. In de

tijdreeksanalyse wordt de reeks st met deze eigenschappen ook wel aangeduid met witte

ruis. Van deze reeks zijn we voornamelijk geïnteresseerd in de (lineaire) trend S. Een voor

de hand liggende zuivere schatter hiervoor is:

A
n

S E (Yt - Vt_
t=2

Ofwel S wordt geschat door het nemen van het gemiddelde van de reeks van eerste

verschillen. Een bekend verschijnsel van het nemen van gemiddelden is dat de uitkomst

hiervan gevoelig is voor uitschieters. Om dit probleem op te vangen kiezen we voor de

trimmed mean difference schatter:

n

S = (n-3
E (Yt - Yt-1) - max(Y2 - Y,,...,Y,, - Yn-1) - min (Y2 - Y1,...,Yn - Yn-J)
t=2

Dus het gemiddelde van de eerste verschillen wordt pas genomen nadat het maximale en

het minimale verschil verwijderd is. Een voordeel van deze schatter is dat eventuele

extreme waarden de schatting van S minder snel zullen beïnvloeden.

Om te toetsen of de aanname van onafhankelijkheid van de et gerechtvaardigd is, wordt

de toetsgrootheid gebruikt die voorgesteld is door Ljung en Box (1978):

h
Q = (n-1)(n+1) . P (t)/(n-1-1)

r1

Hierin is p (t) de geschatte autocorrelatie met vertraging i. Er geldt, onder de hypothese

dat de reeks witte ruis is, dat Q een chi-kwadraatverdeling heeft met h vrijheidsgraden.

Dit kan niet zonder een keuze voor h te maken. Omdat de tijdreeks relatief kort (lengte 9)
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is kiezen we h=2 . Daarmee wordt getoetst op een autocorrelatie van ten hoogste de

tweede orde. Als de hypothese niet verworpen wordt en dus mag worden aangenomen
1\

dat de modelspecificaties juist zijn, dan is Y, + u x S een voorspelling van Yn+u , met u >_ 1.

2 Onzekerheidsmarges

De gehanteerde maatstaven zijn gedefinieerd als de gemiddelde afwijking tussen de

(volgens het model of trendextrapolatie) geschatte groei en de werkelijke groei. Deze

maatstaf is zowel voor perioden van één jaar vooruit als van vijf jaar vooruit te berekenen.

Als Yr de (realisaties van de) te voorspellen grootheid zijn, Yr de geschatte waarde volgens

het model is, n het aantal waarnemingen, Al het verschil tussen opeenvolgende jaren en

á5 het verschil tussen Yr en Yr+5 aangeeft, dan zijn de maatstaven El en E5:

1 n-1 A1^t-AlYtE1=-EI
n-1 r=1 Yt

1

1 n-5 A5rt-á5yt
E5

n-5
Y

r=1 1 r



Bijlage 3

Capaciteitsbehoefte in 1998 en achtergronden

van de prognose voor minderjarigen

1 Halt-afdoeningen

De in deze bijlage beschreven prognose Halt-afdoeningen in de periode 1999 t/m 2003 is

gebaseerd op de capaciteitsbehoefte van Halt in 1998 en de verwachte ontwikkeling van

het aantal Halt-verwijzingen vanaf 1998. De trend (in indices) in het aantal Halt-verwijzin-

gen wordt verondersteld parallel te lopen aan de trend in de capaciteitsbehoefte van Halt.

De capaciteitsbehoefte in de sector Halt

De capaciteitsbehoefte van de sector Halt is gedefinieerd als het aantal Halt-verwijzingen

door de politie in het basisjaar, exclusief dubbeltellingen (als gevolg van overdracht naar

een ander Halt-bureau) en exclusief de Halt-verwijzingen die niet in behandeling worden

genomen (bijvoorbeeld omdat de ovj niet akkoord gaat met de Halt-afdoening omdat hij

tot vervolging wil overgaan).

In 1998 zijn 22.015 minderjarigen naar Halt verwezen (schatting door Halt Nederland).

Hierin zit een onbekend aantal dubbeltellingen. Het aantal dubbeltellingen in 1997 is wel

bekend: 390. Aangenomen wordt dat dat aantal in 1998 niet veel anders is geweest. Ook

het aantal verwijzingen dat in 1998 niet in behandeling is genomen, is nog niet bekend.

Wel is het percentage van 1997 bekend: 2,92. Ook hier wordt aangenomen dat dit in 1998

niet veel anders is geweest. De capaciteitsbehoefte aan Halt in 1998 wordt dan: (22.015 -

390) x 97,08% = 20.993 te starten Halt-afdoeningen.

Trend van het aantal Halt-verwijzingen

De ontwikkeling van het aantal Halt-verwijzingen wordt afhankelijk verondersteld van de

ontwikkeling van het aantal minderjarigen die door de politie worden gehoord vanwege

een Halt-waardig delict. De ontwikkeling van het aantal gehoorde minderjarigen wordt op

haar beurt afhankelijk verondersteld van de ontwikkeling van het aantal strafrechtelijk

minderjarigen en de trend van het aantal gehoorde minderjarigen per 100.000 strafrechte-

lijk minderjarigen in de bevolking.



Tabel 1: Ontwikkeling van het aantal gehoorde minderjarige verdachten per 100.000 strafrechtelijk minderjarigen, 1988 t/m 1997

a. bevolking 12 t/m 17 jaar (x 1000)

b. gehoorden vanwege Halt-waardig delict'

c. gehoorden, per 100.000 inwoners van

12 t/m 17 jaar (100.000 x b / a)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

1.278 1.215 1.162 1.124 1.104 1.098 1.099 1.095 1.093 1.093

35.707 34.408 33.469 34.181 35.020 31.156 31.931 33.195 40.997 36.585

2.749 2.831 2.880 3.041 3.171 2.837 2.905 3.031 3.752 3.347

Tabel 2: Prognose van het aantal gehoorde minderjarige verdachten vanwege een Halt-waardig delict, 1997 t/m 2003

1997

d. raming gehoorden per 100.000 strafrechtelijk minderjarige inwoners

(1997=3.347, verwachte jaarlijkse groei=34) 3.347

e. bevolking 12 t/m 17 jaar (x 1000)' 1.093

f. raming gehoorden (d x e / 100.000) 36.585

Tabel 3: Ontwikkeling van het aantal Halt-verwijzingen, 1989 t/m 1998

g. gehoorden vanwege Halt-waardig

delict, 1998 is een schatting (zie f)*

h. bevolking 0 t/m 80 jaar (x 1000)'

i. aantal inwoners in een gemeente met

een Halt-bureau (x 1000)"

j. dekkingsgraad: % Nederlanders in een

gemeente met een Halt-bureau (=i / h)

k. aantal Halt-verwijzingen"

1. % gehoorden vanwege Halt-waardig delict

en Halt-verwijzing in gemeenten met een

Halt-bureau (k / (j x g))

1989 1990 1991 1992

34.408 33.469 34.181 35.020

14.805 14.893 15.010 15.129

7.158 8.609 10.045 11.899

48% 58% 67% 79%

4.738 6.456 8.948 11.084

28% 33% 39% 40%

1998 1999 2000 2001 2002 2003

3.381 3.415 3.449 3.483 3.517 3.550

1.098 1.103 1.113 1.129 1.148 1.171

37.144 37.667 38.393 39.308 40.364 41.574

1993 1994 1995 1996 1997 1998

31.156 31.931 33.195 40.997 36.585 37168

15.239 15.342 15.424 15.494 15.567 15.654

12.859 14.291 14.916 15.380 15.567 15.654

84% 93% 97% 99% 100% 100%

11.167 14.316 17.235 21.413 20.867 21.625

42% 48% 54% 53% 57% 58%

Bron: CBS

Bron: Halt Nederland
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Tabel 1 laat de eerste stap zien. Er is een tijdreeksanalyse uitgevoerd op het aantal

minderjarigen die door de politie zijn gehoord vanwege een Halt-waardig delicti per

100.000 strafrechtelijk minderjarigen in de bevolking (c).

Tabel 2 geeft de volgende stap bij de totstandkoming van de prognose. Op basis van een

trendextrapolatie (met behulp van de in dit rapport gebruikte trimmed mean difference

methode, zie paragraaf 4.2) wordt voor de komende jaren een stijging van het aantal

gehoorde minderjarigen per 100.000 minderjarigen in de bevolking geschat van 34 (d). Op

basis van dit gegeven en de prognose door het CBS van het aantal 12- t/m 17-jarigen in de

bevolking is een raming te maken van het aantal strafrechtelijk minderjarigen die gehoord

zullen worden vanwege een Halt-waardig delict (f).

De volgende stap is de schatting van de trend van het percentage Halt-afdoeningen op

het geheel van minderjarigen die gehoord zijn vanwege een Halt-waardig delict. Het lijkt

voor de hand te liggen om voor de periode 1989 t/m 1998 de trend te berekenen van het

aantal Halt-verwijzingen gedeeld door het aantal gehoorden vanwege een Halt-waardig

delict. Echter, in de periode 1987 tot ongeveer 1996 woonde slechts een deel van de

Nederlandse bevolking in een gemeente waar een Halt-bureau was gevestigd. In

gemeenten waar geen Halt-bureau was, kwamen minderjarigen niet in aanmerking voor

een Halt-afdoening. Indien hiervoor geen correctie wordt aangebracht, zal de trend in het

aantal verwijzingen/gehoorden grotendeels bepaald worden door de groei van het aantal

Halt-bureaus. Deze groei moet eruit gefilterd worden, omdat de dekkingsgraad 0) nu

100% is en er geen groei van het aantal Halt-bureaus zal plaatsvinden. Tabel 3 geeft de

uitkomst van deze berekeningen weer.

