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Voorwoord

Bij het begin van dit onderzoeksproject lag een verklaringsmodel voor de capaci-

teitsbehoefte van het gevangeniswezen en taakstraffen meerderjarigen (Jukebox-1)

als voorbeeld klaar. We gingen ervan uit op analoge wijze een model voor de

capaciteitsbehoefte van justitiële jeugdvoorzieningen te kunnen formuleren, met

betrekkelijk geringe aanpassingen. Aan het einde van het project zijn we twee jaar

verder en blijken ingrijpende aanpassingen nodig te zijn geweest.

Zo vereist de modellering van de voor minderjarigen benodigde justitiële capaciteit

een andere aanpak dan die voor volwassenen. In de eerste plaats is er bij de jeugd

sprake van een civiel traject dat bij volwassenen niet in vergelijkbare vorm bestaat.

In de tweede plaats zijn onvoldoende gegevens beschikbaar over het gedeelte van

de politiële en justitiële kosten dat aan de opsporing, vervolging en berechting van

minderjarigen wordt besteed.

Daarnaast bleken recente ontwikkelingen in de econometrie verbeteringen mogelijk

te maken van de in Jukebox-1 gehanteerde methode voor het vaststellen van de

relaties in het model. Zo blijkt het verdisconteren van langetermijnrelaties in het

in dit rapport gepresenteerde model vruchten af te werpen.

Ook inhoudelijk was het nodig nieuw gebied te betreden. Bij de ontwikkeling van

de geweldscriminaliteit bleek de tweede generatie allochtonen de belangrijkste

'verklarende variabele' te vormen. Eerdere onderzoeken op dit terrein ontbreken. De

mogelijke implicaties voor de prognoses zijn echter aanzienlijk. Bovendien staat dit

onderwerp volop in de publiciteit. Nadere toetsing en analyse van deze bevindingen

was dan ook noodzakelijk en kostte de nodige tijd.

Aan dit project is door meer mensen een bijdrage geleverd dan de op de titel-

pagina vermelde auteurs. Zo verdient de grote bijdrage van Wieger van der Heide

vermelding. Verder hebben Arjan Buursink en Floor Luykx meegewerkt. Voor het

aanleveren van gegevens zijn we dank verschuldigd aan diverse organisaties. De

begeleidingscommissie onder voorzitterschap van Belia Haasbroek zijn we erkente-

lijk voor de opbouwende kritiek. De methodologische feedback van Ton Manders

(Centraal Planbureau) heeft geresulteerd in een belangrijke vernieuwing. Theo

Nijman (Center - Katholieke Universiteit Brabant) zijn we erkentelijk voor zijn

methodologische adviezen. De intercollegiale toetsing is grotendeels verzorgd

door onze collega's Menke Bol en Martijn Tummers. Eric Spaans heeft in diverse

hoedanigheden een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van dit

rapport. Verschillende collega's hebben suggesties gedaan ter verbetering
van de leesbaarheid.
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Leeswijzer

Dit rapport gaat over de factoren die bepalend zijn voor de behoefte aan capaciteit

bij justitiële jeugdvoorzieningen. Inzicht hierin wordt verkregen door de formule-

ring van een econometrisch model, dat met empirische gegevens wordt geschat.

Dit model kan voor prognoses en simulaties worden gebruikt.

Het rapport is bedoeld voor degenen die geïnteresseerd zijn in de bepalende

factoren en prognoses van de behoefte aan sanctiecapaciteit. Het bevat echter

ook relevante informatie voor lezers die geïnteresseerd zijn in de determinanten

van (civielrechtelijke en strafrechtelijke) jeugdproblematiek. Bovendien bevat

het rapport ook de wetenschappelijke verantwoording van het geformuleerde

model.
Dit betekent dat niet alle onderdelen van het rapport voor alle lezers even interes-

sant zijn. Het betekent helaas ook dat sommige onderdelen voor sommige groepen

minder toegankelijk zijn. Deze leeswijzer en de gekozen indeling van het rapport

beogen deze groepen te helpen bij het gericht lezen van delen van het rapport.

Allereerst is er een'leesvervangende' samenvatting, die voor alle genoemde
belangstellende groepen is bedoeld en een blik gunt op alle belangrijke aspecten

van het rapport.

Ten behoeve van diegenen die het rapport diepergaand willen bestuderen kunnen

de verschillende onderdelen als volgt globaal worden omschreven: Hoofdstuk 1

schetst het kader van het onderzoek en is voor alle lezersgroepen van belang.

Hoofdstuk 2 geeft een inleidende beschrijving van het veld van justitiële jeugd-

voorzieningen en een schematische weergave daarvan. Lezers die goed van het

veld op de hoogte zijn kunnen dit hoofdstuk overslaan. Hoofdstuk 3 gaat in op de

(econometrisch-)methodische aspecten van de analyses. Lezers die hier niet in zijn

geïnteresseerd, kunnen dit hoofdstuk overslaan.

De volgende hoofdstukken bevatten de kern van het rapport en zijn voor alle

lezersgroepen (in ieder geval gedeeltelijk) interessant. Hoofdstuk 4 gaat in op de

bestaande literatuur over jeugdproblematiek en de op basis daarvan geselecteerde

verklarende variabelen in de analyse. Hoofdstuk 5 geeft vervolgens de analyse van

het civielrechtelijk traject en hoofdstuk 6 die van het strafrechtelijk traject. De

meeste paragrafen van deze hoofdstukken behandelen een submodel en hebben

een vaste opbouw: beschrijving van het veld, de beschrijving van het (sub)model, de

resultaten van de schatting van het model en een samenvattende paragraaf waarin

resterende onzekerheden besproken worden. Voor niet methodisch geïnteresseerden
wordt daarbij in de paragraaf 'Modelbeschrijving' onderscheid gemaakt tussen de
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'algemene beschrijving' en een'formele beschrijving' in vergelijkingen. Deze

laatste kunnen deze lezers in ieder geval overslaan. Hoofdstuk 7 bevat ten slotte

een evaluatie van het model. Dit hoofdstuk is methodologisch georiënteerd, maar

sommige onderdelen zijn ook voor niet methodisch geïnteresseerden van belang.

Het gaat dan met name om de figuren 37 en 38 en paragraaf 7.4, die aangeven in

hoeverre het gepresenteerde model in staat is ontwikkelingen uit het verleden te

verklaren en achteraf te 'voorspellen'.

XÍ1



Gebruikte afkortingen

ama alleenstaande minderjarige asielzoeker

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
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Samenvatting

Voor de bedrijfsvoering van het ministerie van justitie is een betrouwbare prognose

van de benodigde sanctiecapaciteit van groot belang. Een prognose kan worden

afgeleid uit een model dat de ontwikkelingen in het verleden beschrijft. Zo'n model

brengt de ontwikkeling van de variabele waar het om gaat (de te verklaren variabele,

in dit geval de benodigde sanctiecapaciteit) in verband met de ontwikkeling van

andere variabelen (de verklarende variabelen). Een dergelijk model wordt een

verklaringsmodel genoemd, omdat het inzicht geeft in de oorzaken van de

veranderingen in de te verklaren variabele. Met econometrische technieken kan

worden geschat hoe sterk de verbanden in het verklaringsmodel zijn. Vervolgens

kan deze schatting, in combinatie met een prognose van de verklarende variabelen,

worden gebruikt om de toekomstige ontwikkeling van de te verklaren variabele te

voorspellen.
Dit WODC-rapport schetst een verklaringsmodel voor de ontwikkeling van de

capaciteitsbehoefte voor de uitvoering van justitiële sancties en maatregelen bij

minderjarigen. Concreet zijn dat: Halt-afdoeningen, taakstraffen voor minderjarigen

en plaatsingen in justitiële jeugdinrichtingen, te onderscheiden in behandel- en

opvanginrichtingen. De met het model op te stellen prognoses dienen een periode

te bestrijken van circa zes jaar vanaf de laatst bekende cijfers. Het model is, als

tweede in de reeks verklaringsmodellen, Jukebox-2 genoemd.

Het is ook mogelijk het verloop van een (te voorspellen) variabele te beschrijven

zonder verklarende variabelen, namelijk door alleen gebruik te maken van de

waarden van diezelfde variabele in het verleden. Een dergelijk model wordt een

zuiver tijdreeksmodel genoemd. In haar meest simpele vorm betekent een prognose

met een zuiver tijdreeksmodel dat een rechte lijn wordt doorgetrokken die op zo

kort mogelijke afstand langs alle punten in een 'puntenwolk' loopt.

De toegevoegde waarde van een verklaringsmodel ten opzichte van een tijdreeks-

model is niet zozeer dat het betere voorspellingen mogelijk maakt, maar dat het

meer inzicht biedt. Op basis van dit inzicht kan vooraf of achteraf de verandering

in de te voorspellen variabele toegeschreven worden aan verklarende variabelen.

Dit biedt ook de mogelijkheid om alternatieve maatschappelijke ontwikkelingen

en beleidsopties, in de vorm van simulaties en scenario's, door te rekenen.

Beschrijving van het veld

Figuur Si geeft een overzicht van de wegen die kunnen leiden tot een beroep op de

capaciteit van justitiële jeugdvoorzieningen.
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Figuur Si: Overzicht van het veld

2

Aan jongeren met opvoedingsproblemen kan via de Raad voor de Kinderbescher-

ming (RvdK) en de kinderrechter een civielrechtelijke maatregel worden opgelegd.

De meest toegepaste civielrechtelijke maatregel is de ondertoezichtstelling (ots),

waarbij de ouderlijke macht beperkt wordt door de benoeming van een gezinsvoogd.

Daarnaast bestaan er voogdijmaatregelen, die noodzakelijk zijn bij de ontheffing

van of ontzetting uit de ouderlijke macht. De verantwoordelijkheid voor de uit-

voering van.de maatregel ligt bij een instelling voor voogdij of gezinsvoogdij.

Afhankelijk van de situatie wordt de jongere eventueel uit huis geplaatst, meestal

in een pleeggezin of in een inrichting (van justitie, VWS of de provincie). Wanneer

het een Justitie-inrichting betreft, gaat het in het algemeen om een behandelinrich-

ting. Kortdurende en spoedeisende opvang in crisissituaties kan plaatsvinden in een

opvanginrichting.

Ook bij jongeren die crimineel gedrag vertonen kan de RvdK een civielrechtelijke

aanpak adviseren. Meestal resulteert crimineel gedrag echter in een strafrechtelijke

aanpak. Bij minder ernstige delicten kan verwijzing naar een Halt-bureau plaats-

vinden. In andere gevallen is verdere afhandeling door het Openbaar Ministerie

(OM) en eventueel de rechter mogelijk. Dit kan leiden tot een taakstraf en in ernstige

gevallen tot jeugddetentie of een strafrechtelijke maatregel in de vorm van plaatsing

in een inrichting voor jeugdigen (PIJ). Het jeugdstrafrecht is in 1995 gewijzigd.

Sindsdien is de reikwijdte van taakstraffen verder vergroot en zijn de regelingen

rond detentie en strafrechtelijke maatregelen aangepast.

Beschrijving van het model

De capaciteit die nodig is voor de uitvoering van straffen en maatregelen wordt

in hoge mate bepaald door de instroom van jongeren via het civielrechtelijk en

strafrechtelijk traject en de manier waarop de RvdK en de rechtsspraak daarmee
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omgaan. Het model is primair bedoeld voor de verklaring van de capaciteit van

de uitvoeringsinstanties. Voor deze verklaring is het echter noodzakelijk om, in

vereenvoudigde vorm, ook het voorafgaande deel van de civielrechtelijke en straf-

rechtelijke keten te modelleren. De eerste schakel van deze ketens wordt respectie-

velijk gevormd door het aantal civiele maatregelen dat wordt opgelegd en het aantal

minderjarige verdachten. Deze worden op hun beurt verklaard uit maatschappelijke

variabelen. In het strafrechtelijk traject is bovendien de pakkans opgenomen als

maat voor de opsporingsactiviteiten van de politie.

In beide delen van het model is een zekere differentiatie aangebracht. In het civiel-

rechtelijk traject is gedifferentieerd naar twee leeftijdsgroepen (0 t/m 11 jaar en

12 t/m 17 jaar). In het strafrechtelijk deel is gedifferentieerd naar vier delicttypen.

Dit maakt een nauwkeuriger modellering mogelijk, zowel van de invloed van

verklarende variabelen als van het in de volgende schakels van de keten geschatte

beroep op de capaciteit.

Strafrechtelijke maatregelen en kinderbeschermingsmaatregelen hebben vaak een

langdurig karakter. Dit is verdisconteerd door de instroom in voorafgaande jaren en

de aanwezige voorraad in het model te betrekken.

Een kwantitatieve invulling van de relaties met verklarende variabelen vindt plaats

via empirische schattingen en toetsen. Dit gebeurt, waar mogelijk, op basis van

analyses van tij dreeksen met jaarlijkse gegevens op landelijk niveau vanaf de

jaren vijftig. Om aan te sluiten op recente ontwikkelingen in de econometrische

vakliteratuur maakt het model onderscheid in verbanden op lange en korte termijn.

Langetermijnrelaties betreffen verbanden tussen de variabelen zelf. Kortetermijn-

relaties leggen verbanden tussen de jaarlijkse groei in variabelen. De gekozen

methode wijkt in dit opzicht af van de methode die voor Jukebox-1 werd gehanteerd.

Welke factoren hebben invloed op de capaciteit?

Er bestaat de nodige literatuur over de achtergronden van problematisch gedrag

van jongeren dat aanleiding kan geven tot criminaliteit dan wel ingrijpen van de

kinderbescherming. Deze publicaties betreffen, anders dan dit rapport, over het

algemeen studies op microniveau, dat wil zeggen studies die gegevens over

individuele jongeren analyseren. Naast individuele kenmerken van het kind blijken

in deze studies kenmerken van de omgeving en de maatschappij samenhang te

vertonen met problematisch gedrag. Veel van deze kenmerken zijn overigens niet

te betrekken in de hier gehanteerde analyse op macroniveau, ofwel omdat zij niet

direct relevant zijn, ofwel omdat tijdreeksgegevens op landelijk niveau ontbreken.

Zo vertonen jongens duidelijk vaker crimineel gedrag dan meisjes. Het is echter niet

zinvol om het percentage jongens in een macroanalyse in te brengen, omdat het

nauwelijks variatie in de tijd vertoont.

In deze literatuur komen enkele kenmerken van demografische en economische

aard naar voren als potentieel belangrijke verklarende factoren. Het betreft
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kenmerken van de opvoeding, de afwezigheid van maatschappelijke bindingen en

de botsing van culturen. Een vertaling naar macroniveau levert als verklarende

variabelen: het percentage kinderen dat betrokken is bij een echtscheiding, het

percentage eerste- en tweede-generatieallochtonen en de omvang van de (binnen-.

en buitenlandse) migratie. Daarnaast blijken in micro-onderzoek economische

factoren, zoals inkomen en eventuele werkloosheid, van belang. Op basis van de

statistische samenhang bleef in de analyses op macroniveau van de economische

factoren alleen het reële beschikbare inkomen als verklarende variabele van belang.

Overigens vertoont de ontwikkeling hiervan op macroniveau een duidelijke

samenhang met werkloosheid (via de economische conjunctuur) en het

opleidingsniveau.

In microstudies blijkt vaak dat juist een cumulatie van factoren het risico van

problematisch gedrag met zich meebrengt. Dergelijke cumulaties zijn moeilijk te

formuleren in een macroanalyse, zoals die welke in het hier beschreven onderzoek

plaatsvindt. De doelstelling van het onderzoek is ook niet om de oorzaken van

problematisch gedrag op individueel niveau te analyseren, maar om op macro-

niveau de maatschappelijke factoren te schetsen die een duidelijke samenhang

vertonen met dat problematisch gedrag. Wanneer hier de term 'verklaringsmodel'

wordt gebruikt, wordt daarmee bedoeld 'verklaring' in statistische zin. Een inter-

pretatie in causale zin van achterliggende mechanismen is vaak problematisch. Zo

kan het effect van het aantal bij echtscheidingen betrokken kinderen direct te

maken hebben met kenmerken van de opvoeding, maar ook een indicatie zijn

voor veranderende maatschappelijke opvattingen of maatschappelijke processen

als individualisering en vermindering van sociale cohesie.

In de analyses is overigens het aantal maatregelen van kinderbescherming en de

omvang van de jeugdcriminaliteit steeds gecorrigeerd voor de omvang van de

relevante minderjarige bevolking. Op deze manier speelt ook de leeftijdsopbouw

van de bevolking een rol in de analyses.

Bij de formulering van sommige onderdelen van het model ontbreken ofwel het

inzicht ofwel de gegevens om een goed gespecificeerd verklaringsmodel op te

kunnen stellen. In deze gevallen worden simpele trends gebruikt om de ontwikke-

lingen te modelleren. Dit geldt met name voor de wijze van afdoening van strafbare

feiten. Zo ontbreekt bijvoorbeeld inzicht in de mate waarin politiële en justitiële

middelen specifiek voor jeugdigen worden ingezet. Ook is niet bekend wat de

achtergronden zijn van veranderingen in de straftoemeting. Dit beperkt de

mogelijkheden van verklarende analyses op dit gebied.

Evenmin in de beschouwing betrokken is de capaciteit van bij de behandeling

van opvoedingsproblemen of jeugdcriminaliteit betrokken instanties als de

RvdK of de jeugdreclassering. Dit komt deels voort uit het feit dat dergelijke voor-

zieningen 'output-financiering' kennen, hetgeen inhoudt dat de middelen aan het
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beroep op de dienstverlening worden aangepast. Capaciteitsrestricties spelen dan

geen duidelijke rol. Daarnaast geldt dat over de effecten van voorzieningen zoals de

jeugdreclassering op de jeugdcriminaliteit, vooralsnog te weinig bekend is.

Bij politie en rechtspraak ontbreekt dus de beschikbare capaciteit als expliciete

variabele in het model. In de jeugdinrichtingen krijgen bij capaciteitsgebrek straf-

rechtelijke plaatsingen voorrang boven civielrechtelijke plaatsingen. Daarom lijkt

het aannemelijk dat in het civielrechtelijk traject gebrek aan beschikbare capaciteit

een grotere invloed heeft op de instroom in de jeugdinrichtingen dan in het straf-

rechtelijk traject. Het bleek mogelijk dit aspect in de analyse op te nemen.

Het civielrechtelijk traject

Uit analyse is gebleken dat de ontwikkeling van het aantal opgelegde kinderbe-

schermingsmaatregelen aantoonbaar samenhangt met het aantal bij echtscheiding

betrokken kinderen, de omvang van de migratie en het inkomen. Daarbij is het

opvallend dat, anders dan in micro-onderzoek is gevonden, de samenhang met

echtscheiding negatief is. Dat wil zeggen: hoe meer kinderen bij echtscheiding

betrokken zijn, des te minder maatregelen worden opgelegd. De invloed van

migratie en inkomen is wel volgens de verwachtingen van micro-onderzoek:

meer migratie gaat samen met meer maatregelen en een hoger inkomen met

minder maatregelen.

Het model verklaart ruim de helft van de jaarlijkse variatie in de groei van het

aantal maatregelen per minderjarige. Het gewicht van de langetermijnrelaties is

veel groter dan dat van de kortetermijnrelaties. Er is sprake van een aanzienlijke

trendmatige ontwikkeling. Waarschijnlijk verwijst deze naar een verschuiving in

de opvattingen over de wenselijkheid van kinderbeschermingsmaatregelen. Deze

opvattingen zijn echter niet te kwantificeren en konden daarom niet expliciet in

het model betrokken worden.

Bij een deel van de opgelegde maatregelen is het wenselijk de jongere in een

inrichting te plaatsen. Er verstrijkt vaak geruime tijd tussen het opleggen van

de maatregel en de plaatsing in een inrichting. De veronderstellingen over deze

vertraging zijn voor een groot deel gebaseerd op gegevens op microniveau over

de gang van zaken rond jongeren aan wie een maatregel is opgelegd, en over

de verblijfsduur in inrichtingen. De crisisopvang is in het model direct aan de

maatregelen gerelateerd. In het model wordt er rekening mee gehouden dat door

een civielrechtelijke maatregel tot zeven jaar later beslag kan worden gelegd op

de capaciteit van een behandelinrichting.

In de analyse blijkt de invloed van het bezettingspercentage op de instroom in

de inrichtingen aantoonbaar. Hoe hoger dit percentage (en hoe minder plaatsen

er dus in de inrichtingen vrij zijn), hoe lager de instroom. Het geschatte effect

van het bezettingspercentage is bij de crisisopvang groter dan bij de instroom in
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de behandelinrichtingen. Bij behandelinrichtingen treedt ook een aantoonbare

positieve trendmatige ontwikkeling op: een geleidelijk toenemend deel van de

jongeren met een maatregel komt uiteindelijk in een justitiële behandelinrichting

terecht. Dit laatste kan te maken hebben met veranderde opvattingen over de

noodzaak tot opname in een inrichting, maar ook met de opgetreden daling van

de capaciteit van regionale residentiële jeugdvoorzieningen.

6

Het strafrechtelijk traject

Voor de analyse van de jeugdcriminaliteit wordt gebruik gemaakt van gegevens

over het aantal gehoorde minderjarige verdachten, omdat directe betrouwbare

cijfers over jeugdcriminaliteit ontbreken. Uiteraard is het aantal verdachten mede

afhankelijk van de opsporingsactiviteiten van de politie. Als maatstaf daarvoor is

dan ook de pakkans, benaderd via de verhouding tussen aantallen verdachten en

misdrijven, in de. analyse betrokken. Dit naast de eerder genoemde indicatoren

van jeugdproblematiek.

De analyse laat zien dat het aantal minderjarige verdachten van geweldsdelicten

positief samenhangt met het aantal allochtonen van vooral de tweede generatie. Bij

de diefstaldelicten treedt een positieve samenhang op met het aantal kinderen be-

trokken bij echtscheiding; bij gekwalificeerde diefstal komt bovendien een positieve

relatie met het inkomen aan het licht. Dit is te interpreteren als een gelegenheids-

effect: meer welvaart leidt tot meer aanbod van (te stelen) goederen.

Het statistisch effect van de pakkans geeft aanwijzingen dat wat diefstaldelicten

betreft een hogere pakkans een zeker afschrikkingseffect met zich meebrengt. Bij

geweld en gekwalificeerde diefstal blijken trendmatige ontwikkelingen een zekere

rol te spelen, maar in mindere mate dan bij de maatregelen van kinderbescherming.

De analyse van andere categorieën misdrijven (vernielingen, openbare orde) levert

geen aantoonbaar verband met de in de analyse betrokken variabelen op.

Ook bij deze analyses blijken langetermijnrelaties overheersend. Het model kan 60%

tot 70% van de jaarlijkse groei in het aantal verdachten verklaren.

In de analyse bleken discrepanties te bestaan tussen de ontwikkeling van de

politiecijfers en de OM-cijfers. Aansluiting van de statistieken van deze opeen-

volgende schakels van de keten bleek daardoor niet mogelijk. In verband daarmee

zijn voor geweld de OM-cijfers gebruikt en voor de overige delicten de politiecijfers.

Van de minderjarigen die van minder ernstige delicten worden verdacht, verwijst de

politie een gedeelte naar een Halt-bureau. Exacte vaststelling van het aantal Halt-

waardige delicten is op macroniveau niet mogelijk. In het model blijkt een gewogen

som van het aantal verdachten van eenvoudige diefstallen en vernielingen het beste

uitgangspunt van de analyse. De geleidelijke groei van het aantal Halt-verwijzingen

is in de eerste plaats gemodelleerd via een S-vormige groeicurve. Daarnaast is ook

rekening gehouden met de groei van het aantal Halt-bureaus.
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Een ander deel van de minderjarige verdachten krijgt door het OM of de rechter

een taakstraf opgelegd. De ontwikkeling van het aantal taakstraffen in het model is

afhankelijk van de ontwikkeling van (een gewogen som van) het aantal minderjarige

verdachten van verschillende typen delicten en van een trendmatige ontwikkeling,

die staat voor de toenemende frequentie in toepassing van de taakstraf. De formule-

ring houdt rekening met de invoering van het nieuwe jeugdstrafrecht in 1995, die

werd gevolgd door een versnelling in de groei van het aantal taakstraffen.

Op basis van de huidige gegevens is niet goed vast te stellen hoe snel een afvlakking

van de groei zal plaatsvinden. Op dit moment voldoet een model met een gelijk-

matige groei nog even goed als een model met een afvlakkende groei.

Weer een ander en veel kleiner deel van de minderjarige verdachten krijgt jeugd-

detentie opgelegd. Per delicttype is de trend in het aantal vrijheidsstraffen per

verdachte minderjarige en de gemiddelde duur van de straf geanalyseerd. Het

percentage vrijheidsstraffen stijgt vooral bij geweldsmisdrijven. De gemiddelde

strafduur laat in alle gevallen een stijging zien, vooral na de invoering van het

nieuwe jeugdstrafrecht.
Deze vrijheidsstraffen bepalen het grootste deel van de strafrechtelijke capaciteits-

behoefte van de jeugdinrichtingen. Wanneer de betrokken jeugdigen eerst in een

jeugdinrichting in preventieve hechtenis hebben gezeten wordt deze preventieve

hechtenis in de detentiestraf verdisconteerd. Niet alle jeugdige verdachten in

preventieve hechtenis krijgen later echter een jeugddetentie opgelegd. Soms volgt

een taakstraf. De plaatsen voor deze 'extra' preventieve hechtenis moeten apart

worden verdisconteerd. Gegevens zijn slechts beperkt beschikbaar. Het model heeft

de ontwikkeling van deze 'extra' preventieve hechtenis gerelateerd aan het aantal

taakstraffen. Het aldus gedefinieerde percentage preventieve hechtenissen daalt,

terwijl de gemiddelde duur toeneemt.
Tenslotte kan de minderjarige verdachte door de rechter een vrijheidsbenemende

strafrechtelijke maatregel (PIJ-maatregel) opgelegd krijgen. Het aantal opgelegde

maatregelen is gerelateerd aan het aantal verdachten van geweldsdelicten, omdat

die het overgrote deel van de PIJ-maatregelen krijgen opgelegd. Daarnaast speelt

een trendmatige ontwikkeling een rol. De toepassing van deze maatregelen heeft

vanaf het begin van de jaren negentig een hoge vlucht genomen, maar lijkt nu

af te vlakken..

De PIJ-maatregel heeft een duur van enkele jaren. Daarom wordt het aantal jongeren

met een maatregel (het bestand) bepaald door bij het bestand van het voorgaande

jaar het aantal maatregelen op te tellen en daar vervolgens de verwachte uitstroom

van af te trekken. De omvang van de uitstroom hangt af van de periode die sinds

het van kracht gaan van de maatregel inmiddels is verstreken. De PIJ-maatregel is

relatief nieuw en het is daarom nog onduidelijk in welk deel van de gevallen de

maximale duur van zes jaar geldt.
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Evaluatie van het model

Het ontwikkelde model kent een aantal positieve aspecten. Meer dan eerdere

prognoses op het gebied van justitiële jeugdvoorzieningen brengt het huidige

model systematiek in het gebruiken en combineren van informatie over omvang

en samenstelling van de stromen van jeugdigen binnen het justitiële apparaat.

Ook legt het model zo mogelijk langetermijnverbanden met maatschappelijke

ontwikkelingen. Verder houdt het rekening met het langdurig karakter van het

beroep op voorzieningen. Ten slotte worden ook trendmatige ontwikkelingen

systematisch in het model verdisconteerd.

Daarnaast kent het model een aantal duidelijke beperkingen. De invloed van

trendmatige en niet nader te duiden ontwikkelingen in het model is groot, met

name op het terrein van de maatregelen van kinderbescherming en de wijze van

strafrechtelijke afdoening. Het vermoeden bestaat dat veranderende maatschappe-

lijke opvattingen hierbij een belangrijke rol spelen. Met name op het terrein van de

wijze van afdoening is, mede door de invoering van het nieuwe jeugdstrafrecht in

1995, de duurzaamheid van deze trends moeilijk vast te stellen.

In een aantal onderdelen van het model spelen al dan niet expliciete beleids-

veranderingen een rol. Zo is de groei van het aantal Halt-verwijzingen en PIJ-

maatregelen vormgegeven als een S-vormige trend. De invloed van het nieuwe

jeugdstrafrecht op de groei van het aantal taakstraffen wordt zichtbaar als een

trendbreuk. Verder is bij de civielrechtelijke plaatsen in de behandelinrichtingen

de capaciteit van de inrichtingen (via het bezettingspercentage) in het model be-

trokken. Ook spelen de opsporingsactiviteiten van de politie een rol, via het gereali-

seerde percentage verdachten op het aantal misdrijven. Door gebrek aan gegevens

over de inzet van middelen op dit terrein konden de politie en de rechtspraak niet

expliciet worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor de mogelijke rol van VWS- en

provinciale inrichtingen als alternatief voor Justitie-inrichtingen.

In een aantal gevallen mag worden aangenomen dat ontwikkelingen autonoom,

dat wil zeggen onafhankelijk van het beleid plaatsvinden. In andere gevallen

is de mogelijke invloed van het beleid genegeerd of impliciet, via trendmatige

ontwikkelingen, in de analyse betrokken. Prognoses die met het model worden

gemaakt zijn in die zin 'beleidsneutraal'.

In het verleden heeft het ministerie van Justitie enkele keren, ter voorbereiding

van de kabinetsformatie, prognoses opgesteld van de capaciteitsbehoefte van

justitiële jeugdinrichtingen. Indien het huidige model destijds voor de opstelling

van deze prognoses was gebruikt, zou het verschil tussen werkelijke en voorspelde

ontwikkeling soms kleiner zijn geweest, soms echter ook groter. Overigens is bij de

vergelijking de 'toepassing achteraf' van het nieuwe model niet in alle opzichten

mogelijk, omdat de beschikbare tijdreeksen in een aantal gevallen te kort zijn. Deze
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vergelijking geeft dus geen duidelijke indicaties dat de twee methoden elkaar in

voorspelkracht veel ontlopen.

Vergelijking van de prognoses met die van zuivere tijdreeksmethoden laat zien dat

deze soms betere en soms slechtere resultaten geven dan het hier gepresenteerde

model. Daarbij zij opgemerkt dat deze vergelijkingen een beperkte omvang hebben.

De uitkomsten hebben daardoor mogelijk het karakter van 'toevalstreffers'.

Wat betekent dit alles nu voor de kwaliteit van de prognoses die met dit model

zijn te maken? Van een verklaringsmodel mogen geen perfecte prognoses worden

verwacht. Na toetsing van de verklaringskracht en voorspelkracht van dit model

is dan ook duidelijk dat misschattingen zeker zullen optreden. De vergelijking

met tijdreeksmodellen wijst uit dat de kwaliteit van de voorspellingen met een

verklaringsmodel in sterke mate afhankelijk is van de kwaliteit van de voorspel-

lingen van de verklarende variabelen. Slechts in een beperkt aantal gevallen zijn

deze met redelijke zekerheid te voorspellen, bijvoorbeeld op grond van demogra-

fische samenhangen (tweede-generatieallochtonen) of duidelijke beleidsmatige

voornemens (capaciteit jeugdinrichtingen). Van het eerder aangeduide systematisch

modelleren van het langdurig karakter van het gebruik van sommige voorzieningen

mag verwacht worden dat het de kwaliteit van de prognoses ten goede komt. Dit

geldt ook voor het systematisch verdisconteren van trends.

Het hier gepresenteerde model is naar de mening van het WODC in de huidige fase

van de ontwikkeling van dergelijke modellen op het terrein van justitie, het best

haalbare. Dit betekent niet dat het op termijn niet voor verbetering vatbaar is. De

kwaliteit van het model zal beoordeeld worden door een externe instantie.
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Kader en doelstelling

1.1 Kader

De laatste jaren is de sanctiecapaciteit en de bezetting van justitiële inrichtingen, en

zeker ook van jeugdinrichtingen, in Nederland fors gegroeid. Zo is de bezetting van

de justitiële jeugdinrichtingen sinds 1990 meer dan verdubbeld. Het belang van

betrouwbare prognoses van de in de nabije toekomst benodigde capaciteit is dan

ook evident. Een overschatting leidt tot onnodig hoge kosten, een onderschatting

tot ongewenste wachttijden en heenzendingen.

In een streven naar verbetering van de prognoses heeft een door het ministerie

van justitie opgerichte werkgroep (Prognose Sanctiecapaciteit 1997) een aantal

aanbevelingen gedaan, die in mei 1998 door de Bestuursraad van het ministerie

werden goedgekeurd. Deels zijn de aanbevelingen gericht op een aanpassing van

de prognosemethodiek. Zo schetst het rapport een nieuw model (Justitite-Keten-

model, deel 1, ofwel Jukebox-1) waarmee het beroep op gevangeniscapaciteit en

taakstraffen meerderjarigen kan worden'verklaard' en geprognosticeerd. Een

dergelijk verklaringsmodel maakt niet alleen een voorspelling van de benodigde

sanctiecapaciteit voor de komende jaren mogelijk, maar verschaft ook inzicht in

achterliggende verklarende factoren.

De werkgroep heeft de aanbeveling gedaan om ook voor de andere sanctievelden

soortgelijke verklaringsmodellen te ontwikkelen. Het gaat hierbij om de sectoren

tbs, vreemdelingenbewaring, Halt, taakstraffen minderjarigen en de justitiële

jeugdinrichtingen.

Tevens deed de werkgroep een aantal voorstellen rond de organisatie van het

prognoseproces. Onderdeel daarvan is dat onder verantwoordelijkheid van het

WODC jaarlijks actuele prognoses van de in diverse Justitiesectoren te verwachten

sanctiecapaciteit worden opgesteld. Eens in de twee jaar gebeurt dit in de vorm

van een WODC-rapport, de andere jaren in de vorm van een notitie. Deze prognoses

zijn 'beleidsneutraal', in die zin dat de effecten van specifieke nieuwe sectorale

beleidsvoornemens er niet in zijn verwerkt.'

1 Wel wordt, waar relevant en mogelijk, rekening gehouden met de ontwikkeling van de financiële

middelen van politie en rechtspraak conform de financiële meerjarenramingen. Voor de 'vertaling'
naar beleidsconsequenties worden de effecten van specifiek nieuw sectoraal beleid op de WODC-
prognoses geschat door de betrokken beleidsdirecties.
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1.2 Doelstelling

12

In dat kader streeft het WODC naar een beter inzicht in de determinanten van de

behoefte aan sanctiecapaciteit, om zodoende het informatiegehalte en de kwaliteit

van de prognoses te vergroten. Dit rapport schetst daartoe een verklaringsmodel

voor de ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte van die voorzieningen in het

veld van het ministerie van Justitie die betrekking hebben op de uitvoering van

sancties en maatregelen voor minderjarigen. Het model zal, als tweede in de

reeks verklaringsmodellen, Jukebox-2 gaan heten. Concreet draait het model om:

verwijzingen in het kader van Halt, taakstraffen minderjarigen en de justitiële

jeugdinrichtingen, te onderscheiden in behandel- en opvanginrichtingen. Deze

voorzieningen worden in samenhang beschouwd.

De op te stellen prognoses dienen vanaf het jaar van verschijnen circa vier jaar

'vooruit te kijken'. Dit is ruwweg de tijdshorizon van de financiële meerjaren-

ramingen. Wegens de vertraging in het beschikbaar komen van gegevens zal dit

betekenen dat de prognose een periode moet beslaan van vijf à zes jaar vanaf de

laatste realisatiecijfers.

Vooralsnog beperken de analyses zich tot de genoemde voorzieningen. Dit laat

onverlet dat op het onderhavige jeugdterrein meer instanties van belang zijn. Dit

geldt bijvoorbeeld voor de instellingen voor voogdij en gezinsvoogdij, de Raad voor

de Kinderbescherming en de door hen uitgevoerde jeugdreclassering. Indirect

komen de werkzaamheden van dergelijke instanties echter wel aan de orde, bij-

voorbeeld via de maatregelen van kinderbescherming, uit te voeren taakstraffen,

e.d. Het effect van de werkzaamheden van deze instellingen is bovendien impliciet

verwerkt in de waargenomen ontwikkelingen. Vooralsnog staan prioriteitsstelling en

gebrek aan gegevens een meer expliciete analyse van deze instanties niet toe.

Een nadere analyse van de jeugdsector heeft voorrang gekregen boven die van

de tbs-sector, omdat bij de jeugdsector meer behoefte aan verbetering van de

methode bestaat (zie Werkgroep Prognose Sanctiecapaciteit, 1998). Analyse van

de jeugdsector heeft bovendien prioriteit gekregen boven een nadere analyse van

de sector vreemdelingenbewaring, omdat een prognose van het aantal illegalen

niet haalbaar lijkt.
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De justitiële jeugdvoorzieningen

De voorzieningen die in dit rapport aan de orde komen zijn divers van aard. Halt en

taakstraffen zijn extramurale afdoeningen in reactie op relatief lichte vormen van

criminaliteit gepleegd door strafrechtelijk minderjarigen. Justitiële jeugdinrich-

tingen zijn intramuraal en bedoeld voor de opvang, bestraffing of behandeling

van minderjarigen die ernstige opvoedingsproblemen dan wel crimineel gedrag

vertonen. Er zijn daarbij twee wegen te onderscheiden waarlangs de jeugdigen bij

deze inrichtingen terecht kunnen komen: het civielrechtelijk en het strafrechtelijk

traject.

Figuur 1 laat zien hoe het aantal Halt-verwijzingen, het aantal taakstraffen voor

minderjarigen en de gemiddelde bezetting van de justitiële jeugdinrichtingen zich,

via het civielrechtelijk en het strafrechtelijk traject, sinds 1990 hebben ontwikkeld.

De figuur laat zien dat het beroep op alle betrokken justitiële jeugdvoorzieningen

tussen 1990 en 1999 duidelijk is gestegen. De sterkste stijgingen deden zich voor

bij de lichtere vormen van strafrechtelijke afdoening. Zowel het aantal Halt-ver-

wijzingen als het aantal taakstraffen verviervoudigde bijna tussen 1990 en 1999. De

totale bezetting in de justitiële inrichtingen steeg in dezelfde periode van ruim 600

Figuur 1: Beroep op justitiële jeugdvoorzieningen
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Figuur 2: Stroomschema model jeugdvoorzieningen"

De voorzieningen waarvan de capaciteit gemodelleerd is, zijn weergegeven als grijze ovalen.

naar 1.500 jeugdigen. De sterkste stijging vond plaats in de strafrechtelijke sfeer:

daar is de bezetting meer dan verdrievoudigd. De bezetting op civielrechtelijke

basis nam met circa 60% toe.

Figuur 2 geeft voor het civielrechtelijk en het strafrechtelijk traject een globaal

stroomschema. Het civielrechtelijk traject is in het bovenste deel van het schema

weergegeven, het strafrechtelijk traject in het onderste deel. Een jongere kan via

beide trajecten terechtkomen in een justitiële opvanginrichting dan wel behandel-

14
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inrichting (zie kaders). Het strafrechtelijk traject kan ook leiden tot een Halt-

maatregel of een taakstraf.

Diverse instellingen zijn betrokken bij de verwerking van de relevante stromen in

het schema, zowel tijdens als aan het eind van de geschetste trajecten. Het gaat met

name om de politie, het OM, de rechter, de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK),

de voogdij-instellingen en de jeugdreclassering. Dit rapport gaat echter niet in op

het capaciteitsbeslag van deze voorzieningen (zie ook hoofdstuk 1). De effecten van

de werkzaamheden van deze instellingen komen in het algemeen indirect aan de

orde, namelijk voorzover deze waarneembaar van invloed zijn op de relevante

stromen.

De onderdelen van dit schema en de bijbehorende (onderdelen van de) justitiële

voorzieningen komen in de volgende paragrafen nader aan de orde. De getallen

verwijzen naar de desbetreffende paragrafen in dit rapport.

2.1 Het civielrechtelijk traject

Het bovenste deel van het schema schetst het civielrechtelijk traject. Iedereen die

zich zorgen maakt over de ontwikkeling en opvoeding van een minderjarige kan een

beroep doen op de RvdK. Dit kunnen dus de ouders van de minderjarige zelf zijn,

maar ook buren, de huisarts, een onderwijzer of de politie. Zij kunnen bij de RvdK

melden dat er mogelijk problemen zijn. Er zijn overigens ontwikkelingen gaande

om van de RvdK meer een tweedelijnsvoorziening te maken. Dergelijke meldingen

zouden dan eerst door een Bureau Jeugdzorg of een Advies- en Meldpunt Kinder-

mishandeling (AMK) worden behandeld.

De RvdK kan in ernstige gevallen besluiten tot een (gezins)onderzoek en adviseren

over hulpverlening.

De problemen kunnen zeer ernstig zijn, zoals mishandeling, incest of verregaande

ontsporing van het kind. In die gevallen kan het onderzoek ertoe leiden dat de RvdK

aan de rechter vraagt om een maatregel van kinderbescherming uit te spreken. De

rechter willigt dergelijke verzoeken meestal in.

De meest voorkomende maatregel van kinderbescherming is de ondertoezicht-

stelling (ots), waarbij de ouderlijke macht wordt beperkt en het kind onder toezicht

van een gezinsvoogd wordt gesteld. Andere maatregelen zijn ontheffing van de

ouderlijke macht en ontzetting uit de ouderlijke macht2; in beide gevallen is sprake

van voogdij. Voogdij kan overigens ook betrekking hebben op kinderen die beide

ouders hebben verloren en op alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's)3.

2 Bij de zelden voorkomende ontzetting is er sprake van verwijtbaar gedrag van de ouder. Verder kan

ontzetting, in tegenstelling tot ontheffing, ook worden aangevraagd door de andere ouder.
3 De ama's zijn overigens niet opgenomen in het model.
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Tot aan de wetswijziging in september 1995 kon de rechter ook een ots-maatregel

uitspreken als een minderjarige vanwege een strafrechtelijk feit werd voorgeleid:

de zogenaamde strafrechtelijke ots.
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Wanneer de rechter een maatregel van kinderbescherming heeft uitgesproken,

krijgt een instelling voor voogdij of gezinsvoogdij de verantwoordelijkheid voor de

uitvoering daarvan. Afhankelijk van de aard van de problematiek, de maatregel, de

leeftijd, etc. zal voor de minderjarige een verblijfplaats worden bepaald. Het kind

blijft in een deel van de gevallen bij het ouderlijk gezin, maar kan zo nodig ook

(tijdelijk) uit huis worden geplaatst. Bij een uithuisplaatsing kan een kind bij een

pleeggezin worden geplaatst, in een inrichting (van justitie, VWS of de provincie) of

elders (bijvoorbeeld zelfstandige kamerbewoning). Daarbij geldt als uitgangspunt

dat de uithuisplaatsing zo min mogelijk ingrijpend moet zijn: liever in een pleeg-

gezin dan in een tehuis, liever dichtbij dan ver weg en zo kort mogelijk.

Voor zover het plaatsing in een justitie-inrichting betreft, gaat het overwegend

om behandelinrichtingen (grijze ovaal'civiele plaatsing' in schema). De Justitie-

inrichtingen worden in het algemeen met de zwaardere gevallen geconfronteerd.

De plaatsing van een onder toezicht gestelde minderjarige in een behandel-

inrichting kan om meerdere redenen worden beëindigd, namelijk

- wanneer de termijn waarvoor de ots was opgelegd, verstreken is en de

kinderrechter niet besluit tot verlenging;

- wanneer de gezinsvoogdij-instelling besluit om de minderjarige terug te

plaatsen in het gezin of over te plaatsen naar een andere verblijfplaats

(bijvoorbeeld een pleeggezin of zelfstandige kamerbewoning);

- wanneer de ots-gestelde de leeftijd van 18 jaar (tot 1988: 21 jaar) bereikt.

In crisissituaties, waarbij uithuisplaatsing van een jongere op korte termijn moet

worden geregeld, kan (kortdurende) opvang in een opvanginrichting plaatsvinden

(grijze ovaal 'crisisopvang' in schema).

Zoals eerder vermeld, zal de analyse in dit rapport zich toespitsen op de justitie-

inrichtingen. VWS- en provinciale inrichtingen zijn vooralsnog, vanwege hun

afwijkende karakter en het ontbreken van voldoende consistente informatie over

een lange reeks van jaren, niet in de analyse betrokken. Wèl zijn zij voor de vraag-

stelling in dit rapport indirect van belang en de beschikbare achtergrondinformatie

hierover zal dan ook bij de analyse van het civielrechtelijk traject in hoofdstuk 5

worden betrokken.



Oe justitiële Jeugdvoorzieningen

2.2 Het strafrechtelijk traject
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Het onderste deel van het schema schetst het strafrechtelijke traject voor straf-

rechtelijk minderjarigen, ofwel personen die op het tijdstip van het strafbare feit

minimaal 12 en maximaal 17 jaar oud zijn.4 Wanneer de politie een strafrechtelijk

minderjarige verdenkt van een strafbaar feit, kan zij de zaak volgens het jeugdstraf-

recht op verschillende manieren afhandelen, afgezien van 'niets doen'. De politie

kan de verdachte doorverwijzen naar een Halt-bureau (grijze ovaal in schema). Halt

(Het Alternatief) heeft tot doel jeugdigen die wegens'lichtere' vergrijpen met politie

of justitie in aanraking komen, de mogelijkheid te bieden herstelwerkzaamheden

te verrichten voor het slachtoffer of 'ten algemenen nutte'. De verdachte moet dan

wel bekennen en willen meewerken. Sinds 1995 zijn de feiten die in principe door

middel van Haltkunnen worden afgedaan omschreven ineen Algemene Maatregel

van Bestuur (AMvB). Het gaat onder andere om vernielingen en baldadigheid,

minder ernstige vormen van brandstichting, diefstal zonder braak en het afsteken

van vuurwerk op niet-toegestane tijden en plaatsen. Overigens hebben arrondisse-

menten een zekere vrijheid om ook in andere gevallen voor een Halt-afdoening

te kiezen.

Uitgesloten van Halt zijn jongeren met een zeer ernstige achterliggende problema-

tiek, recidivisten binnen een jaar na een eerdere Halt-afdoening en jongeren onder

de 12 jaar. Ook voor deze laatsten is overigens sinds kort afhandeling via een Halt-

bureau mogelijk (de STOP-reactie), op voorwaarde dat de ouders meewerken. Dit

komt echter, bij gebrek aan gegevens, vooralsnog niet in het hier gepresenteerde

model aan de orde.

Wanneer het niet tot een (geslaagde) afhandeling via Halt komt, kan de politie de

informatie over de verdachte via een of meer processen-verbaal naar het parket

sturen. Daar kan de officier van justitie een straf overeenkomen of kan de rechter

een (voorwaardelijke of onvoorwaardelijke) straf of een strafrechtelijke maatregel

opleggen. Na de wijziging van het jeugdstrafrecht in 1995 is de situatie als volgt.

De eerste mogelijke straf is de taakstraf (grijze ovaal in figuur). Taakstraffen kunnen

sinds 1983 aan minderjarigen worden opgelegd en kunnen worden toegepast bij

alle mogelijke delicten. Een taakstraf kan de vorm hebben van deelname aan een

werkproject ('ten algemenen nutte' of tot herstel van aangerichte schade) of een

leerproject, of een combinatie van beide.

De officier van justitie kan een werkstraf tot maximaal 40 uur overeenkomen

(officiersmodel), de rechter kan een werkstraf tot maximaal 200 uur opleggen

(rechtersmodel); bij een combinatie van meerdere taakstraffen kan de rechter een

4 Onder verzwarende omstandigheden kunnen strafrechtelijk minderjarigen veroordeeld worden volgens
het volwassenenstrafrecht. Deze straffen worden niet in het model betrokken.
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maximum van 240 uur opleggen. Het OM meldt de opgelegde taakstraf aan bij

de RvdK, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de taakstraffen.

De tweede mogelijke straf die de rechter aan strafrechtelijk minderjarigen die

een misdrijf hebben begaan kan opleggen, is de jeugddetentie (zie grijze ovaal in

schema). Deze vrijheidsstraf wordt voltrokken in een (gesloten) opvanginrichting
en is in de plaats gekomen van de tot 1995 bestaande (korte) arreststraffen en

tuchthuisstraffen. Voor 12- t/m15-jarigen is de jeugddetentiestraf maximaal één

jaar, voor 16- en 17-jarigen maximaal twee jaar. In opvanginrichtingen kunnen zich

ook preventief gehechte minderjarigen bevinden. Deze verdachten van een ernstig

misdrijf zitten daar in afwachting van het rechterlijk vonnis (in schema weergegeven

door grijze ovaal 'VH' voor 'voorlopige hechtenis'). Preventief gehechten kunnen

worden veroordeeld tot een vrijheidsstraf, maar bijvoorbeeld ook slechts tot een

taakstraf. Anders dan in het strafrecht voor volwassenen is dit laatste bij jongeren

niet ongebruikelijk.

Daarnaast bestaat als mogelijke straf de geldboete. Deze heeft bij minderjarigen

echter bezwaren.5 Geldboetes en voorwaardelijke straffen komen in het model niet

aan de orde, omdat ze geen beslag leggen op executiecapaciteit. De belangrijkste

strafrechtelijke maatregel die de rechter kan opleggen is de plaatsing in een

inrichting voor jeugdigen (PIJ) (zie grijze ovaal in schema). Deze komt in de plaats

van de tot 1995 bestaande maatregelen van Bijzondere Behandeling en jeugd-tbs,

en is gericht op heropvoeding en behandeling. Jongeren die zijn veroordeeld tot

een PIJ-maatregel verblijven in principe in een open of gesloten behandelinrichting.

Soms vindt plaatsing in een onder het ministerie van VWS ressorterende inrichting

plaats.

Deze maatregel is mogelijk voor zwaardere delicten (waarvoor voorlopige hechtenis

is toegestaan) en wordt in eerste instantie voor twee jaar opgelegd. Na twee jaar kan

verlenging plaatsvinden, als sprake was van een misdrijf met geweldpleging. Na vier

jaar kan eventueel nog een verlenging van twee jaar plaatsvinden, als niet alleen

sprake was van geweld, maar tevens van een 'ziekelijke stoornis' bij het begaan

van het misdrijf. De maximale duur van de PIJ-maatregel is zes jaar.

De analyse van het strafrechtelijk traject komt verder in hoofdstuk 6 aan de orde.

5 Sommige jongeren hebben zelf geen geld, maar het is ongewenst dat de ouders betalen.
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Methodische keuzes

Dit hoofdstuk gaat in op de methodische keuzes die gemaakt zijn bij de formulering

en empirische schatting van het model voor justitiële jeugdvoorzieningen. Om te

beginnen wordt in paragraaf 3.1 de keuze voor het type model behandeld. Het te

ontwikkelen model dient de determinanten van de behoefte aan celcapaciteit te

beschrijven. Paragraaf 3.2 gaat in op het probleem dat de beschikbare capaciteit

grenzen kan stellen aan de productie. In paragraaf 3.3 wordt de gehanteerde

methode van tijdreeksanalyse besproken. Deze is, vergeleken met de voor de

schatting van jukebox-1 gebruikte methode, aangepast aan de huidige methodische

inzichten en aanzienlijk verbeterd. De econometrische berekeningen zijn uitgevoerd

met behulp van softwarepakket Eviews 3.1 (Quantitative Micro Software, 1998). In

paragraaf 3.4 wordt de logistische groeifunctie besproken die is gebruikt om de

invoering van nieuwe afdoeningsvormen te modelleren. Paragraaf 3.5 gaat in op

de vraag hoe de kwaliteit van de modelvergelijkingen beoordeeld kan worden.

3.1 Keuze voor type model

3.1.1 Een verklaringsmodel

Dit rapport schetst een verklaringsmodel voor een aantal justitiële jeugdvoor-

zieningen.6 Een verklaringsmodel maakt niet alleen een voorspelling van de

benodigde sanctiecapaciteit voor de komende vier jaar mogelijk, maar geeft ook

inzicht in achterliggende verklarende factoren. De toegevoegde waarde van een

verklaringsmodel vergeleken met een zuiver tijdreeksmodel is niet zozeer gelegen

in een grotere betrouwbaarheid van de prognose, maar veeleer in het inzicht in

de samenhang van bepaalde ontwikkelingen (Van der Torre en Van Tulder, 1998)7.

De toegevoegde waarde van een verklaringsmodel komt derhalve vooral tot uiting

in de mogelijkheid om effecten van bepaalde beleidsopties en alternatieve maat-

schappelijke ontwikkelingen te kunnen doorrekenen, in de vorm van simulaties

en scenario's.

6 In de econometrische literatuur worden verklaringsmodellen ook wel aangeduid als 'structurele

modellen'.
7 Met een 'zuiver tijdreeksmodel' wordt een model bedoeld waarbij de te verklaren variabelen alleen

gerelateerd worden aan zichzelf of elkaar (via vertragingen) en/of aan tijdsvariabelen. Genoemd

overzicht houdt overigens nog geen rekening met ECM-modellen (paragraaf 3.3.3), die de verklarings-
modellen aanzienlijk kunnen verbeteren.
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Twee in 1998 uitgevoerde evaluaties van het Jukebox-1-model ondersteunen de

keuze voor verklaringsmodellen. Een kwantitatieve evaluatie, uitgevoerd door de

Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO), toonde aan dat de voorspellingen van

Jukebox-1 (meestal iets) beter zijn dan de eerdere voorspellingen van het ministerie

van Justitie en ongeveer even goed als die van andere zuivere tijdreeksmodellen

(Theeuwes en De Winter, 1998; zie ook Steinmann e.a., 1999). KPMG komt in een

kwalitatieve argumentatie tot de conclusie dat het verklaringsmodel een waardevolle

eerste stap is naar verdere modelontwikkeling op dit terrein (KPMG, 1998, zie ook

Steinmann e.a., 1999).

Overigens zal het model op onderdelen simpele trendextrapolaties gebruiken om

bepaalde ontwikkelingen te prognosticeren. De reden hiervoor kan zijn dat er geen

of onvoldoende gegevens voorhanden zijn of omdat de verklarende processen der-

mate ingewikkeld zijn dat een verklarend model niet mogelijk is. Dit geldt met name

voor trends in de wijze van behandeling en bestraffing van minderjarige verdachten.

Zo wordt het percentage verdachte minderjarigen met een Halt-verwijzing op het

totale aantal minderjarige verdachten mede geschat via extrapolatie van ontwikke-

lingen op dit gebied in het verleden (zie verder hoofdstuk 6).

Ook in het' verklaarde' gedeelte van het model kunnen trends voorkomen, die niet

aan verklarende variabelen kunnen worden toegeschreven. In die zin is het model

noodgedwongen een mengvorm van een verklaringsmodel en een tijdreeksmodel.

Deze trends doen afbreuk aan het verklaringsvermogen van het model. In het slot-

hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de vraag welk gedeelte van de ontwikkelingen wordt

toegeschreven aan trends en welk gedeelte wordt verklaard uit andere variabelen.

In hoofdstuk 2 is het justitiële systeem beschreven als een keten van opeenvolgende

schakels. In paragraaf 6.1 zal dit nog nader worden uitgewerkt voor het strafrechte-

lijk traject. Met het oog op deze structuur is het wenselijk dat een verklaringsmodel

ook een ketenmodel is. Door de processen te ontleden in verschillende onderdelen

en de verklarende variabelen ook per onderdeel te onderzoeken, kan aanzienlijk

meer inzicht gegenereerd worden. Het wordt dan ook mogelijk om te schatten welke

gevolgen veranderingen in de ene schakel zullen hebben op de volgende schakels

van de keten. In het hier ontwikkelde model is de ontwikkeling van een ketenmodel

slechts in beperkte mate mogelijk geweest. In het strafrechtelijk traject bestaan

hiervoor twee redenen. In de eerste plaats wordt de capaciteit gedeeltelijk bepaald

door de middelen van politie en justitie. Het is echter niet mogelijk deze middelen

uit te splitsen naar minderjarigen. In de tweede plaats blijken de gegevens over de

opeenvolgende schakels slecht op elkaar aan te sluiten. Een en ander wordt nader

uitgewerkt in paragraaf 6.1. Het gevolg is dat het strafrechtelijk traject bestaat uit

twee schakels: eerst de instroom van minderjarige verdachten, daarna het opleggen

van straffen en maatregelen. Ook in het civiele traject is de keten beperkt tot twee
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schakels: de instroom en de plaatsing in een inrichting. Beperkte beschikbaarheid

van gegevens speelde ook hier een rol.

3.1.2 Voorraadstroom- en stroommodellen
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Een eerder door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) opgestelde algemene

notitie (Van der Torre en Van Tulder, 1998) gaat in op de keuze voor een voorraad-

of stroommodel versus een voorraadstroommodel.

Bij een stroommodel is de te verklaren variabele een stroom. Een voorbeeld is het

jaarlijkse aantal door de rechter opgelegde gevangenisstraffen. Een voorraadmodel

is een model waarbij een voorraad of bestand de te verklaren variabele is. Een

voorbeeld vormt het aantal op een bepaalde datum nog te executeren gevangenis-

straffen. In een voorraadstroommodel worden zowel voorraden als stromen onder-

scheiden, en is de voorraad de uiteindelijk te ramen variabele, maar vormen de

stromen de te verklaren variabelen in het model. De voorraad in een bepaald jaar

wordt vervolgens afgeleid uit de voorraad in het voorafgaande jaar, vermeerderd

met de instroom en verminderd met de uitstroom in dat jaar.

Bij een voorziening als opvanginrichtingen, waarin jeugdigen overwegend kort-

durend verblijven, kan worden volstaan met een directe raming van de voorraad,

of als benadering daarvan het beroep op de capaciteit als gevolg van de instroom.

De voorraad is hierbij het aantal in te sluiten jongeren; de instroom bestaat uit het

via het strafrechtelijk circuit binnenkomende aantal preventief gehechten en tot

vrijheidsstraf veroordeelden, waarbij rekening wordt gehouden met de lengte van

de straf. Daarnaast is een beperkt deel van de instroom afkomstig uit het civiel-

rechtelijk circuit (crisisopvang).

Een andere situatie doet zich voor bij behandelinrichtingen, waarin de jongeren

overwegend langdurig verblijven. Daarbij zal een voorraadstroommodel worden

gehanteerd. Dit betekent dat de instroom in en de uitstroom uit deze inrichtingen

worden gemodelleerd. De instroom is daarbij zowel afkomstig uit het civielrechtelijk

circuit (ots- en voogdijmaatregelen) als uit het strafrechtelijk circuit (PIJ). Mede aan

de hand van de voorraad (het aantal jongeren in de inrichting) in een bepaald jaar

is dan de voorraad in de volgende jaren af te leiden.

3.2 Capaciteitsrestricties

3.2.1 Middelen politie en justitie

Op een aantal plaatsen in het model worden politie of onderdelen van het justitie-

apparaat geconfronteerd met een instroom of reservoir van werkzaamheden of

zaken die moeten worden afgehandeld en verwerkt tot productie. Deze productie

kan ofwel een eindproduct zijn of leiden tot een stroom naar andere delen van het
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apparaat. Een voorbeeld is de politie die geconfronteerd wordt met criminaliteit en

tot taak heeft de daders hiervan op te sporen en processen-verbaal daarover naar

de parketten te sturen. Een ander voorbeeld is de rechtspraak die deze processen-

verbaal dient te verwerken en tot afdoening daarvan dient over te gaan.

Het is te verwachten (en in ieder geval niet a priori onmogelijk) dat de omvang van

de uitstroom zowel afhangt van de omvang van de instroom als van de capaciteit

of de middelen die de betreffende justitiële instantie ten dienste staan. Bij een

reservoir van 1.000 misdrijven zal het ophelderen van 100 misdrijven voor de

politie makkelijker zijn dan wanneer het reservoir maar 200 misdrijven groot is

(omdat het aantal kansrijke zaken groter is). Het ophelderen van 100 misdrijven

uit een reservoir van 1.000 misdrijven is eveneens makkelijker met 10 dan met

5 agenten.

Nu zijn er ruwweg twee manieren waarop in de praktijk de omvang van de middelen

op macroniveau wordt vastgesteld: (1) via vaste budgetten die exogeen worden

bepaald en geen directe relatie hebben met de instroom van zaken die op de

instantie afkomen, en (2) via output-financiering of financiering gerelateerd aan

het aantal te behandelen zaken.

In het eerste geval kunnen de beschikbare middelen een zelfstandige bepalende

factor vormen bij de omvang van de afgehandelde stromen. In het tweede geval

is dat niet zo, tenzij er een grote vertraging bestaat tussen productie en finan-

ciering. Vaak is in de praktijk sprake van een combinatie van beide vormen van

financiering.

Probleem is verder dat over de verdeling van de middelen over verschillende

activiteiten vaak geen goede - en zeker geen over een reeks van jaren consistente -

gegevens beschikbaar zijn. Voorbeelden zijn de middelen die-politie en justitie

besteden aan respectievelijk de opsporing en berechting van minderjarige verdach-

ten. Dit maakt het moeilijk een verband te leggen tussen inzet van middelen en

productie of uitstroom. Dit bleek ook bij het Jukebox-1-model, waarbij het verband

werd gelegd tussen de totale inzet van middelen bij de politie en het aantal ophelde-

ringen, alsmede tussen de totale inzet van middelen bij de rechtspraak en het aantal

bestraffingen. Deze relaties zijn relatief onbevredigend. Tevens wordt steeds een

slechts bescheiden rol van de middelen van politie en rechtspraak gevonden. Nader

onderzoek is hier aangewezen. Daarbij valt te denken aan microanalyses van de

productiestructuur, met andere woorden: vergelijkende analyses van individuele

rechtbanken of politiekorpsen.

Daarom is hier afgezien van een expliciete modellering van de middelen van politie

en rechtspraak in het jeugdmodel. De invloed van de middelen van de politie is

echter impliciet wel aanwezig, omdat die doorwerken in de pakkans. In het jeugd-

model is de pakkans een variabele die niet verklaard wordt door het model, maar

onafhankelijk geprognosticeerd moet worden. Mogelijk kan hier een beroep worden

gedaan op het Jukebox-1-model, waarin de totale middelen van de politie wel een
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rol spelen. Bij de rechtspraak is impliciet aangenomen dat in de analyseperiode

de inzet van middelen bij de kinderrechter geen wezenlijk beperkende factor is

geweest. Hierbij zij aangetekend dat het volume van de totale justitiële middelen

in de periode 1982-1997 ongeveer is verdubbeld; daarentegen nam de instroom

bij het OM van zaken tegen minderjarigen in deze periode met een derde af.

3.2.2 Capaciteit intramurale voorzieningen

23

Het model is bedoeld ter analyse van de capaciteitsbehoefte. Daarom is het in

principe gewenst dat eventuele capaciteitseffecten (tekorten, overschotten) uit het

verleden op de gemodelleerde ontwikkelingen worden geëlimineerd. Anders gezegd:

effecten van de capaciteit op de instroom zouden idealiter de analyse en de raming

van de toekomstige capaciteitsbehoefte niet moeten beïnvloeden. In hoeverre is dat

inderdaad niet het geval?

In het strafrechtelijk traject wordt de meting van de capaciteitsbehoefte grotendeels

bepaald door de straftoemeting door de rechtspraak. Dit is analoog aan het Jukebox-

1-model. Deze indicator is te zien als een maatstaf voor de'vraag' naar plaatsen

vanuit het strafrechtelijk traject. Voorzover capaciteitstekorten de straftoemeting

beïnvloeden, is deze maatstaf niet zuiver. Vooralsnog zijn er echter geen aanwijzin-

gen voor een dergelijke invloed. Een uitzondering moet daarbij worden gemaakt

voor de preventieve hechtenissen en de mogelijk daaruit voortvloeiende extra

capaciteitsbehoefte. Waarschijnlijk worden jonge verdachten van minder ernstige

strafbare feiten bij plaatsgebrek in opvanginrichtingen minder vaak in preventieve

hechtenis genomen dan wel wordt deze hechtenis eerder geschorst. Hiermee is

rekening gehouden door het aantal heenzendingen en niet ingewilligde plaatsings-

verzoeken in de analyse te betrekken (zie verder paragraaf 6.6).

Ook in het civielrechtelijke circuit is het denkbaar dat de feitelijke instroom in de

inrichtingen mede wordt bepaald door de beschikbare capaciteit. Dit geldt met

name bij de crisisopvang in opvanginrichtingen, maar mogelijk ook bij de instroom

in de behandelinrichtingen. Hiermee is rekening gehouden door de bezettingsgraad

van de inrichtingen als 'verklarende' variabele in de analyse te betrekken. Het

drukkend effect dat deze variabele blijkt te hebben op de instroom, kan vervolgens

in de prognoses expliciet in beschouwing worden genomen.

3.3 Methode van tijdreeksanalyse

Het hier ontwikkelde model is gericht op toepassing voor prognoses van de voor

jeugdigen benodigde justitiële capaciteit. Deze prognoses worden opgesteld door

de in het basisjaar (het laatst bekende jaar) gegeven capaciteitsbehoefte op te

hogen met de volgens de prognose te verwachten groei van de capaciteitsbehoefte

(zie Steinmann e.a., 1999). Toepassing van het model moet daarom leiden tot een
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prognose van de groeivoeten van de diverse in het model 'te verklaren' variabelen,

die in combinatie leiden tot een prognose van de groeivoet van de benodigde

sanctiecapaciteit. Het model is daarom gericht op een 'verklaring' en schatting

van groeivoeten.

De kwantitatieve interpretatie van het model wordt vergemakkelijkt wanneer de

coëfficiënten in de regressievergelijking aangeven hoeveel de 'te verklaren' varia-

bele toeneemt bij een stijging van 1% in de betreffende 'verklarende' variabelen.

Coëfficiënten die hieraan voldoen worden elasticiteiten genoemd. Een voordeel

van het schatten van relaties in groeivoeten is dat de coëfficiënten in de regressie-

vergelijking het karakter hebben van elasticiteiten. Een ander voordeel van het

werken met groeivoeten van variabelen is dat deze onderling in het algemeen

minder sterk samenhangen (correleren) dan de oorspronkelijke variabelen. Dit

maakt het onderscheiden van de effecten van verschillende variabelen in principe
gemakkelijker.9

Het schatten van regressievergelijkingen in verschillen brengt echter ook metho-

dologische problemen met zich mee. Paragrafen 3.3.2 en 3.3.3 gaan hier nader op

in. Eerst komt in paragraaf 3.3.1 echter de zuivere tijdreeksanalyse aan de orde,

die wordt toegepast in de gevallen waarin het niet lukt om een verklaringsmodel

op te stellen.

3.3.1 Zuivere tijdreeksanalyse

Sommige delen van het model hebben, bij gebrek aan verklarende factoren, een

zuiver en eenvoudig tijdreekskarakter. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ontwikkeling in

de straftoemeting (zie hoofdstuk 6). In die gevallen is gebruik gemaakt van de TMD-

methode van trendextrapolatie (Steinmann e.a., 1999, pp. 48-52). Deze methode

houdt in dat de gemiddelde jaarlijkse groei in de afgelopen negen jaar wordt door-

getrokken, waarbij de twee jaar met de meest extreme groei worden geëlimineerd.

3.3.2 Tijdreeksanalyse met verklarende variabelen

De klassieke vorm van de tijdreeksanalyse mag alleen worden toegepast wanneer

voldaan wordt aan de voorwaarde dat gemiddelden en variantjes niet veranderen

in de tijd. Deze eigenschap van tijdreeksen wordt stationariteit genoemd. In het

8 De groeivoet van een variabele X is het verschil tussen X op enig moment en de waarde van X op het

voorafgaande moment, gedeeld door de waarde van X: groeivoet(X(t)) = (X(t)-X(t-1))/X(t). Een equiva-
lente formulering is de verandering in de natuurlijke logaritme: groeivoet(X(t)) = ln(X(t) - ln(X(t-1)).

9 Het werken in groeivoeten impliceert het werken met de logaritme van de variabelen. In sommige
gevallen sluit dit ook logischer aan op de formulering van het model (zie bijvoorbeeld hoofdstuk 6 en
de rol van de pakkans daarin). Het werken met logaritmen verkleint in het algemeen het gevaar dat de

variatie in de storingen (de 'ruis') tijdens de analyseperiode verandert (heteroskedasticiteit).
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verleden zijn wel regressieanalyses uitgevoerd op niet-stationaire tijdreeksen.

Kenmerkend voor deze incorrecte analyses was dat ze bijna altijd een significant

resultaat leverden. Dit bleek zelfs het geval te zijn met reeksen die onafhankelijk

van elkaar per computer gegenereerd werden. Deze ten onrechte voor significant

gehouden correlaties staan in de literatuur bekend als spurious regression.

De eis van stationariteit vormt een ernstige beperking, omdat de afgelopen decennia

alle vormen vangcriminaliteit zijn toegenomen en de pakkansen zijn afgenomen.

Ook de verklarende variabelen vertonen duidelijke trends. Het aantal maatregelen

van kinderbescherming is na de jaren vijftig afgenomen, maar begon na 1980 weer

sterk te stijgen.

Het probleem van de niet-stationariteit kan in eerste instantie worden omzeild door

de analyse niet uit te voeren op de reeks zelf (ook genoemd de reeks'op niveaus'),

maar op de reeks van de verschillen ten opzichte van het voorafgaande jaar (ook

genoemd de reeks 'op eerste verschillen'. Van veel niet-stationaire reeksen zijn

de eerste verschillen namelijk wel stationair. Deze oplossing is gekozen in het

volwassenenmodel (Jukebox-1). Ook voor de meeste reeksen in het huidige jeugd-

model geldt dat de eerste verschillen wél voldoen aan de eis van stationariteit.

Een probleem is echter dat door het werken met eerste verschillen informatie

over niveaus verloren gaat. Deze informatie betreft langetermijnrelaties. In de

economische theorie is het bijvoorbeeld heel gewoon dat economische grootheden

aan elkaar gekoppeld zijn in een langetermijnevenwicht. Zo zijn uitgaven op termijn

gekoppeld aan inkomsten. De variabelen kunnen op korte termijn een ander verloop

hebben, maar op langere termijn zullen de economische krachten ervoor zorgen dat

het evenwicht hersteld wordt. In de econometrische theorie wordt een dergelijke

langetermijnrelatie 'coïntegratie' genoemd.

Niet-stationaire tijdreeksen komen veel voor, maar er bestaat lang niet altijd

een langetermijnrelatie. Ook op het gebied van civiele en strafrechtelijke jeugd-

problematiek zijn de tijdreeksen niet-stationair. In tegenstelling tot het gebied van

de economie bestaat hier echter geen theorie die het bestaan van langetermijn-

relaties aannemelijk maakt. Het idee van langetermijnrelaties past natuurlijk goed

in economisch georiënteerde criminaliteitstheorieën (bijvoorbeeld Van Dijk, 1994).

Op het gebied van kwantitatieve analyses neemt deze tak van de criminologie

echter een bescheiden plaats in; een voorbeeld is Van Tulder (1994). Aan de

criminologische theorie kunnen dus geen argumenten ontleend worden voor het

al dan niet bestaan van langetermijnrelaties in de criminaliteit. Daarom zullen

empirische argumenten ontleend moeten worden aan de econometrische analyse

van criminaliteitscijfers en verklarende variabelen. Op het gebied van civiele

jeugdproblematiek zijn ons dergelijke studies niet bekend. Op het gebied van
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criminaliteit is inmiddels een aantal artikelen verschenenl0, maar die geven nog

geen overtuigend antwoord op de vraag of coïntegratie ook bij criminaliteitscijfers

voorkomt. Het onderzoek is duidelijk nog in ontwikkeling. Het eerste artikel over de

Nederlandse situatie is van Theeuwes en Van Velthoven (1994). Deze auteurs vinden

een langetermijnrelatie tussen de totale criminaliteit en een aantal verklarende

variabelen, waarvan met name werkloosheid en echtscheiding van belang zijn.

In een recentere studie vinden Beki e.a. (1999) geen coïntegratie van'Nederlandse

criminaliteitscijfers met diverse verklarende variabelen afzonderlijk. Dit geeft echter

geen aanwijzing over de coïntegratie van criminaliteit met meerdere verklarende

variabelen gezamenlijk.

3.3.3 Econometrische uitwerking

Zoals hierboven vermeld mag de klassieke regressieanalyse op tijdreeksen alleen

worden uitgevoerd indien alle betrokken reeksen stationair zijn. Dergelijke reeksen

worden 1(0) genoemd. Wanneer een reeks pas stationair wordt na het nemen van de

eerste verschillen, wordt de reeks 1(1) genoemd. Reeksen die pas stationair zijn in de

verschillen van de verschillen (de tweede verschillen) worden 1(2) genoemd etc.

Wanneer twee of meer variabelen ieder voor zich 1(1) zijn, is het mogelijk dat er toch

een lineaire combinatie van deze variabelen bestaat die 1(0) is. Deze situatie wordt
coïntegratie genoemd.

De technische principes van de coïntegratieanalyses kunnen aan de hand van een

aantal formules worden toegelicht. Een regressievergelijking op niveaus waarin de

afhankelijke variabele Y verklaard wordt door n verklarende variabelen Xj kan als

volgt worden geformuleerd:

j=n
(3.1) Yt= f3jXjt+et

j=1

waarin Ri de coëfficiënt is van verklarende variabele Xi en et de fouten(error) -term.

De variabelen Xi kunnen een constante en een trendterm bevatten. Regressieanalyse

levert schattingenvan de coëfficiënten . Met behulp hiervan kan een verwachte

waarde worden geschat:

nA
(3.2) Yt = x Pj Xjt

j=1

10 Hale en Sabbagh (1991), Pyle en Deadman (1994), Theeuwes en Van Velthoven (1994), Masih en Masih
(1996), Field (1998), Hale (1998), Brannigan en Lin (1999), Beki e.a. (1999), Dhiri e.a. (1999).
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De foutenterm van (3.1) kan worden geschat als:

(3.3) et+Yt-Y=Yt-E3jXjt
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In een normale regressievergelijking zijn Yt, Xjt en et stationair. Als slechts één van

de variabelen { Yt, Xjt } niet-stationair is, kan et wegens (3.1) evenmin stationair

zijn. Als meer dan één variabele niet-stationair zijn, is het mogelijk dat deze elkaar

compenseren, zodat et wel stationair is; in dat geval is er sprake van coïntegratie.

Als de variabelen gecoïntegreerd zijn, vertegenwoordigt vergelijking (3.1) de lange-

termijnrelatie tussen de variabelen. Aangetoond kan worden dat de kortetermijn-

dynamiek van gecoïntegreerde variabelen gegeven wordt door:

j=n

(3.4) AYt = yj dXjt - aet_i
j=1

In woorden: de eerste verschillen van de afhankelijke variabele zijn gelijk aan de

gewogen som van de eerste verschillen van de verklarende variabelen, minus een

term die evenredig is met het eenmaal vertraagde verschil van de afhankelijke

variabele en zijn verwachte langetermijnniveau. Deze laatste term wordt de even-

wichtscorrectieterm (ook wel foutencorrectieterm) genoemd en is er verantwoorde-

lijk voor dat de gecoïntegreerde variabele meer of minder snel terugkeert tot zijn

evenwichtswaarde. Als a gelijk is aan nul verdwijnt de laatste term en gaat (3.4) over

in de vergelijking in eerste verschillen. Dit toont aan wat het probleem is met het

schatten van een regressie in eerste verschillen: als er sprake is van coïntegratie,

wordt ten onrechte een term uit de vergelijking weggelaten. Bij gecoïntegreerde

variabelen is hierdoor bij een prognose over een lange periode het resultaat van

schatting op eerste verschillen slechter dan van een schatting op niveaus.

De vergelijkingen voor de lange termijn (3.1) en de korte termijn (3.2) vormen

samen een Evenwichts Correctie Model (ECM). Een ECM mag pas worden gespecifi-

ceerd als vastgesteld is dat er coïntegratie bestaat. Dit wordt getoetst aan de hand

van de augmented Engle-Granger-toets. Op theoretisch gronden moet aangenomen

worden dat het residu van de langetermijnvergelijking seriële correlatieli vertoont.

Omdat de verschillen tussen minimum- en maximumwaarden groot zijn, valt aan

te nemen dat er bovendien heteroskedasticiteit12 optreedt. Bij de toetsen op de

langetermijnvergelijking is hiermee rekening gehouden.13

11 Onder seriële correlatie van het residu wordt verstaan dat de storingstermen op opeenvolgende

momenten niet onafhankelijk van elkaar zijn.

12 Heteroskedasticiteit houdt in dat de variantie in de storingen (de 'ruis') tijdens de analyseperiode

verandert.

13 De covariantiematrix is gecorrigeerd met de Newey-West-methode. Voor de toets op stabiliteit is de
Achow bounds-test gebruikt; zie Thursby (1992).
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Figuur 3: Voorbeeld van een logistische groei
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De twee vergelijkingen kunnen ook in één stap geschat worden via een éénstaps-

procedure. De deskundigen zijn het er nog niet over eens welke methode de

voorkeur verdient. Een voordeel van de tweestapsmethode is dat de langetermijn-

relatie niet beïnvloed wordt door veranderingen of misspecificaties in de

dynamische vergelijking 3.4. In het onderhavige onderzoek is dit een belangrijk

voordeel. De specificatie moet immers voor een groot deel tot stand komen op

empirische basis, wat de kans op misspecificaties groter maakt. Omdat prognoses

worden gemaakt over een periode van zes jaar is de langetermijncomponent veel

belangrijker dan de dynamische component. Het is daarom ongewenst dat

misspecificaties in de kortetermijncomponent invloed hebben op de schatting

van de langetermijncomponent.
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Vermeld moet worden dat er nog een geheel andere methodiek bestaat om niet-

stationaire variabelen te modelleren: de zogenaamde VAR-methodiek. Hierbij wordt

echter verondersteld dat alle variabelen endogeen zijn; m.a.w. dat alle variabelen

van elkaar afhankelijk zijn, zodat bijvoorbeeld niet alleen echtscheiding invloed

heeft op criminaliteit, maar ook dat criminaliteit invloed heeft op echtscheidingen.