De vraag is nu of de trend die zich in de laatste tien jaar in het aantal Halt-verwijzingen

per 1.000 gehoorde minderjarigen heeft afgetekend, als een rechte lijn doorgetrokken mag

worden naar de toekomst. Op de lange termijn zou dit betekenen dat het aantal Halt-

afdoeningen groter zou worden dan het aantal minderjarigen die door de politie gehoord

worden vanwege een Halt-waardig delict, hetgeen onmogelijk is. De verwachting is dat

het percentage vanwege een Halt-waardig delict gehoorde minderjarigen (1) zal groeien

naar een stabiel niveau (plafond) dat ligt tussen het huidige niveau en 100%. Voor dit

soort van extrapolaties reikt de statistiek de zogenaamde logistische groeicurve aan (zie

paragraaf 4.2). Wanneer de trend in de periode 1989 t/m 1998 met behulp van de logisti-

sche groeicurve wordt geanalyseerd, blijkt echter dat er geen plafond kan worden ont-

dekt. Dit betekent dat een logistische groeicurve niet bruikbaar is voor het bepalen van

de trend i (1) en dat dus teruggevallen moet worden op een simpele lineaire trendextra-

polatie (zie paragraaf 4.2). Met behulp van deze methodiek is een trendmatige groei van

3,3% per jaar berekend. Dit gegeven, gecombineerd met de verwachte groei van het

aantal gehoorde minderjarigen, resulteert in een verwachte groei van het aantal Halt-

verwijzingen tot 31.000 (zie tabel 4).

1 Halt-waardige delicten worden hier geoperationaliseerd als de delicten die het CBS categoriseert als

'vermogensdelicten' en 'openbare orde en vernieling' (zie hoofdstuk 5).



Tabel 4: Prognose van Halt-verwijzingen, 1998 t/m 2003

totaal van gehoorden vanwege een Halt-waardig delict

prognose van het percentage Halt-verwijzingen

prognose van het aantal Halt-verwijzingen

1998 1999 2000 2001 2002 2003

37.144 37.667 38.393 39.308 40.364 41.574

61,5% 64,8% 68,0% 71,3% 74,6%

21.625 23.174 24.871 26.745 28.779 30.996

Halt-verwijzingen in indices 100 107 115 124 133 143

Tabel 5: Prognose van het aantal te starten Halt-afdoeningen, 1998 t/m 2003

1998

n. prognose van te starten Halt-afdoeningen . 20.993

Tabel 6: Ontwikkeling van het aantal gehoorde minderjarige verdachten, 1988 t/m 1997

a. bevolking 12 t/m 17 jaar (x 1000)

b. aantal gehoorden

c. gehoorden per 100.000 inwoners

12 t/m 17 jaar ( b / a)

1988 1989 1990 1991 1992

1.278 1.215 1.162 1.124 1.104

40.438 39.389 38.321 39.712 41.366

3.165 3.241 3.298 3.533 3.746

Tabel 7: Prognose van het aantal gehoorde minderjarige verdachten, 1997 t/m 2003

1997 1998

d. bevolking 12 t/m 17 jaar (x 1000) 1.093 1.098

e. raming gehoorden per 100.000 strafrechtelijk minderjarigen

1999 2000 2001 2002 2003

22.498 24.145 25.964 27.938 30.091

1993 1994 1995 1996 1997

1.098

37.113

3.380

1.099

38.654

3.517

1.095

41.378

3.779

1.093

50.962

4.665

1.093

47.263,

4.324

1999 2000 2001 2002 2003

1.103 1.113 1.129 1.148 1.171

(verwachte jaarlijkse groei=91) 4.324 4.416 4.507 4.598 4.690 4.781 4.872

f. raming gehoorden (d x e / 100.000) 47.263 48.469 49.712 51.189 52.931 54.879 57.055
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In het begin van deze bijlage is de capaciteitsbehoefte aan Halt in 1998 vastgesteld op

20.993 te starten Halt-afdoeningen. Door hierop de geprognosticeerde groei (in percen-

tages) in het aantal Halt-verwijzingen te stapelen, wordt de prognose van te starten Halt-

afdoeningen verkregen (zie tabel 5).

2 Taakstraffen voor minderjarigen

De in deze bijlage beschreven prognose van taakstraffen in de periode 1999 t/m 2003 is

gebaseerd op de capaciteitsbehoefte aan taakstraffen in 1998 en de verwachte ontwik-

keling van het aantal (afgesloten) taakstraffen vanaf 1998. De trend (in indices) van het

aantal afgesloten taakstraffen wordt hierbij gelijk verondersteld aan de trend van de

capaciteitsbehoefte aan taakstraffen.

De capaciteitsbehoefte aan taakstraffen

De capaciteitsbehoefte aan taakstraffen voor minderjarigen is gedefinieerd als het aantal

bij de Raad voor de Kinderbescherming ter tenuitvoerlegging aangemelde taakstraffen in

het basisjaar, exclusief dubbeltellingen (overdrachten naar een ander arrondissement) en

verminderd met het aantal taakstraffen dat in het basisjaar is afgesloten, nog voordat een

aanvang met de taakstraf is gemaakt (meestal doordat de betrokken minderjarige niet

komt opdagen of zich anderszins niet aan afspraken houdt).

In 1998 zijn 11.772 taakstraffen aangemeld bij de Raad voor de Kinderbescherming. Hierin

zitten naar schatting 245 dubbeltellingen. Het aantal taakstraffen dat in 1998 is afgesloten

zonder ooit gestart te zijn, wordt op 726 geschat. De capaciteitsbehoefte aan taakstraffen

1998 is: 11.772 - 245 - 726 = 10.801 te starten taakstraffen.

Trend van het aantal afgesloten taakstraffen

De trend van het aantal taakstraffen wordt afhankelijk verondersteld van de ontwikkeling

van het aantal strafrechtelijk minderjarigen tot 2003, de ontwikkeling van het aantal door

de politie gehoorde minderjarigen per 100.000 strafrechtelijk minderjarigen in de Neder-

landse bevolking en de ontwikkeling van het percentage door de politie gehoorde minder-

jarigen dat een taakstraf krijgt.

Tabel 6 brengt de stappen in beeld. De trend van het aantal minderjarigen is bekend uit

de CBS-bevolkingsprognose (a). Allereerst is een trendanalyse uitgevoerd op het aantal

door de politie gehoorde minderjarigen per 100.000 strafrechtelijk minderjarigen in de
bevolking.

Tabel 7 laat de hieruit volgende prognose zien. Op basis van een trendextrapolatie (zie

paragraaf 4.2) wordt voor de komende jaren een stijging van 91 gehoorde minderjarige

I^4



Tabel 8: Ontwikkeling van de taakstraffen voor minderjarigen, 1989 t/m 1998

g. aantal gehoorden (tot 1997'; 1998 is een

schatting, zie f)

h. beëindigde taakstraffen voor minderjarigen

i. taakstraffen als % van het aantal

gehoorden (h / g)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

39.389 38.321 39.712 41.366 37.113 38.654 41.378 50.962 47.263 48.469

3.174 3.748 3.600 4.171 4.853 5.372 5.952 6.452 7.915 9.808

8% 10% 9% 10% 13% 14% 14% 13% 17% 20%

Tabel 9: Prognose van het aantal beëindigde taakstraffen voor minderjarigen, 1998 t/m 2003

f. raming van het aantal gehoorden

j. percentage gehoorden die een taakstraf krijgen opgelegd

k. prognose van beëindigde taakstraffen (f x j)

1. indices bij k (1998=100)

1998 1999 2000 2001 2002 2003

48.469 49.712 51.189 52.931 54.879 57.055

20% 21% 22% 23% 24% 25%

9.808 10.525 11.317 12.198 13.160 14.217

100 107 115 124 134 145

Tabel 10: Prognose van het aantal te starten taakstraffen voor minderjarigen, 1998 t/m 2003

1998 1999 2000 2001 2002 2003

m. prognose van te starten taakstraffen 10.801 11.591 12.463 13.433 14.493 15.656

Bron: CBS
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verdachten per 100.000 minderjarigen in de bevolking verwacht. Op basis van dit gegeven

en de door het cas gemaakte prognose van het aantal 12- t/m 17-jarigen in de bevolking,

is een raming te maken van het aantal verdachte minderjarigen dat gehoord zal worden

door de politie (e).
Bij de berekening van de trend van het percentage gehoorde minderjarigen dat een taak-

straf krijgt (i), speelt'het volgende probleem. In 1996 heeft een trendbreuk in de registra-

tie van taakstraffen plaatsgevonden als gevolg van een registratiewijziging. In de jaren

voor 1996 is structureel een bepaald percentage van het aantal taakstraffen niet geregi-

streerd. Vanaf 1996 is de registratie verbeterd en wordt 100% geregistreerd. Om dit effect

uit de raming te elimineren, wordt alsnog een correctie aangebracht op het aantal taak-

straffen in de periode 1989 t/m 1998. Hiertoe is een schatting gemaakt van het aantal

taakstraffen in 1996 op basis van de trend van de (ongecorrigeerde) aantallen taakstraf-

fen in de periode 1989 t/m 1995 (volgens de in paragraaf 4.2 beschreven methode). Dit

levert een aantal op van 4.779 taakstraffen in 1996. Het werkelijke aantal (volgens de

inmiddels op orde gebrachte registratie) was echter 6.452. We gaan er derhalve vanuit

dat de geregistreerde aantallen taakstraffen in de periode 1989 t/m 1995 gecorrigeerd

moeten worden met de factor 6.452 / 4.779. Op deze wijze is de reeks (beëindigde) taak-

straffen verkregen die in tabel 8 is opgenomen. De aantallen taakstraffen worden ten

slotte gepercenteerd op de aantallen gehoorde minderjarige verdachten.