Deze benadering past niet goed bij onze uitgangspunten.

Ten slotte kan worden opgemerkt dat bij een ECM dat is geformuleerd in logaritmen,

de prognose plaatsvindt door de groeivoet te schatten en op tellen bij de laatste

gerealiseerde waarde. Daarmee is deze methode conform de algemene methodiek

van de Jukebox-projecten zoals geschetst in de inleiding van 3.3.
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3.4 Logistische groei

Het komt regelmatig voor dat aan de groei van een variabele een natuurlijke

bovengrens is gesteld. Zo kan bijvoorbeeld het aantal Halt-verwijzingen nooit

groter worden dan het aantal door de politie gehoorde minderjarige verdachten,

en kan het aantal taakstraffen nooit groter worden dan de instroom bij het OM.

Voor het modelleren van dit soort groeiprocessen wordt vaak de logistische

functie gebruikt. Dit is een S-vormige curve waarbij de groei aanvankelijk laag

is, daarna versnelt en vervolgens weer vertraagt; uiteindelijk gaat de logistische

groeifunctie naar een plafond. Een voorbeeld van de logistische groeifunctie

wordt gegeven in figuur 3.

De formule voor een logistische groei van een variabele Y luidt:

(3.5) Y=
Pl

1 + exp - r(t-s)

waarin Pl het plafond is waar Y naar toe groeit. De coëfficiënt r bepaalt de groei-

snelheid en s is het omslagmoment, waar de versnelling van de groei overgaat

in een vertraging van de groei. In het voorbeeld van figuur 3 is voor het plafond

een waarde 1,0 gekozen en voor het omslagmoment het jaar 2000. Voor de groei-

snelheid is een waarde 0,3 gekozen, wat er toe leidt dat er 15 jaar nodig is voordat

de Y gegroeid is van een waarde 0,1 naar een waarde van 0,9.
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Niet alle processen met een natuurlijke bovengrens kunnen gemodelleerd

worden als een logistische groei. Een voorbeeld wordt gevormd door vrijheids-

straffen. Het aantal vrijheidsstraffen kan weliswaar niet groter zijn dan de instroom

vanuit het OM, maar aangezien de introductie van vrijheidsstraffen in een ver

verleden heeft plaatsgevonden, mag verondersteld worden dat het introductie-

proces ruimschoots voltooid is. Het heeft dan geen zin een logistische groei te

formuleren.

Ook kan het geval zich voordoen dat-een tijdreeks beschikbaar is die loopt tot

aan het omslagmoment of een enkel jaar daarna. In dit geval kan het technisch

mogelijk zijn een goed passende logistische groei te berekenen. Het is echter

gevaarlijk om op grond hiervan een prognose te maken. Er kunnen immers grote

voorspelfouten ontstaan wanneer de werkelijke tijdreeks minder symmetrisch

is dan een logistische functie. Aan het gebruik van een logistische functie voor

prognosedoelen moet daarom de eis worden gesteld dat er sprake is van een

duidelijke afvlakking van de groei in de laatste jaren. De mogelijke consequentie

is dat in de huidige publicatie nog wordt aangegeven dat een groei niet als

logistisch geschat kan worden, terwijl dit over een aantal jaren wel mogelijk is.
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Samenvattend wordt de keuze voor een logistische groei bepaald door de volgende

criteria:

- Er is sprake van een nieuwe ontwikkeling die vrij recent is ingezet.

- De groei wordt begrensd door een natuurlijke bovengrens.

- Er is een duidelijke afvlakking van de groei waarneembaar.

Volgens de algemene methodiek van de Jukebox-projecten wordt geschat in groei-

voeten, zie paragraaf 3.3. Bij het schatten van een logistische functie zijn er echter

redenen om hiervan af te wijken en op niveaus te schatten.

3.5 Kwaliteit van het model, voorspelfouten

De vraag dringt zich op in hoeverre een indicatie kan worden verkregen van de

kwaliteit van het model en de onzekerheidsmarges rond de prognoses die ermee

worden opgesteld. Uit de KPMGIBEA- en SEO-evaluatie (KPMG, 1998; Theeuwes en

De Winter, 1998) bleek dat indicaties van onzekerheid node gemist worden. Ook

een eerdere SCP-notitie (Van der Torre en Van Tulder, 1998) benadrukte het belang

van inzicht in onzekerheidsmarges voor beleidsmakers.

Ruwweg kan op twee verschillende manieren een indruk worden gegeven van

onzekerheidsmarges.

1 Via maatstaven, gebaseerd op onzekerheidsmarges, fit, residuen e.d. binnen het

geschatte model (within-sample).

2 Via een retrospectieve evaluatie van voorspelfouten, gemaakt bij voorspelling

met het model (out-of-sample). De SEO-evaluatie bevatte een dergelijke analyse

(vergelijk ook CPB, 1999).

De onder 2 genoemde maatstaven geven in principe een betere indicatie van de

werkelijke onzekerheden dan de onder 1 genoemde. De benadering onder 1 bekijkt

immers alleen de onzekerheden binnen de 'horizon' van het geschatte model, zowel

qua structuur als qua tijdsperiode. Deze methode houdt bovendien geen rekening

met onzekerheden in de exogenen die bij het opstellen van prognoses een rol

spelen. De onder 2 genoemde methode gaat daarentegen retrospectief uit van het

volledige proces van de prognosevorming. Deze methode is echter sterk afhankelijk

van 'toevalstreffers', omdat in de praktijk slechts een beperkt aantal prognoses en

realisaties vergeleken kan worden. De vraag in hoeverre de op deze manier bereikte

conclusies generaliseerbaar zijn, blijft daarmee open.

Beide indicatieve methoden zullen hier worden toegepast. Allereerst wordt per

onderdeel van het model aangegeven welk percentage van de variantie in de

'te verklaren' variabele door het model wordt 'verklaard' (via de gebruikelijke

maatstaf, de R2). Daarnaast wordt een schatting gegeven van de gemiddelde
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absolute afwijking tussen' gefitte' groeivoet en werkelijke groeivoet (vergelijk ook

Steinmann e.a., 1999, pp. 56-57). De gebruikte maatstaf staat in de literatuur bekend

als de mean absolute percentage error (MAPE).

Vanwege het gecombineerde en simultane karakter van het model is het niet

haalbaar om uit formules een berekening af te leiden van de uit het model volgende

onzekerheidsmarges. Een bij de toekomstige opstelling toe te passen alternatief is

een benadering via Monte-Carlo-simulaties (interne notitie WODC, binnenkort te

verschijnen).

De tweede methode, een evaluatie achteraf van met het model gedane voorspel-

lingen en de daarbij optredende voorspelfouten, is pas werkelijk toe te passen nadat

het model enkele keren is gebruikt voor prognoses. Het is echter wel mogelijk om

een situatie te simuleren waarin het model in 1990 zou zijn opgesteld, met de toen

bekende gegevens. De daaruit resulterende' prognose' valt dan te vergelijken met de

inmiddels bekende werkelijke ontwikkelingen na 1990 en de prognoses die destijds

via andere methoden werden opgesteld. Benadrukt wordt dat een dergelijke

vergelijking vanwege het zeer beperkte karakter sterk door 'toevalstreffers' kan

worden beïnvloed. Desalniettemin worden aanzetten gegeven voor een eerste

evaluatie van dit type.

Een ander aspect van de kwaliteit van het model betreft de stabiliteit van de relaties

in het model. Naarmate relaties over een langere periode stabiel zijn, geeft dit meer

vertrouwen in (de voorspelkracht van) het model. Ook deze stabiliteit komt bij de

presentatie van de onderdelen van het model aan de orde.
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Achtergronden van jeugdproblematiek

Een belangrijk uitgangspunt voor het verklaringsmodel is het vóórkomen van

opvoedingsproblemen en criminaliteit bij jongeren. Paragraaf 4.1 gaat daarom

in op de literatuur over de maatschappelijke factoren die met deze problemen

kunnen samenhangen en dus potentiële variabelen in het model zijn. Paragraaf 4.2

behandelt verschillen tussen het microniveau en het macroniveau. Paragraaf 4.3

geeft een nadere concretisering van de gebruikte variabelen en schetst hun

ontwikkeling in Nederland.

4.1 Literatuurverkenning

Bij de beschrijving van het Jukebox- 1 -model 14 is ingegaan op verschillende

theoretische benaderingen van criminaliteit in het algemeen en de mogelijkheden

om deze naar empirisch bruikbare variabelen te vertalen. In dit rapport komt

specifiek de jeugdproblematiek en de jeugdcriminaliteit aan de orde. Wat zegt de

literatuur nu over de achtergrond van opvoedingsproblemen en problematisch, in

het bijzonder crimineel gedrag van jongeren?

Over de achtergronden van jeugdcriminaliteit is veel gepubliceerd. Naast een

grote diversiteit in de onderzochte typen criminaliteit (criminaliteit onder

meisjes, geweldscriminaliteit, criminaliteit onder allochtonen, etc.) bestaat

er ook een grote verscheidenheid in de gebruikte theorie en onderzoeksmethode.

Wel gaat het steeds om onderzoek naar verschillen tussen individuele jongeren. In

deze paragraaf wordt geïnventariseerd welke variabelen volgens de geraadpleegde

literatuur voorspellers zijn voor (jeugd)criminaliteit. De achterliggende theorieën

worden niet in aanmerking genomen; de hierin geïnteresseerde lezer wordt

verwezen naar bijvoorbeeld Van Dijk e.a. (1995) en Van Acker (1998). In het

volgende overzicht worden verder de gedragskenmerken die sterke verwantschap

vertonen met crimineel gedrag buiten beschouwing gelaten. Zo wordt de in de

literatuur vermelde samenhang tussen spijbelen en crimineel gedrag niet genoemd,

omdat verondersteld wordt dat beide onderdeel zijn van een breed scala aan

probleemgedragingen dat verklaard wordt uit meer structurele variabelen als

opvoedingskenmerken e.d. Om dezelfde reden blijft ook crimineel gedrag in het

verleden buiten beschouwing.

14 Werkgroep Prognose Sanctiecapaciteit, 1997, bijlage 3.1.
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Tabel 1: Risicofactoren jeugd naar type

kenmerken van het kind

- mannelijk geslacht
- leeftijd

- allochtone status
- laag IQ

vroegtijdig en frequent
gebruik van (soft)drugs en/of
alcohol

slachtofferervaringen op

lichamelijk, seksueel of

psychisch gebied

gebrek aan toekomst-

perspectief

al op jonge leeftijd in contact
met politie en kinderbescher-
ming
concentratieproblemen
ADHD

kenmerken van de directe omgeving
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- opgroeien in een eenoudergezin, pleeggezin, bij familie of

kennissen

- echtscheiding en/of stiefouderschap
- groot gezin (meer dan vier kinderen)

- moeder was reeds op jonge leeftijd (18 jaar of jonger)
zwanger

ouders met een mishandelings- of kinderbeschermings-
verleden

- alcohol- of drugsverslaving ouders
- laag opleidingsniveau ouders

laag gezinsinkomen

(langdurige) werkloosheid ouder(s)
financiële, sociale en emotionele problemen in het gezin
verwaarlozing of mishandeling van het kind
zeer toegeeflijke, strenge of inconsequente opvoeding
tekort aan toezicht en betrokkenheid ouders
veelvuldig verhuizen en wisselen van school

crimineel gedrag van andere gezinsleden en vrienden
wonen in een grote of middelgrote stad
kwaliteit van de woonbuurt en huisvesting

Tabel 1 geeft een overzicht van variabelen die in de literatuur vaak worden genoemd

als risicofactoren voor het ontstaan van gedragsproblemen en delinquent gedrag bij

jeugdigen (Van Dijk e.a., 1995; Ferwerda e.a., 1996; Junger-Tas, 1996; Bruinsma,

1997; Ministerie van Binnenlandse Zaken, Criminaliteit in relatie tot de integratie

van etnische minderheden, 1997; Van Acker, 1998; Beke e.a., 1998; Bol e.a., 1998; Van

der Heiden-Attema en Bol, 2000). De variabelen zijn gerubriceerd in de categorieën

kindfactoren, gezinsfactoren of omgevingsfactoren. Uiteraard kan er wisselwerking

en samenhang tussen de diverse factoren bestaan. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat

het effect van een factor in de ene kolom pas optreedt in combinatie met factoren

uit andere kolommen.

Individuele of kindkenmerken liggen deels in de sfeer van genetische en biologische

eigenschappen. Zo wijzen empirische studies bijvoorbeeld op het belang van

geslacht. Meisjes zijn minder geneigd tot criminaliteit dan jongens, al is de grootte

van de verschillen afhankelijk van de aard van de misdrijven en de leeftijd (zie

bijvoorbeeld Schreuders e.a., 1999, pp; 75-77). De relatieve toename van het aantal

gehoorde verdachten is in de periode 1994-1998 bij meisjes groter dan bij jongens

(idem, p. 73). Hoewel de verschillen dus niet constant zijn in de tijd, is er echter op
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Tabel 1 vervolg

kenmerken van de maatschappij

- situationele preventie (gelegenheid tot
diefstal)

- afwezigheid van sociale controle

- maatschappelijke desintegratie
- ongelijkheid in kansen om maatschap-

pelijk belangrijke doelen te bereiken
- prijs van alcoholische dranken en

rookwaren (determinant van de

consumptie)
- een veelheid aan culturen
- gewelddadige televisieprogramma's
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langere termijn bezien van een grote'inhaalslag' ten opzichte van jongens geen

sprake (Mertens e.a., 1998, p. 129).

Ook bij allochtone herkomst zouden genetische factoren een rol kunnen spelen,

maar zeker is dat allochtonen een andere sociale en culturele achtergrond kennen

dan autochtonen. Allochtonen zorgen relatief voor meer criminaliteit dan autoch-

tonen. Met name Marokkaanse en Antilliaanse jongeren vallen in negatieve zin op.

De oververtegenwoordiging van deze groepen jongeren in de criminaliteit kan

waarschijnlijk niet geheel, maar wel voor een deel (ongeveer de helft), worden

verklaard uit verschillen in ongelijke maatschappelijke omstandigheden (onderkant

van de arbeidsmarkt, gebrekkige scholing, etc.). Allochtone jongeren produceren

anderhalf- tot driemaal zoveel criminaliteit als autochtone jongeren in vergelijkbare

sociaal-economische omstandigheden. (Leuw, 1997; nota 'Criminaliteit in relatie tot

de integratie van etnische minderheidsgroepen' (CRIEM), 1997). Overigens valt een

onderscheid te maken tussen allochtonen van de eerste generatie (niet in Nederland

geborenen) en allochtonen van de tweede generatie (kinderen van niet in Nederland

geboren ouder(s)). Allochtonen van de tweede generatie worden in de genoemde

studies over het algemeen niet onderzocht of niet onderscheiden.
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De tweede groep factoren zijn de kenmerken van de omgeving waar het kind in

verkeert. Naast een falende gezinsopvoeding worden delinquente vrienden als

belangrijke factor aangevoerd. Junger-Tas (1996) stelt dat gezinsfactoren de

krachtigste voorspellers zijn van delinquent gedrag op latere leeftijd. Deze

gezinsfactoren worden gespecificeerd naar'mate van toezicht', 'de mate en

kwaliteit van discipline' en 'de affectieve band tussen ouders en kind'. Structurele

achtergrondkenmerken zoals sterke prikkelbaarheid, laag geboortegewicht, ADHD,

impulsiviteit, extraversie en een laag IQ zouden de ontwikkeling van crimineel

gedrag bij jongeren niet rechtstreeks beïnvloeden, maar wel indirect via gezins-

processen. Iets soortgelijks geldt voor structurele variabelen zoals demografische

en sociaal-economische status. Ook deze hebben weinig rechtstreekse invloed

op de ontwikkeling van crimineel gedrag, maar zijn voornamelijk indirect van

invloed via de kwaliteit van de sociale interacties met ouders en peers (Sampson

en Laub, 1993). Deze indirecte invloeden kunnen verklaren waarom kinderen die

opgroeien in eenoudergezinnen een verhoogd risico op delinquentie vertonen.

Zo is het mogelijk dat de ouder de opvoeding minder goed aankan als gevolg van

problemen op financieel, sociaal en emotioneel vlak. Volgens deze redenering kan

ook een verband worden gelegd tussen delinquentie enerzijds en werkloosheid,

veelvuldig verhuizen, buitenshuis werken van de moeder, een groot gezin en

allochtone status anderzijds.

De invloed van risicofactoren op de ontwikkeling van crimineel gedrag blijkt

afhankelijk van het aantal en de aard van de risicofactoren dat in het spel is. In de

literatuur wordt benadrukt dat het vooral de cumulatie van risicofactoren is die

resulteert in crimineel gedrag (onder meer Bruinsma, 1997; Bol e.a., 1998). Zo

blijken biologische en sociale risicofactoren elkaar in grote mate te versterken. Van

der Heiden-Attema en Bol (2000, p. 90) constateren dat niet zozeer het aantal, maar

vooral de aard van de risicofactoren en de leeftijd waarop jongeren er aan worden

blootgesteld, van belang is. Risicofactoren zijn daarbij antisociaal en afwijkend

gedrag, justitieel verleden en kenmerken van school en vrienden.

Tevens is de invloed afhankelijk van de leeftijd van het kind. Longitudinaal onder-

zoek van Farrington (1997) wijst uit dat risicofactoren leeftijdsafhankelijk zijn.

Belangrijke risicofactoren voor kinderen van omstreeks negen jaar zijn een laag

gezinsinkomen, een slechte behuizing, opgroeiend in een groot gezin of in een

gezin met een veroordeelde ouder, een laag IQ op niet-verbaal gebied en een slecht

pedagogisch gezinsklimaat. Rond het achttiende levensjaar zijn risicofactoren als

ongeschoold handwerk, instabiele arbeidsdeelname, slechte relatie met ouders,

omgang met een antisociale groep en zwaar alcoholgebruik meer van invloed.

Bol e.a. (1998) hebben de achtergronden van geweldscriminaliteit onder jeugdigen

in kaart gebracht. De auteurs stellen dat de kans dat een kind in de tienerjaren

gewelddadig gedrag vertoont, groter is naarmate het eerder aan risicofactoren

wordt blootgesteld.
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4.2 Micro- en macroniveau
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Het is nuttig om onderscheid te maken tussen micro- en macrovariabelen. Micro-

variabelen zijn kenmerken van individuen of gezinnen (de eerste twee kolommen

van tabel 1). Macrovariabelen zijn kenmerken van grote bevolkingsgroepen (derde

kolom van tabel 1). Vaak gaat het bij macrovariabelen om de optelling van

individuele kenmerken. Zo is het landelijke aantal werklozen de som van het

aantal werkloze individuen. In sommige gevallen is de rekenkundige relatie tussen

micro- en macrokenmerken echter ingewikkelder, zoals bij de inkomensongelijk-

heid. Op macroniveau spelen ook omgevingsvariabelen die in het geheel niet zijn

te herleiden tot individuele kenmerken, zoals het klimaat.

De in paragraaf 4.1 besproken literatuurverkenning over opvoedingsproblematiek en

jeugdcriminaliteit heeft uitsluitend betrekking op micro-onderzoek. Daarin blijken

de voornaamste verklarende variabelen kenmerken te zijn van sociale interacties

met ouders en peers. Belangrijke structurele oorzaken zijn gebroken gezinnen en

allochtone gezinnen. Ook economische kenmerken van het gezin, zoals inkomen

en werkloosheid, spelen op microniveau een rol.

In een ander type onderzoek worden macrovariabelen gebruikt ter verklaring van de

criminaliteit op macroniveau. Hierbij kan nog onderscheid worden gemaakt tussen

dwarsdoorsnede-onderzoek, waarbij verschillende geografische gebieden worden

vergeleken, en tijdreeksanalyse, waarbij de ontwikkeling in de tijd wordt bestudeerd.

In deze drie gevallen (micro, dwarsdoorsnede en tijdreeks) kunnen dezelfde

variabelen een verschillende betekenis hebben. Zo wijst in micro-onderzoek de

variabele echtscheiding naar opvoedingsproblemen. In een tijdreeksonderzoek kan

een toename van het aantal echtscheidingen ook verwijzen naar sociaal-culturele

en economische processen. Verder heeft het aantal echtscheidingen via'gezins-

verdunning' gevolgen voor de gelegenheid tot criminaliteit, via een toename van het

aantal huishoudens, huizen en auto's.15 Dit zijn macrovariabelen die op microniveau

weinig betekenis hebben.

Benadrukt moet worden dat het hier gepresenteerde model geen analyse levert

van de individuele determinanten van crimineel gedrag (op microniveau), maar is

bedoeld om op macroniveau de maatschappelijke ontwikkelingen te schetsen die

effect hebben op de ontwikkeling van de jeugdproblematiek. Het is daarom mogelijk

dat het effect van de verklarende variabelen anders is dan verwacht zou worden op

basis van empirisch onderzoek naar individuele verschillen op microniveau.

15 'Gezinsverdunning' is het verschijnsel dat het gemiddelde aantal personen per huishouden op
macroniveau daalt. Op microniveau corresponderen hiermee de toename van het aantal
eenpersoonshuishoudens en de afname van het kinderaantal.
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4.3 De verklarende variabelen in het model
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Op grond van micro-onderzoek op het gebied van opvoedingsproblematiek,

jeugdproblematiek en jeugddelinquentie blijkt dat deze grootheden vaak dezelfde

voorspellende variabelen hebben en sterk met elkaar samenhangen. Daarom komen

verschillende verklarende variabelen zowel bij de analyses van het civielrechtelijke

als bij die van het strafrechtelijke circuit voor.

Welke van de variabelen die volgens de literatuur op microniveau relevant zijn

gebleken (de eerste twee kolommen van tabel 1) lenen zich nu voor toepassing in

het hier te ontwikkelen verklaringsmodel op macroniveau?

Niet in aanmerking komen risicofactoren van biologische aard. Voorbeelden zijn

geslacht en genetische aanleg. Immers, hoewel agressief gedrag wellicht voor een

deel genetisch is bepaald en zeker in belangrijke mate afhankelijk is van het

geslacht, mag worden verondersteld dat de verdeling van genetische aanleg en

geslacht op macroniveau over tientallen jaren constant blijft en als verklarende

variabele voor de ontwikkeling in de totale omvang van de jeugdcriminaliteit dus

van geen betekenis is.

Evenmin zijn variabelen meegenomen die zelf al behoren tot het scala van probleem-

gedragingen waarvan criminaliteit er één is, bijvoorbeeld spijbelen.

Verder is er vaak een probleem met de operationalisatie van de variabelen. Bij meer

structurele variabelen zoals demografische variabelen en sociaal-economische

status is dit gewoonlijk geen probleem. In paragraaf 4.1 is al vermeld dat deze vaak

hun invloed niet direct uitoefenen, maar via de kwaliteit van intermediaire sociale

processen. Deze zijn dermate lastig te operationaliseren dat consistente tijdreeksen

op macroniveau niet beschikbaar zijn. Bij andere indicatoren zijn wel tijdreeksen

beschikbaar, maar is de interpretatie moeilijk, omdat de betekenis van de variabele

in de loop van de tijd veranderd is. Zo is de schooluitval uit het voorbereidend

beroepsonderwijs (vbo) in de loop van de tijd afgenomen. De interpretatie van dit

gegeven is echter problematisch, als wordt bedacht dat het aantal vbo-leerlingen is

gedaald doordat steeds meer jongeren een hogere opleiding gaan volgen en ook de

waarde van het vbo-diploma op de arbeidsmarkt is verminderd. Het aantal opnames

vanwege drugsverslaving is, vanwege veranderende medische zorg, eveneens een

dubieuze maatstaf. Daarom zijn deze meer intermediaire indicatoren niet verder

in de analyse betrokken.

Een zeer belangrijk praktisch probleem is uiteraard dat er van de relevante varia-

belen voldoende lange tijdreeksen beschikbaar moeten zijn.

Van de overblijvende variabelen is uiteindelijk een deel niet in het definitieve model

opgenomen omdat ze nergens statistisch significant zijn. Bijlage 2 geeft een over-

zicht van de beslissingsregels die zijn gehanteerd bij de keuze om een verklarende

variabele al dan niet in het model op te nemen. Tevens is in deze bijlage vermeld
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Figuur 4: Bevolking van 0 t/m 11 jaar en 12 t/m 17 jaar
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welke variabelen op grond van statistische criteria niet zijn opgenomen in het

definitieve model.

De in dit model opgenomen verklarende macrovariabelen kunnen worden

verdeeld in:

1 demografische factoren;

2 sociaal-economische factoren.

In het strafrechtelijk traject speelt bovendien een groep variabelen die onder

invloed staat van politie en justitie. Deze wordt besproken in paragraaf 6.2.2.
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4.3.1 Demografische factoren

Uiteraard speelt de ontwikkeling van het aantal jeugdigen in de bevolking in de

volgende analyses een rol. De vervolging van jeugdige criminelen is wettelijk

beperkt tot de strafrechtelijk minderjarigen, ofwel de groep die (ten tijde van

het delict) minimaal 12 en maximaal 17 jaar is. In het civielrechtelijke traject zijn

twee leeftijdsklassen onderscheiden: 0 t/m 11 jaar en 12 t/m 17 jaar. Verwacht mag

immers worden dat deze leeftijdsgroepen verschillen in de aard van de problemen

en de determinanten daarvan (zie paragraaf 4.1). Een verdere differentiatie naar

leeftijd stuit op praktische problemen en is waarschijnlijk ook minder zinvol.

Figuur 4 geeft de ontwikkeling van de genoemde twee leeftijdsgroepen.



Hoofdstuk 4 40

Het verloop van het aantal minderjarigen is na de oorlog bepaald door twee

discontinuïteiten:

- in 1946 en 1947 is het aantal geboorten enkele tientallen procenten hoger

dan in de jaren daarvoor en daarna;

- van 1971 tot en met 1975 neemt het aantal geboorten sterk af.

Deze gebeurtenissen zijn met enige vertraging goed terug te zien in figuur 4.

Na de daling in de jaren zeventig is het aantal geboorten weer iets gaan stijgen. Dit

is het gevolg van de groei van het aantal tweedegeneratie-allochtonen. Onder de

autochtonen neemt het aantal geboorten nog steeds iets af, maar lang niet zo sterk

als in de jaren zeventig.

Voor vier van de demografische variabelen die verder op grond van het literatuur-

onderzoek in aanmerking kwamen was er een lange tijdreeks beschikbaar:

- Eerstegeneratie-allochtonen; kinderen die zelf in het buitenland geboren

zijn.16

- Tweedegeneratie-allochtonen; kinderen die in Nederland geboren zijn,

maar van wie minstens één ouder in het buitenland geboren is.17 Het was

mogelijk deze groep te beperken tot allochtonen uit niet-westerse (arme)
landen.

- Kinderen van wie de ouders in het desbetreffende jaar gescheiden zijn.18

- De omvang van de migratie (de som van het aantal immigranten in

Nederland en het aantal mensen die verhuisd zijn naar een andere

gemeente).

Deze variabelen zijn gedeeld door het aantal kinderen in de desbetreffende leeftijds-

groep. De resulterende tijdreeksen worden weergegeven in figuur 5.

Het aantal kinderen betrokken bij echtscheidingen en de eerstegeneratie-alloch-

tonen vertonen hun sterkste groei in de jaren zeventig, de groep tweedegeneratie-

allochtonen begint sterk te groeien omstreeks 1985. De migratie vertoont een

golvende beweging, met dalen in het begin van de jaren zestig en tachtig en een

top in het begin van de jaren zeventig en aan het eind van de periode.

16 In tegenstelling tot de recente CBS-definitie omvat deze groep ook de in het buitenland geboren
kinderen met twee in Nederland geboren ouders. Deze cijfers worden door het CBS geleverd vanaf 1990.

Voor de jaren daarvoor is een schatting gemaakt op grond van immigratiecijfers en daarvoor weer van
volkstellingen. Het is de vraag of de drie delen van deze geconstrueerde tijdreeks goed aansluiten. Voor
de 0- t/m 11-jarigen is deze schatting niet goed gelukt.

17 Deze cijfers kunnen door het CBS pas vanaf 1990 geleverd worden. Voor de jaren daarvoor is

teruggerekend vanaf de leeftijdsopbouw van 1990. Verondersteld is daarbij dat jaarlijks drie op de
duizend kinderen terugkeren.

18 Gecorrigeerd voor de definitieverandering in 1994.
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Figuur 5: Demografische verklarende variabelen, gerelateerd aan de omvang van de

groep 12- t/m 17-jarigen
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4.3.2 Sociaal-economische factoren

0)
m
m

Op grond van de literatuur komen als kandidaatvariabelen naar voren werkloos-

heid, arbeidsongeschiktheid, gemiddeld inkomen en inkomensongelijkheid. Het

inkomen is gedefinieerd als reëel besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking,

teruggerekend naar het prijspeil van 1995. In de analyse bleek alleen inkomen

verklaringskracht te hebben. Daarbij zij aangetekend dat de inkomensontwikkeling

en de ontwikkeling van de werkloosheid een sterke samenhang vertonen: in tijden

van hoogconjunctuur stijgt het inkomen en daalt de werkloosheid, terwijl in tijden

van laagconjunctuur het omgekeerde gebeurt.

De ontwikkeling van het inkomen wordt weergegeven in figuur 6. Het inkomen

blijkt vrij gelijkmatig te groeien. In het begin van de jaren tachtig is er echter een

kleine daling.
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Figuur 6: Gemiddeld reëel besteedbaar jaarinkomen per hoofd van de Nederlandse

bevolking'
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Het civielrechtelijk traject

In hoofdstuk 2 kwam aan de orde hoe ernstige jeugd- en opvoedingsproblemen

kunnen leiden tot een maatregel van kinderbescherming, in de vorm van een

ondertoezichtstelling (ots) of een voogdijmaatregel. Eventueel kan daarbij sprake

zijn van plaatsing in een opvang- of behandelinrichting (zie figuur 2). Dit hoofdstuk

gaat in op het deel van het model dat betrekking heeft op deze civiele plaatsingen

in jeugdinrichtingen.
De eerste stap van de analyse betreft de ots- en voogdijmaatregelenl9, 20 en komt

aan de orde in paragraaf 5.1. Paragraaf 5.2 gaat vervolgens in op de vraag in hoeverre

deze maatregelen leiden tot instroom in jeugdinrichtingen. Deze instroom bepaalt

tezamen met de al in de inrichtingen geplaatsten de capaciteitsbehoefte.

5.1 Maatregelen kinderbescherming

5.1.1 Beschrijving

De determinanten die leiden tot ots of voogdij zijn in het algemeen ook de

determinanten van ernstige opvoedingsproblemen. In 1998 betreft circa 32%

van de problemen bij beschermingszaken verzorgingsproblemen of 'pedagogische

onmacht', in 23% van de gevallen was sprake van onhanteerbaar gedrag van het

kind. Strafbaar gedrag van kind of ouders is in 4% van de gevallen de achtergrond

(DPJS, Jaarboek 1999, p. 210).
Uit het literatuuronderzoek (zie hoofdstuk 4) komen enige determinanten van

jeugdproblematiek naar voren die in de analyse kunnen worden betrokken. Vaak

blijkt overigens op microniveau sprake te zijn van een combinatie van factoren die

19 Overwogen is om als meer primaire indicator voor jeugdproblematiek het aantal meldingen van

opvoedingsproblemen als indicator te nemen. Het is echter zeer goed denkbaar dat dit cijfer gevoelig
is voor de maatschappelijke aandacht voor bijvoorbeeld zaken als kinderporno, incest, e.d. en zich
daardoor grilliger gedraagt dan het aantal maatregelen van kinderbescherming. Een ander mogelijke

indicator, het aantal door de RvdK gedane rekesten tot een maatregel, is evenmin aantrekkelijk omdat
cijfers hierover slechts vanaf 1989 bekend zijn. Bovendien volgt de rechter het rekest van de RvdK bijna

altijd op, zodat er praktisch gezien niet veel verschil is met (de trend in) het aantal maatregelen.

20 De (tot voor kort bestaande) voorlopig toevertrouwden (snelle plaatsingen in crisissituaties) worden
niet apart meegeteld, omdat bij deze pupillen over het algemeen later tot een ots- of voogdijmaatregel

wordt besloten. De tot 1995 bestaande strafrechtelijke ots wordt eveneens bij het aantal ots'en mee-
geteld en gezien als voorloper van de via de politie (en dus het strafrechtelijk circuit) geïndiceerde

civielrechtelijke maatregelen.
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Tabel 2: Ontwikkeling ots- en voogdijmaatregelen (indices, 1955=100)
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jaar ots+voogdij ots+voogdij ots+voogdij ots+voogdij

per 100.000 per 100.000 per 100.000

personen van personen van personen van

0-11 jaar 12-17 jaar 18-21 jaar

1955 niveau 8.229 143 356 155

1955 index 100 100 100 100

1960 103 102 86 74

1965 95 94 74 47

1970 76 80 55 32

1975 43 43 34 9

1980 40 40 35 5

1985 44 48 41 7

1990 47 60 49 *

1995 62 77 66

Sinds 1988 niet meer mogelijk.

de problematiek veroorzaakt. In de hier uitgevoerde macroanalyse kan deze

cumulatie van factoren niet expliciet worden meegenomen.

Paragraaf 4.3 gaf een beeld van de demografische en economische variabelen die in

aanmerking komen als' verklarende variabelen' in de analyse van het aantal maat-

regelen per minderjarige. Het gaat daarbij allereerst om een aantal demografische

variabelen: de omvang van de eerste- en tweedegeneratie-allochtonen, het aantal

kinderen van wie de ouders dat jaar gescheiden zijn en de omvang van de migratie.

Als indicatie van de economische ontwikkeling is het reële inkomen per hoofd van

de bevolking gebruikt.

Opvoedingsproblemen bij jongere en oudere kinderen kunnen verschillende

achtergronden hebben (zie ook paragraaf 4.1) en daarom anders worden behandeld.

Bovendien is voor jongeren tot 12 jaar alleen een civielrechtelijke benadering en

sinds kort ook de zogenaamde STOP-reactie mogelijk. Laatstgenoemde reactie is

een meer vrijwillig alternatief voor een Halt-afdoening (zie voor Halt paragraaf 6.3).

Daarnaast is het te verwachten dat bij jongere kinderen een kinderbeschermings-

maatregel minder snel tot plaatsing in een justitiële inrichting zal leiden. Daarom

wordt in de analyse een onderscheid gemaakt tussen ots- en voogdijmaatregelen

bij jongeren tot 12 jaar en bij jongeren tussen 12 en 17 jaar.

Tabel 2 geeft, als startpunt van de analyse, voor de periode 1955-1995 de ontwik-

keling van het aantal per jaar ingegane ots- en voogdijmaatregelen. Tot 1988 kon

de maatregel ook worden opgelegd aan 18- t/m 21-jarigen. Daarom geeft de tabel
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Figuur 7: Aantal maatregelen kinderbescherming per 100.000 minderjarigen
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ook het aantal maatregelen voor de drie leeftijdsklassen 0 t/m 11 jaar, 12 t/m 17

jaar en 18 t/m 21 jaar per 100.000 minderjarigen. De voogdijmaatregelen die

betrekking hebben op alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) zijn hier

en in het navolgende uit de cijfers geëlimineerd. Deze specifieke categorieën

voogdijmaatregelen worden in beleid en financiering volgens een apart circuit

behandeld. Figuur 7 geeft voor 0- t/m 11-jarigen en 12- t/m 17-jarigen eveneens

de ontwikkeling van het aantal maatregelen per 100.000 minderjarigen uit de

betreffende groep.

Het aantal ots- en voogdijmaatregelen (tweede kolom in de tabel) daalde in de

periode 1955-1995 met 38%. Dit is met name het gevolg van een scherpe daling in

de jaren zestig en de eerste helft van de jaren zeventig. Daarna heeft zich weer een

stijging voorgedaan. Deze ontwikkeling is de resultante van vele factoren, waarvan

de demografische ontwikkeling van het aantal jeugdigen er één is. Het effect daar-

van is geëlimineerd in de volgende drie kolommen van de tabel en in de grafiek.

Deze zijn gerelateerd aan de omvang van de betreffende leeftijdsgroep.

De laatste kolom van de tabel laat zien dat de praktijk van ots- en voogdijmaatrege-

len bij 18-plussers al bijna was verlaten, toen deze bij de verlaging van de meerder-

jarigheidsgrens in 1988 geheel verdween. Bij de 0- t/m 11-jarigen en de 12- t/m 17-

jarigen vertoont het aantal opgelegde maatregelen in eerste deel van de periode

eveneens een duidelijk dalende tendens, die bij de 12- t/m 17-jarigen overigens

eerder inzet dan bij de 0- t/m 11-jarigen. Met name in de periode 1970-1975 is de

terugloop van de toepassing van maatregelen zeer sterk. Na 1980 verandert het

beeld en neemt het percentage maatregelen weer toe.
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Figuur 7 laat zien dat de maatregel bij 12- t/m 17-jarigen over de hele periode

relatief vaker wordt toegepast dan bij 0- t/m 11-jarigen. De terugloop van het aantal

maatregelen per 100.000 is weliswaar sterker bij de 12- t/m 17- jarigen (-27% in de

periode 1957-1998) dan bij de 0- t/m 11-jarigen (-14% in dezelfde periode), maar het

relatieve aantal maatregelen ligt bij de 12- t/m 17-jarigen nog altijd circa twee maal

zo hoog als bij de 0- t/m 11-jarigen (258 respectievelijk 123 per 100.000).

Binnen het geheel van ots- en voogdijmaatregelen is overigens. waarschijnlijk sprake

van substitutie van voogdij- door ots-maatregelen. Zo daalde het aantal voogdij-

maatregelen veel sterker dan het aantal ots-maatregelen.

De opvattingen over de rol van de kinderbescherming en de civielrechtelijke maat-

regel in reactie op eventuele jeugdproblematiek zijn aan veranderingen onderhevig

geweest. Zo constateerde Junger-Tas halverwege de beschouwde periode dat in de

kinderbescherming sprake was een verschuiving van een 'rechtsmodel' naar een

'welzijsmodel' (Junger-Tas, 1980). Ook in later jaren is waarschijnlijk sprake van

substitutie van strafrechtelijke door civielrechtelijke maatregelen. Meer dan vroeger

worden door de politie aangehouden jeugdige verdachten via de RvdK naar het

civielrechtelijke circuit geloodst, hetgeen zich kan uiten in een stijging van het

aantal maatregelen (zie bijvoorbeeld Jeugdbescherming en reclassering in cijfers,

DJR, 1993). In een ander opzicht uit deze trend zich in een geleidelijke vermindering

en uiteindelijk in afschaffing van de strafrechtelijke ots-maatregelen, die overigens

wel in bovenstaande cijfers zijn vervat. Deze laatste vorm van substitutie leidt dus

tot een verschuiving binnen de groep ots-maatregelen en uit zich niet in de in tabel

2 en figuur 7 geschetste ontwikkelingen.

In het officiële beleid wordt een maatregel tegenwoordig gezien als laatste

redmiddel.21 Wèl wordt door sommigen gesteld dat het plaatsgebrek in inrichtingen,

dat in een deel van de laatste periode is opgetreden, het aantal maatregelen heeft

gestimuleerd. Ots-gestelden krijgen bij plaatsgebrek weliswaar lagere prioriteit dan

strafrechtelijk te plaatsen pupillen, maar hogere prioriteit dan pupillen voor wie

anders dan op grond van een straf of maatregel plaatsing wordt gevraagd. Deze

laatste groep komt overigens alleen bij niet-justitiële inrichtingen voor. Harde

gegevens over de genoemde effecten ontbreken echter.

5.1.2 De vergelijkingen in het model

Algemene beschrijving

In het model zijn de in paragraaf 4.3 besproken verklarende variabelen van demo-

grafische en economische aard betrokken. Daarnaast is bekeken of indicatoren van

meer intermediaire of indirecte aard, zoals schooluitval en het aantal opnamen van

21 Memorie van toelichting bij de Herziening van de maatregel van ondertoezichtstelling van minder-

jarigen (23003).
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de ouders in ziekenhuizen in verband met drugsverslaving, een additionele en

significante verklaringskracht hebben. Dit bleek niet het geval.

In het bovenstaande is reeds gesteld dat het aantal maatregelen mogelijk beïnvloed

is door veranderende maatschappelijke opvattingen over de wenselijkheid van

maatregelen. Op diverse manieren is onderzocht of (indirecte) indicatoren van

maatschappelijke opvattingen een bijdrage kunnen leveren aan de verklaring van

de geschetste ontwikkelingen. Punitiviteit, geïndiceerd via de gemiddelde straffen

opgelegd voor misdrijven in totaal en voor geweldsmisdrijven in het bijzonder,

blijkt geen verklaring te bieden. Globaal gemeten opvattingen over punitiviteit

in de bevolking (SCP, 1998, p. 637), in de vorm van de wenselijkheid van straffen

in plaats van andere methoden, vertonen evenmin een duidelijk verband met de

ontwikkeling van het aantal maatregelen. Van mogelijke alternatieve indicaties van

veranderende maatschappelijke opvattingen, zoals verkiezingsuitslagen of gegevens

over (on)kerkelijkheid, zijn geen consistente tijdreeksen aanwezig. Dit type maat-

staven is bovendien vaak niet eenduidig te interpreteren (verkiezingsuitslagen) of

vertoont een zeer trendmatige ontwikkeling (ontkerkelijking).

Sommige in de analyse betrokken verklarende variabelen kunnen (mede) een

maatstaf vormen voor veranderende maatschappelijke opvattingen. Dit geldt

bijvoorbeeld voor de variabele' echtscheidingen', waarvan de ontwikkeling

mogelijk een maatstaf is voor veranderende opvattingen over huwelijk e.d. (zie

ook paragraaf 4.2).

Jongeren kunnen ook in het civielrechtelijk traject terechtkomen als gevolg van

crimineel gedrag. Daarom is onderzocht of de verklaringskracht van het model

verbetert door het aantal verdachten als verklarende variabele op te nemen. Dit

bleek niet het geval.

Vaak heeft de vrijwillige jeugdhulpverlening (zie hoofdstuk 2) zich al beziggehouden

met de problemen van jongeren die met justitie in aanraking komen, maar zonder

het gewenste resultaat. Omdat goede consistente cijfers over de kwaliteit van de

vrijwillige jeugdhulpverlening ontbreken, kan de rol hiervan niet expliciet in beeld

worden gebracht.

Een maatregel van kinderbescherming komt tot stand via een verzoek van de RvdK

aan de rechter. Potentieel heeft dus de capaciteit van de RvdK en de rechters effect

op het aantal maatregelen. Bij de RvdK wordt reeds geruime tijd een systeem van

financiering op basis van geleverde productie ('output') gevolgd. De financiering is

echter afhankelijk van het aantal maatregelen van de afgelopen jaren. Daarom kan

sprake zijn van een zeker vertragend effect van de financiering op de ontwikkeling

van het aantal maatregelen (zie paragraaf 3.2.1). Er werd echter in de analyse geen

aantoonbaar beperkend effect van de middelen van de RvdK gevonden. De capaciteit

van de (kinder)rechter is bij gebrek aan gegevens evenmin expliciet in de analyse

betrokken.
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Na eliminatie van niet-significante variabelen (zie bijlage 2) resulteert een verge-

lijking ter' verklaring' van het aantal maatregelen per relevante groep jeugdigen.

Hierin zijn twee demografische variabelen opgenomen: het aantal kinderen

betrokken bij echtscheidingen en het aantal migranten. Het aantal allochtonen van

de eerste of tweede generatie blijkt geen aantoonbare invloed te hebben, en het

werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidspercentage evenmin. De economische

ontwikkeling speelt wel een rol, via de ontwikkeling van het gemiddeld besteedbaar

inkomen.

Formele beschrijving

De volgende vergelijking vormt het uitgangspunt voor de 'verklaring' van de omvang

van het aantal ots- en voogdij-maatregelen:

(5.1) In Roi = ca; + ceitrend + f3j In M1

Ro; maatregelen kinderbescherming gedeeld door omvang bevolkingsgroep;

i=1: 0-11 jaar; i=2: 12-17 jaar

M) maatschappelijke factor j, vaak geïndiceerd door omvang groep in

verhouding tot relevante bevolkingsgroep, zoals: kinderen scheidende

ouders per minderjarige in bevolking; aantal migranten per 0-11-112-17-

jarige, gemiddeld besteedbaar inkomen

De ontwikkeling van de in de analyse betrokken demografische en economische

variabelen is eerder geschetst in paragraaf 4.3.

5.1.3 Schatting

Tabel 3 geeft de schattingsresultaten van de analyse van het aantal ots- en voogdij-

maatregelen per 100.000 0- t/m 11-jarigen en 12- t/m 17-jarigen in de bevolking.

Gezien het feit dat de geleidelijke vermindering van de voogdijmaatregelen mogelijk

voortkomt uit substitutie door ots-maatregelen, is alleen de analyse van de som van

beide typen maatregelen vermeld.

Bij de interpretatie van de resultaten dient in het oog te worden gehouden dat het

hier gaat om verbanden op macroniveau. De achterliggende causale relaties op

microniveau kunnen divers zijn. Er mag geen directe interpretatie in termen van

kenmerken van maatregelpupillen worden gegeven. Zo betekent een positieve

of negatieve relatie met het aantal kinderen van gescheiden ouders niet nood-

zakelijkerwijs dat deze groep in de populatie ots-gestelden over- respectievelijk

ondervertegenwoordigd is.

Om methodologische redenen die zijn uiteengezet in de paragrafen 3.3.2 en 3.3.3 is

de specificatie gesplitst in een analyse van de langetermijnrelaties en een analyse

van de kortetermijnrelaties. Tabel 3 geeft de geschatte langetermijnrelaties.
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Tabel 3: Submodel maatregelen: langetermijnrelaties

0- t/m 11-jarigen 12- t/m 17-jarigen

constante -4,9*" -5,6"

trend 0,08** 0,06**

gescheiden ouders -0,9** -0,5*"

inkomen -3,1— -1,8**

migratie 0,5* 0,4"

schattingsperiode 1970-1998 1957-1998

R2 0,93 0,96

coïntegratie (P-waarde)° 0,01 0,00

stabiliteit (P-waarde)°° 0,10 0,24

o

oo

significant op 10%-niveau

significant op 5%-niveau

Als de P-waarde <0,10 is, is dit een aanwijzing dat de relatie gecoïntegreerd is.

Als de P-waarde >0,05 is, is dit een aanwijzing voor stabiliteit van de relatie.

De gevonden relatie bij de maatregelen gericht op de 12- t/m 17-jarigen geeft een

stabiele relatie over de hele periode 1957-1997.22 Bij de 0- t/m 11-jarigen is de

relatie alleen gebaseerd op de periode vanaf 1970, omdat de relatie over een

langere periode niet stabiel is.

De in de tabel vermelde coëfficiënten van de verklarende variabelen hebben de

vorm van elasticiteiten. Dat wil zeggen dat zij het geschatte procentuele effect op

het aantal maatregelen aangeven na een toename van 1% van de beschouwde

variabele. Volgens de tabel brengt een toename van bijvoorbeeld de migratie

met 1% een geschatte toename van het aantal maatregelen bij 12- t/m 17-jarigen

van 0,4% met zich mee.

De uitkomsten van de twee analyses vertonen onderling grote overeenkomsten.23 In

beide gevallen kan een duidelijk aantoonbare negatieve relatie worden gelegd met

het aantal kinderen van gescheiden ouders. Dit is in tegenspraak met de positieve

samenhang die in microanalyses is gevonden (zie paragraaf 4.1). In paragraaf 4.2

kwam echter reeds aan de orde dat de ontwikkeling van het aantal echtscheidingen

in de loop van de tijd mogelijk ook een maatstaf is voor veranderende opvattingen

over de 'waarde van het gezin', de mate van individualisering of, conform Theeuwes

en Van Velthoven (1994), 'sociaal normbesef'. Ook de opvattingen over de wenselijk-

22 De hypothese dat de relaties tot 1980 en vanaf 1980 significant van elkaar afwijken, wordt dan ook
wordt verworpen (op 5%-niveau).

23 Toch wordt de hypothese dat beide relatie voor 0-1 1-jarigen en 12-17-jarigen (op een constante na)
identiek zijn via een likelihood-ratio-toets op 5%-niveau verworpen.
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Tabel 4: Submodel maatregelen: kortetermijnrelaties
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0- t/m 11-jarigen 12- t/m 17-jarigen

evenwichtscorrectie -0,7`*

trend (=constante) 0,06*` 0,04"

Agescheiden ouders -0,4* -0,3**
inkomen -2,5** -1,7*`

imigratie 0,6`*

Amaatregelen, 1 jaar vertraagd 0,3*

schattingsperiode 1970-1998 1957-1998

R2 0,66 0,50

stabiliteit (P-waarde)° 0,09 0,06
P-waarde correlatie residu

(Breusch-Godfrey)°O 0,87 0,89

variabele niet in de schatting betrokken

significant op 10%-niveau

significant op 5%-niveau
verschilt niet significant van 1

Als de P-waarde >0,05 is, is dit een aanwijzing voor stabiliteit van de relatie.
Als de P-waarde>0,05 is, is dit een aanwijzing dat er geen correlatie tussen de residuen optreedt.

held van maatregelen in de sfeer van de kinderbescherming zijn in de loop van de

tijd veranderd. De eerder besproken 'pedagogisering van het strafrecht' gaat hiermee

samen. Zo valt aan te nemen dat op macroniveau de liberalisering die zich met

name vanaf het midden van de jaren zestig heeft voltrokken, gepaard ging met zowel

een stijging van het aantal echtscheidingen als een afnemende geneigdheid tot het

toepassen van dwangmaatregelen (zie SCP, 1980, p. 171).

Overigens is ook een meer direct verband mogelijk. Als de ouders scheiden en het

kind door de rechter wordt toegewezen aan de meest voor de opvoeding geschikte

ouder, kan immers ots worden voorkomen. Daar waar vroeger het kind via ots

uit een problematische thuissituatie werd gehaald, biedt in later tijden de

echtscheiding soms een alternatief.

De welvaartsontwikkeling, geïndiceerd door de ontwikkeling van het reëel

besteedbaar inkomen, heeft een aantoonbare negatieve relatie met het aantal

maatregelen. Dit is in overeenstemming met microanalyses (zie hoofdstuk 4).

Daarbij past de kanttekening dat, ook in de tijd, inkomen en opleiding sterk met

elkaar samenhangen. Dit kan betekenen dat dit effect niet alleen samenhangt met

toenemende welvaart, maar ook met het gestegen opleidingsniveau van de bij de

opvoeding betrokkenen.



Het civielrechtelijk traject

Een derde belangrijke verklarende variabele in de relatie is de (binnen- en buiten-

landse) migratie. Deze variabele is te zien als een maatstaf voor de mate van

mobiliteit en sociale stabiliteit in huishoudens: daar waar sprake is van veel

verhuizingen, zullen de sociale verbanden relatief los zijn, met mogelijk nadelige

gevolgen voor de opvoeding (zie ook paragraaf 4.1).

Daarnaast treedt er een belangrijke, niet nader geduide, positieve trendmatige

ontwikkeling op van 6 tot 8% per jaar over de hele periode. Deze sterke positieve

trend is echter tot 1980 meer dan gecompenseerd door drukkende effecten van

welvaartsontwikkelingen en veranderende opvattingen over het gezin. Daardoor

is het aantal maatregelen tot 1980 toch gedaald (zie figuur 7).
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Tabel 4 geeft de kortetermijneffecten weer. De coëfficiënt van de evenwichts-

correctie geeft aan hoe sterk eventuele afwijkingen van de langetermijnrelatie

doorwerken in de ontwikkeling van jaar op jaar. Een coëfficiënt van 0 wijst erop dat

de langetermijnrelatie geen enkele rol speelt; bij een coëfficiënt van -1 daarentegen

werkt de langetermijnrelatie volledig door. Bij de 0- t/m 11-jarigen is dat laatste het

geval. Bij de 12- t/m 17-jarigen is de invloed van de langetermijnrelatie geringer,

maar gezien de coëfficiënt van -0,7 nog altijd aanzienlijk.

5.1.4 De 'fit'

De hier geschatte relaties zijn bedoeld ter onderbouwing van de prognose van de

door Justitie benodigde capaciteit van jeugdvoorzieningen (zie hoofdstuk 1). Deze

prognoses bestrijken een periode van zes jaar'vooruit'. Op twee manieren wordt hier

getracht een indicatie te verkrijgen van de prestaties van het model in dat verband.

In de eerste plaats komt in tabel 5 de fit van het geschatte model (i.e. de mate

waarin het model aansluit bij de empirische waarnemingen) aan de orde. De tabel

brengt op twee manieren in beeld hoe groot de gemiddelde (absolute waarden van

de) procentuele afwijkingen zijn tussen de werkelijke en de volgens het model

geschatte waarden in aantallen maatregelen (zie ook paragraaf 3.5). Allereerst

komt de'fit één jaar vooruit' in beeld. Daarnaast geeft de tabel, met het oog op de

horizon van de prognose, de'fit zes jaar vooruit'. Daarbij past de kanttekening dat

een evenwichtscorrectiemodel (ECM) ook nadrukkelijk bedoeld is om de eventuele

langetermijnrelatie in de analyse te betrekken.

Met nadruk zij gesteld dat deze maatstaven niet aangeven hoe groot de te

verwachten fouten zijn in de prognoses die met dit model worden gemaakt. Een

echte prognose heeft immers betrekking op jaren die vallen buiten de periode

waarover gegevens van de verklarende variabelen bekend zijn. Hier is slechts sprake

van een maatstaf voor de mate waarin het model aansluit bij de waarnemingen

binnen de periode. Dit betekent dat werkelijke fouten in de prognoses gemiddeld

groter zullen zijn.
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Figuur B. Aantal maatregelen kinderbescherming per 100.000 0- t/m 11-jarigen in de
bevolking: realisatie en voorspelde waarde, zes jaar vooruit
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Figuur 9: Aantal maatregelen kinderbescherming per 100.000 12- t/m 17-jarigen in de
bevolking: realisatie en voorspelde waarde, zes jaar vooruit

400

350

300

250

200

150

100

50

0 o )n o )n o )n o )n
Off) al 0)) O ^) rn CD

0)
m

realisatie

•••••••••• voorspelde waarde



Het civielrechtelijk traject

Tabel 5: Gemiddelde procentuele fout' bij het voorspellen van het aantal kinder-

beschermingsmaatregelen, 1 jaar en 6 jaar vooruit, bij drie methoden
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schattingsmethode 0- tlm 11-jarigen 12- t/m 17-jarigen

1 jaar 6 jaar 1 jaar 6 jaar

langetermijnvergelijking 6,7 6,5 6,0 5,2
ECM 5,7 5,6 5,2 4,7

groeivoeten 8,3 16,5 6,1 13,6

mean absolute percentage error

Tabel 5 geeft de resultaten van deze berekening bij drie benaderingen:

1 een schatting volgens de langetermijnrelatie (zie tabel 3; 'op niveaus');

2 een schatting volgens de kortetermijnrelatie met evenwichtscorrectie (zie

tabel 4 - ECM);

3 een schatting waarin alleen groeivoeten zijn opgenomen (niet in tabel

weergegeven); in tegenstelling tot het ECM speelt in deze schatting geen

langetermijnrelatie een rol.

Uit deze tabel blijkt dat de fit met het ECM duidelijk beter is dan met een model dat

gebaseerd is op eerste verschillen. Dit blijkt met name bij beschouwing over een

langere periode vooruit. Ten opzichte van de langetermijnvergelijking is de fit van

het ECM iets beter. Bij het ECM is de fit bij de maatregelen rond 12- t/m 17-jarigen

beter dan bij de 0- t/m 11-jarigen.

De figuren 8 en 9 geven de werkelijke waarde en de'voorspelde' waarde zes jaar

vooruit voor de twee groepen maatregelen.

5.1.5 Conclusie

De voorgaande analyse poogt een verklaringsmodel te ontwikkelen voor het

aantal ots- en voogdijmaatregelen. Deze poging is redelijk geslaagd. De bereikte

verklaringsgraad van de jaarlijkse groeivoet van 50 tot 70% is redelijk tot goed te

noemen. De benadering via een ECM heeft hier, ten opzichte van een model in

eerste verschillen, duidelijk meerwaarde.

Het belang van niet of moeilijk te duiden trendmatige en sociaal-culturele

ontwikkelingen bij de'verklaring' is echter groot. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de

grootte van de trendtermen (6 tot 8% per jaar) en het belangrijke negatieve effect

van de variabele 'kinderen van gescheiden ouders' in de analyses. Hoewel een zorg-

vuldige selectie heeft plaatsgevonden, is niet uit te sluiten dat relevante variabelen

niet in de analyse zijn betrokken, bijvoorbeeld omdat goede tijdreeksgegevens op

macroniveau ontbreken.

Het mogelijke belang van verschuivende opvattingen of van niet expliciet bij de

analyse betrokken variabelen mag ook blijken uit de instabiliteit die, in de schatting
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over de hele periode vanaf 1957, optreedt bij de maatregelen gericht op 0- t/m 11-

jarigen. De relatie van de 0- t/m 11-jarigen blijkt ook in ander opzicht, bijvoorbeeld

in termen van fit, 'zachter' dan de relatie bij de 12- t/m 17-jarigen.

5.2 Plaatsing in en bezetting van inrichtingen

5.2.1 Beschrijving

Wanneer door de rechter een maatregel van kinderbescherming is uitgesproken,

krijgt een instelling voor voogdij of gezinsvoogdij de verantwoordelijkheid voor

de uitvoering daarvan. Afhankelijk van omstandigheden als de aard van de proble-

matiek, het soort maatregel en de leeftijd wordt een verblijfplaats voor het kind

bepaald. In een deel van de gevallen blijft het kind bij het ouderlijk gezin. In

andere gevallen is sprake van (tijdelijke) uithuisplaatsing in een pleeggezin of in

een inrichting. Naast de rijks- en particuliere justitiële jeugdinrichtingen kan dit

landelijke ~-inrichtingen of regionaal (door de provincies of grote gemeenten)
beheerde inrichtingen betreffen. In sommige gevallen worden andere oplossingen,

zoals zelfstandige kamerbewoning, gevonden. Ruim de helft van de onder toezicht

staande kinderen verbleef eind 1999 thuis, minder dan een vijfde in een pleeggezin

en circa een kwart in een - al dan niet onder Justitie vallend - tehuis (cijfers CBS).

Zoals eerder vermeld, spitst de analyse zich hier toe op de Justitie-inrichtingen.

VWS- en provinciale inrichtingen konden vooralsnog, vanwege het ontbreken van

voldoende consistente informatie over een reeks van jaren, niet in de analyse

worden betrokken.24 De justitiële jeugdinrichtingen onderscheiden zich van de

landelijke vWS- en regionale inrichtingen door de 'zeer intensieve behandeling'

(Mvi, 1989, p. 79). Desalniettemin hebben ontwikkelingen van de capaciteit bij de

VWS- en regionale inrichtingen mogelijk gevolgen voor de capaciteitsbehoefte van

justitiële inrichtingen. Bij regionale (semi-)residentiële voorzieningen is sprake van

een afname van de capaciteit. Deze is blijkens VWS e.a. (1996) al zeker vanaf 1992,

toen een decentralisatie op dit gebied had plaatsgevonden, aan de gang.25 De

Voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg (VWS e.a., 1998, p. 30) stelt in dit

verband dat er met name capaciteitsverschuivingen plaatsvinden van (semi-)

24 Een belangrijk deel van deze inrichtingen betreft ex-kinderbeschermingsinternaten, waarvoor de
beleidsverantwoordelijkheid in 1987 overging van de minister van Justitie naar die van het toenmalige

ministerie van WVC (MvJ, 1989, p. 95). De beleidsverantwoordelijkheid, inclusief de planningsbevoegd-
heid van een als'regionaal' aangemerkt deel van de voorzieningen, is in 1992 overgegaan van het

ministerie van WVC naar de provincies (MvJ, 1993, p. 78).
25 Zo nam de capaciteit van regionale residentiële voorzieningen tussen 1992 en 1995 volgens VWS e.a.

(1996, p. 104) met bijna 25%u af, terwijl tussen 1995 en 1999 een verdere afname van 1% plaatvond

(VWS e.a., 1998, p. 86).
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Figuur 10: Opgelegde maatregelen en civielrechtelijke bezetting van justitiële jeugd-

inrichtingen (indices, 1990=100)
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residentiële hulpverlening naar ambulante hulp. Tevens is er sprake van een

verschuiving van lichtere naar zwaardere vormen van residentiële hulpverlening.

Deze laatste verschuiving heeft dus mogelijk gevolgen voor de capaciteit van

justitiële inrichtingen.

Impliciet wordt in het navolgende aangenomen dat mogelijke effecten van

substitutie in deze sfeer tot uiting kunnen komen in trendmatige ontwikkelingen

rond het beroep op plaatsen in de justitiële inrichtingen.
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Als het kind in een justitiële jeugdinrichting wordt geplaatst, betreft dit normaliter

een behandelinrichting. Crisisopvang van relatief korte duur kan plaatsvinden in

opvanginrichtingen. Verder gaat het gaat bij plaatsing overwegend om wat oudere

jongeren. In 1999 was slechts 4% van de jongeren in behandelinrichtingen jonger

dan 14 jaar (jaarcijfers JJI, 1998, p. 10).

In figuur 10 wordt de ontwikkeling van de bezetting van opvang- en behandel-

inrichtingen in verband met civielrechtelijke plaatsingen vergeleken met de

ontwikkeling van het aantal opgelegde maatregelen vanaf 1983. Gegevens over de

civielrechtelijke bezetting van behandelinrichtingen zijn bekend vanaf dat jaar, van

opvanginrichtingen vanaf 1990. De reeksen zijn daarom geïndiceerd op 1990=100.

Tot het begin van de jaren negentig vertoonde de civielrechtelijke bezetting van de

behandelinrichtingen een lichte daling, die vervolgens is overgegaan in een forse

stijging. Daarbij bleef deze bezetting aanvankelijk achter bij de groei van het aantal
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opgelegde maatregelen. Vanaf 1992 is dat niet meer het geval. Bij de (crisisopvang

in) opvanginrichtingen is het beeld heel anders. Na een daling tot 1996 is daarna

weer van enige stijging sprake. In 1999 is weer ongeveer het niveau van 1990 bereikt.

Ten opzichte van de groei van het aantal maatregelen blijft de crisisopvang echter

duidelijk achter.

5.2.2 Vergelijkingen in het model

Algemene beschrijving

Dit deel van het model dient een verbinding te leggen tussen het aantal opgelegde

maatregelen en de instroom en bezetting van inrichtingen. Daarbij is informatie op

microniveau gewenst over de tijd tussen het opleggen van een maatregel aan een

jongere en het moment van instroom in een inrichting, alsmede over de duur van

het verblijf. Gezien het feit dat er nog geen systematische gegevens beschikbaar

zijn uit het Cliëntvolgsysteem dat voor deze sector in ontwikkeling is, zijn gegevens

slechts indirect te schatten door combinatie van diverse cijfers.

Op basis van door de Dienst Justitiële inrichtingen (DJI) verstrekte informatie is

een ruwe schatting te maken van de gemiddelde verblijfsduur in de opvang- en

behandelinrichtingen. Deze bedraagt drie tot vier maanden voor vanwege crisis-

opvang geplaatsten in een opvanginrichting en circa anderhalf jaar voor civiel-

rechtelijk geplaatsten in een behandelinrichting.26 Drie kwart van de jongeren

in de inrichtingen is tussen 14 en 17 jaar.

Boendermaker (1999) onderzocht de in 1993 in behandelinrichtingen ingestroomde

jongeren. Zij constateert dat de meesten al eens eerder uit huis zijn geplaatst (p. 75).

Bijna allemaal hebben zij een reeks van ambulante hulpverleners, plaatsingen in

pleeggezinnen en/of tehuizen achter de rug. Er mag dus worden aangenomen dat

voor de meeste jongeren op het moment van instroom de maatregel van ots of

voogdij al enige tijd geleden heeft plaatsgevonden. Een indicatie daarvoor kan

worden gevonden in dezelfde studie van Boendermaker. De gemiddelde leeftijd

bij de eerste uithuisplaatsing van de jongeren valt op basis van haar gegevens

te schatten op ruim 13 jaar (p. 76), terwijl de leeftijd bij opname in de inrichting

ruim 15 jaar is (p. 74). De maatregel zal dus gemiddeld al zeker twee jaar voor

opname hebben plaatsgevonden. Van der Heiden-Attema en Wartna (2000) geven

schattingen van de (verdeling van de) verblijfsduur van jongeren in behandel-

26 De instroom van beide groepen in 1998 was 218 bij opvanginrichtingen en 353 bij behandelinrich-
tingen. In combinatie met de gemiddelde bezetting in 1998 in. verband met civielrechtelijke plaatsingen

(61 respectievelijk 492) is de gemiddelde verblijfsduur ruwweg te schatten op 61/218 jaar = 102 dagen
respectievelijk 492/353 jaar = 509 dagen. Deze cijfers wijken af van die in de publicatie 'Jaarcijfers 111'.

Laatstgenoemde registreren ook overplaatsingen van de ene inrichting naar de andere en komen
daarom op een kortere verblijfsduur.
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inrichtingen. Hieruit blijkt dat circa 60% langer dan een jaar verblijft en circa 20%

langer dan twee jaar.27

Door gegevens over de tijdsvertraging tussen maatregel en opname en de verblijfs-

duur in de inrichting te combineren kan een wegingsschema worden geschat,

waarbij de civielrechtelijke bezetting van de behandelinrichtingen gekoppeld

wordt aan een gewogen combinatie van het aantal maatregelen van hetzelfde

jaar en de zes voorafgaande jaren.28

De samenhang tussen maatregelen en civielrechtelijke plaatsingen in opvang-

inrichtingen is eenvoudiger vorm te geven. Deze plaatsingen betreffen crisis-

situaties waarin snel ingrijpen noodzakelijk wordt geacht en worden vaak ten

uitvoer gelegd in afwachting van een maatregel. Dit type plaatsingen is meestal van

korte duur (3 à 4' maanden). Daarom is de bezetting in verband met crisisopvang

gerelateerd aan het aantal opgelegde-maatregelen betreffende 12- t/m 17-jarigen

in hetzelfde jaar.

Zoals opgemerkt in hoofdstuk 3 is het denkbaar dat het aantal plaatsingen wordt

beïnvloed door capaciteitsbeperkingen. Bij civielrechtelijke plaatsingen zou dit

sterker gelden dan bij strafrechtelijke. De laatste krijgen in het algemeen immers

prioriteit bij plaatsing. Een indicatie voor de mate waarin de capaciteit gemiddeld

genomen krap was,-vormt het bezettingspercentage. In de analyse is daarom dit

bezettingspercentage, naast een trendmatige ontwikkeling, als'verklarende factor'

betrokken. De gedachtegang is dat er een lineair verband bestaat tussen dit

bezettingspercentage en de instroom.

Hiermee is overigens niet gezegd dat bij een relatief laag bezettingspercentage

de bezetting gelijk kan worden gesteld aan de capaciteitsbehoefte Ook in dat

geval is het mogelijk dat bij specifieke inrichtingen wachtlijsten optreden.29

27 Tabel 3 in 'Jaarcijfers JJI' levert enige gegevens over de spreiding van de verblijfsduur in behandelinrich-
tingen. Deze verblijfsduur is overigens vertekend door overplaatsingen en wordt daardoor onderschat.

28 Vanwege het geringe aantal waarnemingen in de beschikbare tijdreeksen kan het wegingsschema

niet rechtstreeks worden geschat. De weging houdt in dat de instroom in de inrichtingen gelijkelijk
afhankelijk wordt gesteld van de maatregelen van hetzelfde en de vier voorgaande jaren (gemiddeld
dus twee jaar vertraging). Op basis van gegevens over de leeftijd bij instroom wordt daarbij bij de

maatregelen van nul en één jaar vertraging uitsluitend uitgegaan van de maatregelen gericht op
12- t/m 17-jarigen; bij twee, drie en vier jaar vertraging tellen de maatregelen gericht op 0- t/m
11-jarigen met respectievelijk 10%, 30% en 50% mee.

De bezetting wordt vervolgens bepaald door de gewogen instroom van hetzelfde en de voorgaande
drie jaren met verhouding: 5 : 7 : 3 : 1. Deze verhoudingen zijn afgeleid uit de eerder vermelde

verblijfsduurgegevens.
De hieruit resulterende veronderstelling over de tijd die verstrijkt tussen maatregel en instroom in
de inrichting kan vergeleken worden met de gegevens uit de pupillenregistratie van DPJS. Hoewel de

staarten van de verdeling volgens de pupillenregistratie iets dikker zijn, komt de verdeling redelijk
overeen.

29 Uiteraard is het bezettingspercentage op macroniveau een gemiddelde en daarom vrij grove maat.
Fricties en plaatsingsproblemen vinden per definitie plaats op microniveau. Het bezettingspercentage

kan variëren in de loop van het jaar en per type inrichting.
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Figuur 11: Bezettingspercentage opvang- en behandelinrichtingen'
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Wél is te verwachten dat bij een relatief laag bezettingspercentage, gemiddeld

in het jaar en over de inrichtingen, plaatsing gemakkelijker is dan bij een hoog

bezettingspercentage.

Het bezettingspercentage van opvang- en behandelinrichtingen in de periode

1983-1999 is te vinden in figuur 11. Het verloop van de bezettingspercentages is
grillig, maar enige trends zijn wel te ontdekken. Het bezettingspercentage van de

opvanginrichtingen stijgt in de eerste helft van de jaren negentig tot 98%, daalt

daarna weer enigszins om vervolgens in 1999 weer te stijgen. Bij de behandel-

inrichtingen is vanaf 1983 eerst sprake van een terugval, waarna in het midden

van de jaren negentig weer een piek van circa 97% optreedt. Daarna daalt het

bezettingspercentage weer.

Bij het betrekken van het bezettingspercentage in de analyse past een methodische

kanttekening. Niet alleen kan het bezettingspercentage de instroom negatief

beïnvloeden, maar omgekeerd kan ook een hogere instroom, ceteris paribus, tot

een hoger bezettingspercentage leiden. Dit laatste levert op zich een positieve

samenhang, hetgeen betekent dat het negatieve effect van het bezettingspercentage

mogelijk gedeeltelijk wordt gemaskeerd.

Formele beschrijving

De modelvergelijking ziet er in zijn algemeenheid als volgt uit. De civielrechtelijke

bezetting van beide typen inrichtingen in jaar t is via een eenvoudig voorraad-

stroommodel afgeleid uit het aantal maatregelen in de jaren t, t-1, t-2, ... In verband
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met de maatregelen in jaar t-i-j is in jaar t-i een fractie 4jt_; ingestroomd in de

inrichting. De fracties hiervan die na i jaar nog aanwezig zijn, pi, zijn bepaald door

de eerder genoemde wegingsschema's. In formulevorm:

71 12

(5.2) Bt= ó ai 01't-i Mt-i-ij-

Bt bezetting in jaar t van opvang- dan wel behandelinrichtingen

Mt-;-j maatregelen jaar t-i-j

instroomfractie in jaar t-i van pupillen die in jaar t-i-j een maatregel

kregen
fractie van in jaar t-i ingestroomden die in jaar t in de bezetting meetelt

Bij opvanginrichtingen zijn voor de bezetting alleen de maatregelen van hetzelfde

jaar in het model van belang (ofwel: T1=T2=0) en legt de vergelijking dus een

eenvoudig verband tussen maatregelen in jaar t en bezetting in jaar t:

(5.3) ¢it.i = at,i=0,j=0

Bij behandelinrichtingen ligt dit gecompliceerder. Hier spelen volgens eerder

genoemde waarnemingen opnamen tot en met drie jaar terug nog een rol in

de bezetting (T1=3). De bovenbeschreven schatting dat er hierbij gemiddeld

twee jaar tussen maatregel en opname verstrijkt, wordt in het model 'vertaald'

in de veronderstelling dat, ceteris paribus, in gelijke mate sprake is van tijds-

vertragingen van nul, een, twee, drie en vier jaar tussen maatregel en opname

(T2=4), ofwel :

(5.4) oit-i = 5 at_i,i=0,....3,j=1,...,4

De instroomfractie at-i is afhankelijk van de tijd en het bezettingspercentage. De

uitstroomfractie is eveneens afhankelijk van de tijd. Daarom wordt het product

van de fracties herschreven tot:

(5.5) at-i = a0 + al*(t-i) + a2*bpt-i

Pi= aio*(b0 + b1*(t-i))

at-i (3t-i = /aio*(c0 + cl*(t-t) + c2*(t-i)2 + c3*bpt.i + c4*(t-i)*bpi )

bpt_i bezettingspercentage in jaar t-i
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Tabel 6: Submodel civielrechtelijke bezetting
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opvanginrichtingen**** behandelinrichtingen

constante (co) (x 10.000) -0,4*"

trendterm (cl) (x 10.000) -4,7 2,2***

bezettingspercentage (c3) (x 10.000) -8,1* -4,3***

schattingsperiode 1991-1999 1986-1999

R2 0,32 0,96

Durbin-Watson 1,56 1,82

Bij de schattingen zijn de volgende waarden voor fiie in formule (5.5) gebruikt. Bij de opvanginrichtingen is de

opname slechts kort, ofwel P60=1 en ¢io=0 voor andere i. Bij de behandelinrichtingen zijn de waarden gebaseerd op

voetnoot 28: 000=5, 510=7, j12o=3 en Pio=0 voor andere i. Deze Pio geven (op een tijdsafhankelijke factor na) aan in
hoeverre verschillende instroomcohorten na 0,1,2... jaar meewegen in het totaal.

significant op 10%-niveau

" significant op 5%-niveau

"' significant op 1%-niveau

'"' schatting op eerste verschillen

5.2.3 Schatting

De schattingsresultaten staan vermeld in tabel 6. De coëfficiënten van de

samengestelde termen (c2 en c4) blijken niet significant en zijn daarom weg-

gelaten. Om schattingstechnische redenen is bij de opvanginrichtingen de groei

van de bezetting geschat.30 Bij behandelinrichtingen betreft de schatting het

niveau van de bezetting.

Bij de bezetting van de opvanginrichtingen wordt, in relatie tot het aantal

maatregelen, geen aanwijsbare trend gevonden. Het bezettingspercentage heeft

wel invloed. Deze komt erop neer dat een toename van het bezettingspercentage

van 1 procentpunt de instroom vanwege crisisopvang, ceteris paribus, met circa

8% doet afnemen.

Bij de behandelinrichtingen wordt een positieve trendmatige ontwikkeling

gevonden. Deze kan te maken hebben met veranderde opvattingen over de nood-

zaak tot opname in een inrichting, maar ook met de eerder genoemde terugloop

in de capaciteit van regionale residentiële jeugdvoorzieningen. Daarnaast wordt

een aanwijsbare invloed van het bezettingspercentage gevonden. Deze laatste

komt erop neer dat een toename van het bezettingspercentage van 1 procentpunt,

ceteris paribus, de civielrechtelijke instroom van behandelinrichtingen met circa

4% doet afnemen. Bij deze schattingen past de eerder genoemde kanttekening

30 Anders gezegd: schatting vindt hier plaats in eerste verschillen. Bij schatting op niveauvariabelen zijn
er sterke aanwijzingen voor autocorrelatie (Durbin-Watson = 0,9).
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Figuur 12: Werkelijke en geschatte ontwikkeling bezetting opvang- en behandel-

inrichtingen
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Bij opvanginrichtingen is geschatte groei geijkt op realisatie 1990.
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dat de werkelijke drukkende effecten van het bezettingspercentage mogelijk nog

worden onderschat.

Figuur 12 brengt in beeld in hoeverre het geschatte model in staat is de werkelijke

ontwikkeling te beschrijven.

5.2.4 Conclusies
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De prognose van de civielrechtelijke bezetting van de inrichtingen is opgebouwd uit

een eenvoudig voorraadstroommodel, waarbij de instroom wordt geschat als fractie

van het aantal maatregelen van kinderbescherming van de afgelopen zeven jaar. De

ingebouwde vertraging is gebaseerd op enig micro-onderzoek op dit gebied naar

de achtergrond van jongeren die op civielrechtelijke titel in een inrichting terecht-

komen en de verblijfsduur in de inrichtingen. Hoewel de aldus gekozen methode

op beperkte informatie steunt, benadert het resulterende model de optredende

dynamiek op dit terrein naar verwachting beter dan de bestaande methoden. Op

termijn is het model, wanneer meer gegevens op microniveau beschikbaar zijn,

ongetwijfeld voor verbetering vatbaar.