Een stijgende trend in (i) is duidelijk zichtbaar. Evenals bij Halt moet ook voor de taakstraf

worden aangenomen het percentage taakstraffen van het aantal gehoorde minderjarige

verdachten (i) niet tot in het oneindige kan doorgroeien. Derhalve wordt ook hier met

behulp van een logistische groeicurve (voor uitleg, zie paragraaf 4.2) gezocht naar een

plafond in het percentage gehoorde minderjarigen dat een taakstraf krijgt. Mede als

gevolg van de enorme stijging van het aantal (beëindigde) taakstraffen in 1997-1998

wordt het bereiken van een plafond echter niet gevonden. Daarom wordt voor de trend-

extrapolatie van (i) wederom gebruikgemaakt van de trimmed mean difference methode

(zie tabel 9). Een jaarlijkse groei van 1% in het percentage gehoorde minderjarigen dat

een taakstraf krijgt, is dan het resultaat. Dit gegeven, gecombineerd met de raming van

het aantal gehoorde minderjarige verdachten, leidt tot een verwachte toename van het

aantal beëindigde taakstraffen van 45% in de periode 1998 t/m 2003 (k).

Prognose van de capaciteitsbehoefte aan taakstraffen

Onder de capaciteitsbehoefte aan taakstraffen wordt het aantal te starten taakstraffen

verstaan. Aangenomen wordt dat deze capaciteitsbehoefte zich volgens dezelfde trend

zal ontwikkelen als het aantal beëindigde taakstraffen, zodat de indices genoemd bij (1) in

tabel 9, gecombineerd mogen worden met de capaciteitsbehoefte in 1998 (in deze bijlage

al berekend: 10.801 te starten taakstraffen). Tabel 10 geeft de prognose.

r.
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De in deze bijlage beschreven prognose voor justitiële opvanginrichtingen in de periode

1999 t/m 2003 is, evenals de prognose uit 1998, gebaseerd op:

- strafrechtelijke plaatsen: de strafrechtelijke capaciteitsbehoefte van de opvang-

inrichtingen in 1998, de ontwikkeling van het aantal strafrechtelijk minderjarigen,

de ontwikkeling van het aantal bevelen tot bewaring en de ontwikkeling van de

gemiddelde verblijfsduur;

- civielrechtelijke plaatsen: de civielrechtelijke capaciteitsbehoefte van de opvang-

inrichtingen in 1998, de ontwikkeling van het aantal strafrechtelijk minderjarigen,

de ontwikkeling van het aantal lopende ots'en en de ontwikkeling van de gemiddelde

verblijfsduur.

Capaciteitsbehoefte

De capaciteitsbehoefte van de justitiële opvanginrichtingen is door de DJI (in een interne

notitie) afgeleid uit:

- de gemiddelde feitelijke bezetting in de opvanginrichtingen;

- het aantal jongeren dat dagelijks op politiebureaus / in hvb's verblijft in afwachting

van een plaats in een opvanginrichting;

- het aantal niet-geplaatste minderjarigen die wel in voorlopige hechtenis waren

genomen en voor wie ook een plaatsingsverzoek was ingediend (heenzendingen en

schorsingen);

- het aantal niet-geëxecuteerde lopende vonnissen jeugdstraffen;

- het aantal niet-gehonoreerde verzoeken tot crisisopvang van ots'ers;

- het aantal opvangplaatsen dat oneigenlijk wordt gebruikt als gevolg van plaatsgebrek

in de behandelinrichtingen.

De op deze wijze totstandgekomen capaciteitsbehoefte in 1998 is:

strafrechtelijke opvangplaatsen: 587

civielrechtelijke opvangplaatsen: 71

totaal opvanginrichtingen: 658

Prognose strafrechtelijke opvangplaatsen

Tabel 11 schetst de ontwikkeling van het aantal bevelen tot bewaring; in relatie tot het

aantal strafrechtelijk minderjarigen. De omvang van de strafrechtelijk minderjarige bevol-

king is in de periode 1989 t/m 1998 afgenomen met 10% (a). Het aantal bevelen tot bewa-

ring is in dezelfde periode gestegen met 49%. Op basis van de trimmed mean difference

methode (zie paragraaf 4.2) wordt een trendmatige jaarlijkse groei gevonden van vijftien

bevelen tot bewaring per 100.000 strafrechtelijk minderjarigen (c).



Tabel 11: Ontwikkeling van het aantal bevelen tot bewaring per 100.000 strafrechtelijk minderjarigen, 1989 t/m 1998

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

a. bevolking 12 t/m 17 jaar` 1.215.265 1.162.112 1.123.923 1.104.280 1.098.019 1.099.177 1.095.057 1.092.525 1.092.979 1.097.679

b. bevelen tot bewaring- 1.835 1.952 2.169 2.398 2.458 2.495 2.737

c. bevelen tot bewaring, per 100.000

inwoners van 12 t/m 17 jaar

(100.000 x b / a) 151 168 193 219 225 228 249

Tabel 12: Prognose van het aantal bevelen tot bewaring, 1998 t/m 2004

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

d. bevolking 12 t/m 17 jaar` (middenvariant) 1.097.679 1.103.003 1.113.206 1.128.661 1.147.839 1.170.981 1.190.544

e. prognose bevelen tot bewaring per 100.000 12- t/m 17-jarigen

(trend=15, 1998=249, zie c) 249 264 278 293 307 322 336

f. prognose bevelen tot bewaring (d x e / 100.000) 2.737 2.907 3.096 3.303 3.527 3.769 4.005

g. indices bij f (1998=100) 100 106 113 121 129 138 146

Tabel 13: Ontwikkeling van de gemiddelde verblijfsduur van strafrechtelijk geplaatsten in opvanginrichtingen, 1989 t/m 1997

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

h. gemiddelde verblijfsduur" 56 55 56 60 59 62 68 80 72

Tabel 14: Prognose ontwikkeling van de gemiddelde verblijfsduur van strafrechtelijk geplaatsten in opvanginrichtingen,

1998 t/m 2004

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

i. prognose van gemiddelde verblijfsduur in opvanginrichtingen 74 76 78 80 82 84 86

j. indices (1998=100) 100 103 105 108 111 114 116

Bron: CBS

Bron: DJI
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Tabel 12 geeft de prognose. Het CBS prognosticeert een groei van het aantal strafrech-

telijk minderjarigen van 7% in de periode 1998-2004. Gecombineerd met de gevonden

trend in (c) resulteert dit in een te verwachten groei van het aantal bevelen tot bewaring

in periode 1998 t/m 2003 van 46% (f en g).

De tabellen 13 en 14 gaan in op de gemiddelde verblijfsduur. Analyse van de ontwikkeling

in de gemiddelde verblijfsduur (h) in 1989 t/m 1997 wijst uit dat er een trendmatige

jaarlijkse groei is van 2 dagen. De gemiddelde verblijfsduur is dan naar verwachting 84

dagen in 2003 (i).

Tabel 15 geeft vervolgens de uit het voorgaande volgende prognose van het aantal

benodigde opvangplaatsen. Zoals hierboven reeds vermeld, bedroeg de strafrechtelijke

capaciteitsbehoefte in 1998 in de opvanginrichtingen gemiddeld 587 plaatsen (DA). De

prognose van de gemiddelde capaciteitsbehoefte per jaar (k) wordt berekend door de

gemiddelde capaciteitsbehoefte vanaf 1998 te laten groeien met de te verwachten groei

van het aantal bevelen tot bewaring 0) en de gemiddelde verblijfsduur (g). Dit leidt tot

een te verwachten groei van de gemiddelde capaciteitsbehoefte met 56% in de periode

1998 t/m 2003. Daarvan kan de prognose van de capaciteitsbehoefte ultimo het jaar (1)

worden afgeleid: de benodigde capaciteit op 31 december van jaar t = (de gemiddelde

capaciteitsbehoefte in jaar t + de gemiddelde capaciteitsbehoefte in jaar t+1) / 2.

Prognose van de behoefte aan civielrechtelijke opvangplaatsen

Tabel 16 geeft de ontwikkeling van het aantal ots'en in relatie tot het aantal 12- t/m 17-

jarigen in de bevolking.

Terwijl het aantal minderjarigen in de periode 1989 t/m 1998 met 10% daalde (a), groeide

het aantal ots'en (b) met 66%. De trendmatige groei van jaarlijks 45 lopende ots'en per

100.000 strafrechtelijk minderjarigen (c) is dan ook fors.

Tabel 17 laat zien dat deze forse trendmatige groei, gevoegd bij de verwachte groei van

het aantal 12- t/m 17-jarigen met 7% in de periode 1998 t/m 2003, leidt tot een verwachte

groei van het aantal ots'en van 10.300 in 1998 tot 13.700 in 2003 (f).

De verwachte groei van het aantal lopende ots'en in de periode 1998 t/m 2003 is 32% (g).

Tabel 18 geeft de ontwikkeling van de gemiddelde verblijfsduur van civielrechtelijk

geplaatsen in opvanginrichtingen.

Analyse van de ontwikkeling in de gemiddelde verblijfsduur (h) in de periode 1989 t/m

1997 wijst uit dat er een trendmatige jaarlijkse groei is van 2 dagen. De gemiddelde

verblijfsduur is dan, zo laat tabel 19 zien, naar verwachting 84 dagen in 2003 (i).

Tabel 20 presenteert de behoefte aan civielrechtelijke opvangplaatsen. De capaciteits-

behoefte aan civielrechtelijke opvangplaatsen bedroeg in 1998 71 plaatsen (interne notitie

DJI). De prognose van de gemiddelde capaciteitsbehoefte per jaar (k) wordt berekend

door de gemiddelde capaciteitsbehoefte vanaf 1998 te laten groeien met de verwachte

groei van het aantal ots'en (g) en de gemiddelde verblijfsduur in opvanginrichtingen (j).

Het resultaat is een verwachte groei van de gemiddelde capaciteitsbehoefte met 50% in



Tabel 15: Prognose van het aantal benodigde strafrechtelijke opvangplaatsen, 1998 t/m 2004

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

k. prognose gemiddelde capaciteitsbehoefte (=587 x g x j) 587 640 700 766 838 917 998

1. prognose capaciteitsbehoefte ultimo het jaar 670 733 802 878 958

Tabel 16: Ontwikkeling van het aantal ondertoezichtstellingen per 100.000 12- t/m 17-jarigen, 1989 t/m 1998

1989 1990 1991 1992 1993

a. bevolking 12- t/m 17-jarigen* 1.215.265 1.162.112 1.123.923 1.104.280 1.098.019

b. lopende ots'en, 12- t/m 17jarigen** 6.236 6.451 6.688 7.185 7.972

c. ots'en per 100.000 12- t/m 17-jarigen 513 555 595 651 726

Tabel 17: Prognose van het aantal lopende ondertoezichtstellingen, 1998 t/m 2004

1994 1995 1996 1997 1998

1.099.177 1.095.057 1.092.525 1.092.979 1.099.274

8.720 9.053 9.421 9.904 10.332

793 827 862 906 940

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

d. prognose 12- t/m 17-jarigen* (middenvariant) 1.097.679 1.103.003 1.113.206 1.128.661 1.147.839 1.170.981 1.190.544

e. prognose per 100.000 12- t/m 17-jarigen 940 985 1.031 1.076 1.122 1.167 1.212

f. prognose lopende ots'en 10.332 10.868 11.474 12.146 12.874 13.666 14.435

g. indices bij f (1998=100) 100 105 111 118 125 132 140

Tabel 18: Ontwikkeling van de gemiddelde verblijfsduur van civielrechtelijk geplaatsten in opvanginrichtingen, 1989 t/m 1997

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

h. gemiddelde verblijfsduur*** 56 55 56 60 59 62 68 80 72

' Bron: CBS

** Bron: DGPJS

Bron: DJI
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Tabel 19: Prognose van de ontwikkeling van de gemiddelde verblijfsduur van civielrechte-

lijk geplaatsten in opvanginrichtingen, 1998 t/m 2004

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

i. prognose 74 76 78 80 82

j. indices (1998=100) 100 103 105 108 111

84

114

86

116

Tabel 20 Prognose van het benodigde aantal civielrechtelijke opvangplaatsen,

1998 t/m 2004

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

k. prognose, gemiddeld per jaar

(=71 x g x j) 71 77 83 90 98

1. prognose, ultimo het jaar 80 87 94 102

107

111

115

de periode 1998 t/m 2003. Daarvan kan de prognose van de capaciteitsbehoefte ultimo

het jaar (1) worden afgeleid: de benodigde capaciteit op 31 december van jaar t = (de

gemiddelde capaciteitsbehoefte in jaar t + de gemiddelde capaciteitsbehoefte in jaar

t+1)/2.

4 Justitiële behandelinrichtingen

De in deze bijlage beschreven prognose voor de justitiële behandelinrichtingen in de

periode 1999 t/m 2003 is, evenals de prognose uit 1998, gebaseerd op:

- strafrechtelijke plaatsen: de strafrechtelijke capaciteitsbehoefte van behandelinrichtin-

gen in 1998 en de verwachte ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte op basis van

een computersimulatie;

- civielrechtelijke plaatsen: de civielrechtelijke capaciteitsbehoefte van behandelinrich-

tingen in 1998, de verwachte ontwikkeling van het aantal lopende ots'en.

Capaciteitsbehoefte

De capaciteitsbehoefte van de justitiële behandelinrichtingen is door de DJI afgeleid uit:

de gemiddelde feitelijke bezetting van de behandelinrichtingen;

het aantal strafrechtelijke-maatregelpupillen die wegens plaatsgebrek of niet-adequa-

te behandelingsmogelijkheden in een andere dan een justitiële inrichting verblijven;

het aantal strafrechtelijke en civielrechtelijke jongeren die in een opvanginrichting

verblijven en op een wachtlijst van een behandelinrichting staan;

het aantal civielrechtelijke jongeren die buiten een justitiële inrichting verblijven en op

een wachtlijst van een behandelinrichting staan.



Capaciteitsbehoefte in 1998 en achtergronden van de prognose voor minderjarigen

De op deze wijze totstandgekomen capaciteitsbehoefte in 1998 is:

strafrechtelijke behandelplaatsen: 395

civielrechtelijke behandelplaatsen: 540

totaal behandelinrichtingen: 935

Prognose strafrechtelijke behandelplaatsen
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De prognose van de strafrechtelijke behandelplaatsen komt evenals die uit 1998 tot stand

op basis van een computersimulatie. Het simulatiemodel prognosticeert de voorraad

maatregelpupillen door indicatoren te modelleren die van invloed zijn op de voorraad in

de tijd. Deze indicatoren zijn:

1 de tussenpozen waarmee de geplaatsten in de behandelinrichtingen binnenkomen;

2 de leeftijd;

3 de soort maatregel;

4 de succesvolle behandelduur die een persoon nodig heeft om te kunnen terugkeren in

de maatschappij.

De simulatie van de voorraad pupillen bestaat uit twee gedeelten: het bepalen van de

huidige voorraad en het bepalen van de toekomstige voorraad. De genoemde indicatoren,

op succesvolle behandelduur na, kunnen uit de aangeleverde dataset worden verkregen

en hoeven niet door het simulatiemodel gegenereerd te worden. De toekomstige voorraad,

echter, wordt geheel volgens onderstaande modelspecificaties gegeneerd.

Voor het begin van de simulatie wordt de huidige voorraad bepaald. Iedere pupil in deze

voorraad krijgt een succesvolle behandelduur 'toegewezen', waarmee wordt bepaald hoe

lang deze in de voorraad zal blijven. Het kan gebeuren dat deze behandelduur langer

is dan de toegestane wettelijke behandelduur. In dat geval zal de behandelduur gelijk

gesteld worden aan de maximale toegestane wettelijke behandelduur. Nadat de simulatie

gestart is, wordt bepaald hoe lang het duurt voordat de volgende pupil in de voorraad

terechtkomt. Nadat deze duur verstreken is, zal de computer een pupil inclusief behandel-

duur genereren en de voorraad met 1 ophogen. De toegewezen behandelduur is bepalend

voor de dag van uitstroom. Vervolgens wordt een nieuwe tussentijd gegenereerd en het

proces herhaalt zich tot een vooraf opgegeven einddatum.

De tussenpozen

Van de toekomstige tussenpozen waarmee pupillen in een behandelinrichting terecht-

komen, zal worden aangenomen dat deze voortkomt uit een exponentiële verdeling. Het

gemiddelde dat bij deze verdeling hoort, zal bepaald worden uit de trend van het aantal

opgelegde strafrechtelijke jeugdmaatregelen, zoals deze te zien is geweest in het

verleden. Hiervoor wordt een trendextrapolatie uitgevoerd (zie paragraaf 4.2) op het aantal

opgelegde strafrechtelijke jeugdmaatregelen, gecorrigeerd voor het relevante gedeelte van

de bevolking (tabel 21). Om deze trend terug te rekenen naar absolute aantallen wordt

gebruikgemaakt van de CBS-bevolkingsprognose (middenvariant). Het resultaat hiervan

k,j

r
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staat vermeld in tabel 22. Door het aantal dagen per jaar (365) te delen door de prognose

van het aantal opgelegde maatregelen wordt de gemiddelde geprognosticeerde tussentijd

verkregen, waarmee de volgende maatregelpupil in een behandelinrichting binnenstroomt.

De leeftijd

Omdat in het rapport 'Data analyse voorspelbaarheid behandelduur in justitiële jeugd-

inrichtingen' van Point Logic Systems (PLS, 1997) is aangenomen dat de leeftijd van een

pupil met een maatregel tot bijzondere behandeling (BB) van invloed is op de succesvolle

behandelduur, wordt bij deze maatregel de leeftijd expliciet in ogenschouw genomen. Bij

de PIJ-maatregel wordt echter onafhankelijkheid verondersteld tussen leeftijd en behan-

delduur. Aangezien in het huidige jeugdstrafrecht de BB-maatregel niet meer wordt op-

gelegd, zal een nieuw gegeneerde pupil geen BB-maatregel hebben en dus geen leeftijd

toegekend krijgen.

De soort maatregel

In de huidige voorraad zitten pupillen met een BB-maatregel of met een PIJ-maatregel.

Volgens het nieuwe strafrecht kan de BB-maatregel niet meer worden opgelegd. De PIJ-

maatregel zal daarom automatisch aan elk nieuw gegenereerd persoon worden toe-

gewezen.

De succesvolle behandelduur

Bij iedere pupil wordt ervan uitgegaan dat hij een bepaalde duur nodig heeft alvorens

weer te kunnen terugkeren in de maatschappij: de 'succesvolle behandelduur'. Deze duur

hoeft niet gelijk te zijn aan de gerealiseerde behandelduur, omdat de gewenste behandel-

duur langer kan zijn dan de wettelijk toegestane. In zo'n geval zal de behandeling dus

worden afgekapt. De BB-maatregel zal eventueel worden beëindigd bij het bereiken van

de 21e verjaardag en de PIJ-maatregel in het uiterste geval na een behandeling van zes

jaar. Voor de PIJ-maatregel geldt verder dat deze in principe voor twee jaar opgelegd

wordt. Als er aanleiding toe bestaat, kan de rechter beslissen dat de duur van de maat-

regel verlengd wordt met twee jaar. Na deze periode kan er nog maximaal één keer

verlengd worden.