De achtergrond van de stijging sinds het begin van de jaren negentig in het percen-

tage jongeren met een maatregel dat in een behandelinrichting verblijft, kan niet

expliciet worden aangeven. Ze kan te maken hebben met veranderende opvattingen
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over de noodzaak tot opname in een inrichting, maar ook met ontwikkelingen bij
provinciale of ~-inrichtingen die in sommige gevallen als substituut voor Justitie-
inrichtingen kunnen fungeren.
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Het strafrechtelijk traject

In hoofdstuk 5 is de modellering van het civiele traject besproken. Hoofdstuk 6

beschrijft het strafrechtelijk traject. Paragraaf 6.1 is een inleidende beschouwing

van de modellering van de strafrechtsketen; hierin komt onder meer aan de orde

dat de politiecijfers slecht aansluiten bij de OM-cijfers. Paragraaf 6.2 beschrijft

de ontwikkeling van het aantal minderjarige verdachten. Op basis van het aantal

verdachten wordt de benodigde sanctiecapaciteit gemodelleerd. Dit onderdeel

van het model komt aan de orde in de paragrafen 6.3 tot en met 6.7.

6.1 De strafrechtsketen

De strafrechtsketen is reeds op hoofdlijnen besproken in hoofdstuk 2. Bij het

modelleren van de strafrechtsketen treden problemen op met diverse vormen van

uitstroom uit de keten. Een overzicht van deze vormen van uitval wordt gegeven in

figuur 13.

Figuur 13: Uitstroom uit de strafrechtsketen

De voorzieningen waarvan de capaciteit gemodelleerd is, zijn weergegeven als grijze ovalen.
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Van niet alle schakels en afsplitsingen zijn cijfers voorhanden. Iedere schakel van

de strafrechtsketen heeft zijn eigen verklarende factoren. Ook hiervan ontbreken

soms tijdreeksen met exacte cijfers. De inleidende paragraaf bespreekt hoe in de

modellering deze problemen zijn aangepakt.

6.1.1 Aantal delicten

De eerste-schakel van de strafrechtsketen bestaat uit de door minderjarigen

gepleegde delicten. Als delicten wel bekend zijn geworden bij de politie maar de

dader niet, kan niet worden vastgesteld of ze zijn gepleegd door minderjarigen.

Dit geldt eveneens voor de. delicten die niet ter kennis komen van de politie, het

dark number. Het gevolg is dat er geen directe gegevens bestaan over het aantal

door minderjarigen gepleegde delicten.31

De modellering van de strafrechtsketen start daarom met het aantal door de politie

gehoorde minderjarige verdachten.32 Dit doet in principe geen afbreuk aan de

effectiviteit van het model bij het `verklaren' van de benodigde sanctiecapaciteit.

Criminaliteit waarvan de dader niet bekend is, legt immers ook geen beslag op

sanctiecapaciteit. Wel kunnen selectie-effecten bij de opsporing door de politie

doorwerken in de berekening.

De eerste schakel van de strafrechtelijke keten wordt dus weggelaten. Verklarende

variabelen zoals het echtscheidingspercentage, die in werkelijkheid aangrijpen

op het aantal delicten, moeten in het model inwerken op het aantal gehoorde

verdachten. Voor de econometrische formules levert dit gewoonlijk geen
problemen op.

Het nadeel van het weglaten van een schakel is dat het model minder inzicht

oplevert. Van een verklarende variabele als etniciteit kan nu immers niet worden

vastgesteld of deze invloed heeft op het plegen van delicten of op de kans om door
de politie verdacht te worden.

31 Er bestaan weliswaar daderenquêtes voor minderjarigen, maar deze geven geen goed beeld van de
zwaardere delicten. Verder is de tijdreeks kort.

32 Als alternatief voor het weglaten van de eerste schakel had de jeugdcriminaliteit geschat kunnen
worden als de totale criminaliteit vermenigvuldigd met de fractie minderjarige verdachten (van het
totale aantal verdachten). Deze formulering is equivalent aan minderjarige verdachten gedeeld door

de pakkans, waarbij de pakkans gedefinieerd is als minderjarige plus meerderjarige verdachten gedeeld
door het aantal processen-verbaal (pv's). Deze berekening geeft echter problemen omdat er redenen

zijn om aan te nemen dat de pakkans voor minderjarigen minder is gedaald dan voor meerderjarigen
(zie Van Montfrans, paragraaf 6.2.2, voetnoot 9).
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6.1.2 Verdachten politie en instroom OM
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De tweede schakel van de strafrechtsketen wordt bereikt als het delict is opgehel-

derd en er een verdachte is. Het aantal verdachten kan dienen als uitgangspunt

voor de modellering van het aantal sancties. De sancties verschillen per delicttype.

Zwaardere delicten zoals geweld en diefstal met braak komen niet voor een Halt-

verwijzing in aanmerking en leiden eerder tot plaatsing in een inrichting. Dit maakt

het noodzakelijk om ook het aantal verdachten te modelleren per delicttype. Een

tweede reden daarvoor is dat de delicttypen mogelijk anders beïnvloed worden

door de verklarende variabelen.

De delictindeling is simpeler dan in Jukebox-1: geweld33, gekwalificeerde diefstal,

eenvoudige diefstal en overige delicten. Het zou nuttig zijn geweest om ook ver-

nieling en delicten tegen de openbare orde te onderscheiden. Pogingen om deze

delicten te modelleren waren echter niet succesvol; daarom zijn ze toegevoegd

aan de categorie 'overig'. Verderop in het traject zal een zekere aggregatie moeten

plaatsvinden, omdat veel gegevens niet over de hele tijdreeks naar deze typen

delicten zijn te differentiëren.

Nadat de politie een verdachte gehoord heeft, wordt de zaak ofwel doorgestuurd

naar het om, ofwel doorverwezen naar Halt of er volgt een politiesepot. 34 Men zou

verwachten dat de som van deze drie modaliteiten gelijk is aan het aantal gehoorde

verdachten. Dit is echter niet geval. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te geven:

- Op de eerste plaats worden geen gegevens gepubliceerd over de politiesepots.

- Het is (was?) gebruikelijk om bij een Halt-verwijzing een verkort pv te schrijven,

dat alleen wordt aangevuld als de afdoening mislukt. Het CBS kan niet met

zekerheid zeggen of deze verkorte pv's worden/werden meegeteld in de statis-

tiek van het aantal gehoorde verdachten (waarschijnlijk wel), en zo ja, in welke

mate.

- Als een Halt-afdoening mislukt, moet de zaak alsnog naar het parket gestuurd

worden.35 De zaak wordt dan geteld bij zowel de Halt-verwijzingen als bij de

instroom van het OM.

- Bij het OM ingestroomde zaken die juridisch zwak zijn, resulteren in een

technisch sepot. Zaken waarvan de vervolging niet opportuun wordt geacht,

33 Inclusief diefstal met geweld en afpersing. In tegenstelling tot het Jukebox-l-model (en conform de
CBS-definitie) zijn de overige seksuele delicten (243-249 Sr) wel tot geweld gerekend en de gemeen-

gevaarlijke delicten niet.
34 De afdoening.door de politie is door de procureurs-generaal (pg's) afgebakend in de 'Richtlijn verba-

liseringsbeleid minderjarigen', die in werking is getreden in maart 1996. De verantwoordelijkheid
voor de keuze tussen doorsturen en seponeren ligt bij de hulpofficier van Justitie. Verder worden
in de richtlijn beperkingen gesteld aan de mogelijkheid van politiesepot en Halt-verwijzing.

35 Er bestaat overigens twijfel of dit in het verleden altijd gebeurd is.
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worden door het OM afgedaan met een beleidssepot. Deze sepots leggen

echter beslag op de capaciteit van de parketten. Ter wille van de efficiency past

het OM de laatste jaren een vorm van case screening toe, die 'filteren' genoemd

wordt (zie jaarverslag OM 1998). In deze gevallen wordt het pv van verhoor van

verdachten niet doorgestuurd naar het OM. De organisatorische uitwerking

verschilt overigens per parket.36 Het verschil met een politiesepot is dat bij

een politiesepot de politie het initiatief neemt om niet te vervolgen, terwijl

het bij filteren gaat om OM-prioriteiten. Filteren leidt ertoe dat zaken die wel

in de politiestatistieken terechtkomen, niet instromen bij het OM. Hierdoor

ontstaat een hiaat in de administratie van de strafrechtsketen. Over de

aantallen gefilterde zaken worden geen statistieken gepubliceerd.

- Als zaken worden ingeschreven op het parket krijgen ze een parketnummer.

Een zaak kan meerdere feiten omvatten; bij minderjarigen gemiddeld 1,5.

Tussen de registratie van verdachten en de inschrijving op het parket worden

sommige gevallen ingedikt, waarbij het OM onder één parketnummer meer pv's

van een verdachte inschrijft.

- De RvdK kan adviseren dat hulpverlening eerder dan vervolging de aangewezen

methode is. In dit geval wordt geen pv doorgestuurd naar het OM. Onduidelijk is

overigens of (in het verleden) deze zaken opgenomen zijn in de CBS-cijfers over

het aantal verdachten.

Om bovenstaande redenen is een vergelijking tussen de ontwikkeling van de OM-

cijfers en de CBS-politiecijfers slechts mogelijk in globale termen. Het hiaat tussen

beide statistieken vormde een ernstige handicap bij het ontwikkelen van het in dit
rapport besproken model.

Het feitelijke verband tussen het aantal gehoorde verdachten en de instroom bij het

OM wordt weergegeven in figuur 14.

Het aantal minderjarige verdachten dat binnenkomt bij het OM volgt dus in grote

lijnen het aantal door de politie gehoorde verdachten, maar op een lager niveau.

Vanaf het eind van de jaren tachtig wordt een aanzienlijk aantal verdachten naar

Halt verwezen, wat een daling veroorzaakt van de instroom bij de parketten. Begin

jaren tachtig gaat nog 70% van de minderjarige verdachten door naar het OM, in de

jaren negentig is dat gedaald tot 55%. Zoals de figuur zichtbaar maakt, is deze daling

(15 procentpunten) aanzienlijk kleiner dan de groei van Halt (35 procentpunten37).

De meest voor de hand liggende verklaring voor de betrekkelijk geringe invloed van

36 Soms zijn hier politieambtenaren mee belast, soms personeel van het parket en soms wordt het filteren
mogelijk gemaakt door een on line-verbinding tussen parket en politie.

37 Het aantal Halt-verwijzingen voor misdrijfzaken is gegroeid tot ongeveer 35% van de gehoorde minder-
jarige verdachten.
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Figuur 14: Minderjarige verdachten (CBS), instroom OM en instroom OM plus schatting
geslaagde Halt
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Halt op de instroom van de parketten is dat de politie een aanzienlijk aantal zaken

die nu naar Halt verwezen worden, vroeger geseponeerd zou hebben.

De CBS-cijfers over het aantal minderjarige verdachten van geweldsdelicten worden

door een aantal auteurs niet representatief geacht (zie bijlage 3.1). Daarom is als

gegevensbron voor het aantal verdachten van geweld niet de CBS-statistiek, maar de

instroom bij de parketten gebruikt. De tussentijdse uitstroom tussen politie en OM

die in deze paragraaf beschreven is, is voor geweldsdelicten waarschijnlijk minder

groot. Bij de Halt-verwijzingen komen immers slechts weinig geweldsdelicten

voor, en gezien de prioriteiten van politie en OM zullen vermoedelijk ook weinig

geweldszaken weggefilterd worden.
Bij geweld worden dus de eerste twee schakels van de strafrechtsketen weggelaten.

Van een verklarende variabele als etniciteit is daardoor niet meer vast te stellen of

deze inwerkt op de criminaliteit, op de kans om als verdachte beschouwd te worden

of op de kans om doorgestuurd te worden naar het OM.

6.1.3 Sancties en maatregelen

Zoals geïllustreerd in figuur 13 kan er uitval plaatsvinden in verschillende schakels

van de strafrechtsketen. Als er geen uitval optreedt wordt voor de betrokken jongere

een beroep gedaan op justitievoorzieningen. Dit kan gebeuren op het niveau van de

politie (de Halt-verwijzing), op het niveau van het OM (de transactie, zijnde een
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geldboete of een taakstraf) of op het niveau van de rechter (geldboete, taakstraf,

vrijheidsstraf, PIJ-maatregel). Geldboetes zijn niet in het model opgenomen

omdat ze nauwelijks beslag leggen op de justitiële capaciteit. In het model krijgen

afdoeningen door de rechter geen andere status dan afdoeningen door het OM.

Een eerste reden hiervoor is dat taakstraffen zowel door de rechter als door het

OM kunnen worden opgelegd. In de statistieken kunnen het OM-model en het

rechtersmodel pas vanaf 1996 worden onderscheiden. Een tweede reden is dat voor

de rechter geen afzonderlijke verklarende variabele (zoals bijvoorbeeld middelen

rechter) kon worden gemodelleerd.

De afdoeningen die in dit onderzoek aan de orde komen zijn Halt, taakstraffen,

vrijheidsstraffen en PIJ-maatregelen. De afzonderlijke afdoeningen worden

besproken in de paragrafen 6.3 tot en met 6.7. Bij de analyse doen zich drie

complicaties voor.

Een eerste complicatie betreft de voorlopige hechtenis. In tegenstelling tot meerder-

jarigen, komt het bij minderjarigen regelmatig voor dat een voorlopige hechtenis

niet gevolgd wordt door een vrijheidsstraf maar door een taakstraf.

Een tweede complicatie is dat bij de wijziging van het jeugdstrafrecht in 1995

verschillende nieuwe sancties zijn ingevoerd, terwijl de bestaande sancties een

duidelijker omschreven formele basis kregen.38

Een derde complicatie is dat het bij Halt en taakstraffen niet mogelijk is om over

een reeks van jaren het aantal sancties uit te splitsen naar delict.

Deze complicaties beperken de mate van detaillering van het model.

In het model wordt het aantal sancties voorspeld uit het aantal verdachten. Als

gegevensbron voor het aantal verdachten moet een keuze gemaakt worden tussen

politiecijfers, de politiecijfers gecorrigeerd voor geslaagde Halt-afdoeningen en de

instroomcijfers van het OM.

Gedetailleerde uitsplitsingen van Halt-verwijzingen naar delict zijn pas beschikbaar

voor de laatste paar jaar. Omdat het wenselijk is de cijfers over verdachten uit te

splitsen naar delict, is correctie voor geslaagde Halt-afdoeningen niet mogelijk.

Bovendien is onduidelijk of in het verleden Halt-verwijzingen wel altijd zijn

meegeteld in de politiecijfers.

Op het eerste gezicht valt er veel voor te zeggen om in plaats van de politiecijfers

de instroom bij het OM te gebruiken. Die wordt immers niet verstoord door politie-

sepots, Halt-verwijzingen en filtering door het OM. In feite is dit echter juist een

argument om toch de politiecijfers te gebruiken. Aannemelijk is immers dat de

38 Zie Kruissink en Verwers, 2001.
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Tabel 7: Ontwikkeling verdachten per 1.000 12- t/m 17-jarigen

69

geweld gekwal.
diefstal

eenvoudige
diefstal

overig totaal

1965 1,4 4,7 6,4 3,7 16,1

1970 1,3' 6,7 6,6 4,5 19,1

1975 1,3 8,7 7,3 4,6 21,9

1980 1,8 9,3 9,2 8,0 28,4

1985 2,2 10,2 12,2 8,4 32,9

1990 3,1 9,8 11,3 9,4 33,5

1995 5,9 11,1 10,0 10,8 37,8

1998 7,4 12,4 9,7 12,5 42,0

toename 1965-1998 441% 167% 52% 234% 160%

Bron: CBS

lichtere zaken worden afgeroomd door politiesepots, Halt-verwijzing39 en filtering.

Daardoor is de instroom bij het OM veranderd in de richting van zwaardere zaken.

De samenstelling van de politiecijfers is in dit opzicht dus constanter in de tijd.

Randvoorwaarde blijft natuurlijk dat de politiecijfers betrouwbaar zijn. Zoals reeds

vermeld is daarom bij geweld gekozen voor het gebruik van OM-cijfers.

6.2 Minderjarige verdachten

6.2.1 Beschrijving

De klassieke bron voor het aantal minderjarige verdachten wordt gevormd door

de politiecijfers van CBS. Hiervan bestaan lange tijdreeksen. Tabel 7 en figuur 15

brengen de ontwikkeling in beeld van het aantal gehoorde minderjarige verdachten

per 1.000 inwoners-van 12-17 jaar.

In de periode 1965-1995 steeg het aantal gehoorde verdachten met name bij geweld

en overig (vernieling en openbare orde). Bij geweld is de stijging bijna geheel na

1990 opgetreden. In deze publicatie wordt alleen gerekend met het aantal minder-

jarige verdachten op het totale aantal minderjarigen (de crime rate). Als gekeken

wordt naar het absolute aantal, is de versnelling na 1990 nog opvallender, omdat in

de jaren tachtig een forse daling optrad van het aantal 12- t/m 17-jarigen. Hierdoor

werd in deze periode de toenemende crime rate voor geweld gecompenseerd door

39 In het bovenstaande is betoogd dat de meerderheid van de Halt-verwijzingen voortkomt uit substitutie
van politiesepots en niet van OM-zaken. Dat neemt niet weg dat het voor een belangrijk deel wel

degelijk gaat om substitutie van de lichtere OM-zaken.
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Figuur 15: Aantal verdachten per 1.000 12- t/m 17-jarigen, voor enkele delicttypen
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een afname van het aantal jeugdigen, waardoor het leek alsof de geweldscrimina-

liteit constant bleef. Toen in de jaren negentig de daling van het aantal jeugdigen

tot stilstand kwam, werd de toename van geweldscriminaliteit door minderjarigen

duidelijk zichtbaar. In de absolute cijfers lijkt dit een trendbreuk. Hier is echter

sprake van een demografisch artefact. In werkelijkheid is bij minderjarigen een

continue stijging van de geweldscriminaliteit opgetreden, die al lang voor 1990

is begonnen.

6.2.2 Verklarende variabelen

In paragraaf 4.3 is.een algemene uiteenzetting gegeven over verklarende variabelen.

Daar zijn ook de verklarende variabelen besproken die zowel bij civiele als bij straf-

rechtelijke jeugdproblematiek een rol spelen. Van de demografische variabelen zijn

dit de eerste- en tweedegeneratie-allochtonen en het aantal kinderen van wie de

ouders dat jaar gescheiden zijn. Van de sociaal-economische factoren is het

inkomen per hoofd van de bevolking in aanmerking genomen.

Bij de criminaliteit komt hier nog een groep verklarende variabelen bij, namelijk de

factoren die onder invloed staan van politie en justitie. Hieronder vallen bijvoor-

beeld de pakkans en de kans op vrijheidsstraf. In de zin van preventie kunnen

maatregelen van kinderbescherming een belangrijke rol spelen. Ook horen bij

deze groep de reorganisatie van de politie in de jaren 1993-1995 en de uitvoering
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Figuur 16: Pakkans voor enkele delicttypen
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van de voorstellen van de commissie-Van Montfrans (1996)40. Doordat deze twee

gebeurtenissen direct op elkaar volgen zijn ze in een tijdreeksanalyse niet goed van

elkaar te scheiden.

De belangrijkste van deze groep variabelen is de pakkans41. In de periode 1965-1998

is deze voor alle delicten teruggelopen. Voor geweld van 80% naar 60%, voor gekwa-

lificeerde diefstal van 50% naar 10%, voor eenvoudige diefstal van 25% naar 15% en

voor'overig' van 80% naar 30%. Zie figuur 16.

In de oriënterende fase kon het effect van de kans op vrijheidsstraf niet bevredigend

gemodelleerd worden.42 Bovendien was een uitsplitsing van vrijheidsstraf naar

delict slechts voor een beperkte periode beschikbaar. De kans op alternatieve

sancties is een heel interessante variabele, maar is moeilijk te operationaliseren

omdat de alternatieve sancties pas gedurende de onderzochte periode zijn inge-

voerd en ook vanwege de substitutieproblematiek: het is immers aannemelijk

dat de sterke groei van het aantal taakstraffen voor minderjarigen voor een deel

40 Als reactie op het rapport van de commissie-Van Montfrans is een groot aantal maatregelen geïm-

plementeerd. Veel daarvan hebben het karakter van een investering in toekomstige samenwerking.

Daarnaast kan er een onmiddellijk effect bestaan op de activiteiten van de politie. Dit kan bijvoorbeeld

vastgesteld worden door het aantal minderjarige verdachten te bepalen als fractie van het totale aantal

verdachten. Dit kengetal blijkt uitsluitend in 1996 toegenomen te zijn. Voor het totaal van alle delict-

typen is de toename 17%.

41 Hier gedefinieerd als aantal minderjarige plus meerderjarige verdachten gedeeld door het aantal pv's.

42 Er was wel een effect, maar de richting van de causaliteit kon niet vastgesteld worden. Met één jaar
vertraging verdween het effect van de vrijheidsstraf.
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ten koste is gegaan van de vrijheidsstraffen.43 Een mogelijk verband tussen kinder-

beschermingsmaatregelen en meer (of minder) criminaliteit bleek in de oriëntatie-

fase niet significant te zijn. De reorganisatie van de politie is significant voor

sommige delicten en is daarom meegenomen in het model. Voor de eventuele

gevolgen van het rapport-Van Montfrans is het moeilijk een tijdsperiode aan te

geven. De maatregelen die genomen zijn naar aanleiding van het rapport zijn

overwegend van organisatorische aard en hun effect valt pas op termijn te

verwachten. Inspectie van de tijdreeksen suggereert dat in 1996 eenmalig een

duidelijke toename heeft plaatsgevonden van het aantal minderjarige verdachten

ten opzichte van het aantal meerderjarige verdachten. In de analyse is een eventueel

'Van-Montfrans-effect-1996' echter niet significant gebleken.

6.2.3 De vergelijkingen in het model

Algemene beschrijving

De modelvergelijking geeft per jaar de relatie tussen enerzijds het aantal minder-

jarige verdachten per hoofd van de bevolking en anderzijds de pakkans, het

percentage kinderen van wie de ouders hun huwelijk in hetzelfde jaar hebben

ontbonden, het percentage allochtonen van de eerste en tweede generatie in de

bevolking, het inkomen per hoofd en een variabele die een mogelijk effect van de
reorganisatie van de politie weergeeft.

De pakkans heeft op twee manieren invloed op het aantal gehoorde verdachten. Op

de eerste plaats zal (bij een constant blijvend aantal ter kennis gekomen misdrijven)

een afname van de pakkans er logischerwijs toe leiden dat het aantal gehoorde

verdachten daalt. Op de tweede plaats is er mogelijk een preventie-effect: de

gepercipieerde pakkans zal ook dalen en daardoor zal het aantal gepleegde

misdrijven stijgen, mogelijk met enige vertraging. In het model is geen poging

gedaan deze twee effecten te onderscheiden. 44 De vraag kan gesteld worden of

de pakkans niet afhankelijk is van het aantal verdachten (in technische zin: of

de pakkans geen endogene variabele is). De pakkans wordt echter berekend over

minderjarige en meerderjarige verdachten samen. Aangezien het aantal meerder-

jarige verdachten veel groter is dan het aantal minderjarige verdachten, kan

aangenomen worden dat dit geen ernstig probleem is.

De formule berekent de criminaliteit alleen in het jaar van de echtscheiding en niet

het jaar daarvoor of daarna. Er wordt niet verondersteld dat er dan geen invloed op

de criminaliteit is, maar dat deze sterk gecorreleerd is met de criminaliteit in het

jaar van de echtscheiding.

43 Dit is overigens nooit cijfermatig aangetoond.

44 Op theoretische gronden kan gesteld worden dat de coëfficiënt van de pakkans gelijk is aan 1 minus het
afschrikkingseffect.
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Formele beschrijving

In de modelvergelijking staan links het aantal verdachten voor een specifiek delict

en rechts de verklarende variabelen. In de inleiding van paragraaf 3.3 is uiteengezet

waarom van alle variabelen de natuurlijke logaritme (In) is genomen. Alleen voor

het percentage eerste- en tweedegeneratie-allochtonen is niet de logaritme

genomen.45 Daarmee wordt de basisvorm van de modelvergelijking:

(6.1) ln V; = C• + alnPKi +Ii.1nSO + yi AL1 + Sj AL2 + Ei lnIN+ 0iRE

i delicttype

V aantal minderjarige verdachten gedeeld door minderjarige bevolking (12-

17 jaar)

C constante

PK pakkans (van minder- plus meerderjarigen)

SO percentage kinderen van wie de ouders hun huwelijk dit jaar hebben laten

ontbinden

ALI percentage eerstegeneratie-allochtonen

AL2 percentage tweedegeneratie-allochtonen uit niet-westerse landen

IN inkomen per hoofd van de bevolking

RE dummy-.variabele voor reorganisatie van de politie 1993-1995

De econometrische achtergrond van het model is uiteengezet in paragraaf 3.3.2

en 3.3.3. Voor geweld is een iets complexer model geformuleerd. Hiervoor wordt

verwezen naar bijlage 4, waar ook een econometrische bespreking van de resultaten

is te vinden. .

6.2.4 Schatting

Met het oog op de betrouwbaarheid van de gegevens werden voor de analyse van

geweldsdelicten niet de politiecijfers van het CBS gebruikt, maar de instroomcijfers

van het OM (zie voor de redenen daarvoor bijlage 3.1).

Bij de groep 'overige delicten' konden geen verklarende variabelen worden gevon-

den. Voor de prognose van deze groep delicten zal dus, een tijdreeksbenadering

noodzakelijk zijn.

45 Het optellen van de logaritme van de bevolkingsaantallen van autochtonen en de twee generaties
allochtonen komt neer op het vermenigvuldigen van deze aantallen, wat onlogisch is (het impliceert

dat iemand tegelijkertijd lid kan zijn van beide groepen). Verder kan een (bevolkings)percentage nooit
groter worden dan 100%. Daardoor leidt een lineaire groei van het aantal allochtonen tot een curve die
uit zichzelf al sterker gekromd is dan een logaritme.
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Tabel 8: Submodel minderjarige verdachten 1965-1998: langetermijnrelaties

geweld"' gekwalificeerde
diefstal

eenvoudige
diefstal

constante -7,1"" -4,4"" 0,2

trend -0,01 0,01'

pakkans 1,0"" 0,4"" 0,7—

eerstegeneratie-allochtonen° 10,5""

tweedegeneratie-allochtonen° 46,5"

gescheiden ouders ... 0,5" 07""

inkomen ... 0,8""

reorganisatie politie -(),1**

schattingsperiode 1965-1998 1965-1998 1965-1998

R2 0,99 0,97 0,96

coïntegratie (P-waarde)"' 0,00 0,03 0,07

stabiliteit (P-waarde)"' 0,69 0,05 0,08

o

00

000

signifcant op 10%-niveau
significant op 5%-niveau

De coëfficiënt is niet significant en wordt weggelaten.
De analyse van geweld is gebaseerd op de instroom OM.
De coëfficiënten van allochtonenvariabelen zijn geen elasticiteiten (zie bijlage 4).

Als de P-waarde <0,10 is, is dit een aanwijzing dat de relatie gecoïntegreerd is.
Als de P-waarde >0,05 is, is dit een aanwijzing voor de stabiliteit van de relatie.

Om methodologische redenen, die zijn uiteengezet in de paragrafen 3.2 en 3.3, is

de specificatie gesplitst in een analyse van de langetermijnrelatie en een analyse

van de kortetermijnrelatie. Het resultaat van de langetermijnanalyse is weergegeven

in tabel 8.

De getallen in tabel 8 zijn de schattingen van de coëfficiënten in formule (6.1). Met

uitzondering van de coëfficiënten voor allochtonen hebben deze coëfficiënten het

karakter van elasticiteiten. Zo betekent het getal 0,4 bij de pakkans van gekwalifi-

ceerde diefstal dat een toename van 1% van de pakkans het aantal verdachten doet

stijgen met 0,4%.

In de langetermijnanalyse speelt de trend een rol bij geweld en gekwalificeerde

diefstal. De trend is overigens. gecorreleerd met andere variabelen, maar kan in de

specificatie toch niet gemist worden.

De pakkans is bij alle delicten significant, wat het logische verband weerspiegelt

tussen pakkans en aantal verdachten.

De echtscheiding van de ouders is een variabele die een aantoonbaar positief effect

heeft op de beide diefstaldelicten. Het is niet geheel duidelijk hoe deze variabele
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moet worden geduid. Zoals beschreven in paragraaf 4.1 is uit micro-onderzoek

bekend dat echtscheiding van de ouders een risicofactor is voor het plegen van

misdrijven. In hoofdstuk 5 van deze publicatie is echtscheiding opgevoerd als

verklarende variabele voor het ontstaan van civiele opvoedingsproblematiek. Omdat

daar het teken van de coëfficiënt negatief is, wordt echtscheiding daar geïnterpre-

teerd als een culturele variabele. Er zijn natuurlijk nog allerlei andere interpretaties

mogelijk, zoals toenemende gelegenheid tot criminaliteit (meer huizen en auto's,

meer afwezigheid van bewoners). Terzijde kan opgemerkt worden dat het echt-

scheidingspercentage al meer dan vijftien jaar stabiel is en het CBS voor de nabije

toekomst ook geen grote veranderingen verwacht.

Inkomen heeft een aantoonbaar positief effect op gekwalificeerde diefstal. Vanuit

de theorie worden twee aspecten van inkomen genoemd. Op individueel niveau

kan gebrek aan legale middelen om inkomen te verwerven leiden tot diefstal,

anderzijds kan diefstal ook veroorzaakt worden door rijkdom in de maatschappij

(consumptiedwang, toenemend aanbod). Bij gekwalificeerde diefstal overheerst

de positieve relatie tussen inkomen en criminaliteit. Bij eenvoudige diefstal is

dat niet het geval.

Worden de diefstaldelicten gekenmerkt door een sterke invloed van echtscheiding,

bij de geweldsdelicten is het vooral de tweede generatie allochtonen die samenhang

vertoont met de groei. Deze variabele vertoont echter een sterke correlatie met de

trendterm (r=0.946).46 Aangezien in de statistiek het effect van de tweede generatie

allochtonen sterker is dan dat van de trend, ligt het voor de hand het effect van de

tweede generatie allochtonen als reëel te beschouwen. Enige voorzichtigheid is hier

echter op zijn plaats. De toename van geweld door minderjarigen heeft grotendeels

plaatsgevonden na 1990 en in deze periode zijn natuurlijk meer maatschappelijke

veranderingen opgetreden. Wegens de grote invloed die de verdere groei van de

tweede generatie allochtonen zal hebben op de prognose van geweldsdelicten, is het

wenselijk de gevonden relatie te valideren. De onderzoeksliteratuur levert tot dusver

geen informatie, omdat in politiële en justitiële statistieken de tweede generatie niet

kan worden onderscheiden. Getracht is het effect te valideren in een oriënterend

dwarsdoorsnede-onderzoek (zie bijlage 3.2). Het resultaat kan gezien worden als een

ondersteuning van de hypothese dat de tweedegeneratie-allochtonen een belang-

rijke factor vormen in de groei van de geweldscriminaliteit van minderjarigen.

De stabiliteit47 van de geschatte langetermijnrelaties is niet bijzonder groot. Bij

gekwalificeerde diefstal is deze zelfs twijfelachtig te noemen. Bij eenvoudige diefstal

en geweld is de stabiliteit in zijn totaliteit wel voldoende. Wanneer echter voor de

46 Dit wordt veroorzaakt doordat zowel het aantal tweedegeneratie-allochtonen als de geweldscriminali-

teit onder minderjarigen ongeveer exponentieel toeneemt.
47 Een specificatie is stabiel als de. coëfficiënten in verschillende deelperioden niet van elkaar afwijken.
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Tabel 9: Submodel minderjarige verdachten 1965-1998; kortetermijnrelaties
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geweld*** gekwalificeerde
diefstal

eenvoudige
diefstal

evenwichtscorrectie -1,1** -0,9*** -0,7`*

pakkans 0,5** 0,5** 0,8**

Deerstegeneratie-allochtonen° 2,7

Atweedegeneratie-allochtonen° 12,8** ... ...

gescheiden ouders ... 0,6** 0,7***

zinkomen ... 0,9—

ereorganisatie politie ... ... -0,1***

schattingsperiode 1965-1998 1965-1998 1965-1998

R2 0,61 0,61 0,67

P-correlatie residu (Breusch-Godfrey)00 0,38 0,62 0,50
stabiliteit (P)°OO 0,54 0,33 0,14

00

000

signifcant op 10%-niveau
significant op 5%-niveau
De coëfficiënt is niet significant en wordt weggelaten.

De analyse van geweld is gebaseerd op de instroom OM.
De coëfficiënten van allochtonenvariabelen zijn geen elasticiteiten (zie bijlage 4). De elasticiteiten zijn voor de

eerste- en tweedegeneratie-allochtonen 0,1 en 0,7.
Als de P-waarde >0,05 is, is dit een aanwijzing dat er geen correlatie tussen de residuen optreedt.
Als de P-waarde >0,05 is, is dit een aanwijzing voor de stabiliteit van de relatie.

eerste en tweede helft van de periode de coëfficiënten van de afzonderlijke

variabelen geïnspecteerd worden, komen grote verschillen aan het licht. Een

methodologische complicatie is dat de stabiliteit van de langetermijnrelatie getest

is met standaardtechnieken die geen rekening houden met de coïntegratie van de

variabelen.

De kortetermijneffecten zijn uitgedrukt in vergelijking in groeitermen (A). De

resultaten van de kortetermijnanalyse worden weergegeven in tabel 9. In de

kortetermijnrelaties treden dezelfde verklarende variabelen op als in de lange-

termijnrelaties. Bovendien bevatten ze een coëfficiënt van de evenwichtscorrectie,

die aangeeft aan hoe snel de afhankelijke variabele na een verstoring terugkeert tot

het langetermijnevenwicht. Dit blijkt zeer snel te zijn, respectievelijk 90% en 70%

per jaar. Een voorspelling over zes jaar mag dus een langetermijnvoorspelling

genoemd worden.

De kortetermijneffecten zijn op deze termijn van ondergeschikt belang.
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Tabel 10: Gemiddelde procentuele voorspelfout in aantal verdachten' per delicttype
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schattingsmethode geweld gekwalificeerde
diefstal

eenvoudige
diefstal

1 jaar 6 jaar 1 jaar 6 jaar 1 jaar 6 jaar

langetermijnvergelijking 3,8 3,7 4,0 4,4 3,1 3,2

ECM 3,6 3,6 4,0 4,5 3,0 3,3

groeivoeten 5,8 7,2 5,0 7,9 3,6 5,5

mean absolute percentage error

6.2.5 . De fit'

Het onderhavige onderzoek is verricht in het kader van de prognose van door

justitie benodigde sanctiecapaciteit, zie hoofdstuk 1. Met het oog op de doelstelling

is het nuttig te evalueren in hoeverre het ontwikkelde model instaat is het aantal

verdachten over zes jaar48 te berekenen. Op twee manieren wordt hier getracht een

indicatie van de prestaties van het model in dat verband te verkrijgen.

In de eerste plaats komt in tabel 10 de fit van het geschatte model (dat is de mate

waarin het model aansluit op de empirische waarnemingen) aan de orde. De tabel

brengt op twee manieren in beeld hoe groot de gemiddelde (absolute waarden van

de) procentuele afwijkingen zijn tussen de werkelijke en de volgens het model

geschatte waarden. Allereerst is becijferd hoe goed de geschatte waarden aansluiten

bij een voorspelling één jaar vooruit. Daarnaast geeft de tabel, met het oog op de

horizon van de prognose, de fit zes jaar vooruit.

Met nadruk zij gesteld dat deze maatstaven niet aangeven hoe groot de te ver-

wachten fouten zijn in de prognoses die met- dit model gemaakt zullen worden. Een

echte prognose heeft immers betrekking op jaren die vallen buiten de periode waar-

over gegevens van de verklarende variabelen bekend zijn. Hier is slechts sprake van

een maatstaf voor de mate waarin het model overeenkomt met de waarnemingen

binnen de periode waarin de. verklarende variabelen wél bekend zijn.49 Dit betekent

dat de werkelijke fouten in de prognoses groter zullen zijn.

Tabel 10 geeft de resultaten van deze berekening bij drie benaderingen:

1 De langetermijnvergelijking (tabel 8).

2 Het ECM (langetermijn- plus kortetermijnvergelijking, zie paragraaf 3.3). Dit is

de formulering van het onderhavige model.

3 De vergelijking op basis van groeivoeten; hierbij spelen de langetermijnrelaties

geen rol.

48 De periode tussen de laatst beschikbare criminaliteitscijfers en het einde van de ramingsperiode

bedraagt zes jaar.
49 Meer technisch geformuleerd: het berekenen van de fit van de within-sample-predictie.
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Figuur 17: Geweld: feitelijke en over zes jaar voorspelde aantal verdachten
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Figuur 18: Gekwalificeerde diefstal: feitelijke en over zes jaar voorspelde aantal
verdachten
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Figuur 19: Eenvoudige diefstal: feitelijke en over zes jaar voorspelde aantal verdachten
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In deze tabel valt op dat de schatting op groeivoeten een relatief grote voorspelfout

oplevert. Na zes jaar is dat nog sterker het geval dan na één jaar. Methodisch was dat

ook te verwachten, omdat bij het schatten in groeivoeten de langetermijncorrelaties

buiten beschouwing blijven. Dit werkt na zes jaar sterker door dan na één jaar.

Het schatten met een ECM blijkt niet tot betere resultaten te leiden dan de directe

schatting van de langetermijnvergelijking. Voor een voorspelling over zes jaar viel

dit ook nauwelijks te verwachten. Het feit dat ook na één jaar het ECM niet beter

presteert zou kunnen wijzen op onvolkomenheden in de specificatie van het ECM.

Voor de drie delicttypen is het tijdsverloop van de werkelijke waarde en de

voorspelde waarde weergegeven in de figuren 17 tot en met 19.

6.2.6 Conclusie

In dit hoofdstuk is de modellering besproken van het aantal minderjarige verdach-

ten. Het resulterende model werd inhoudelijk geïnterpreteerd en methodologisch

geëvalueerd. Ondanks een aantal methodische en inhoudelijke kanttekeningen, is

het bereikte resultaat bruikbaar te noemen voor de prognose van de aantallen

minderjarige verdachten.

Door toepassing van de coïntegratieanalyse komen de langetermijnrelaties beter tot

hun recht dan bij de schatting op uitsluitend groeivoeten. Wel is het opvallend dat
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een volledig ECM in termen van fit het nauwelijks beter doet dan een vergelijking op

niveaus, en soms zelfs iets slechter. Ten opzichte van het schatten op uitsluitend

groeivoeten is echter sprake van een duidelijke verbetering.

Bij de waarde van dit model als verklaringsmodel zijn kanttekeningen te plaatsen.

Weliswaar is de selectie van verklarende variabelen gebaseerd op theoretische noties

en uitkomsten van micro-onderzoek en zijn statistische criteria gehanteerd om de

kans op 'toevallige' correlaties te verkleinen, maar dit laat onverlet dat de interpre-

tatie van de gevonden correlaties in termen van causale relaties niet altijd rechttoe-

rechtaan en zeker niet eenduidig is. Dit doet gedeeltelijk afbreuk aan de verklarings-

kracht. Tot op zekere hoogte is dit overigens de onvermijdelijke consequentie van

het werken met verklaringsmodellen op macroniveau: deze bieden per definitie

slechts beperkte kennis over relevante verbanden.

Voorzichtigheid is bijvoorbeeld geboden bij de interpretatie van de variabele 'echt-

scheiding'. In paragraaf 4.2 werd al aangegeven dat dit kengetal op verschillende

manieren geïnterpreteerd kan worden. Ook valt op dat de grootste veranderingen in

het echtscheidingspercentage zijn opgetreden in een vrij korte periode rond de jaren

zeventig. Dit is een periode waarin zich ook op demografisch, sociaal en cultureel

gebied grote veranderingen voordeden. Ook om deze reden is het denkbaar dat

de variabele 'echtscheiding' in werkelijkheid een maatstaf is voor bijvoorbeeld

gewijzigde opvattingen.

Dit kan in principe ook gezegd worden over de invloed van de tweedegeneratie-

allochtonen op geweld in de jaren negentig. Zoals aangegeven in tabel 8 is de

stabiliteit van de vergelijking voor geweld echter zeer goed. Dit mag gezien

worden als een aanwijzing dat de invloed van de tweedegeneratie-allochtonen in

de jaren negentig niet anders is geweest dan in de periode daarvoor.50 Dit neemt

overigens niet weg dat door het ontbreken van specifieke gegevens over het aandeel

van de tweedegeneratie-allochtonen in geweldsdelicten, nader onderzoek zeer

wenselijk is.

6.3 Halt-verwijzingen.

6.3.1 Beschrijving

Minderjarigen die zijn aangehouden in verband met overtredingen of lichte

misdrijven, kunnen door de politie verwezen worden naar een Halt-bureau. Het

Halt-bureau legt de minderjarige een inspanning op die gerelateerd is aan aard of

plaats van het vergrijp.

50 Nog sterker zal dit blijken in paragraaf 7.4.
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Figuur 20: Ontwikkeling Halt-verwijzingen (vuurwerkdelicten pas onderscheiden vanaf

1993)
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In 1981 is het eerste Halt-bureau gestart als experiment in Rotterdam; sinds 1996

kan in alle gemeenten van Nederland naar een Halt-bureau verwezen worden. In

1995 is de Halt-afdoening opgenomen.in het Wetboek van Strafrecht. Ook is in

1995 in een AMvB51 vastgelegd welke delicten in aanmerking komen voor een

Halt-afdoening ('Halt-waardig' zijn52), en wat de maximale schadebedragen zijn.

Beperkingen bij recidive en het ontkennen van de verdachte zijn vastgelegd in

een richtlijn van de pg's53.

Tot 1 januari 1998 werd Halt betaald door de betreffende gemeente en het ministerie

van Binnenlandse Zaken. Vanaf 1998 worden de Halt-afdoeningen rechtstreeks door

het ministerie van justitie gefinancierd op basis van outputfinanciering54. Andere

activiteiten van Halt, zoals voorlichting, worden nog steeds door de gemeente

betaald. Het aantal Halt-verwijzingen is in de periode 1983-1996 sterk gegroeid,

maar de toename is daarna afgevlakt (zie figuur 20).

51 Besluit aanwijzing Halt-feiten. Staatsblad nr. 62, 1995.

52 De volgende delicten zijn Halt-waardig: vernieling en openlijk geweld tegen goederen, brandstichting,

eenvoudige diefstal, diefstal in vereniging, prijskaartjes verwisselen, baldadigheid, verboden toegang,
voorhanden hebben of ontsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden, overtreding van gemeente-

lijke verordeningen met betrekking tot vuurwerk of baldadigheid.

53 Algemene aanwijzingen met betrekking tot de Halt-afdoening. Staatscourant nr. 157, 1995.

54 Een Halt-bureau ontving in 1998.f 532 voor de afdoening van een vuurwerkdelict en f 714 voor de

afdoening van elk ander delict.
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Tabel 11: Halt-verwijzingen per delicttype, in %

delict fractie van totaal
Halt-verwijzingen

Halt-verwijzingen als
fractie van verdachten

eenvoudige diefstal 37,1 68,3
vernieling 16,6 44,3

gekwalificeerde diefstal 11,6 18,5

vuurwerkdelicten 10,3

openbare orde 7,0 48,7

geweld 1,8 4,7

overige misdrijven 3,1 18,1

overtredingen 12,4

Bron: Halt Nederland

Bewerking: WODC

Aanvankelijk werd alleen bij vandalisme naar Halt verwezen, maar na verloop van

tijd ook bij andere typen delicten. In de AMvB van 1995 is formeel vastgelegd voor

welke delicten naar Halt verwezen kan worden. Inmiddels is winkeldiefstal het

belangrijkste delict. Tabel 11 geeft de delictstypen weer voor de periode 1997/1998.

De eerste kolom van tabel 11 geeft het aantal Halt-verwijzingen per delicttype als

percentage van het totale aantal Halt-verwijzingen. In de tweede kolom staat per

delicttype het aantal Halt-verwijzingen gedeeld door het aantal minderjarige

verdachten voor dat delict. Eenvoudige diefstal blijkt voor Halt het belangrijkste

delict te zijn. In de tweede kolom ontbreken overtredingen en vuurwerkdelicten,

omdat deze niet voorkomen in de CBS-statistiek van minderjarige verdachten.

De meest adequate maatstaf voor de benodigde Halt-capaciteit is het aantal in

behandeling genomen zaken, exclusief overdrachten aan andere Halt-bureaus en

niet in behandeling genomen zaken55, maar inclusief mislukte zaken (die wel veel

tijd vergen) en zaken waarvan de afloop nog niet bekend is. Omdat voor de jaren

voorafgaand aan 1997 geen gegevens beschikbaar zijn over het aantal in behande-

ling genomen zaken, wordt de analyse uitgevoerd op de Halt-verwijzingen. Voor de

prognose wordt dan de berekende trend toegepast op het aantal in behandeling

genomen zaken van het laatst bekende jaar.

55 Zowel het Halt-bureau als de verdachte kunnen de aangeboden Halt-afdoening weigeren.
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6.3.2 De vergelijkingen in het model

83

Algemene beschrijving

Het aantal Halt-verwijzingen is afhankelijk van een aantal factoren.

- Voor de ontwikkeling van het aantal Halt-verwijzingen in het verleden is het een

belangrijk gegeven dat aanvankelijk slechts in een beperkt aantal gemeenten

naar een Halt-bureau kon worden verwezen. Belangrijk is dus welk percentage

van de minderjarigen woont in een gemeente die is aangesloten bij een Halt-

bureau. Voor dit percentage wordt hier de naam 'landelijke dekkingsgraad'

gebruikt. Deze-dekkingsgraad was in 1987 nog maar 14%. Sinds de financiering

van de Halt-bureaus is overgegaan van de gemeenten naar het ministerie van

Justitie is de dekkingsgraad 100%. De dekkingsgraad is daarom niet relevant

meer voor de prognose van toekomstige ontwikkelingen, maar alleen voor de

correcte berekening van de ontwikkeling in het verleden.

- Ter verklaring van de ontwikkelingen in het verleden is nog een ander gegeven

belangrijk. Aanvankelijk werd alleen vandalisme naar Halt verwezen, maar later

is bij een aantal bureaus het aantal typen delicten uitgebreid. Sinds de AMvB van

1995 is vastgelegd welke delicttypen Halt-waardig zijn.

- Een belangrijke factor is het aantal verdachten van Halt-waardige delicten. Dit

aantal vormt een bovengrens voor het aantal Halt-verwijzingen.

- Een zeer belangrijke factor wordt gevormd door de bereidheid van de politie

om verdachten naar Halt te verwijzen. Deze factor is geoperationaliseerd als de

benuttingsgraad: het percentage verdachten van Halt-waardige delicten dat

uiteindelijk naar Halt wordt verwezen, na correctie voor de landelijke dekkings-

graad. Regels ten aanzien van schade en recidive leggen beperkingen op aan

de benuttingsgraad, die naar verwachting uiteindelijk naar een plafond groeit.

Het aantal Halt-verwijzingen kan immers nooit groter worden dan het aantal

minderjarige verdachten van Halt-waardige delicten.

De middelen van Halt zijn niet in de modellering opgenomen. De eerste reden

hiervoor is dat Halt geen directe invloed heeft op de instroom van verwijzingen;

die wordt immers bepaald door de politie. Een tweede reden is dat sinds 1998

sprake is van output-financiering. Voor de modellering van het verleden zou het

zeker interessant zijn geweest de invloed van de middelen van Halt mee te wegen.

Wegens de diffuse financiering blijkt het echter niet mogelijk tijdreeksgegevens te

verzamelen. Overigens is indirect wel een belangrijke afgeleide van de middelen

in het model opgenomen in de vorm van de dekkingsgraad.

Gemodelleerd wordt het aantal Halt-verwijzingen exclusief de vuurwerkdelicten.56

De voornaamste reden hiervoor is dat de vuurwerkdelicten niet te relateren zijn aan

56 Maar inclusief de overige overtredingen.
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de CBS-statistieken van minderjarige verdachten. De vuurwerkdelicten moeten

dus apart gemodelleerd worden.

Het aantal Halt-verwijzingen voor de andere delicten wordt verondersteld gerela-

teerd te zijn aan het aantal verdachten van Halt-waardige delicten, maar dat laatste

is helaas niet exact bekend. Het probleem is met name dat overtredingen en
vuurwerkdelicten niet zijn terug te vinden in de politiecijfers van het CBS. Als

indicatie voor het aantal verdachten van Halt-waardige delicten wordt gebruikt

het aantal verdachten van eenvoudige diefstal en vernieling, naar rato van de

tweede kolom in tabel 11.57

Formele beschrijving

Het feitelijke aantal verwijzingen is het product van dekkingsgraad, aantal

verdachten en benuttingsgraad: .

(6.2) Hv = Dg x Mv x Bg

Hv Halt-verwijzingen door de politie

Dg landelijke dekkingsgraad

Mv door politie gehoorde verdachten van Halt-waardige delicten

Bg benuttingsgraad

De benuttingsgraad neemt in de loop van de tijd toe. Het aantal Halt-verwijzingen

kan echter nooit groter worden dan het aantal minderjarigen dat door de politie

verdacht wordt van een Halt-waardig delict. Het aantal Halt-verwijzingen moet dus

zodanig gemodelleerd worden, dat aan de benuttingsgraad een plafond gesteld

wordt. De groei van de benuttingsgraad wordt daarom beschreven met een logis-

tische functie (zie paragraaf 3.4). Een indruk van het verloop van deze functie kan

verkregen worden uit figuur 21.

Substitutie van de formule voor logistische groei (3.5) in (6.2) levert een formule

waaruit de coëfficiënten van de logistische groei geschat kunnen worden:

Pl
(6.3) Hv=DgxMvx

1 + exp - r(t-s)

Pl plafond van de logistische groei

r groeisnelheid van de logistische groei

s omslagpunt van de logistische groei

57 Dus 0,683 . eenvoudige diefstal + 0,443 . vernieling = 10.650 verdachten in 1999.
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Bij de berekening is voor het aantal verdachten van Halt-waardige delicten de

(gewogen) som van het aantal verdachten van eenvoudige diefstal en vernieling

ingevuld. In werkelijkheid is het aantal verdachten van Halt-waardige delicten

natuurlijk aanzienlijk hoger. Het gevolg hiervan is dat ook het plafond evenredig

hoger wordt geschat. Het product van Mv en Pl blijft zodoende gelijk, zodat de

schatting van het aantal Halt-verwijzingen toch goed uitkomt. Wel moet er voor

gewaakt worden dat het plafond verkeerd wordt geïnterpreteerd.

Een ernstiger probleem is dat de delictsamenstelling van Halt in de loop van de

tijd veranderd is. Dit beïnvloedt ongetwijfeld het resultaat van de berekening, maar

wegens het ontbreken van de benodigde cijfers is hier niets aan te doen.

De vuurwerkdelicten worden apart gemodelleerd. In de eerste plaats wordt ver-

ondersteld dat ze een trendmatige groei vertonen. Verder zijn er aanwijzingen dat

een afname van het aantal verwijzingen voor niet-vuurwerkdelicten gedeeltelijk

gecompenseerd wordt door een toename van het aantal verwijzingen voor

vuurwerkdelicten. Het aantal vuurwerkdelicten wordt daarom gemodelleerd

in eerste verschillen als:

(6.4) AVw= c+ /3(ONv+ ,Nv(-1))/2

Vw aantal verwijzingen vuurwerkdelicten

c constante (trendterm)

Nv aantal verwijzingen niet-vuurwerkdelicten

In woorden: de groei van de vuurwerkdelicten wordt deels bepaald door een

autonome trend en deels door de afname van het aantal verwijzingen voor niet-

vuurwerkdelicten.

6.3.3 Schatting

Het aantal Halt-verwijzingen wordt geschat uit vergelijking (6.3).

Het aantal vuurwerkdelicten is pas bekend vanaf 1993. Voor de jaren daarvoor

is aangenomen dat het percentage vuurwerkdelicten hetzelfde was als in 1993.

Het aantal Halt-verwijzingen is exclusief de vuurwerkdelicten. Voor het aantal

minderjarige verdachten is de gewogen som van eenvoudige diefstal en vernieling

gebruikt.

Het resultaat van de schatting is weergegeven in tabel 12. Het plafond van de

benuttingsgraad is groter dan één. Dit is een gevolg van het feit dat voor de Halt-

waardige delicten slechts een deel van het werkelijke aantal is meegerekend (de

gewogen som van eenvoudige diefstal en vernieling, naar rato van de tweede
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Tabel 12: Submodel Halt

plafond 1,9 ±0,1

groeisnelheid 0,30 ±0,05

omslagmoment 1.991,2 ±0,5

periode 1987-1999

R2 0,998
Durbin-Watson 1,17

95°k-betrouwbaarheidsinterval in tweede kolom

Tabel 13: Gemiddelde fout* in de benuttingsgraad bij verschillende delicttypen**

gemiddelde fout

eenvoudige diefstal 2,4%
eenvoudige diefstal plus vernieling 2,2%
eenvoudige diefstal plus gekwalificeerde diefstal 3,3%
eenvoudige diefstal plus openbare orde 4,0%
eenvoudige diefstal, gekwalificeerde diefstal en vernieling 3,3%
eenvoudige diefstal, gekwalificeerde diefstal, vernieling en openbare orde 2,5%

gemiddelde absolute procentuele fout

fout in formule 6.3, delictsamenstelling volgens tweede kolom van tabel 12

kolom van tabel 11). De gewogen som van andere delicten levert een grotere fout

(zie tabel 13).

Het toevoegen van delicten tegen de openbare orde levert een relatief grote fout op.

Deze wordt veroorzaakt door een grillig verloop van de politiecijfers in de laatste

jaren, dat blijkbaar niet weerspiegeld wordt in de Halt-verwijzingen. Voor openbare

orde kan daardoor een logistische groei niet goed gemodelleerd worden. Ook voor

gekwalificeerde diefstal ligt de verklaring van de fout voor de hand: omdat van het

grote aantal verdachten slechts 18,5% naar Halt wordt verwezen, wordt meer ruis

dan informatie toegevoegd.

Uit de analyse van de benuttingsgraad blijkt dat in 1991 de omslag plaatsvond van

een versnelling naar een vertraging van de groei. De groeisnelheid is 0,32, wat

impliceert dat de groei van 10% van het plafond naar 90% van het plafond een

periode in beslag neemt van veertien jaar (van 1984 tot 1998).

De benuttingsgraad zal op termijn groeien naar een plafond van 1,8 (met 95%-

betrouwbaarheidsinterval tussen 1,7 en 1,95). De feitelijke en geschatte waarden

van de benuttingsgraad zijn weergegeven in figuur 21.

Uit figuur 21 blijkt dat de benuttingsgraad zich tamelijk gelijkmatig ontwikkeld

heeft. Dit in tegenstelling tot het aantal Halt-verwijzingen, waarvan de ontwikkeling
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Figuur 21: Feitelijke en geschatte benuttingsgraad Halt-verwijzingen

2,0
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een trendbreuk lijkt te vertonen in 1996 (zie figuur 20). De sterke toename van het

aantal verwijzingen in 1996 is echter geheel toe te schrijven aan de ontwikkelingen

in het aantal verdachten. De benuttingsgraad vertoont rond 1996 geen trendbreuk.

6.3.4 Onzekerheden

Bij de modellering van het aantal Halt-verwijzingen speelt een aantal onzekerheden:

- Een belangrijke bron van onzekerheid vormt het feit dat in de analyse een

belangrijke plaats is ingeruimd voor het aantal vuurwerkdelicten, terwijl dit

aantal pas vanaf 1993 bekend is. Voor de vier jaar van 1989 tot en met 1992 is

het aantal vuurwerkdelicten geschat, waarmee ook in het aantal niet-vuurwerk-

delicten een onzekerheid wordt geïntroduceerd.

- Wanneer minderjarigen naar Halt worden verwezen wordt meestal een verkort

pv opgesteld. Het is onduidelijk of deze verkorte pv's ook terug te vinden zijn in

de CBS-cijfers van gehoorde verdachten.58 Het is ook niet duidelijk of dit vóór

1996 in andere mate gebeurde als na 1996. Als dit inderdaad het geval is, heeft

dat aanzienlijke consequenties voor de gevolgde berekeningen. Hier kan echter

niets meer aan gerepareerd worden.

- Een andere bron van onzekerheid bestaat uit het feit dat voor de schatting het

aantal Halt-waardige delicten is beperkt tot eenvoudige diefstal en vernieling.

58 Men denkt van wel, maar zekerheid hierover is niet te verkrijgen.
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Aangezien het grote aandeel van eenvoudige diefstal in de Halt-verwijzingen

een recent verschijnsel is, kan de benuttingsgraad in het verleden verkeerd zijn

geschat. Ook een toekomstige verandering van de delictsamenstelling heeft

gevolgen voor de schatting van de benuttingsgraad.

Er zijn slechts elf jaren beschikbaar voor het schatten van drie coëfficiënten van

de logistisch groei. Als alleen de jaren worden gerekend waarvan de vuurwerk-

delicten exact bekend zijn, resteren zelfs nog maar zeven jaar. Dat de berekening

van de benuttingsgraad goed overeenkomt met de feitelijke waarde zegt daarom

niet zoveel. Het is dan ook niet verrassend dat, toen in de eindfase van het

onderzoek de gegevens van 1999 beschikbaar kwamen, de conclusies enigszins

moesten worden bijgesteld.

Zoals bij alle schattingen van een logistische groei heeft het geschatte plafond

grote invloed op de prognose van de ontwikkeling. Uit figuur 21 valt af te lezen

dat in 1999 de benuttingsgraad al 91% van de maximale waarde heeft bereikt.

Als de werkelijke waarde het plafond al zo dicht nadert, is een betrouwbare

schatting van het plafond mogelijk; zoals ook blijkt uit het betrouwbaarheids-

interval. Terwijl van de schatting van de historische reeks gesteld moet worden

dat deze gebrekkig is; kan de schatting van het plafond dus wel bevredigend

worden genoemd en daarmee ook de prognose van de benuttingsgraad.

De onzekerheden in de prognose van de benuttingsgraad van de Halt-verwijzin-

gen worden gesuperponeerd op de (vrij grote) onzekerheid in de prognose van

het aantal verdachten.

Wegens de genoemde onzekerheden en het geringe aantal waarnemingen is het

niet haalbaar een schatting te maken van de foutenmarges in de schatting van de

benuttingsgraad. Deze onzekerheden worden toegevoegd aan de onzekerheid in de

schatting van het aantal verdachten (paragraaf 6.2.6).

Van de modellering van de vuurwerkdelicten kan alleen gezegd worden dat het

model niet in strijd is met de feiten. Omdat het aantal vuurwerkdelicten slechts

10% omvat van het aantal Halt-verwijzingen, heeft dit geen ernstige consequenties

voorde prognose van het totale aantal Halt-verwijzingen.

A priori is verondersteld dat de benuttingsgraad beschreven kan worden met een

logistische groeifunctie. Gezien het geringe aantal waarnemingen kan alleen gezegd

worden dat deze hypothese niet in strijd is met de cijfers. In het bovenstaande is

nog een aantal andere onzekerheden opgesomd. De verklaringskracht voor de

ontwikkeling in het verleden is dus beperkt.

Aangezien de benuttingsgraad dicht bij het plafond ligt, kan over de voorspelkracht

voor toekomstige ontwikkelingen optimistischer geoordeeld worden. De voornaam-

ste onzekerheid is hier de delictsamenstelling. Het is echter goed denkbaar dat in de
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toekomst langere reeksen van de delictindeling van Halt een verbetering van het

model mogelijk maken.

6.4 Taakstraffen minderjarigen

6.4.1 Beschrijving

Het eerste experiment met taakstraffen voor minderjarigen vond plaats in 1981. In

1983 zijn zes arrondissementen, nog steeds als experiment, met taakstraffen voor

minderjarigen gestart; in dat jaar werden er 300 taakstraffen opgelegd. Dit aantal

is gegroeid tot 11.000 in 1999.
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De taakstraf voor minderjarigen heeft een wettelijke basis gekregen bij de ver-

nieuwing van het jeugdstrafrecht in 1995. In tegenstelling tot de regeling bij

meerderjarigen geldt in het geval van minderjarigen geen bovengrens van zes

maanden voor de vervangende vrijheidsstraf. Ook kan bij minderjarigen de taak-

straf worden opgelegd ter vervanging van een geldboete. De maximale duur van de

taakstraf voor minderjarigen is 40 uur bij oplegging door het OM ('officiersmodel')

en 200 uur bij oplegging door de rechter ('rechtersmodel')59. De coordinatie van de

uitvoering van taakstraffen voor minderjarigen ligt bij de RvdK. Een taakstraf kan ook

worden opgelegd bij een overtreding (bijvoorbeeld van de leerplichtwet).

Een vijftal overlappende factoren heeft een rol gespeeld in de groei van het aantal

taakstraffen. Ten eerste is er een breed gedragen overtuiging dat taakstraffen een

grotere pedagogische waarde hebben dan vrijheidsstraffen. Ten tweede vormen

taakstraffen soms een alternatief voor vrijheidsstraffen, waardoor de druk op de

celcapaciteit afneemt. Dit is geen officiële doelstelling, maar in de praktijk speelt

het wel een rol in de beslissing van de rechter of de officier van justitie (Van Breugel

en Boendermaker, 2000). Ten derde bracht de Commissie-Van Montfrans in 1994

het rapport'Met de neus op de feiten' uit, waarin onder meer werd aanbevolen het

aantal taakstraffen voor minderjarigen uit te breiden. De departementale werkgroep

Jeugdcriminaliteit heeft dit voornemen in 1996 geoperationaliseerd als een jaarlijkse

groei van 10%; dit percentage werd al jaren gehanteerd door het Projectbureau

Taakstraffen van het ministerie van Justitie. Ten vierde is de taakstraf voor minder-

jarigen in 1995 voorzien van een wettelijke basis in het nieuwe jeugdstrafrecht. Ten

vijfde luidt de requireerrichtlijn van het OM (1996) 'Taakstraf tenzij...'.

59 Bij een combinatie van meerdere taakstraffen kan door de rechter een maximum van 240 uur worden
opgelegd.
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Figuur 22: Ontwikkeling gestarte taakstraffen minderjarigen

linkeras:
- aantal taakstraffen

Bron: DPJS

rechteras:
......•••. percentage taakstraffen

t.o.v. minderjarige verdachten
in het voorafgaande jaar
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De ontwikkeling van de taakstraffen is grafisch weergegeven in figuur 22. In 1996

treedt een versnelling van de groei op, vooral bij het OM. Deze versterkte groei in de

tweede helft van de jaren negentig heeft enige problemen opgeleverd. Aanvankelijk

waren er achterstanden en liepen de wachttijden sterk op; in 1998 is daarom de be-

groting van de RvdK aangepast. Ook zijn er aanwijzingen dat het mislukkingspercen-

tage gestegen is (van 13% in 1995 naar 18% in 1999; Huis e.a., 2001).

Voor de versnelling van de groei in de tweede helft van de jaren negentig kunnen

verschillende oorzaken worden aangevoerd. Vermoedelijk is er sprake van een

verbeterde registratie. Daarnaast wordt, in overeenstemming met de aanbeveling

van de Commissie-Van Montfrans, in een groter aantal gevallen een taakstraf

opgelegd; dit is geformaliseerd in de requireerrichtlijn. Ook de invoering van het

nieuwe jeugdstrafrecht speelt een rol. Op grond van de statistieken kan niet met

zekerheid vastgesteld worden waarvoor de toename van het aantal taakstraffen in de

plaats is gekomen. De taakstraffen volgens het rechtersmodel zullen gedeeltelijk in

de plaats zijn gekomen van korte vrijheidsstraffen.60 Voor een ander deel zullen ze

60 Hier speelt met name de met de invoering van het nieuwe jeugdstrafrecht samenhangende verdwijning
van de arreststraf. In de tweede helft van de jaren tachtig heeft zich echter ook al een sterke daling van
het aantal arreststraffen voorgedaan.
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Tabel 14: Taakstraffen bij de RvdK en de rechterlijke macht*
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gestart opgelegd/aangeboden door de rechterlijke macht

door
RvdK

totaal rechter-
lijke macht

OM rechter
(in eerste aanleg)

1996 6.500 5.900 2.400 3.400

1997 7.900 8.200 4.000 4.200

1998 9.800 9.600 4.900 4.600

1999 11.000 11.600 6.200 5.200

afgerond op honderdtallen

Bron: OM
Bewerking: WODC

voorwaardelijke vrijheidsstraffen hebben vervangen. De taakstraffen volgens het

officiersmodel zullen gedeeltelijk in de plaats zijn gekomen van beleidssepots.

De ontwikkeling in de taakstraffen verschilt voor het OM en de rechter. Uit tabel

14 blijkt dat het aantal taakstraffen volgens het officiersmodel sneller groeit dan

volgens het rechtersmodel, en in 1998 voor het eerst groter is. Het totale aantal

taakstraffen dat in eerste instantie wordt opgelegd is soms lager dan door de RvdK

wordt gestart. Wellicht heeft dit te maken met de manier van registreren. Als een

taakstraf mislukt wordt de zaak teruggestuurd naar het OM. De veroordeelde krijgt

vaak een tweede kans en mag alsnog proberen een taakstraf te voltooien. Voor het

OM is dit één en dezelfde zaak. Bij de RvdK wordt de herkansing echter als een

nieuwe taakstraf geregistreerd. 61

Vanwege registratieproblemen is er voor vroege jaren weinig bekend over het type

delicten waarvoor taakstraffen worden opgelegd. Sinds 1994 zijn daarover wel in

beperkte mate gegevens bekend (zie tabel 15). Er zijn drie verschillende bronnen,

die echter alle hun beperkingen kennen.

De eerste is het WODC (Blees en Brouwers, 1996), dat tweehonderd dossiers uit 1994

heeft onderzocht. Deze steekproef is te klein om een goed beeld te geven van de

verdeling naar delict.

De tweede bron is het CBS. Het CBS telt alleen de door de rechtbank in eerste aanleg

afgedane strafzaken. Het probleem hierbij is dat tot en met 1995 de taakstraffen

alternatieve straffen waren zonder een wettelijke status. In de registratie bestond

61 Het verschil zou in theorie ook kunnen voortkomen uit het verschil tussen vonnissen in eerste aanleg
en vonnissen in hoger beroep. Dit is echter niet waarschijnlijk, aangezien hoger beroep bij minder-

jarigen weinig voorkomt. Ook gratiebesluiten komen vrijwel niet voor.
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Tabel 15: ' Taakstraffen naar delicttype, in %
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1994 1994* 1995* 1996 1997 1998 1999
0 , . 00 00 1 00 . 00 00 000

eenvoudige diefstal- 3 2 . 3 4 4 4 24

gekwalificeerde diefstal . 49 56 47 42 36 35. 17

geweld 31 20 23 27 29 29 23•

overig 18 22 27 27 32 32 35

Vanwege onvolledige registratie zijn de CBS-cijfers voor 1994 en 1995 slechts een indicatie.

Bron: WODC (Blees en Brouwers, 1996)
Bron: CBS
Bron: Raad voor de Kinderbescherming

daardoor geen uniformiteit en in sommige registratiemodaliteiten62 zijn de taak-

straffen niet meer terug te vinden. Het aantal taakstraffen in eerste aanleg is dus pas

betrouwbaar. vanaf 1996. Het CBS registreert overigens alleen taakstraffen volgens

het rechtersmodel en niet die volgens het officiersmodel.

De derde bron is de RvdK, die als taak heeft de taakstraffen voor minderjarigen

te coordineren. De RvdK beschikt derhalve in principe over gegevens over alle

taakstraffen. Het probleem is echter dat het delict niet altijd (goed) geregistreerd

wordt.

Ondanks de beperkte betrouwbaarheid van de CBS-cijfers over 1994 en 1995 cijfers

is er een aanwijzing dat zich, in delicttype een verschuiving voordoet van gekwalifi-

ceerde diefstal naar geweld (zie tabel 15). Dit komt overeen met de algemene indruk

dat taakstraffen in eerdere jaren vooral voor lichte vergrijpen opgelegd werden,

terwijl ze de laatste jaren voor steeds zwaardere delicten opgelegd worden.

6.4.2 De vergelijkingen in het model

Algemene beschrijving

Hoewel het aantal taakstraffen de afgelopen jaren sterk is gegroeid, wordt verdere

groei beperkt door twee factoren.

In de eerste plaats kan het aantal taakstraffen nooit groter worden dan de totale

instroom bij het OM.63 In feite zal het plafond op minder dan 100% liggen, omdat er

nog andere afdoeningsmogelijkheden zijn. Bovendien wordt het maatschappelijk

onwenselijk geacht dat taakstraffen worden opgelegd bij alle delicten.

62 Het gaat vooral om schorsing, voorlopige hechtenis (vh) en bijzondere voorwaarde bij voorwaardelijke
vrijheidsstraf.

63 Bij de berekening wordt alleen de instroom van misdrijven meegerekend, hoewel in een aantal gevallen
een taakstraf wordt opgelegd bij een overtreding.
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In de tweede plaats kan het absolute aantal van de uitgevoerde. taakstraffen beperkt

worden door capaciteitsproblemen. Zo zijn bij de sterke stijging in de afgelopen

jaren als gevolg van een tekort aan menskracht achterstanden ontstaan waarvoor

later de begroting is aangepast. Ook zijn er speculaties dat het aantal project-

plaatsen op een gegeven ogenblik een maximum bereikt. Het is niet a priori

duidelijk welke van deze twee mechanismen in de praktijk de belangrijkste rol

zal spelen.

Derhalve kunnen de taakstraffen op dezelfde wijze als de Halt-afdoeningen

gemodelleerd worden. Het idee is dat van alle verdachten een bepaald percentage

met een jaar vertraging een taakstraf opgelegd krijgt, ofwel via het officiersmodel

ofwel via het rechtersmodel.64 Deze vertraging is het gevolg van de lange doorloop-

tijd tussen aanhouding door de politie en de uiteindelijke tenuitvoerlegging van

de taakstraf.

Het percentage verdachten dat een taakstraf krijgt wordt aangeduid als de

'benuttingsgraad'. Net als bij de Halt-afdoeningen groeit de benuttingsgraad als

een logistische functie van de tijd. De groei begint langzaam, versnelt en bereikt

uiteindelijk een plafond. Echter, uit figuur 22 blijkt dat met de invoering van het

nieuwe jeugdstrafrecht in 1995 het percentage taakstraffen sterk is toegenomen.65

Het plafond is duidelijk hoger komen te liggen dan onder het oude jeugdstrafrecht.

Daarmee is waarschijnlijk ook het omslagmoment in de groei verschoven.

In theorie is de benuttingsgraad afhankelijk van de aard van de instromende

delicten, de recidive van de dader, de middelen van de rechtspraak en de RvdK,

en van het beleid. In de praktijk is het echter niet altijd mogelijk om deze factoren

te modelleren. Zo zijn er onvoldoende gedetailleerde gegevens over de middelen

van de RvdK en de rechterlijke macht. Ook is weinig bekend over voorraadvorming

bij de RvdK en de invloed van het plaatsentekort.

Wél is iets bekend over de verdeling van taakstraffen naar delicten (zie tabel 15).

Ook is het aantal verdachten per type delict bekend. Hieruit kan afgeleid worden

welk percentage van de verdachten per type delict een taakstraf opgelegd krijgt.

Dit is gedaan op basis van de verhoudingen in 1998. Zo krijgt slechts 4% van de

verdachten van eenvoudige diefstal een taakstraf opgelegd. Van de verdachten

van gekwalificeerde diefstal krijgt 27% een taakstraf. Van verdachten van geweld

krijgt 55% een taakstraf. Van alle overige verdachten krijgt slechts 14% een taakstraf.

Deze percentages worden meegenomen. Het aantal minderjarige verdachten wordt

dus berekend als een gewogen combinatie van verdachten per type delict met

bovenstaande percentages als gewicht.

64 De overige gevallen, die niet tot een taakstraf leiden, omvatten niet alleen voorwaardelijke en onvoor-

waardelijke vrijheidsstraffen, maar bijv. ook voegingen en sepots.

65 Hoewel het nieuwe jeugdstrafrecht in 1995 is ingegaan, is het effect vanwege de doorlooptijd van

strafzaken pas in 1996 zichtbaar.
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De veronderstelling van logistische groei leidt onder meerlot het probleem dat het

moeilijk is om aan te geven in welke fase het proces zich bevindt. Zeker gedurende

de eerste helft van het groeiproces is het vaak moeilijk om het omslagmoment en

het plafond te bepalen. De cijfers suggereren dat de groei in het percentage taak-

straffen in 1999 is afgenomen, maar het is nog te vroeg om te bepalen of deze

afname structureel is. Derhalve kan er voor gekozen worden om in plaats van een

logistische groei, een lineaire groei aan te nemen. In dat geval is er geen plafond.

Als de taakstraffen zich op dit moment echter nog ver van het plafond bevinden,

is dit geen probleem.

Formele beschrijving

In formulevorm luidt de logistische groei:

(6.5) Tm = Bg x Vm_ 1

Tm taakstraffen voor minderjarigen

Bg benuttingsgraad

Vm gewogen som van minderjarige verdachten per type delict

Voor de exacte formulering van de logistische groei wordt verwezen naar paragraaf

3.4. Zoals vermeld leidt de wijziging van het jeugdstrafrecht in 1995 ertoe dat

zowel de groei als het omslagmoment veranderen. De theoretische vorm voor de

logistische groei van de taakstraffen moet daarom enigszins aangepast'worden

en luidt dan:

(6.6) Bg =
Pl + Pld x D

1 + exp[- r(t-c-cd x D)]

Pl plafond

Pld verhoging van het plafond als gevolg van het nieuwe jeugdstrafrecht

r groeisnelheid

c omslagmoment

cd toename omslagmoment als gevolg van het nieuwe jeugdstrafrecht

t tijd

D dummy voor het nieuwe jeugdstrafrecht

Hierin is D gelijk aan nul onder het oude jeugdstrafrecht en gelijk aan één onder het

nieuwe jeugdstrafrecht. Dit betekent dat onder het oude jeugdstrafrecht het plafond

gelijk is aan Pl en het omslagmoment aan•rxc. Onder het nieuwe jeugdstrafrecht is

het plafond gelijk aan P1+Pld en het omslagmoment aan rx(c+cd).
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Tabel 16: Submodel taakstraffen
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parameter
in het model

logistische groei lineaire groei
(procentpunten)

groeisnelheid B 0,528" 10,8*

omslagmoment oude jeugdstrafrecht c 5,443"i"'

toename omslagmoment vanwege
nieuwe jeugdstrafrecht cd 7,699"i*"

plafond oude jeugdstrafrecht PI 0,489"

toename plafond vanwege nieuwe
jeugdstrafrecht Pld 0,717"

schattingsperiode 1983-1999 1996-1999

R2 0,981

Durbin-Watson 2,078

significant op 10%-niveau

'• significant op 5%-niveau

"' Omgerekend komt hiermee het omslagmoment onder het oude jeugdstrafrecht te liggen in het tweede

kwartaal 1987 en onder het nieuwe jeugdstrafrecht in het eersté kwartaal 1995.

Indien uitgegaan wordt van een lineaire groei, dan luidt het model:.

(6.7) Vm = a+bt

In paragraaf 6.4.3 worden beide modellen geschat.

6.4.3 Schatting

Er worden in deze paragraaf twee varianten voor het submodel taakstraffen

gepresenteerd. De eerste is de logistische groeivariant, waarbij rekening gehouden

wordt met het feit dat in 1995 het nieuwe jeugdstrafrecht van kracht werd. De

tweede variant betreft het lineaire groeimodel. Dit model wordt in eerste ver-

schillen geschat met als gevolg dat de constante term niet geschat kan worden.

Omdat er onder het nieuwe jeugdstrafrecht veel gewijzigd is ten aanzien van

taakstraffen, zal in het lineaire model alleen de groei vanaf 1996 in beschouwing

genomen worden.
Tabel 16 geeft voor beide varianten het aantal taakstraffen in verhouding tot

het (gewogen) aantal verdachten in het jaar daarvoor. In verband met de delict-

afhankelijke wegingsfactor mag een verhouding 1,1 niet geïnterpreteerd worden

in de zin dat er meer taakstraffen zouden zijn dan verdachten.

In de logistische variant zijn alle coëfficiënten significant groter dan nul, ook die

van de dummy-variabelen. Dit betekent dat de groei onder het oude jeugdstrafrecht
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Figuur 23: Feitelijke en geschatte benuttingsgraad taakstraffen
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significant verschilt van de groei onder het nieuwe jeugdstrafrecht. Hoewel de fit

vergelijkbaar is (zie figuur 23) zouden prognoses op basis van deze twee modellen

duidelijk verschillen opleveren. De logistische groei is namelijk begrensd, terwijl de

lineaire groei doorgaat.

In de lineaire variant wordt alleen de jaarlijkse groei van de benuttingsgraad ge-

schat. De groei is significant en heeft een grootte van ruim tien procent per jaar.

6.4.4 Onzekerheden

In de bovenstaande schatting speelt een tweetal onzekerheden een rol. Ten eerste

is bij de weging van minderjarige verdachten naar type delict uitgegaan van de

verhoudingen in 1998 (definitie CBS). Het is niet duidelijk of deze verhouding in de

loop van der jaren constant is gebleven. Dit is mede afhankelijk van de instroom van

het aantal verdachten per type delict. Ten tweede is het nog te vroeg om te beoor-

delen of taakstraffen reeds hun plafond hebben bereikt of nog verder zullen groeien.

Weliswaar is het zeer waarschijnlijk dat taakstraffen een logistische groei vertonen,

maar omdat het plafond moeilijk kan worden ingeschat, kan het op korte termijn

verstandiger zijn om voor een lineaire groei te kiezen.