Van de succesvolle behandelduur wordt uitgegaan dat hij voortkomt uit een log-normale

verdeling. In het geval van de BB-maatregel worden de parameters, anders dan bij de PIJ-

maatregel afhankelijk gesteld van de leeftijd. Voor het schatten van de parameters is

gebruikgemaakt van alle beëindigingen uit de dataset. Omdat de PIJ-maatregel nog niet zo

lang opgelegd wordt, en verwacht wordt dat de succcesvolle behandelduur overeenkomt

met de BB-maatregel, wordt de aanname gemaakt dat deze twee maatregelen dezelfde



Tabel 21: Ontwikkeling van het aantal opgelegde strafrechtelijke jeugdmaatregelen, 1988 t/m 1997

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

bevolking, 12- t/m 17-jarigen (x 1.000) 1.278 1.215 1.162 1.124 1.104 1.098 1.099 1.095 1.093 1.093 1.099

aantal opgelegde strafrechtelijke

maatregelen 21 24 27 38 50 66 81 108 158 148 177

aantal opgelegde strafrechtelijke

maatregelen per 100.000 inwoners,

12- t/m 17-jarigen 1,6 2,0 2,3 3,4 4,5 6,0 7,4 9,9 14,5 13,5

Tabel 22: Prognose van het aantal opgelegde strafrechtelijke jeugdmaatregelen, 1999 t/m 2004

1999 2000 2001 2002 2003 2004

bevolking, 12- t/m 17-jarigen (x 1.000) 1.103 1.113 1.129 1.148 1.171 1.191

aantal opgelegde strafrechtelijke maatregelen 194 212 232 253 276 299

aantal opgelegde strafrechtelijke maatregelen per 100.000 inwoners, 12- t/m 17-jarigen 17,6 19,1 20,6 22,1 23,6 25,1

Tabel 23: De verwachte ontwikkeling van de strafrechtelijke behandelplaatsen op basis van simulatie (index, 1998=100),

1998 t/m 2003

1998 1999 2000 2001 2002 2003

trend volgens de simulatie 1999 t/m 2003 (gemiddeld) 100 118 142 160 172 178

trend volgens de simulatie 1999 t/m 2003 (ultimo het jaar) 100 125 146 160 169 172



Tabel 24: De verwachte ontwikkeling in de strafrechtelijke behandelplaatsen op basis van simulatie, 1998 t/m 2003 2
E

1998 1999 2000 2001 2002 2003
w

prognose, gemiddeld per jaar 395 464 559 630 678 704

prognose, ultimo het jaar 412 517 602 659 698 709

Tabel 25: Ontwikkeling van de ondertoezichtstellingen per 100.000 12- t/m 17-jarigen, 1989 t/m 1998

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

a. bevolking 12- t/m 17-jarigen' 1.215.265 1.162.112 1.123.923 1.104.280 1.098.019 1.099.177 1.095.057

b. lopende ots'en, 12- t/m 17-jarigen" 6.236 6.451 6.688 7.185 7.972 8.720 9.053

c. ots'en per 100.000 12- t/m 17-jarigen 513 555 595 651 726 793 827

Tabel 26: Prognose van het aantal lopende ondertoezichtstellingen, 1998 t/m 2004

1998 1999 2000 2001

d. prognose, bevolking 12- t/m 17-jarigen` 1.097.679 1.103.003 1.113.206 1.128.661

e. prognose lopende ots'en per 100.000 12- t/m 17-jarigen 940 985 1.031 1.076

f. prognose lopende ots'en 10.332 10.868 11.474 12.146

g. indices bij f (1998=100) 100 105 111 118

Tabel 27: Prognose van de benodigde civielrechtelijk behandelplaatsen, 1999 t/m 2003

1998 1999

k. prognose, gemiddeld per jaar (540 x g) 540 568

1. prognose, ultimo het jaar 585

Bron: CBS

Bron: DPJS

2000 2001

1996 1997 1998

1.092.525

9.421

862

1.092.979

9.904

906

1.097.679

10.332

940

2002 2003 2004

1.147.839

1.122

12.874

125

1.170.981

1.167

13.666

132

1.190.544

1.212

14.435

140

2002 2003 2004

600 635 673 714 754

617 654 694 734

W
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succesvolle behandelduur hebben. Voor de precieze bepaling van de parameters wordt

verwezen naar PLS (1997).2

Tabel 23 geeft in indices de prognose van de behoefte aan strafrechtelijke behandel-

plaatsen.
De feitelijke capaciteitsbehoefte aan strafrechtelijke behandelplaatsen bedroeg gemiddeld

in 1998 395 en ultimo 1998 412 plaatsen (DJI). Tabel 24 geeft de prognose van de

behoefte aan strafrechtelijke behandelplaatsen.

Prognose van de civielrechtelijke behandelplaatsen

Tabel 25 laat de ontwikkeling van het aantal ots'en in relatie tot het aantal minderjarigen

zien. Terwijl het aantal minderjarigen in de periode 1989 t/m 1998 met 10a/e daalde (a),

groeide het aantal ots'en (b) met 66%. Dit betekent een trendmatige groei van jaarlijks 45

lopende ots'en per 100.000 strafrechtelijk minderjarigen (c).

Tabel 26 geeft de prognose. De genoemde trendmatige groei leidt, gevoegd bij de ver-

wachte groei van het aantal 12- t/m 17-jarigen met 7% van 1998 t/m 2003, tot een ver-

wachte groei van het aantal ots'en van 10.300 in 1998 tot 13.700 in 2003 (f).

De verwachte groei van het aantal lopende ots'en in de periode 1998 t/m 2003 is 32% (g).

De capaciteitsbehoefte aan civielrechtelijke behandelplaatsen in 1998 bedroeg 540 (DJI).

De prognose van de gemiddelde capaciteitsbehoefte per jaar (k) wordt berekend door de

gemiddelde capaciteitsbehoefte vanaf 1998 te laten groeien met de verwachte groei in het

aantal ots'en (g in tabel 26). Tabel 27 geeft het resultaat.

2 Met dien verstande dat er drie wijzigingen in de methodiek zijn doorgevoerd: (1) het bepalen van de verdelin-

gen is met de 'tobit methode' gebeurd in plaats van het minimaliseren van de gekwadrateerde fout tussen

model en realisatie, (2) voor de verdeling van de behandelduren is onvoorwaardelijk gekozen voor de log-

normale verdeling en (3) in de simulatie is de feitelijke behandelduur van de PIJ-maatregel gelijk aan 2, 4 of 6

jaar en wordt resp. met de kansen p2, p4 en p6 (p2+p4+p6=1) toegekend aan een individu. Deze kansen zijn

geschat op basis van de gerealiseerde 'succesvolle' behandelduren van beëindigde BB- en PIJ-maatregelen.



Bijlage 4

Capaciteitsbehoefte in 1998 en achtergronden

van de prognose voor meerderjarigen

1 Taakstraffen voor meerderjarigen

De SRN heeft informatie verschaft over de instroom en de afhandeling van taakstraffen in

1998. Volgens deze informatie (stand eind april 1999) kwamen in 1998 in totaal 20.509

taakstraffen binnen. Hiervan zijn er 6.876 nog lopend, dat wil zegggen, het is nog niet

bekend hoe ze afgehandeld worden. Van de overige 13.633 zijn er 10.192 voltooid en 946

mislukt 'op project'. De rest van de ingekomen straffen leidt niet tot een start, omdat ze

worden door- of teruggestuurd, ofwel omdat er geen intakegesprek kon plaatsvinden

ofwel om andere redenen. Dit betekent dat uiteindelijk naar schatting circa (10.192+946=)

11.138 van de 13.633 afgehandelde taakstraffen zijn gestart, dat is 81,7%.

Conform de algemene methode ter berekening van de capaciteitsbehoefte in 1998 bij de

extramurale voorzieningen wordt de instroom in 1998 (20.509) gecorrigeerd voor het

percentage zaken dat niet tot een start komt (18,3%). Op deze manier vinden we het

aantal te starten taakstraffen: 16.756. Het feitelijke aantal gestarte taakstraffen in 1998

kan anders liggen: 16.142 (bron: DPJS), omdat een deel van de in 1998 binnengekomen

taakstraffen pas in 1999 zal zijn afgedaan en, omgekeerd, omdat in 1998 nog taakstraffen

zijn gestart die al in 1997 zijn binnengekomen.

2 Gevangeniswezen

De tabellen 1 en 2 geven voor respectievelijk de hvb's en de rest van het gevangenis-

wezen de berekening van de capaciteitsbehoefte voor 1998, opgebouwd als gemiddelde

van de eerste en de tweede helft van dat jaar. De cijfers zijn gebaseerd op de laatste DJI-

rapporten (DJI, 1998b en1999b). De capaciteitsbehoefte bij de (vrouwelijke) arrestanten is

op basis van aanvullende informatie van de Dil ten opzichte van genoemde rapporten met

veertig plaatsen opgehoogd.

Bij de gemiddelde bezetting zijn manifeste tekorten, die zich uiten in heenzendingen van

preventief gehechten wegens plaatsgebrek, meegeteld. Het aantal heenzendingen is

overigens de laatste tijd aanzienlijk teruggelopen. In 1997 ging het om bijna 900 gevallen,

in 1998 nog slechts om 400 gevallen, vooral bij vrouwen (DJI, 1999b), terwijl het er in 1994

nog meer dan 5.300 waren (Dil, 1998b).

Daartegenover zijn tbs-passanten, dat wil zeggen, personen die wachten op plaatsing in

een tbs-inrichting, afgetrokken. Zij dienen geteld te worden bij de capaciteitsbehoefte van

de tbs-inrichtingen (zie hoofdstuk 12).
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Tabel 1: Manifeste capaciteitsbehoefte van huizen van bewaring, 1998

le helft 1998 2e helft 1998 totaal 1998

gemiddelde bezetting 6.349 6.214 6.282

- verkeerd geplaatst:

op overplaatsing wachtenden 431 206 319

tbs-passanten 164 176 170

strafrechtelijk minderjarigen 10 10 10

+ manifest tekort::

op politiebureau 116 15 66

heenzendingen 76 50 63

totaal exclusief capaciteitsmarge 5.936 5.887 5.912

totaal inclusief capaciteitsmarge (10%) 6.530 6.476 6.503

Tabel 2: Manifeste capaciteitsbehoefte van het gevangeniswezen, exclusief huizen van

bewaring, 1998

le helft 1998 2e helft 1998 totaal 1998

gemiddelde bezetting gevangenissen 3.099 3.013 3.056

+ manifest tekort:

wachtlijst hvb 431 206 319

meldingsinrichtingen' 480 512 496

arrestanten 947 976 962

totaal exclusief capaciteitsmarge 4.957 4.707 4.833

totaal inclusief capaciteitsmarge (5%)' 5.181 4.917 5.049

In de berekening van capaciteitsmarge zijn de inrichtingen voor zelfmelders niet meegenomen.