Ten slotte is de benuttingsgraad van de taakstraffen berekend op basis van het

aantal verdachten van. misdrijven, terwijl in een aantal-gevallen een taakstraf voor

een overtreding wordt opgelegd (leerplichtwet). Dit•maakt het model onnauw-

keuriger, maar er is geen reden om te verwachten dat hierdoor een systematische

vertekening wordt ingevoerd.
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Figuur 24: Ontwikkeling onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen minderjarigen t.o.v. het aantal
minderjarige verdachten in het voorafgaande jaar, per delicttype
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6.5 Onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen

6.5.1 Beschrijving

Voor september 1995 kende het jeugdstrafrecht als vrijheidsstraffen de tuchtschool-

straf en de (korte) arreststraf. In het nieuwe jeugdstrafrecht zijn deze vervangen

door de jeugddetentie, die een hoger strafmaximum kent dan de tuchtschoolstraf.

Onder verzwarende omstandigheden kunnen strafrechtelijk minderjarigen ver-

oordeeld worden volgens het volwassenenstrafrecht. Er wordt in dat geval een

gevangenisstraf opgelegd die niet in een jeugdinrichting wordt geëxecuteerd;

deze gevangenisstraf wordt dan ook niet geraamd in Jukebox-2.

Figuur 24 geeft per delict de ontwikkeling weer van onvoorwaardelijke jeugd-

vrijheidsstraffen ten opzichte van het aantal minderjarige verdachten in het

voorafgaande jaar. Tot en met 1995 is het aantal onvoorwaardelijke jeugdvrijheids-

straffen dus gelijk aan de som van arrest- en tuchtstraffen, daarna aan het aantal

jeugddetenties. De cijfers over 1991-1993 zijn niet beschikbaar en derhalve niet

weergegeven. In verband met de doorlooptijd van rechtszaken is ervoor gekozen

om de vrijheidsstraffen te bekijken in verhouding tot het aantal minderjarige

verdachten in het voorafgaande jaar. Duidelijk is dat deze verhouding voor geweld

en gekwalificeerde diefstal gedaald is. Voor eenvoudige diefstal en overige delicten

schommelt ze tussen 0% en 0,5%.
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Tabel 17: Vrijheidsstraffen naar delicttype, in % (1985-1998*)

98

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1994 1995 1996 1997 1998

eenvoudige diefstal 4 7 7 9 4 5 2 2 2 3 4

gekwalificeerde diefstal 59 56 55 54 54 51 46 41 40 33 29

geweld 24 28 28 27 34 32 42 45 44 50 52

overige delicten 13 9 9 10 8 12 10 11 14 14 15

1991 tot en met 1993 ontbreken in verband met onbetrouwbaarheid van de cijfers.
Bron: CBS

Bij Halt-verwijzingen en taakstraffen waren er vermoedens dat de verdeling naar

delicttypen veranderd is in de loop van de tijd. Voor vrijheidsstraffen zijn gegevens

over meerdere jaren beschikbaar en is een dergelijke verschuiving evident (zie

tabel 17). Terwijl in 1985 bijna 60% van de vrijheidsstraffen werd opgelegd voor

gekwalificeerde diefstal, wordt in 1998 nog slechts 29% voor dit type delict opgelegd.

Daarentegen is het aandeel van geweld meer dan verdubbeld in dezelfde periode,

ondanks het feit dat verdachten van geweldsdelicten verhoudingsgewijs minder

vaak een vrijheidsstraf krijgen. De stijging van het aandeel geweld in de vrijheids-

straffen is dan ook geheel te wijten aan de stijging van het aandeel geweld in de

totale criminaliteit.

De ontwikkeling van het gemiddelde aantal detentiedagen kent een minder grillig

verloop (zie figuur 25). Ondanks enige schommelingen neemt de duur geleidelijk

toe, met een forse stijging na 1996.

De sterke toename van de duur in 1996 is het resultaat van een afname van het

aantal korte en een toename van het aantal lange vrijheidsstraffen. De afname van

het aantal korte vrijheidsstraffen is het gevolg van het verdwijnen van de arreststraf

en van het feit dat korte vrijheidsstraffen vaker door taakstraffen worden vervangen.

De toename van het aantal lange vrijheidsstraffen is het gevolg van een hoger

strafmaximum in het nieuwe jeugdstrafrecht en van het feit dat vanaf 1996 het

volwassenenstrafrecht nauwelijks meer wordt toegepast voor jeugdigen. Omdat al

deze veranderingen tegelijk plaatsvinden, is het niet mogelijk de toename van de

duur uit te splitsen naar afzonderlijke oorzaken.

6.5.2 De vergelijkingen in het model

Algemene beschrijving

In tegenstelling tot taakstraffen en Halt zullen het aantal. en de gemiddelde duur

van de vrijheidsstraffen gemodelleerd worden als een lineaire groei. Dit gebeurt voor

ieder delicttype afzonderlijk. Het celbeslag kan berekend worden door het aantal

vrijheidsstraffen te vermenigvuldigen met de gemiddelde duur. De middelen van de

rechterlijke macht zouden een rol kunnen spelen in de strafoplegging. Helaas kan
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Figuur 25: Gemiddelde duur van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen voor minderjarigen

per delicttype
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van die middelen niet worden aangegeven welk gedeelte besteed wordt aan de

berechting van minderjarigen.

De vrijheidsstraffen worden gerelateerd aan het aantal minderjarige verdachten

in het voorafgaande jaar.66 De reden hiervoor is dat de periode tussen het pleeg-

moment en de uitvoering van het vonnis meestal vrij lang is. Verder wordt het

aantal minderjarige verdachten verminderd met het aantal opgelegde taakstraffen.

De gedachte hierachter is dat er een zekere logische ordening in de straffen zit.

Taakstraffen zijn minder zwaar dan vrijheidsstraffen. Bovendien is de requireer-

richtlijn van het OM (1996) `Taakstraf tenzij ...'. Vrijheidsstraffen moeten dus als een

uiterste middel gezien worden. Voor taakstraffen is de uitsplitsing naar type delict

niet voor een lange periode bekend. Derhalve wordt daarvoor over de hele periode

de verhouding in 1998 genomen (zie tabel 15).

Verondersteld is dat de duur van de vrijheidsstraffen gelijkmatig toeneemt. In

paragraaf 6.5.1 is beschreven dat er echter goede redenen zijn om te veronderstellen

dat in 1996 de duur plotseling is gaan toenemen. Omdat we nog niet over voldoende

gegevens beschikken over de ontwikkeling van de duur na 1996, is besloten om de

duur simpelweg als een geleidelijke groei te modelleren. Waarschijnlijk zal in de

toekomst een meer adequate modellering mogelijk zijn.

66 Voor geweldsdelicten wordt uitgegaan van de instroom bij het OM in plaats van het aantal verdachten.
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Tabel 18: Submodel vrijheidsstraffen'

100

gemiddelde groei

aantal
(procentpunten)

duur
(detentiedagen)

geweld 0,36 4,14

eenvoudige diefstal 0,01 1,55
gekwalificeerde diefstal -0,09 3,34

overige delicten 0,02 4,29

schattingsperiode: 1986-1998 (excl. 1991-1993)

significant op 10%-niveau

"' significant op 5%-niveau

Formele beschrijving

Het formele model voor de vrijheidsstraffen is als volgt:

i

(6.8)
VrQ

ki + bit
Vm 11 - Tmi

Avr aantal vrijheidsstraffen voor minderjarigen

Tm taakstraffen voor minderjarigen

Vm minderjarige verdachten

t jaar

i delicttype

b,k te schatten parameters

Op eenzelfde wijze kan de gemiddelde duur geformuleerd worden:

(6.9) Vrá = fi + git

Dvr gemiddelde duur van vrijheidsstraffen voor minderjarigen

f,g te schatten parameters

Het celbeslag wordt dan berekend als

(6.10) Vr1 = Vrá x Vrá

Cvr celbeslag van vrijheidsstraffen voor minderjarigen
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Figuur 26: Feitelijk en geschat aantal vrijheidsstraffen voor minderjarigen
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Het model wordt met de ~-methode geschat in eerste verschillen.67 Dit betekent

dat de constanten niet geschat kunnen worden. De resultaten staan in tabel 18 en

in de figuren 26 en 27.

De grootste stijging van het percentage vrijheidsstraffen betreft het delicttype

geweld. Overigens is de gemiddelde groei van het percentage vrijheidsstraffen voor

alle delicttypen significant groter dan nul. Dat geldt ook voor de gemiddelde groei

van de gemiddelde duur van vrijheidsstraffen. Wel suggereert de beperkte reeks

gegevens dat na in de invoering van het nieuwe jeugdstrafrecht de duur aanzienlijk

is toegenomen. Zodra langere tijdreeksen beschikbaar komen kan deze hypothese

nader onderzocht worden.

6.5.4 Onzekerheden

In de praktijk blijkt zo'n 18% van de taakstraffen te mislukken. In theorie zouden

deze omgezet moeten worden in een vrijheidsstraf. Dit komt neer op 1.000 extra

jeugddetenties voor 1997, ofwel een verdubbeling. Wel is de duur van de vervan-

gende hechtenis korter. Het is echter niet duidelijk in hoeverre deze vervangende

vrijheidsstraffen daadwerkelijk geëxecuteerd zijn. Veelal krijgen de delinquenten

67 De ontbrekende jaren 1991-1993 zijn geïnterpoleerd. Teneinde aan negen 'echte' eerste verschillen te

komen is het begin van de reeks gelegd bij 1987.
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Figuur 27: Feitelijke en geschatte duur van de vrijheidsstraffen voor minderjarigen :
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taakstraffen niet verwerkt in het model voor vrijheidsstraffen.
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Een ander punt van onzekerheid is de stabiliteit van het model. Met name de duur

van de vrijheidsstraffen is sinds 1996 sterk gestegen. Dit kan komen doordat de

strafmaxima onder het nieuwe jeugdstrafrecht hoger zijn of doordat taakstraffen in

de plaats gekomen zijn van korte vrijheidsstraffen. Helaas is de periode waarover

gegevens bekend zijn, te kort om duidelijke uitspraken hieromtrent te kunnen doen.

6.6 Preventieve hechtenis

6.6.1 Beschrijving

In het model van strafrechtelijke sancties voor volwassenen (Jukebox-1) neemt de

preventieve hechtenis geen zelfstandige plaats in. De reden hiervoor is dat bij de

executie van vrijheidsstraffen de preventieve hechtenis wordt verdisconteerd. Een

analyse van die gevangenisstraffen volstaat dus om het capaciteitsbeslag in beeld

te brengen.

Bij minderjarigen ligt dit anders, en wel om twee redenen. Ten eerste kan een vonnis

van een minderjarige omgezet worden in een vonnis volgens het volwassenenstraf-

recht indien de veroordeelde op het moment van tenuitvoerlegging meerderjarig is.

De daaraan voorafgaande vh wordt echter wél in een opvanginrichting voor minder-
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Figuur 28: Aantal preventieve hechtenissen van minderjarigen

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Bron: IJZ

1995 1996 1997 1998 -1999

103

voorlopige hechtenissen

•••• voorlopige hechtenis als
gevolg van een nieuw feit

- - - - daadwerkelijk geplaatst

jarigen ten uitvoer gelegd. Ten tweede wordt bij lichtere delicten na een preventieve

hechtenis vaak niet een onherroepelijke jeugddetentie opgelegd, maar een taakstraf

of een voorwaardelijke vrijheidsstraf. Dat er feitelijk een stukje onvoorwaardelijke

vrijheidsstraf aan vooraf gegaan is, komt niet altijd tot uitdrukking in het vonnis.

Daarom worden preventieve hechtenissen voor minderjarigen' voor zover deze niet

gevolgd worden door een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, wel apart in het model

opgenomen
Over preventieve hechtenis voor minderjarigen is niet veel bekend. De beperkte

gegevens vanaf 1994 lijken echter redelijk betrouwbaar68, hoewel de informatie uit

de verschillende bronnen nogal van elkaar afwijkt69. De beste bron is Individuele

Jeugdzaken (IJZ). Deze geeft het totale aantal preventieve hechtenissen inclusief

schorsingen e.d., de preventieve hechtenissen als gevolg van een nieuw feit70, het

totale aantal verdachten dat daadwerkelijk in preventieve hechtenis is geplaatst en

de heenzendingen en niet ingewilligde plaatsingsverzoeken. Figuur 28 geeft een

indruk van de genoemde reeksen. Voor het model wordt uitgegaan van het aantal

verdachten dat daadwerkelijk in preventieve hechtenis is geplaatst.

68 Gegevens uit eerdere jaren sluiten niet goed aan bij de gegevens vanaf 1994 en zijn derhalve buiten

beschouwing gelaten. .

69 Zo verschilt het totale aantal preventieve hechtenissen volgens llZ en volgens het OM gemiddeld met

zo'n 200 hechtenissen.
70 Dit is exclusief hechtenissen die het gevolg zijn van bijvoorbeeld het ongedaan maken van de opheffing

of schorsing van de preventieve hechtenis, het aanhouden van voortvluchtigen e.d.
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Figuur 29: Geschat aantal extra preventieve hechtenissen van minderjarigen ,
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Figuur 30: Geschatte gemiddelde duur extra preventieve hechtenis bij minderjarigen
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6.6.2 De vergelijkingen in het model
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Algemene beschrijving

De modellering betreft de preventieve hechtenissen die niet leiden tot een

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf in een jeugdinrichting. Van belang zijn het

aantal van deze 'extra' preventieve hechtenissen en het daarmee samenhangende

celbeslag. Omdat er over extra preventieve hechtenissen geen directe gegevens

voorhanden zijn, moeten deze aantallen eerst geschat worden voordat ze kunnen

worden ingevoerd in een model.

Het aantal extra preventieve hechtenissen is het verschil tussen het aantal

daadwerkelijk in preventieve hechtenis geplaatste verdachten en door de rechter

uitgesproken onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen waaraan preventieve hechtenis

vooraf ging. De laatstgenoemde factor wordt berekend als het totale aantal

vrijheidsstraffen minus de zelfmelders en arrestanten. Zelfmelders en arrestanten

tellen niet mee, omdat ze ofwel niet in preventieve hechtenis hebben gezeten

ofwel omdat in hun geval de preventieve hechtenis geschorst of opgeheven is.

Overigens sluipt hier een onvermijdelijke fout in het model, aangezien vonnissen

in eerste aanleg worden gebruikt in plaats van onherroepelijke vonnissen. Bij

minderjarigen is deze fout vermoedelijk niet al te groot, omdat minderjarigen

niet vaak in hoger beroep gaan.

Het celbeslag van de extra preventieve hechtenissen kan worden geschat door de

totale duur van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen in mindering te brengen op het

celbeslag van de opvanginrichtingen voor minderjarigen. Het gaat daarbij alleen

om plaatsen die bezet worden op strafrechtelijke titel, dat wil zeggen vanwege

preventieve hechtenis of jeugddetentie (of tuchtschool- of arreststraf). Daarbij

worden nog opgeteld het aantal heenzendingen, niet ingewilligde plaatsings-

verzoeken en politie- en Huis van bewaring (hvb)-cellen die door minderjarigen

in preventieve hechtenis worden bezet.

De gemiddelde duur van de extra preventieve hechtenissen is nu het quotiënt

van het celbeslag van de extra preventieve hechtenissen en het aantal extra

preventieve hechtenissen. De geschatte waarde van aantal en duur is weerge-

geven in de figuren 29 en 30.

Nu het aantal en de gemiddelde duur van de extra preventieve hechtenissen

bekend zijn, kunnen de ontwikkelingen daarin gemodelleerd worden. Net als bij

de vrijheidsstraffen wordt aangenomen dat de extra preventieve hechtenissen en

de gemiddelde duur daarvan een lineaire groei vertonen. De extra preventieve

hechtenissen worden niet naar delict uitgesplitst, aangezien hierover geen gegevens

beschikbaar zijn. Het aantal extra preventieve hechtenissen wordt gerelateerd aan

het aantal minderjarige verdachten.

Door de gemiddelde duur en het aantal extra preventieve hechtenissen met elkaar te.

vermenigvuldigen, kan een inschatting gemaakt worden van het totale celbeslag. In
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principe zou het mogelijk zijn om het celbeslag direct via een lineair groeimodel

te modelleren. Dit is echter niet verstandig, omdat het feitelijk celbeslag begrensd

wordt door de huidige capaciteit. De heenzendingen, niet ingewilligde plaatsings-

verzoeken en het gebruik van politie- en hvb-cellen voor preventieve hechtenis van

minderjarigen maken het onmogelijk een goed beeld van de capaciteitsbehoefte te

verkrijgen door alleen af te gaan op de capaciteit.

Formele beschrijving

Formeel worden de extra preventieve hechtenissen als volgt berekend:

(6.11) VHa = VHg - (Vra - Z)

VHa aantal extra preventieve hechtenissen

VHG aantal daadwerkelijk in preventieve hechtenis geplaatste verdachten

Vra aantal vrijheidsstraffen voor minderjarigen

Z aantal zelfmelders en arrestanten

Het celbeslag van de extra preventieve hechtenissen is gedefinieerd als:

(6.12) VHS=CS+Hz+Pc-Vr,

VHc celbeslag van de extra preventieve hechtenissen

Cs totaal strafrechtelijk celbeslag opvanginrichtingen

Hz potentieel celbeslag heenzendingen en niet ingewilligde

plaatsingsverzoeken

Pc aantal politie- en hvb-cellen voor preventieve hechtenis van minderjarigen
Vrc 'celbeslag van vrijheidsstraffen voor minderjarigen

De gemiddelde duur van de extra preventieve hechtenissen is nu het quotiënt van

formule (6.12) en (6.11):

(6.13) VHd = VHa
VHa

VHd gemiddelde duur van de extra preventieve hechtenissen

Deze berekeningen leiden tot de cijfers in figuren 29 en 30.
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Tabel 19: Submodel extra preventieve hechtenissen

gemiddelde groei
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aantal duur

(procentpunten) (detentiedagen)

totaal extra preventieve hechtenissen 0,29

schattingsperiode: 1995-1999
significant op 10%-niveau

"' significant op 5%-niveau

-4,03

Nu de reeksen bekend zijn kan het lineair groeimodel opgesteld worden. Voor het

aantal extra preventieve hechtenissen ziet dit eruit als:

VHQ
(6.14) Vm = ki + bit

Vm minderjarige verdachten

t jaar

i delicttype

b,k te schatten parameters

Op eenzelfde wijze kan de gemiddelde duur geformuleerd worden:

(6.15) VHd = fi + git

f,g te schatten parameters

Het celbeslag wordt dan berekend als

(6.16) VHQ = VHQ x VHd

6.6.3 Schatting

Het model wordt geschat in eerste verschillen. Dat betekent dat de constanten in het

model niet geschat kunnen worden. Tabel 19 geeft de resultaten. Gemiddeld neemt

het aantal extra preventieve hechtenissen ten opzichte van het aantal verdachten

met ruim een kwart procentpunt per jaar toe. Deze toename verschilt niet

significant van nul. De gemiddelde duur neemt af, maar ook deze afname is niet

significant groter dan nul. Figuren 31 en 32 geven aan hoe de geschatte waarden

aansluiten bij de feitelijke waarden. Bij het aantal extra preventieve hechtenissen is
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Figuur 31: Realisatie en fit van het geschatte aantal extra preventieve hechtenissen t.o.v.
minderjarige verdachten
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Figuur 32: Realisatie en fit van de geschatte gemiddelde duur van de extra preventieve
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het gemiddelde verschil ongeveer één vijfde procentpunt. Bij de duur is het verschil

gemiddeld zo'n twaalf dagen. Bij dit alles moet bedacht worden dat slechts vijf

waarnemingen beschikbaar zijn.

6.6.4 Onzekerheden

Door gebrek aan gegevens kunnen preventieve hechtenissen niet voor een lange

reeks van jaren verzameld worden, zodat er soms geëxtrapoleerd moet worden. Ook

komen gegevens uit de diverse bronnen niet altijd goed met elkaar overeen.

6.7 De PIJ-maatregel

6.7.1 Beschrijving

Sinds de vernieuwing van het jeugdstrafrecht in september 1995 is de enige

vrijheidsbenemende strafrechtelijke maatregel voor jeugdigen de Plaatsing in een

Inrichting voor jeugdigen (PIJ). De PIJ-maatregel wordt door de rechter opgelegd

voor een periode van twee jaar en kan tweemaal verlengd worden. De maximale

duur bedraagt dus zes jaar. Deze maatregel wordt ten uitvoer gelegd in de

behandelinrichtingen en vervangt de bijzondere behandeling en de jeugd-tbs.

Bovendien is in het nieuwe jeugdstrafrecht de strafrechtelijke ots afgeschaft; deze

maatregel was op zich niet vrijheidsbenemend, maar kon wel leiden tot opname in

een behandelinrichting.

Het aantal vrijheidsbenemende strafrechtelijke maatregelen is in de jaren zeventig

afgenomen en in de jaren negentig weer sterk toegenomen; het verloop vertoont.

enige overeenkomsten met de historische ontwikkeling bij de strafrechtelijke ots,

zie figuur 33.

De sterke groei van de vrijheidsbenemende maatregelen was in de jaren negentig

al begonnen voordat het nieuwe jeugdstrafrecht werd ingevoerd. Hiervoor kan een

aantal mogelijke verklaringen worden aangedragen:

- Gedeeltelijk kan de groei veroorzaakt zijn door de groei van het aantal,

geweldsdelicten. Het aantal maatregelen groeit echter veel sterker dan het

aantal geweldsdelicten.

- Een andere mogelijke oorzaak is de sterke groei van het aantal (tweede-

generatie-)allochtonen in de jaren negentig. De toename van het percentage

allochtonen is echter wel waar te nemen in de opvanginrichtingen, maar

niet in de behandelinrichtingen. 71 Het is dus onwaarschijnlijk dat deze

71 Zie www.minjust.nl onder het thema jeugdproblematiek.
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Figuur 33: Vrijheidsbenemende maatregelen en strafrechtelijke ots
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demografische verandering de oorzaak is van het toegenomen aantal Pij-

maatregelen.

Volgens Schnier (1998) wordt in een aantal gevallen een PIJ-maatregel

geadviseerd, omdat bij de (civiele) ots geen behandelingsgarantie bestaat

(civielrechtelijk krijgt minder prioriteit dan strafrechtelijk, behandeling in

een civielrechtelijk kader kent een leeftijdsgrens). Bovendien bestaan er lange
wachtlijsten.

Mogelijk is er sprake van een substitutie van de strafrechtelijke ots door

vrijheidsbenemende maatregelen. De groei van de vrijheidsbenemende

maatregelen valt min of meer samen met de afname van de strafrechtelijke

ots, zie figuur 33. In de periode 1980-1996 wordt in een regressievergelijking

de variantie in het aantal vrijheidsbenemende maatregelen voor 70% (in

statistische zin) 'verklaard' door (de afname van) de strafrechtelijke ots. In

strijd met deze substitutiehypothese blijft na 1996 het aantal PIJ-maatregelen

doorgroeien; dit zou echter veroorzaakt kunnen worden door de groei van het
aantal geweldsdelicten.

De ontwikkeling van het aantal PIJ-maatregelen wordt weergegeven in tabel 20.

Gekwalificeerde diefstal neemt ongeveer 17% van de PIJ-zaken voor zijn rekening.

De overige PIJ-zaken hebben vrijwel uitsluitend betrekking op geweld (waaronder

seksueel geweld). Het aandeel van gekwalificeerde diefstal in.de vrijheids-

benemende strafrechtelijke maatregelen is niet veranderd tussen 1994 en 1999.
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Tabel 20: Aantal onherroepelijk opgelegde PIJ-maatregelen
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jaar PIJ-maatregelen

1995 11

7996 153

1997 148

1998 191

1999 188

Bron: DJI

6.7.2 De vergelijkingen in het model

Algemene beschrijving

De Pil-maatregel heeft een lange en variabele duur. Voor een raming van de

capaciteitsbehoefte is het dus belangrijk om niet alleen de instroom, maar ook

de duur van de maatregel te modelleren. De Pij is daarom gemodelleerd als een

voorraadstroommodel (zie paragraaf 3.1.2) met als tijdseenheid het kwartaal. Voor

het berekenen van de duur is aggregatie van de gegevens per jaar te grof; daarom

zijn de gegevens over de duur verzameld per kwartaal.

Er is geen poging gedaan de bijdrage van gekwalificeerde diefstal afzonderlijk te

modelleren. In de eerste plaats is het aandeel van gekwalificeerde diefstal in de

vrijheidsbenemende maatregelen slechts 17%. In de tweede plaats blijkt dit aandeel

niet te veranderen tussen 1994 en 1999.72

Gemodelleerd wordt de benuttingsgraad van de instroom. Hieronder wordt verstaan

het aantal opgelegde vrijheidsbenemende maatregelen gedeeld door de instroom bij

het OM van minderjarige verdachten van geweldsdelicten. Omdat de doorlooptijd

van pleegdatum naar vonnis in eerste aanleg bij de PIJ-maatregel gemiddeld 250

dagen bedraagt, is de instroom één jaar vertraagd.

Formele beschrijving

De formele beschrijving van de instroom is als volgt:

(6.17) Bm = Nm
lg(-1)

Bm benuttingsgraad vrijheidsbenemende maatregelen

Nm aantal vrijheidsbenemende maatregelen

72 Dit is overigens in tegenstelling tot wat te zien is in de instroom bij het OM. Blijkbaar gaat het om een

groep daders met eigensoortige kenmerken.
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Ig(-1) instroom minderjarige verdachten geweld bij OM, een jaar vertraagd

Het aantal vrijheidsbenemende strafrechtelijke maatregelen is na 1990 sterk

gestegen. Vanaf 1996 wordt als gevolg van de PIJ-maatregel de stijgende trend

doorgezet. Het ligt daarom voor de hand de benuttingsgraad van de vrijheids-

benemende maatregelen voor geweldszaken bij het OM te modelleren als een

logistische groei. Voor de details hiervan wordt verwezen naar paragraaf 3.4. De

modelvergelijking voor de benuttingsgraad wordt gegeven door de formule (3.5)

voor de logistische groei, waaraan een extra constante is toegevoegd die het

basisniveau rond 1980 representeert:

(6.18) Bm = c +
Pl-c

1 + exp - r(t-s)

Bm benuttingsgraad maatregelen

c basisniveau benuttingsgraad

Pl plafond logistische groei

r groeisnelheid logistische groei

s omslagmoment logistische groei

Voor het berekenen van de voorraden zijn gegevens over de duur van de maat-

regelen nodig. Een belangrijk onderdeel van het voorraadstroommodel wordt

gevormd door de begrippen'uitstroomkans' en' doorstroomkans'. De uitstroom-

kans is de kans dat een maatregel die in kwartaal t nog loopt, in kwartaal t+l

beëindigd is. De doorstroomkans is het complement hiervan: de kans dat een

lopende PIJ-maatregel met een duur van t kwartalen in kwartaal t+l nog niet

beëindigd is. Na 8 en 16 kwartalen (2 en 4 jaar) wordt de maatregel al dan niet

verlengd. De maximale duur is 24 kwartalen (zes jaar). Dit betekent dat de

doorstroomkans na 8 en 16 kwartalen laag is en na 24 kwartalen 0. In de overige

kwartalen vindt weinig uitstroom plaats, zodat de doorstroomkans dan dicht

bij 1 ligt.

De voorraad in het eerste kwartaal is gelijk aan de instroom in dat kwartaal:

(6.19) V1 = I

De voorraad in de overige kwartalen wordt bepaald door de overgangskans en de

voorraad in het vorige kwartaal:

112

(6.20) Vk = Pk-] X Vk-1 (k=2..24)
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Figuur 34: Feitelijke en geschatte benuttingsgraad PIJ-maatregelen met logistische groei
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Uit de formules 6.17-6.20 is het aantal cellen te berekenen dat nodig is voor de

toekomstige tenuitvoerlegging van de PIJ-maatregel. Zoals besproken in hoofdstuk 2

moet dit aantal worden opgeteld bij de het aantal civiele plaatsen voor een beeld

van de benodigde capaciteit van de behandelinrichtingen.

6.7.3 Schatting

Het schatten van de benuttingsgraad als een logistische groei levert statistisch

gezien een redelijk resultaat op.73 Het omslagpunt ligt in 1993 en het plafond is

3,8% van de instroom van geweldsdelicten (zie figuur 34).

De doorstroomkans is berekend op grond van gegevens van DII over de PIJ-maat-

regelen tot halverwege 1999. Het verloop van de doorstroomkans is weergeven in

figuur 35. De hieruit berekende verdeling van de duur van de PIJ-maatregel per

kwartaal wordt weergegeven in figuur 36. Op basis van deze gegevens konden de

doorstroomtijden berekend worden tot en met vijftien kwartalen. Als voorbeeld is

het verloop van langer durende maatregelen in de figuur getekend; de werkelijke

duur kan pas later worden geschat. De gemiddelde duur komt uit op iets meer

dan drie jaar.
In het verleden is de prognose van de behoefte aan strafrechtelijke plaatsen in

de behandelinrichtingen uitgevoerd met behulp van een simulatiemodel dat is

73 R2 = 0,95 Durbin-Watson = 2,68.
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Figuur 35: Doorstroomkans PIJ per kwartaal
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Figuur 36: Cumulatieve verdeling duur PIJ in kwartalen

feitelijk
......••.. schatting

114

feitelijk

0% schatting

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

kwartalen



Het strafrechtelijk traject 115

Tabel 21: Vergelijking simulatiemodel en macroformules

simulatiemodel macrovergelijking

1999 1000/0 100%

2000 100% 105%

2001 100% 108%

2002 100% 110%

2003 100% 105%

ontwikkeld door Point Logic Systems (PLS, 1997). Bij de ontwikkeling van dit

programma waren nog geen gegevens bekend over de duur van de PIJ-maatregel.

Inmiddels is dit in beperkte mate wel het geval. De benodigde capaciteit kan nu

geschat worden met de (macro) formules 6.19 en 6.20.

Ter vergelijking is zowel de nieuwe methodiek als het simulatiemodel gebruikt voor

een prognose waarin de duur van de PIJ-maatregel werd geschat aan de hand van

dezelfde set empirische gegevens. Voor de instroom van nieuwe PIJ-maatregelen

werd een oude prognose gebruikt. De resultaten van de beide prognoses zijn

weergegeven in tabel 21. Beide prognoses lopen van 1999 tot 2003 sterk op. De

waarden voor het simulatiemodel zijn ieder jaar op 100% geïndexeerd; de waarde

voor de macrovergelijking is relatief ten opzichte van het simulatiemodel.

Geconcludeerd kan worden dat de twee prognoses redelijk met elkaar overeen-

stemmen. De berekening met de macroformules is echter inzichtelijker en komt

methodisch ook beter overeen met de prognosemethodiek van andere onderdelen.

6.7.4 Onzekerheden

De instroom van PIJ-maatregelen wordt berekend uit de instroom van

geweldsdelicten bij het om met een speciale veronderstelling over de groei. Voor de

instroom van geweldsdelicten lijkt een goede prognose mogelijk, zie de paragrafen

6.2.6 en 7.6. De schatting van de instroom van de PIJ-maatregelen is op zich niet

onbevredigend. Omdat het aantal opgelegde PIJ-maatregelen klein is, is de

statistische fluctuatie groot (zie figuur 34).

De voor de PIJ-maatregel benodigde capaciteit wordt berekend uit de duur van de

lopende maatregelen en de instroom van nieuwe maatregelen.

De Pij is nog een vrij nieuwe maatregel; de schatting van de duur ervan is dus een

probleem. Toch is op grond van de gegevens over de eerste helft van het jaar 2000 al

een indruk te krijgen van het percentage dat voor de tweede keer verlengd wordt.

Welk gedeelte na vier tot zes jaar beëindigd wordt kan op dit moment nog niet

geschat worden.
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Er bestaat dus nog een onzekerheid over de duur van de PIJ-maatregel. Door de

gegevens betreffende een enkel jaar toe te voegen kan echter al een aanzienlijke
verbetering optreden. Het is dan ook niet zinvol om nu reeds te schatten hoe groot

de foutenmarge is bij gebruik voor prognosedoeleinden.
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Evaluatie van het model

Dit hoofdstuk geeft een nabeschouwing, en een aanzet tot een evaluatie, van het in

dit rapport gepresenteerde model. Het is overigens de bedoeling dat een meer uit-

voerige evaluatie van het model zal worden uitgevoerd door een externe instantie.

In de paragrafen 5.1.4 en 5.2.6 is reeds de fit van de modellen voor civiele en straf-

rechtelijke instroom besproken. De daar gegeven voorspelfouten zijn te beschouwen

als een evaluatie van de modellen binnen de periode waarvan de gegevens bekend

zijn. In hoofdstuk 7 staat de vraag centraal in welke mate de ontwikkelde submodel-

len in staat zijn de toekomstige ontwikkelingen te voorspellen.

De opbouw van het hoofdstuk is als volgt. Paragraaf 7.1 gaat in op de structuur

van het model en trekt een vergelijking met de eerder voor prognosedoeleinden

ontwikkelde modellen. In paragraaf 7.2 wordt eerst de kwaliteit van beschikbare

tijdreeksen besproken. Vervolgens komt de vraag aan de orde of de statistische

'verklaring' toegeschreven kan worden aan de verklarende variabelen dan wel aan

niet nader gespecificeerde trends. Ten slotte komt de stabiliteit van de resultaten

aan de orde. Paragraaf 7.3 gaat in op de gevoeligheid van de uitkomsten van het

model voor veranderingen in de 'exogenen': de variabelen in het model die niet

binnen het model worden'verklaard'. Prognoses van deze variabelen moeten dus

van elders worden betrokken, bijvoorbeeld van het CBS (bevolkingsprognoses) of

het CPB (economische prognoses). De gevoeligheid van de uitkomsten voor veran-

deringen in de exogenen is mede van belang in relatie met de onzekerheid rond

de prognoses van diverse exogenen. In de paragrafen 7.2 en 7.3 wordt uitsluitend

het instroomgedeelte van het model geëvalueerd. Voor de submodellen die deze

instroom vertalen naar capaciteit van de justitiële inrichtingen heeft een econo-

metrische evaluatie weinig zin, vanwege het ontbreken van adequate tijdreeksen.

Paragraaf 7.4 gaat in op de vraag welke resultaten het model zou hebben opgeleverd

indien het in 1989 met de toen bekende gegevens was gebruikt. Deze'prognoses

achteraf' worden vergeleken met op andere wijze opgestelde prognoses en met de

door het Mvi in 1989 opgestelde prognose. Paragraaf 7.5 besluit het hoofdstuk met

enkele afrondende conclusies.

7.1 De structuur van het model

Zowel voor het oude als voor het nieuwe model geldt dat niet wordt ingegaan op de

relatie met de inrichtingen van VWS en de provincies, aangezien de gegevens daar-

over niet toegankelijk zijn. Over de verschillen tussen de modellen valt het volgende

te melden.
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7.1.1 Het oude model
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Tot nu toe kwamen prognoses van de capaciteitsbehoefte van justitiële jeugdvoor-

zieningen tot stand via een combinatie van de bevolkingsprognose van het aantal

12- t/m 17-jarigen met trendextrapolatie van een aantal relevante grootheden (zie

Steinmann e.a., 1999, bijlage 3).

Ingrediënten daarbij zijn:

- het aantal verdachten van Halt-waardige delicten;

- het aantal taakstraffen per gehoorde verdachte;

en voor het strafrechtelijk beroep op opvanginrichtingen:

- het aantal bevelen tot bewaring (geschaald op aantal 12- t/m 17-jarigen);

- de gemiddelde verblijfsduur van strafrechtelijk geplaatsten.

Voor het civielrechtelijk beroep op behandel- en opvanginrichtingen:

- het aantal ots-gestelden (geschaald op aantal 12- t/m 17-jarigen);

- de gemiddelde verblijfsduur van civielrechtelijk geplaatsten in opvang-

inrichtingen.

Voor het strafrechtelijk beroep op behandelinrichtingen (PIJ en, voorafgaande aan

1995, BB en jeugd-tbs) werd een microsimulatiemodel gebruikt.

7.1.2 Het model in dit rapport

Het in dit rapport gepresenteerde model van de capaciteitsbehoefte voor justitiële

jeugdvoorzieningen vertoont een aantal overeenkomsten en een aantal verschillen

met de bovenbeschreven methode.

Het maakt eveneens onderscheid tussen het civielrechtelijk en het strafrechtelijk

traject. Bij het civielrechtelijk traject wordt in plaats van het bestand aan lopende

ots-maatregelen de instroom van ots-gestelden en voogdijgestelden op het aantal

minderjarigen gemodelleerd. Deze instroom wordt (voor 0- t/m 11- en 12- t/m 17-

jarigen afzonderlijk) in verband gebracht met indicatoren van jeugdproblematiek.

De civielrechtelijke bezetting van de inrichtingen wordt vervolgens gerelateerd aan

de instroom van kinderbeschermingsmaatregelen in het lopende jaar en de zes

voorafgaande jaren. Op deze manier is sprake van een eenvoudig type voorraad-

stroommodel. In principe kan dit beter recht doen aan de werkelijke ontwikkelingen

en samenhang tussen de behoefte in opeenvolgende jaren.

Bij het strafrechtelijk deel wordt het uitgangspunt gevormd door de ontwikkeling

van het aantal jeugdige verdachten van diverse typen delicten (geweld, gekwalifi-

ceerde diefstal, eenvoudige diefstal, overig) op het aantal 12- t/m 17-jarigen. Ook

hierbij wordt, waar mogelijk, een relatie gelegd met indicatoren van jeugdproble-

matiek. Eveneens wordt een verband gelegd met de opsporingsactiviteiten van de

politie, via het overall-percentage gehoorde verdachten (d.w.z. voor meerder- en
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minderjarigen tezamen). De ontwikkeling van dit percentage is exogeen in het

model. Bij prognoses valt te denken aan een koppeling aan de prognoses van het

Jukebox-1-model voor het gevangeniswezen en taakstraffen meerderjarigen. Dit

model geeft een prognose van het ophelderingspercentage bij diverse typen delicten

(overall, dus voor meerder- en minderjarigen tezamen).

Vervolgens wordt de ontwikkeling van de diverse typen afdoeningen, sancties en

maatregelen (Halt, taakstraffen, voorlopige hechtenis, detentiestraffen, PIJ) in

verband gebracht met het aantal gehoorde verdachten van de diverse typen delicten

en met trendmatige ontwikkelingen. Daarbij wordt gewogen voor het belang van de

verschillende delicttypen in de verschillende afdoeningswijzen. De strafrechtelijke

capaciteitsbehoefte bij de opvanginrichtingen kan vervolgens worden geschat door

het capaciteitsbeslag van de detentiestraffen en de voorlopige hechtenissen te

combineren. Bij PIJ is uitgegaan van een voorraadstroommodel op macroniveau,

waarbij instroom en uitstroom worden geschat.