Tevens is er een sterke afname van de voorraad lopende vonnissen waarneembaar. Hier-

voor wordt bij de bepaling van de capaciteitsbehoefte eveneens gecorrigeerd; het gaat

immers om de structurele behoefte.

Ten slotte bevat de capaciteitsbehoefte een capaciteitsmarge. Deze bedraagt 10% voor

hvb's en 5% voor de andere inrichtingen, met uitzondering van de inrichtingen voor

zelfmelders, die geen marge kennen.

In totaal bedroeg de capaciteitsbehoefte voor het gevangeniswezen in de eerste helft van

1998 11.713, in de tweede helft 11.393 en over geheel 1998 11.553 plaatsen.

3 Vreemdelingenbewaring

In deze paragraaf wordt eerst de procedure (route) van de vreemdelingenbewaring be-

schreven, die van belang is bij het bepalen van de berekening van de capaciteitsbehoefte.

De berekening van de capaciteitsbehoefte vormt het tweede deel van deze paragraaf.
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Procedure

De Vreemdelingenwet zegt over personen die in aanmerking komen voor vreemdelingen-

bewaring (Vreemdelingenwet, artikel 26 lid 1, 1994): 'Indien het belang van de openbare

rust, van de openbare orde of van de nationale veiligheid zulks vordert, kunnen in

bewaring worden gesteld:

a) vreemdelingen wier uitzetting is gelast;

b) vreemdelingen ten aanzien van wie ernstige reden bestaat om te verwachten dat hun

uitzetting zal worden gelast;

c) vreemdelingen aan wie het niet krachtens een der bepalingen van de artikelen 8-10

(personen die wel een vergunning tot verblijf hebben) is toegestaan in Nederland te

verblijven, hangende de beslissing op een verzoek om een vergunning tot verblijf, een

vergunning tot vestiging of een toelating als vluchteling.'

In de praktijk komt het echter ook voor dat personen op verdenking van het plegen van

strafbare feiten in vreemdelingenbewaring terechtkomen. Aantallen die hierover genoemd

worden, lopen uiteen van 0% tot 14% in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (De

strafrechtelijke insluiting en/of inbewaringstelling van criminele vreemdelingen, oktober

1997) tot zo'n 40 à 50% (hvb Tilburg en hvb Alphen a/d Rijn). Ondanks een verbod om

vreemdelingenbewaring voor strafvorderingdoeleinden toe te passen (Vreemdelingen-

circulaire, artikel A7.3.2.1), komt dit toch met enige regelmaat voor (Vermeulen, 1997;

Kalmthout, 1998). Daardoor bevinden zich in de inrichtingen zowel vreemdelingen die

enkel illegaal in Nederland verblijven, als vreemdelingen met criminele antecedenten. Het

uiteindelijke doel bij alle personen in vreemdelingenbewaring is wel gelijk: uitzetting.

De meeste vreemdelingen worden opgespoord door de politie, ofwel via speciale acties,

ofwel doordat politiemensen 'er gewoon tegenaan lopen', dus zowel door actief als door

reactief optreden. Deze groep wordt door de politie overgedragen aan de Vreemdelingen-

dienst (een apart onderdeel van de politie) en vormt aldus het aanbod van deze dienst.

De Vreemdelingendienst heeft vervolgens zes opties:

1 uitzetting;

2 vertrek onder toezicht / met vertrektermijn;

3 vreemdelingenbewaring;

4 strafrechtelijk traject;

5 heenzending;

6 niets doen, omdat het OM bezwaar heeft tegen de verwijdering (Vreemdelingen-

circulaire, artikel 6.3).

De IND is verantwoordelijk voor de keus die hieruit gemaakt wordt, de Vreemdelingen-

dienst is belast met de uitvoering van de wet en het toezicht op de vreemdelingen, en

bepaalt in de praktijk vaak zelf, of in samenspraak met de IND, welke optie er gekozen

wordt.

Als gekozen wordt voor inbewaringstelling, gebeurt dat in eerste instantie in politiecellen

en bij hoge uitzondering in hvb's. In tegenstelling tot het strafrechtelijke traject, waarbij

een verschil bestaat tussen voorlopige hechtenis en detentie, bestaat er bij vreemdelin-
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genbewaring alleen inbewaringstelling, hoewel daarin wel een fasering aan te brengen is

tussen het verblijf in de politiecel en het verblijf daarna in een hvb. Direct na de inbewa-

ringstelling wordt de vreemdeling aangemeld bij het plaatsingsbureau in Zwolle, dat een

plaats gaat zoeken. Dit dient zo snel mogelijk te gebeuren, omdat na de eerste vier dagen,

die door de politie zelf worden gefinancierd, de overige termijn van de 'eerste fase' van de

inbewaringstelling bij de Dii in rekening wordt gebracht. (De DJI heeft wel een budget

voor alle plaatsen in penitentiaire inrichtingen, maar niet voor plaatsen in politiecellen.)

Daarnaast mag vreemdelingenbewaring niet langer dan tien dagen ten uitvoer worden

gelegd in een politiecel. Dit is vaste jurisprudentie; bij overschrijding van die termijn zal

de rechter de vreemdelingenbewaring opheffen, ook al zit de vreemdeling dan al lang en

breed in een hvb. Inde praktijk gebeurt het bij uitzondering echter wel dat een persoon

langer dan tien dagen in een politiecel verblijft, bijvoorbeeld als duidelijk is dat een per-

soon na enkele dagen extra daadwerkelijk uitgezet kan worden of als er pas later plaats

is in een hvb. Maar, zoals eerder gezegd, zal dit bij de - in het traject latere - toetsing

van de rechtmatigheid van de bewaring, een grond (kunnen) zijn om de vreemdelingen-

bewaring op te heffen.

Na de eerste fase gaat een deel van de personen door naar een hvb voor het vervolg van

de inbewaringstelling (de tweede fase), voor het overige deel wordt de inbewaringstelling

opgeheven. De beslissing tot opheffing van de vreemdelingenbewaring wordt genomen

door de Vreemdelingendienst, namens de minister van Justitie, door de IND of door de

Vreemdelingenkamer.

Als de vreemdeling eenmaal in het hvb zit, zijn er wederom verschillende opties. Na 28

dagen is er een verplichte toets van de rechter over de rechtmatigheid van de vrijheids-

ontneming. De rechter kan beslissen de vrijheidsontneming op te heffen of voort te laten

duren. Eerder in deze periode kan de IND het besluit nemen de inbewaringstelling weer

op te heffen. Ook kan de (advocaat van de) vreemdeling verzoeken om behandeling van

de zaak door de rechter eerder dan de verplichte toets na 28 dagen.

Voordat de vreemdelingenbewaring ter zitting van de Vreemdelingenkamer komt, toetst de

IND of er voldoende gronden zijn voor de vreemdelingenbewaring; in de gevallen waarin

dat niet zo is, laat de IND de vreemdelingenbewaring opheffen.

In principe blijft de vreemdeling, als de inbewaringstelling rechtmatig bevonden wordt, tot

de uitzetting vastzitten. Het gebeurt in de praktijk echter vaak dat de uitzetting uiteindelijk

niet gerealiseerd kan worden, hetzij door het ontbreken van persoonlijke gegevens, hetzij

door tegenwerking van andere instanties, zoals consulaten. In dat geval wordt de vreem-

delingenbewaring van de betreffende persoon opgeheven.

Bepaling capaciteitsbehoefte 1998

Het uitgangspunt voor de bepaling van de prognoses is de capaciteitsbehoefte van het

jaar 1998. Volgens de definitie in paragraaf 4.3 bestaat de behoefte aan een bepaalde

voorziening uit: de hoeveelheid plaatsen waarover een voorziening had moeten beschik-

ken om tijdig alle afdoeningen van de bevoegde verwijzende instanties ten uitvoer te
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Tabel 3: Manifeste capaciteitsbehoefte aan vreemdelingenbewaring, 1998
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aantal plaatsen

gemiddelde bezetting in 1998 989

benodigde capaciteit i.v.m. verkeerd geplaatst

gemiddeld 10 personen, langer dan 10 dagen in politiecel 0

benodigde capaciteit i.v.m. manifest tekort

362 mannen wegens plaatsgebrek heengezonden, gem. verblijfsduur 55 dagen 55

310 vrouwen wegens plaatsgebrek heengezonden, gem. verblijfsduur 23 dagen 20

capaciteitsmarge (5%) 53

totaal 1.117

Bron: DA

Tabel 4: Capaciteitsbehoefte aan vreemdelingenbewaring, 1990 t/m 1997

1990 396

1991 561

1992 845

1993 920

1994 651

1995 1.097

1996 943

1997 1.066

Bron: DJI

leggen, daarbij inbegrepen de 'subsidiaire en andere uitvoeringskwesties'. In het geval van

vreemdelingenbewaring is de bevoegde verwijzende instantie de politie (onderdeel Vreem-

delingendienst).

Bij gebruik van deze definitie en de informatie over de procedur kan een aantal compo-

nenten worden onderscheiden, die tezamen de capaciteitsbehoefte voor vreemdelingen-

bewaring in een bepaald jaar bepalen:

- de feitelijke bezetting van de hvb's die gebruikt worden voor vreemdelingenbewaring;

- de bezetting van de politiecellen die voor vreemdelingenbewaring gebruikt worden

van langer dan tien dagent;

- de bezetting die gevormd zou zijn uit het aantal personen die wegens plaatsgebrek

niet in een hvb geplaatst kunnen worden en daarom heengezonden worden;

- een capaciteitsmarge, gebaseerd op DJI (Projectgroep Stuurplan capaciteit justitiële

inrichtingen, 1989 en 1993).

In tabel 3 worden de scores in 1998 vermeld. De prognose van de vreemdelingenbewaring

wordt gebaseerd op de capaciteitsbehoefte in de periode 1990 t/m 1998 (tabel 4).

1 De wettelijke termijn dat een vreemdeling in een politiecel wordt vastgehouden, is vastgesteld op tien dagen.

Voor alle vreemdelingen die daar langer verblijven, is dus in principe een plaats in een hvb nodig.
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4 Tbs-inrichtingen

Behoeftebepaling

176

De DJI stelt halfjaarlijks de feitelijke capaciteitsbehoefte vast voor de sector tbs. In het

rapport Vraag en aanbod in de sector tbs (DJI, 1998a) staan de gegevens over de eerste

helft van 1998. In dezelfde reeks verscheen een rapport met de gegevens over de tweede

helft van 1998 (DJI, 1999a). Op basis van deze informatie is de feitelijke behoefte over

1998 te berekenen als het gemiddelde van de halfjaarlijkse cijfers.

De DJI presenteert bij haar behoeftebepaling traditioneel drie scenario's, te weten 'maxi-

maal prospectief beleid', een 'middenwegvariant' en 'minimaal prospectief beleid'. De in

het vervolg berekende behoefte gaat daarentegen uit van het in paragraaf 4.3 omschreven

'manifeste-behoeftebegrip' waardoor in theorie één variant overblijft. In de tbs-sector kan

het begrip tijdig formeel nog op twee manieren worden uitgelegd. Een persoon (een 'tbs-

passant' of een 'gestrafte die binnenkort voor tbs in aanmerking komt') kan direct mee-

tellen in de behoefte zodra hij voor plaatsing in een tbs-kliniek in aanmerking komt

(maximaal prospectief beleid) of dient vanaf dat moment binnen de wettelijke termijn van

zes maanden in een tbs-kliniek geplaatst te worden (middenwegvariant). In het laatste

geval is de wachttijd voor de tbs-gestelde groter en valt de manifeste behoefte lager uit.

Omdat de wettelijke termijnen in principe niet overschreden behoren te worden, kan de op

deze wijze berekende variant als de harde ondergrens van de manifeste behoefte worden

betiteld.

Aansluitend op de aanpak bij de overige terreinen in dit rapport, wordt als basisvariant

het totale aantal personen uit beide genoemde categorieën gepresenteerd, dat wil zeggen

dat iemand meetelt in de behoefte zodra hij de status tbs-passant krijgt (maximaal pros-

pectief beleid). Tussen haakjes wordt de harde ondergrens aangegeven, dat wil zeggen

wanneer gebruik wordt gemaakt van de ruimte die de wettelijke termijn van zes maanden

biedt (middenwegvariant).

In paragraaf 4.3 zijn vier categorieën genoemd die telkens bij de behoeftebepaling aan

de orde dienen te komen. Per sector verschilt de concrete invulling van deze categorieën.

In tabel 5 is de invulling voor de tbs-sector in 1998 weergegeven. De manifeste behoefte

in 1998 komt neer op (afgerond) 1.130 plaatsen (maximaal prospectief beleid). Indien

rekening wordt gehouden met het feit dat de wetgever een periode van maximaal zes

maanden acceptabel vindt voordat een tbs-gestelde daadwerkelijk in een kliniek geplaatst

wordt, bedraagt de behoefte in 1998 1.050 plaatsen (middenwegvariant).

Basisgegevens ten behoeve van de prognose

In paragraaf 12.1 is de prognose voor de tbs-sector gepresenteerd. In verband met de

leesbaarheid van de hoofdtekst wordt hier aangegeven van welke gegevens daarbij is
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Tabel 5: Manifeste capaciteitsbehoefte van tbs-inrichtingen, 1998

le helft 98 2e helft 98 1998

gemiddelde bezetting 859 905 882

verkeerd geplaatst:

art. 120 GM 13 12 13

overige personen (o.a. PIJ'ers) 5 5 5

manifest tekort:

tbs-passanten 140 (93) 143 (95) 142 (94)

straf + tbs' 78 (51) 59 (32) 69 (42)

wachtlijst art. 120 GM 4 (2) 6 (3) 5 (3)

capaciteitsmarge (1%) 11 (10) 11 (11) 11 (11)

totaal 1.110 (1.033) 1.141 (1.063) 1.127 (1.050)

Bron: DJI

uitgegaan en of er sprake is van belangrijke wijzigingen ten opzichte van voorgaande

jaren.

- Het aantal opleggingen. Het aantal opleggingen in 1998 is geschat op basis van de

ontwikkeling in de eerste drie kwartalen tussen 1997 en 1998 (1998 scoort over

dezelfde periode 9% hoger dan 1997). Het is niet mogelijk om gegevens over het

vierde kwartaal van 1998 te gebruiken vanwege het naijleffect.2 Toepassing van de

in paragraaf 4.2 beschreven trimmed mean difference methode op de reeks tbs-

opleggingen van de afgelopen tien jaar (1989 t/m 1998) levert een gemiddelde

verwachte groei op van 7,3 opleggingen per jaar.

- De gemiddelde intramurale verblijfsduur. In tegenstelling tot eerdere jaren wordt de

behandelduur bepaald op basis van instroomcohorten in plaats van op basis van de

uitstroom. Een cohortstudie van het Dr. F.S. Meijers Instituut naar de behandelduur

van tbs-gestelden die vanaf 1981 zijn ingestroomd, concludeert dat de behandelduur

circa zeven jaar bedraagt (Brand e.a., 1998). De berekening is onder andere geba-

seerd op een veronderstelling3 van de toekomstige verblijfsduur van nog niet uit-

gestroomde tbs-gestelden. Omdat dit jaar voor het eerst de behandelduur op basis

van de instroom wordt bepaald, wordt ter duiding van het effect tevens een variant

2 De vonnisgegevens komen met enige maanden vertraging bij de DJI binnen; de informatie over deze periode is

daardoor onvolledig. Overigens kan ook het derde kwartaal als gevolg van dit naijleffect nog een onderschat-

ting te zien geven. Omdat de groei bij het 'meenemen' van dit derde kwartaal hoger uitvalt dan bij het weg-

laten ervan, is het derde kwartaal toch bij de schatting voor 1998 meegerekend.

3 Bij de gehanteerde methode zijn kanttekeningen te plaatsen. Zo is de gekozen periode 1981 t/m 1989 als

referentie voor de behandelduur van niet-uitgestroomde tbs-gestelden tot op zekere hoogte willekeurig.

Naarmate de behandelduur iets over actuele jaren beoogt te zeggen, zal het aantal lichtere gevallen onder

de niet-uitgestroomden toenemen, en het vastprikken van de gemiddelde behandelduur (op de gemiddelde

behandelduur in deze referentieperiode) een grotere overschatting te zien geven. De beschikbare informatie
lijkt echter geen betere analyse toe te laten.
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.doorgerekend op basis van de tot dusverre gangbare uitstroombenadering (in 1996

vastgesteld op 65 maanden).4 Dit is 'controlevariant 1'.

- De beschikbare capaciteit. Hierbij wordt uitgegaan van een door DJI geleverd overzicht

van de ontwikkeling van de bruikbare capaciteit. Deze bedraagt van 1998 t/m 2003

achtereenvolgens 986, 1.074, 1.055, 1.157, 1.187 en 1.242. Overigens wijkt het begrip

bruikbare capaciteit af van de in de begroting gepresenteerde formele capaciteit en

de bouwkundige capaciteit. Eerst moet capaciteit worden bijgebouwd, die vervolgens

nog geschikt moet worden gemaakt voordat deze daadwerkelijk in gebruik kan

worden genomen.

- De `startwaarde' passanten. In 1998 is het aantal passanten vastgesteld op 140

(maximaal prospectief beleid). Dit is de vertrekwaarde voor de berekening van de

capaciteitsbehoefte. Om aansluiting te bieden met de tot dusverre door de DJI

gepresenteerde middenwegvariant als basis voor de prognose, wordt een variant

doorgerekend met het aantal passanten (95) die volgens de zes-maandentermijn in

aanmerking komen voor plaatsing in een tbs-kliniek ('controlevariant 2').

- Het aantal gedetineerden die op basis van artikel 41 Penitentiarie maatregel (voorheen

artikel 120 Gevangenismaatregel) in een tbs-kliniek zitten: 18 personen (maximaal

prospectief beleid). In eerdere jaren werd in tegenstelling tot dit manifeste behoefte-

begrip uitgegaan van de behoefte zoals deze naar voren was gekomen bij onderzoek

(aldus werd rekening gehouden met een - latente - behoefte van 40 plaatsen). In de

controlevariant (2) wordt met 16 personen gerekend.

- Het aantal `overige' personen (onder wie jongeren die in een jeugdinrichting zijn

geplaatst): 5 personen.

Resumerend: er wordt een basisvariant doorgerekend, die als uitgangspunt voor de prog-

nose geldt, en twee controlevarianten die het effect van een veranderde 'meetmethode'

aangeven.

Basisvariant

1 opleggingen: in 1998: 170 (schatting). Sindsdien jaarlijkse groei van 7,3 opleggingen

per jaar;

2 behandelduur: 7 jaar;

3 artikel 41 Penitentiaire maatregel (ofwel voorheen artikel 120 Gevangenismaatregel):

18 (namelijk maximaal prospectief);

4 overige personen: 5;

5 startwaarde passanten: 140 (namelijk maximaal prospectief).

4 De behandelduur op basis van uitstroomgegevens valt lager uit, omdat degenen die langer in het tbs-circuit

verblijven, niet in de uitstroombenadering worden meegerekend. Zeker indien er sprake is van een groeiende

groep langdurig tbs-gestelden ('chronici'), wordt het verschil tussen instroom- en uitstroombenadering groter.
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Tabel 6: Verwachte capaciteitsbehoefte van tbs-inrichtingen volgens basisvariant en twee

controlevarianten, 1998 t/m 2003

basisvariant controlevariant 1 controlevariant 2-

1998 1.150

1999 1.220 1.170 1.190

2000 1.270 1.190 1.240

2001 1.330 1.230 1.300

2002 1.360 1.250 1.340

2003 1.420 1.280 1.400

Op basis van een beperkte simulatie (beperkt aantal runs).

Bron: DJI

Controlevariant 1

Deze variant is nodig om het effect van de nieuwe methode van berekening van de

behandelduur op basis van instroomcohorten te vergelijken met de 'oude' manier

(uitstroom):

1 behandelduur: 65 maanden (in 1996 bepaald);

2 verder conform basisvariant.

Controlevariant 2

Deze variant is nodig om het effect van de nieuwe methode van berekening van o.a. de

startwaarde passanten (maximaal prospectief beleid) te vergelijken met de 'oude' manier

(middenwegvariant):

1 startwaarde passanten: 95 (namelijk middenweg);

2 artikel 120 Gevangenismaatregel ofwel artikel 41 Penitentiaire maatregel: 16 (namelijk

middenweg);

3 verder conform basisvariant.

De resultaten zijn opgenomen in tabel 6.



Sinds 1994 verschenen rapporten in de reeks

Onderzoek en beleid

1994

129 Heenzendingen

M.M. Kommer

130 Appels en peren; een onderzoek naar

de recidive van dienstverleners en kort-

gestraften

E.C. Spaans

131 Delinquentie, sociale controle en 'life

events'; eerste resultaten van een

longitudinaal onderzoek

C.J.C. Rutenfrans, G.J. Terlouw

132 Rechtsverzorging en wetenschap; een

plaatsbepaling van het WODC bij het

afscheid van J. Junger-Tas

M.M.J. Aalberts, J.C.J. Boutellier, H.G. van

de Bunt (red.)

133 Het openbaar ministerie en grote

fraudezaken

J.M. Nelen, M. Boone, M.D. van

Goudoever-Herbschleb

134 De civiele procedure bij de kantonrechter;

evaluatie van een vernieuwing

A. Klijn, C. Cozijn, G. Paulides

135 Toelating en opvang van ama's

R.F.A. van den Bedem, H.A.G. de Valk,

S.O. Tan

136 Een partner van verre: de cijfers

J.J. Schoorl, M. van de Klundert, R.F.A. van

den Beden), J.C. van den Brink

137 Stoppen of verplaatsen? Een literatuur-

onderzoek over gelegenheidsbeperkende

preventie en verplaatsing van criminaliteit

R.B.P. Hesseling

138 Criminaliteit en strafrechtelijke reactie;

ontwikkelingen en samenhangen

J.G.C. Kester, J. Junger-Tas

1995

139 Grenzen aan hereniging; de regels met

betrekking tot het bestaansmiddelen-

vereiste per september 1993

R.F.A. van den Bedem, J.C. van den Brink,

E.J. Verhagen

140 Gedragsbeïnvloeding door strafrechtelijk

ingrijpen; een literatuurstudie

M. W. Bol

141 Recidive na ontslag uit tbs

Ed. Leuw

142 Inbraak in bedrijven; daders, aangiftes, en

slachtoffers onderzocht

M. Kruissink, E.G. Wiersma

143 Hoger beroep en de integratie; onderzoek

naar strafzaken, civiele zaken en de unus

in appel

C. van der Werff m.m.v. B.J.W. Docter-

Schamhardt

144 Werken of zitten; de toepassing van

werkstraffen en korte vrijheidsstraffen

in 1992

EC. Spaans

145 Cashba; een intensief dagprogramma voor

jeugdige en jongvolwassen delinquenten

A.A.M. Essers, P. van der Laan, P.N. van

der Veer

146 Een schot in de roos? Evaluatie van pilot-

bureaus schietwapenondersteuning in

twee politieregio's

M. Kruissink, L.W. Blees

147 Autokraak verminderd of verplaatst?

De effecten van een Rotterdams project

tegen diefstal uit auto

R.B.P. Hesseling, U. Aron

148 Toevlucht zoeken in Nederland

L. Doornhein, N. Dijkhoff
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1996

149 Gezinsvoogden aan het werk; de uitvoe-

ring van de ondertoezichtstelling in 1993

N.M. Mertens

150 De deconcentratie van D&.1; wijzigingen

in de organisatie van het Nederlandse

gevangeniswezen

B.S.J. Wartna, M. Brouwers

151 De toegevoegde kwaliteit; een ex ante

evaluatie van de werking van inschrijf-

voorwaarden in de Wet op de rechts-

bijstand

S. van Leeuwen, A. Klijn, G. Paulides

152 Grote strafrechtelijke milieu-onderzoeken

E.A.LM. van den Berg, R.J.J. Eshuis

153 Dwangopname onder de Krankzinnigen-

wet

S.M. Hoekstra, Ed. Leuw

154 Binnentredende gerechtsdeurwaarders;

het machtigingsvereiste in de praktijk

E. M. Th. Beenakkers, A. Y. Guérin

155 Tappen in Nederland

Z. Reijne, R.F. Kouwenberg, M.P. Keizer

156 Het vermogen te ontnemen; wetsevaluatie

- fase 2

J.M. Nelen, V. Sabee, m.m.v. R.F. Kouwen-

berg, R. Aidala

157 Taakstraffen voor minderjarigen; toe-

passing en uitvoering opnieuw belicht

L.W. Blees, M. Brouwers

158 Twee jaar MOT; een evaluatie van de

uitvoering van de Wet melding

ongebruikelijke transacties

G.J. Terlouw, U. Aron

159 Een veld in beeld; een beschrijving van

het werk in de justitiële behandel-

inrichtingen

L. Boendermaker, C. Verwers
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161 De Jeugdwerkinrichting binnenstebuiten

gekeerd; onderzoek naar de resultaten

van de Jeugdwerkinrichting en het project

Binnenste Buiten

E.C. Spaans

162 Criminal Victimisation in Eleven

Industrialised Countries; key findings from

the 1996 International Crime Victims

Survey

Pat Mayhew, Jan J.M. van Dijk

163 Duur en volume; ontwikkeling van de

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf tussen

1985 en 1995, feiten en verklaringen

M. Grapendaal, PP Groen, W. van der

Heide

164 Elektronisch toezicht in Nederland;

uitkomsten van het experiment

E.C. Spaans, C. Verwers

165 Een netwerk als vangnet? Een proces-

beschrijving van preventieprojecten

gericht op een integrale aanpak van

jeugdcriminaliteit

W.M. Kleiman, N. Kuyvenhoven

166 Kiezen voor een kans; evaluatie van

harde-kernprojecten

W.M. Kleiman, G.J. Terlouw

1998

167 Eind goed, al goed? De leefsituatie van

jongeren een jaar na vertrek uit een

justitiële behandelinrichting

L. Boendermaker

168 Instroom en capaciteit in de tbs-sector;

geregistreerde gegevens en inzichten van

deskundigen

Ed. Leuw

169 Meisjescriminaliteit in Nederland

170

1997

160 Racistisch geweld in Nederland; aard 171

en omvang, strafrechtelijke afdoening,

dadertypen

M.W. Bol, E.G. Wiersma

N.M. Mertens, M. Grapendaal,

B.J.W. Docter-Schamhardt

Het vermogen te ontnemen; evaluatie van

de ontnemingswetgeving - eindrapport

J.M. Nelen, V. Sabee

Een kwestie van tijd; onderzoek naar de

doorlooptijd in handelszaken

R.J.J. Eshuis
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172 De positie van vrouwen in de asiel- 181 Prognose van de sanctiecapaciteit

procedure 1999-2003

J.W. van Wetten, N. Dijkhoff, F. Heide P.L.M. Steinmann, F.P. van Tulder,

173 Georganiseerde criminaliteit in Nederland; W. van der Heide

rapportage op basis van de WODC-

monitor

E.R. Kleernans, E.A./.M. van den Berg,

H.G. van de Bunt; m.m.v. M. Brouwers,

R.F. Kouwenberg, G. Paulides

174 Jong en gewelddadig; ontwikkeling en

achtergronden van de geweldscriminaliteit

onder jeugdigen

M.W. Bol, G.J. Terlouw, L.W. Blees,

C. Verwers

175 De rechtsbijstandsubsidie herzien; een

evaluatie van de toegangsregulering in de

Wet op de rechtsbijstand

A. Klijn, J. van der Schaaf, G. Paulides

1999

176 The Dutch Criminal Justice System;

organization and operation

Peter J. P. Tak

177 Infiltratie in het recht en in de praktijk

M. Kruissink, A.M. van Hoorn, J.L.M. Boek;

m.m.v. E.M. Th. Beenakkers, M.G.J.

Kockelkoren, P.A.M. Verrest, G. Paulides

178 Geweld in vermogensdelicten; een

dieptestudie op basis van de WODC-

Strafrechtmonitor

H. van der Vinne

179 De effectiviteit van klassieke en alter-

natieve reguleringsinstrumenten in

milieuhandhaving

P.C. Gilhuis, E.F. ten Heuvelhof, H.G. van

de Bunt en W. Huisman, A. de Lange en

C.C.J.H. Bijleveld, M. Lokin, J.W. Reintjes,

R.J.M. van den Bogert

180 Criminaliteit en rechtshandhaving 1999;

ontwikkelingen en samenhangen

Eindredactie: M.M. Schreuders, F.W.M.

Huls, W.M. Garnier, K.E. Swierstra

WODC: C.C.J.H. Bijleveld, P.P.J. Groen,

F. Heide, W. van der Heide, R. F. Meijer,

P.R. Smit.

CBS: H.W.J.M. Huys, C.S. Wang
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