Zowel in het civiele als in het strafrechtelijke traject is dus sprake van een keten-

model dat bestaat uit een instroomgedeelte en een tweede onderdeel waarin het

beslag op justitiële capaciteit is gemodelleerd. Zoals aangegeven in paragraaf 6.1.2

is er in het strafrechtelijk traject sprake van een discrepantie tussen de politiecijfers

en de OM-cijfers.

7.1.3 Kanttekeningen bij de structuur

Verschil met Jukebox-1

Het in dit rapport gepresenteerde model is, wat betreft de aanwezige terugkoppe-

lingen tussen enerzijds de inzet van middelen of prestaties van politie en justitie

en anderzijds de ontwikkelingen in criminaliteit en dergelijke, eenvoudiger dan

het Jukebox-1-model.

Anders dan in Jukebox-1 speelt de capaciteit van politie en rechtspraak geen

rechtstreekse rol in het onderhavige model. Zoals hierboven opgemerkt, is wel het

percentage van door de politie gehoorde verdachten in het model opgenomen. Bij

koppeling van een prognose daarvan aan die van Jukebox-1 speelt dus de capaciteit

van de politie wel degelijk een rol. De capaciteit van de rechtspraak is niet opge-

nomen, omdat over de specifieke inzet van justitiële middelen bij de behandeling

van jeugdzaken geen systematische gegevens beschikbaar zijn. Als gevolg daarvan

is ook de formulering van een terugkoppeling tussen criminaliteit en strafkans niet

mogelijk. Bovendien bleek, bij inbouw van een jaar vertraging, geen duidelijk effect

van de strafkans of strafmaat op het aantal jeugdige verdachten vast te stellen. Dit

alles betekent dat op basis van dit model geen relatie kan worden gelegd tussen de

inzet van extra middelen bij de rechtspraak en het beroep op sanctiecapaciteit.
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In de civiele sfeer is wel een terugkoppelingseffect in het model opgenomen,

namelijk tussen het bezettingspercentage van de inrichtingen en de instroom van

jongeren aan wie een kinderbeschermingsmaatregel is opgelegd. Dit betekent dat

voor de formulering van prognoses het bezettingspercentage - en daarmee een

voorzien ontwikkelingspad van de capaciteit - dat wordt beoogd expliciet moet

worden opgenomen. Aangezien expliciete veronderstellingen over capaciteits-

marges al een rol spelen bij de formulering van de uitgangspunten van prognoses

(zie Steinmann e.a., 1999, p. 55), hoeft dit geen problemen op te leveren.

Verschil met het oude model voor jeugdvoorzieningen

Hoewel ook het oude model de capaciteitsbehoefte van jeugdvoorzieningen in

diverse elementen uiteenlegde, gaat het nieuwe model daarin verder. Zo wordt

onderscheid gemaakt in diverse typen verdachten. Bovendien is getracht een aantal

verklarende elementen in het model te brengen. Dit is in het strafrechtelijk deel

beter gelukt dan in het civielrechtelijk deel (zie ook paragraaf 7.2.2). Daarnaast is

bij de behandelinrichtingen, ook voor het civiele deel, uitgegaan van een eenvoudig

voorraadstroommodel. Dit doet in principe beter recht aan de dynamiek van de

processen die de capaciteitsbehoefte bepalen.

A priori is niet te zeggen welke consequenties deze veranderingen hebben voor

de prognoses. Wel valt op te merken dat in het onderhavige model beter rekening

kan worden gehouden met relevante trendmatige ontwikkelingen. Zo is in het

oude model een eventuele toename van het percentage ots-gestelden dat in een

inrichting is geplaatst, niet verdisconteerd. In het nieuwe model is dat in principe

wel het geval. De daarbij geschatte trendmatige ontwikkeling heeft bij de behandel-

inrichtingen een positief effect op de capaciteitsbehoefte. Bij de crisisopvang in de

opvanginrichtingen geldt overigens dat in het nieuwe model geen trendmatige

ontwikkeling wordt gevonden. In het oude model treedt, via de geprognosticeerde

verlenging van de verblijfsduur op dit gebied, wel een trendmatig positief effect op.

7.2 Gegevens, verklaringskracht en stabiliteit van het model

7.2.1 Gegevens

Meer complexe tijdreeksanalyses vereisen lange tijdreeksen. Deze zijn niet altijd

beschikbaar. Zo zijn gegevens over de omvang van de beide allochtonengeneraties

pas beschikbaar vanaf 1990. De waarden voor de voorgaande periode zijn geschat

uit immigratiegegevens.

Een ander probleem is dat beschikbare tijdreeksen vaak gecorrigeerd moeten

worden voor statistiekbreuken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij echtscheiding

van de ouders.
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Verder zijn er in de tijdreeksen over de rechtbankafdoeningen in eerste aanleg over

de jaren 1991-1993 geen betrouwbare gegevens beschikbaar.

7.2.2 Verklaringskracht van het model

In deze paragraaf komt de vraag aan de orde hoe goed het model de cijfers uit het

verleden beschrijft (waarbij de waarden van de verklarende variabelen bekend zijn).

De volgende paragraaf gaat in op de bruikbaarheid van het model voor de prognose

van de cijfers (waarbij ook de verklarende variabelen zelf voorspeld moeten

worden).

In de tabellen 5 en 10 is de gemiddelde voorspelfout bij de cijfers uit het verleden

aangegeven. Deze blijkt belangrijk kleiner te worden door het opnemen van lange-

termijntrends in de vorm van een ECM.

Een andere maat voor de fit van het model is de verklaarde variantie (R2). Door de

modelvergelijkingen wordt 60% tot 70% van de variantie in de groei van het aantal

maatregelen en verdachten verklaard, en dat is een heel redelijk resultaat. Alleen bij

het aantal civiele maatregelen voor 12- t/m 17-jarigen is de verklaarde variantie wat

geringer (51%).

Er zijn twee methoden om toekomstige ontwikkelingen te voorspellen: tijdreeks-

modellen en verklarende modellen.74 Een van de doelstellingen van het onderzoek

was om de waargenomen en voorspelde ontwikkelingen niet alleen te beschrijven,

maar ook inhoudelijk te verklaren door ze toe te schrijven aan verklarende varia-

belen. In hoeverre is het ontwikkelde model hierin geslaagd?

Deze vraag kan gedeeltelijk worden beantwoord door de verklaarde variantie op te

splitsen in een deel dat verklaard wordt door trendmatige ontwikkelingen en een

deel dat wordt verklaard door de verklarende variabelen. Bij het aantal verdachten

van eenvoudige diefstal heeft de verklaarde variantie nog een derde component,

namelijk de (dummy-)variabele 'reorganisatie van de politie'. Deze variabele is

belangrijk voor het verklaren van de ontwikkeling in de jaren negentig, maar speelt

geen rol meer bij een prognose van de ontwikkelingen. De analyse van de verklaarde

variantie werd uitgevoerd op de ECM-vergelijkingen75 behorend bij de tabellen 4 en

9. De verklaarde variantie is in figuur 37 uitgesplitst naar aantal maatregelen en in

figuur 38 naar aantal verdachten.

Bij de kinderbeschermingsmaatregelen blijkt ongeveer 40% van de variantie

verklaard te worden door de trendterm en ongeveer 20% door de 'echte' verklarende

74 Het is mogelijk tijdreekselementen op te nemen in een verklaringsmodel. Het opnemen van trend-
termen kan de voorspelkracht vergroten, maar gaat ten koste van de verklaringskracht.

75 Uitvoeren van de analyse op de langetermijnvergelijkingen heeft weinig zin, omdat dit vergelijkingen

op niveau zijn waarvoor de verklaarde variantie als regel boven de 90% ligt.
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Figuur 37: Verklaarde variantie maat- Figuur 38: Verklaarde variantie gehoorde
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variabelen.76 Dit betekent dat de opgestelde regressievergelijkingen een redelijke

basis vormen voor een prognose van de ontwikkelingen, maar ook dat het hier

voornamelijk gaat om niet nader te interpreteren trends. Bij de gehoorde verdachten

is de situatie gunstiger. Het gedeelte van de variantie dat toegeschreven kan worden

aan de verklarende variabelen is steeds meer dan 50% en het aandeel van de trend

nooit meer dan 9%. In paragraaf 6.2.4 is er al op gewezen dat de interpretatie van de

verklarende variabelen soms lastig kan zijn.

Het verklaringsaspect is beperkt gebleven tot de eerste schakel van het model, in het

civiele traject het aantal kinderbeschermingmaatregelen en in het strafrechtelijke

traject het aantal minderjarige verdachten.

7.2.3 Stabiliteit van het model

In de hoofdstukken 5 en 6 zijn modelvergelijkingen opgesteld voor de instroom in

de civiele en strafrechtelijke tak van het model. Deze vergelijkingen verklaren de

instroom uit de verklarende variabelen, waarbij de coëfficiënten van de vergelijking

geschat worden uit de gegevens over de bekende periode. Voor de prognose worden

dezelfde vergelijkingen gebruikt, maar wordt bovendien verondersteld dat de

coëfficiënten gelijk blijven. Een echte garantie hiervoor bestaat natuurlijk niet,

76 Dit werd berekend door de verklaarde variantie te calculeren met en zonder een trendterm in de
vergelijking.
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maar de aanname is reëel gezien het feit dat de schatting van de coëfficiënten

althans in de bekende periode ongeveer gelijk blijft. Deze eigenschap wordt sta-

biliteit genoemd en hierop wordt getoetst door de schatting van de coëfficiënten

in de eerste en tweede helft van de bekende periode met elkaar te vergelijken. Een

significant resultaat van deze test werd beschouwd als een aanwijzing dat het model

niet stabiel was over de hele bekende periode. Dit kan betekenen dat er belangrijke

variabelen buiten het model zijn gebleven. Het kan ook betekenen dat het bestu-

deerde systeem geëvolueerd is, waardoor het model over een te lange periode is

gedefinieerd. In dit onderzoek zijn slechte stabiliteiten gerepareerd door de verge-

lijkingen over een kortere periode te schatten. De uiteindelijk resulterende stabili-

teiten zijn opgevoerd in de tabellen 3 en 8. Hieruit valt af te lezen dat bij stabiele

instroom de stabiliteit acceptabel is. Bij de strafrechtelijke instroom is de stabiliteit

goed bij het delicttype geweld, maar enigszins zorgelijk bij de beide diefstaldelicten.

7.3 Gevolgen van veranderingen in de verklarende variabelen

In paragraaf 7.2 is aan de hand van een aantal methodologische criteria onderzocht

hoe goed het model de ontwikkelingen in het verleden beschrijft. Hierbij bleek dat

het ontwikkelde model als verklaringsmodel redelijk bruikbaar is aan de strafrechte-

lijke kant, maar bij de civiele maatregelen zijn beperkingen heeft. In deze paragraaf

wordt een voorzichtige poging gedaan om na te gaan in hoeverre het model bruik-

baar is voor de voorspelling van toekomstige ontwikkelingen. Achtereenvolgens

komen aan de orde de gevoeligheid van het model voor veranderingen in de ver-

klarende variabelen en de onnauwkeurigheid in de prognose van de verklarende

variabelen.

7.3.1 Gevoeligheid voor veranderingen in verklarende variabelen

Onder de gevoeligheid wordt verstaan de mate waarin de te verklaren variabele

verandert onder invloed van veranderingen in de verklarende variabelen. Omdat

bij een prognosehorizon van vijf tot zes jaar de langetermijneffecten overheersen,

is alleen het effect van de verklarende variabelen op de langetermijnvergelijking

beoordeeld. Deze effecten zijn uitgedrukt in elasticiteiten. Deze geven aan met

hoeveel procent de te verklaren variabele verandert bij een verandering van één

procent in een verklarende variabele. Het model is zodanig geformuleerd dat deze

elasticiteiten gewoonlijk gelijk zijn aan de coëfficiënten van de langetermijn-

vergelijking. Alleen bij geweld maakte de afwijkende vorm van de vergelijking het

noodzakelijk voor de elasticiteit van de eerste en tweede generatie allochtonen een

nieuwe berekening uit te voeren. Een overzicht van de berekende elasticiteiten

wordt gegeven in tabel 22.
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Tabel 22: Elasticiteiten in het model
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civiele
maatregelen

0-11 jaar

civiele
maatregelen
12-17 jaar

verdachten
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verdachten
gekwalif.

diefstal

verdachten
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diefstal

allochtonen G1

allochtonen G2
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-0,9

0,5

-3,1

-0,5

0,4

-1,8

0,1
0,7

,0

0,5

0,8

0,4

0,7

0,7

7.3.2 Onnauwkeurigheid in de prognose van de verklarende variabelen

Een goed verklaringsmodel wordt gekenmerkt door geringe afhankelijkheid van

trends en hoge elasticiteiten. De sterke gevoeligheid voor veranderingen in de

verklarende variabelen heeft echter als minder aangenaam gevolg dat ook de

gevoeligheid toeneemt voor fouten in de prognose van de verklarende variabelen.

Daardoor kan een model met een hoge verklaringsgraad alleen een hoge voorspel-

kracht hebben wanneer de prognose van de verklarende variabelen bijzonder

goed is.

In paragraaf 7.3.1 is gebleken dat het model op verschillende onderdelen zeer
gevoelig is voor veranderingen in de verklarende variabelen. Voor de evaluatie

van de voorspelkracht is daarom inzicht in de trefzekerheid van de prognose van

de verklarende variabelen van groot belang.

Bij de demografische variabelen zijn de prognoses van het aantal minderjarigen en

tweedegeneratie-allochtonen77 op middellange termijn met weinig onzekerheid

omgeven.

De eerste generatie-allochtonen is afhankelijk van het aantal asielzoekers en daar-

door minder betrouwbaar. Van echtscheiding wordt door CBS een prognose gemaakt

in het kader van de huishoudensprognose. De betrouwbaarheid van prognoses van

het echtscheidingspercentage is echter niet zeer groot. Bovendien ligt bij echtparen

met kinderen het echtscheidingpercentage lager dan bij echtparen zonder kinderen.

Het CBS geeft alleen een prognose van het totale aantal echtscheidingen, terwijl voor

77 De tweede generatie is in Nederland geboren, dus er is vrijwel geen immigratie. De remigratie is

eveneens gering. Ook de sterfte is op 12- t/m 17-jarige leeftijd gering. Het toekomstige aantal 12- t/m
17-jarigen kan dus nauwkeurig berekend worden uit de huidige leeftijdsopbouw.
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Tabel 23: Bron van de prognose van verklarende variabelen'

bron
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tweede generatie allochtonen CBS
aantal minderjarigen CBS
eerste generatie allochtonen CBS
echtscheiding CBS
inkomen CPB

pakkans Jukebox-1
migratie geen externe prognose

De prognoses zijn gerangschikt maar nauwkeurigheid (van hoog naar laag).

het onderhavige onderzoek alleen de echtscheiding van ouders met kinderen van

belang is. Van de migratie wordt door CBS geen prognose opgesteld.

Voor de prognose van het (reële) inkomen wordt gebruik gemaakt van de CPB-

raming van de (reële) particuliere consumptie. Het CPB heeft een onderzoek

gepubliceerd naar de trefzekerheid van de ramingen van een aantal kengetallen

voor het volgend jaar (CPB, 1999). Voor de prognose van de particuliere consumptie

wordt een gemiddelde absolute voorspelfout aangegeven van 0,9 procentpunt. Het

CPB heeft niet onderzocht wat de trefzekerheid is van een prognose over een langere

termijn dan één jaar.

Van de pakkans is geen externe prognose beschikbaar. Een prognose van de pakkans

kan echter ontleend worden aan Jukebox-1.

Van (binnenlandse) migratie is geen externe prognose beschikbaar. Deze zal

geëxtrapoleerd moeten worden met de ~-methode.

De beschouwing over de prognose van verklarende variabelen wordt samengevat in

tabel 23, waarin de verklarende variabelen zijn gerangschikt naar nauwkeurigheid

(van hoog naar laag).

Bij de instroom vanuit geweldsdelicten gaat een hoge gevoeligheid (elasticiteit)

samen met een nauwkeurige prognose van de voornaamste verklarende variabele

(tweedegeneratie-allochtonen). De overige te verklaren variabelen zijn sterk gevoelig

voor minder trefzekere geprognosticeerde variabelen.

7.4 Prognose achteraf

In hoeverre het in dit rapport gepresenteerde model betere prognoses oplevert dan

het oude model, zal de toekomst moeten uitwijzen. Wèl is het mogelijk het verleden

tot op zekere hoogte te laten spreken door het nieuwe model te gebruiken voor

'prognoses achteraf' op basis van de gegevens die in het verleden bekend waren.

De kwaliteit van deze prognoses kan dan worden vergeleken met prognoses volgens
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andere methoden, waaronder de destijds door het ministerie van justitie opgestelde

prognoses. Daarbij past de kanttekening dat de uitkomsten van deze vergelijkingen

door' toevalstreffers' kunnen worden beïnvloed. Resultaten behaald in het verleden

bieden geen garantie voor de toekomst. Dit geldt des te sterker naarmate de

vergelijkingen op minder meetpunten zijn gebaseerd.

Allereerst is aandacht besteed aan de instroom in het civiele en strafrechtelijke

traject, waarvoor in de paragrafen 5.1 en 6.2 verklaringsmodellen zijn ontwikkeld.

De prognose achteraf vindt plaats door eerst op basis van de gegevens tot en met

bijvoorbeeld 1988 de coëfficiënten te schatten en vervolgens, uitgaande van deze

schattingen, de ontwikkelingen in de periode 1989-1994 te voorspellen. Hierbij

kunnen verschillende prognosemethoden worden vergeleken. In de eerste plaats

de ECM-methode, die de basis vormt van de in dit rapport gebruikte

verklaringsmodellen. In de tweede plaats wordt de nauw verwante schatting op

niveaus gepresenteerd. De derde weergegeven prognosemethode is de methode van

schatting op groeivoeten, die de basis vormde voor het verklaringsmodel Jukebox-1.

Daarnaast worden de uitkomsten van twee zuivere tijdreeksmethoden gepresen-

teerd. De eerste daarvan is de TMD-methode, de standaard tijdreeksmethode in

dit rapport (zie paragraaf 3.3.1). De tweede tijdreeksmethode is een door de SEO

(Stichting voor Economisch Onderzoek) gepresenteerde tijdreeksvariant die is

gehanteerd bij de evaluatie van het Jukebox-1-model (zie Theeuwes en De Winter,

1998). Omdat voor een aantal belangrijke verklarende variabelen geen prognose

beschikbaar is, zijn alle verklarende variabalen geëxtrapoleerd met de TMD-

methode. Deze prognose achteraf is uitgevoerd op de vijf te verklaren variabelen

(maatregelen 0 t/m 11 jaar en 12 t/m 17 jaar, verdachten geweld, gekwalificeerde

diefstal en eenvoudige diefstal). Voor ieder van deze vijf instroomvariabelen wordt

de prognose achteraf tien keer uitgevoerd, waarbij het laatste jaar waarvan de gege-

vens bekend worden verondersteld varieert van 1988 tot en met 1997. Alle resultaten

zijn samengevoegd en uitgedrukt in een gemiddelde absolute procentuele fout.

Afhankelijk van de lengte van de voorspelperiode heeft dit gemiddelde betrekking

op 25 tot 50 schattingen. De resultaten zijn weergegeven in figuur 39.

De ECM-methode en de schattingen op niveau leveren een vrijwel identieke voor-

spelfout op, waardoor het lijkt of slechts vier voorspelfouten zijn afgebeeld. Bij de

schattingen op groeivoeten zijn de voorspelfouten groter; bij voorspelling zes jaar

vooruit is dit nog sterker het geval dan bij één jaar vooruit. Vergelijkbare resultaten

zijn gevonden bij het vergelijken van de fit in de paragrafen 5.1.4 en 6.2.5. Daar

was echter de gemiddelde fout (ofwel afwijking tussen schatting en realisatie) veel

kleiner: 3%-7%. Dit hangt samen met het feit dat daarbij de werkelijke waarden van

de verklarende variabelen zijn gebruikt. In de analyses van deze paragraaf zijn

prognoses van de verklarende variabelen gebruikt.
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Figuur 39: Gemiddelde voorspelfout bij prognose achteraf van de instroomvariabelen over

een periode van één tot zes jaar
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In tegenstelling tot de resultaten die gerapporteerd zijn bij de evaluatie van Juke-

box-1 (Theeuwes en De Winter, 1998), is de fout in de SEO-prognose groter dan

bij de schatting op groeivoeten, zelfs wanneer de verklarende variabelen worden

geëxtrapoleerd. Daarentegen is de fout in de TMD-prognoses niet noemenswaardig

groter dan in de ECM-methode, en bij een prognose over vijf of zes jaar vooruit zelfs

kleiner. Zoals voor alle tijdreeksmodellen geldt echter ook voor de TMD-methode

dat een correct voorspelde groei niet uitgesplitst kan worden naar verklarende

variabelen.

A priori is er geen reden om te verwachten dat een verklaringsmodel beter presteert

dan een tijdreeksmodel. Anders ligt dit wanneer er een goede prognose bestaat van

de verklarende variabelen. In het hier gerapporteerde onderzoek is daarvan alleen

sprake bij de instroom geweld. De belangrijkste verklarende variabele bij gewelds-

delicten in het model is de omvang van de tweede generatie allochtonen. Deze is,

zo mag worden aangenomen, goed te voorspellen. Een door een externe instantie

(i.c. CBS) uitgevoerde prognose hiervan is echter slechts voor de laatste jaren be-

schikbaar (zie paragraaf 7.3.2). Daarom is voor geweldsdelicten ook een prognose

gemaakt waarbij (alleen) voor de tweede generatie allochtonen de gerealiseerd

waarde is gebruikt. De resultaten van de berekening zijn weergegeven in figuur 40.

Inderdaad blijkt bij gebruik van de gerealiseerde waarden van de omvang van de

tweede generatie allochtonen het verklaringsmodel kleinere voorspelfouten op te

leveren dan het tijdreeksmodel.
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Figuur 40: Gemiddelde fout bij het voorspellen van geweld met behulp van voorspelde en
gerealiseerde waarden voor de tweede generatie allochtonen
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In principe is het ook mogelijk om 'prognoses achteraf' te maken van de capaciteits-

behoefte. Hiervoor is niet alleen een prognose nodig van de instroom, maar ook

van het beslag dat als gevolg daarvan wordt gelegd op de capaciteit van de jeugd-

voorzieningen. Het bijbehorende deel van het model is voor het civiele traject

besproken in paragraaf 5.2 en voor het strafrechtelijk traject in de paragrafen

6.3 tot en met 6.7. Bij de prognoses van de civielrechtelijke bezetting van jeugd-

inrichtingen speelt de capaciteit als beleidsvariabele impliciet een rol, namelijk

via het bezettingspercentage. Dit is in de prognose constant verondersteld, op

het niveau van de laatst bekende waarneming. Op deze manier wordt impliciet

verondersteld dat de uitbreiding van de capaciteit gelijke tred houdt met de

ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte.

In 1989, 1993 en begin 1998 heeft het ministerie van Justitie, ter voorbereiding van

de kabinetsformatie, prognoses opgesteld van de behoefte aan sanctiecapaciteit in

justitiële inrichtingen (MvJ, 1989; Mv1, 1993; Mv1, 1998). In het navolgende wordt een

vergelijking gemaakt tussen deze prognoses en de prognoses die gemaakt zouden

zijn met een model dat qua structuur zoveel mogelijk lijkt op het onderhavige

model. Hiertoe is een model van dezelfde structuur opnieuw geschat op basis

van de gegevens die in 1989, 1993 respectievelijk 1997 bekend waren. In een paar

gevallen, met name bij de prognose achteraf vanaf 1989, kon daarbij overigens niet

het volledige model worden geschat of konden geen trendmatige ontwikkelingen

worden verdisconteerd, omdat voor de prognoses van 1989 en 1993 de beschikbare
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tijdreeksen soms te kort waren. Om deze reden moest de groei van de strafrechte-

lijke maatregelen geschat worden met een lineaire in plaats van met een logistische

groei. Ook het ontbreken van betrouwbare rechtbankcijfers van 1991 tot en met 1993

vormde een ernstige handicap.

De twee typen prognoses kunnen daarnaast worden vergeleken met de werkelijke

ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte, zoals bepaald door de DII. Door bovenge-

noemde beperkingen en omdat de capaciteitsbehoefte niet voor alle jaren bekend

is, blijkt uiteindelijk dat slechts voor vier jaren een vergelijking tussen prognose

en werkelijke capaciteitsbehoefte kan worden opgesteld. Het eerder gestelde over

mogelijke toevalstreffers geldt hier dan ook in versterkte mate.

De vergelijking laat wisselende resultaten zien. In sommige gevallen voldoet de ene

prognose beter, in andere gevallen de andere. In 1989 voorzag de prognose van het

ministerie een groei van de capaciteitsbehoefte tot 1992 met 2%. De prognose

achteraf met het huidige model komt op 7%, wanneer alle exogene variabelen

simpelweg worden geëxtrapoleerd. Als ook hier weer de werkelijke waarden van de

omvang van de tweede generatie allochtonen worden gebruikt, komt de prognose

achteraf op een stijging van 12%. In werkelijkheid steeg de capaciteitsbehoefte

tussen 1988 en 1992 met 22%. Beide prognoses zijn hier dus te laag, maar de

prognose achteraf met het huidige model voldoet beter.

In 1992 is het beeld echter anders. De werkelijke stijging van de capaciteitsbehoefte

in de periode 1992-1997 was 47%. De prognose van het ministerie kwam hier op

22%, terwijl de prognose achteraf met het huidige model op 12% (met geëxtra-

poleerde exogenen) en 16% (met gerealiseerde waarden tweede generatie

allochtonen) komt.

In 1997 scoren beide prognoses ongeveer even goed. De werkelijke stijging van

de capaciteitsbehoefte in de periode 1997-1999 was 22%. De prognose van het

ministerie kwam op 30%, terwijl de prognose achteraf met het huidige model op

19% (met extrapolatie exogenen) respectievelijk 16% (met exacte omvang tweede

generatie allochtonen) komt.

Voor Halt en taakstraffen was het mogelijk een prognose achteraf uit te voeren op

drie jaren. Met het oog op de geringe lengte van de tijdreeksen is de groei van het

aantal Halt-verwijzingen niet logistisch maar lineair gemodelleerd. Ook zijn de

vuurwerkdelicten buiten de prognose gehouden. Het belangrijkste gegeven is de

prognose twee jaar na de laatste statistieken (één jaar na het opstellen van de

prognose). Bij Halt is gemiddelde fout 9%, bij taakstraffen 5%.

Vergelijking van de prognose van het ministerie en de prognose achteraf met

het hier gepresenteerde model geeft het volgende resultaat. In 1997 bedroeg de

voorspelde groei van Halt-verwijzingen en taakstraffen in de periode 1996-1998

volgens de prognose van het ministerie respectievelijk 7% en 31%. Deze weken
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overigens op hun beurt af van de - meer taakstellend gerichte - meerjarenramingen

van het ministerie, die op een stijging van 14% respectievelijk 39% uitkwamen. De

prognose achteraf met het huidige model geeft stijgingen van 5% respectievelijk

38%. De gerealiseerde groei in genoemde periode blijkt 2% respectievelijk 52%. Hier

komt dus het onderhavige model beter uit de bus dan het model dat destijds door

het ministerie werd gehanteerd.

Al met al is het beeld wisselend en is op basis van voorgaande vergelijkingen niet te

zeggen dat de voorspelkracht van de beide typen prognoses duidelijk uiteenloopt.

De beperkingen van het gegevensmateriaal laten een uitgebreidere vergelijking op

dit ogenblik niet toe. Pas na verloop van tijd, bij een veelvuldige herhaling van

dergelijke vergelijkingen van de 'voorspelfout achteraf' van de prognoses, zijn

algemenere conclusies over de voorspelkracht te trekken.

'Daarbij wordt de afwijking tussen realisatie en prognose bij de prognoses van 1993

en 1997 ook beïnvloed door de wijzigingen in het jeugdstrafrecht. Deze majeure

beleidswijzigingen worden niet of nauwelijks verwerkt, noch in de beleidsneutrale

prognoses op basis van het in dit rapport weergegeven jeugdmodel, noch in de

uiteindelijke versie van het ministerie van Justitie.

7.5 Afrondende conclusies

Het WODC streeft naar een verbetering van de kwaliteit en het informatiegehalte van

sanctiecapaciteitsprognoses. In dit kader is het streven gericht op de ontwikkeling

van zogenaamde verklaringsmodellen, waarin de behoefte aan sanctiecapaciteit

systematisch wordt uitgesplitst in een aantal determinanten (zoals de ontwikkeling

van de criminaliteit en de straftoemeting) en deze determinanten, waar mogelijk,

worden gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen van demografische,

sociale en economische aard en de prestaties van politie en justitie. Dit in tegen-

stelling tot zuivere tijdreeksmodellen, die gebaseerd zijn op een lineaire conti-

nuering van waargenomen trends. Verklaringsmodellen maken in principe niet

alleen prognoses mogelijk, maar ook scenario's en, voorzover de invloed van

beleidsinstrumenten expliciet in het model wordt betrokken, simulaties van

alternatieve beleidsopties.

Eerder heeft het SCP, op verzoek van het ministerie van justitie, in dit verband een

model opgesteld voor prognoses en simulaties van de behoefte aan capaciteit voor

gevangeniswezen en taakstraffen meerderjarigen (Jukebox-1). Het in dit WODC-

rapport gepresenteerde model voor de behoefte aan capaciteit voor justitiële

jeugdvoorzieningen is het tweede van dit type verklaringsmodellen (Jukebox-2).

Het ontwikkelde model kent een aantal positieve aspecten. In de eerste plaats

wordt informatie over omvang en samenstelling van relevante stromen op een
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meer systematische wijze gecombineerd en verwerkt dan tot nu toe gebruikelijk

was bij prognoses op dit gebied. Zo wordt, anders dan in de oude methode, bij de

ontwikkelingen op strafrechtelijk terrein rekening gehouden met verschillende

typen misdrijven. Deze kennen alle hun eigen determinanten en ontwikkelings-

patronen. Deze ontwikkelingen werken door in de strafrechtelijke afdoening.

Tevens wordt systematisch rekening gehouden met het vaak langdurige karakter

van strafrechtelijke maatregelen en kinderbeschermingsmaatregelen en het daaruit

resulterende beroep op justitiële inrichtingen.

Bovendien is getracht nader inzicht te verwerven in de maatschappelijke factoren

die de ontwikkelingen in belangrijke determinanten van het beroep op justitiële

jeugdvoorzieningen, de omvang van de jeugdcriminaliteit en het aantal maat-

regelen op het terrein van de kinderbescherming verklaren. Daarnaast worden

trendmatige ontwikkelingen, voorzover deze niet expliciet door maatschappelijke

of incidentele beleidsmatige factoren worden verklaard, zo consequent mogelijk in

de analyse betrokken. Tevens is de mogelijke invloed van capaciteitsbeperkingen

op de civielrechtelijke instroom in justitiële jeugdinrichtingen in het model

verdisconteerd.

Door de keuze voor een andere specificatie en schattingsmethode wordt, ten

opzichte van het verklaringsmodel voor het gevangeniswezen, beter rekening

gehouden met belangrijke langetermijnrelaties tussen de te verklaren en de'

verklarende variabelen. Dit draagt bij aan de verklaringskracht en, naar mag

worden verwacht, ook aan de voorspelkracht van het model.

Toch blijft de kracht van de verklarende factoren in twee opzichten beperkt. In de

eerste plaats is het eigen aan dit soort analyses op macroniveau dat de achter-

liggende causale relaties niet altijd eenduidig zijn vast te stellen. Zo wordt bij

jeugdcriminaliteit een duidelijk positief verband met het aantal bij echtscheiding

betrokken kinderen gevonden, maar bij het aantal kinderbeschermingsmaatregelen

is dit verband negatief. Dit laatste verband is in tegenspraak met de uitkomsten van

micro-onderzoek, die aangeven dat kinderen uit gebroken gezinnen relatief vaak bij

dit soort maatregelen betrokken zijn. Gegeven dit feit is het echter ook goed denk-

baar dat echtscheiding soms kan fungeren als een uitweg uit een conflictsituatie in

een huwelijk en daarmee een maatregel kan voorkomen. Echtscheiding is dan tot op

zekere hoogte een substituut voor een maatregel. Dit laatste verband is op basis van

micro-onderzoek niet makkelijk vast te stellen.

Verder blijken, naast de invloed van verklarende factoren, ook niet nader te duiden

trendmatige of incidentele ontwikkelingen een belangrijke rol in het model te

spelen. Dit geldt met name voor de maatregelen van kinderbescherming, het daaruit

resulterende beroep op justitievoorzieningen en voor de ontwikkelingen op het

gebied van straftoemeting. Deels heeft dit vermoedelijk te maken met de invloed

van meer'zachte' maatschappelijke ontwikkelingen, in de sfeer van verschuivende
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opvattingen over punitiviteit, de manier van opvoeding en dergelijke. Voor een

ander deel heeft dit te maken met beleidsmatige ontwikkelingen die invloed

hebben op de relevante ontwikkelingen, zoals het toenemend belang dat wordt

gehecht aan relatief nieuwe vormen van sancties en maatregelen als Halt, taak-

straffen en PIJ, de toenemende aandacht, voor jeugdcriminaliteit (Van Montfrans),

de reorganisatie van de politie, en de mogelijkheden van opvang van jongeren in

de ambulante sfeer of in niet-justitiële inrichtingen. Het hier ontwikkelde model

is beleidsneutraal.

De duurzaamheid van de trendmatige ontwikkelingen in sancties en maatregelen

is in het algemeen niet eenvoudig te duiden. Zo is bij relatief nieuwe vormen te

verwachten dat na een aanvankelijke snelle stijging een verzadiging optreedt. Hoe-

wel specifieke analyses op dit gebied zijn uitgevoerd, geven deze lang niet altijd ,

uitsluitsel. Dit hangt onder andere samen met de beperkingen die de beschikbare

gegevens stellen. In de eerste plaats zijn dit beperkingen in de sfeer van de aanwe-,

zige tijdreeksen, met name inzake de uitvoering van maatregelen en straftoemeting

naar delicttype en de bezetting van inrichtingen.

Ook op ander gebied kan het model worden verrijkt, als op termijn meer informatie

beschikbaar komt. Dit geldt bijvoorbeeld voor informatie over de middelen voor

de opsporing en berechting van jeugdcriminaliteit die politie en justitie ter

beschikking staan. Omdat deze informatie ontbreekt zijn, anders dan bij het

Jukebox-1-model, geen expliciete relaties gelegd met de inzet van middelen bij

politie en rechtspraak. Een relatie met de politie kan overigens wel indirect worden

gelegd. In het algemeen echter is het model als 'beleidsneutraal' te karakteriseren:

de invloed van beleidsinstrumenten op de gemodelleerde ontwikkelingen komt

alleen in de vorm van de invloed van capaciteitsrestricties op de civielrechtelijke,

instroom expliciet in beeld.

Zo is er ook geen systematische informatie beschikbaar die het mogelijk maakt

belendende voorzieningen voor de civielrechtelijke opvang van minderjarigen

(VWS- en provinciale inrichtingen, ambulante voorzieningen) expliciet in de analyse

te betrekken. Tenslotte is op microniveau slechts beperkte informatie beschikbaar

over de relatie tussen kinderbeschermingsmaatregelen, de instroom en de duur

van het verblijf in justitiële jeugdinrichtingen.

In het algemeen kan worden gesteld dat de inbreng van meer informatie op micro-

niveau het model op termijn kan verrijken en verbeteren.

Wat betekent dit alles nu voor de kwaliteit van de prognoses die met dit model zijn

te maken? In de eerste plaats kan de opmerking van Van der Torre en Van Tulder

(1998) worden herhaald dat ook van een verklaringsmodel geen wonderen mogen

worden verwacht. Sterker nog, op theoretische gronden is er geen reden om aan te

nemen dat een (goed gespecificeerd) verklaringsmodel op dit terrein systematisch

betere prestaties zal leveren dan een zuiver en goed gespecificeerd tijdreeksmodel.
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De toegevoegde waarde van verklaringsmodellen ligt eerder in het feit dat zij meer

inzicht bieden in de determinanten van de geprognosticeerde ontwikkelingen. Dit

maakt het beleidsmakers mogelijk gerichter in te grijpen. Voorbeelden daarvan

die door dit model worden geleverd zijn de effecten van een intensivering van

de politiële opsporingsactiviteiten op het beroep op de capaciteit van opvang-

inrichtingen en de aanzuigende werking van capaciteitsuitbreiding op de

civielrechtelijke instroom.

De uitgevoerde toetsen op de verklaringskracht en voorspelkracht van dit model

geven aan dat misschattingen zeker zullen optreden. De vergelijking met tijdreeks-

modellen geeft eens te meer aanwijzingen dat de kwaliteit van de voorspellingen

met een verklaringsmodel in sterke mate mede wordt bepaald door de kwaliteit

van de voorspellingen van de verklarende variabelen. In sommige gevallen zijn

deze variabelen met redelijke zekerheid te voorspellen, bijvoorbeeld op grond

van demografische samenhangen (tweede generatie allochtonen) of duidelijke

beleidsmatige voornemens, (middelen politie). Tevens mag worden aangenomen

dat het eerder aangeduide systematisch modelleren van samenhangen die voort-

vloeien uit het langdurige karakter van het gebruik van sommige voorzieningen

en het systematisch verdisconteren van relevante trends de kwaliteit van de

prognoses'ten goede komt.

Het hier gepresenteerde model is, in deze fase van de ontwikkeling van dergelijke

modellen op het terrein van justitie, het best haalbare. Dit betekent allerminst dat

het op termijn niet voor verbetering vatbaar is. Overigens bestaat het voornemen

om de kwaliteit van het model via toetsing door een externe instantie nader tegen

het licht te houden.



Summary

A model of juvenile judicial capacity

Since 1998 the WODC (Research and Documentation Centre) has been charged with

the yearly release of forecasts of the capacity needed for the execution of various

judicial sanctions and measures in the Netherlands. In this connection, the WODC

aims at improving the methodological quality in the various areas covered by the

forecasts. The present report describes an explanatory and forecasting model of the

capacity needed in the fields of child protection and juvenile justice.

Juveniles enter the judicial system either by a civil law or by a penal law procedure.

The model explains the inflow into both channels by various socio-economic, demo-

graphic and law enforcement variables: income, number of juveniles, divorce rate,

migration, percentage of non-natives and the arrest rate. An error-correction model

is used to allow both for long-term and short-term relations of the variables. Long-

term relations dominate the results. Some 20% of the inflow into the civil law

channel is accounted for by the explanatory variables and 40% by trend. This is

acceptable for forecasting purposes but unsatisfactory in terms of explanation.

The inflow into the penai channel (the number of juvenile suspects) is differentiated

according to four types of offences (simple theft, aggravated theft, violent crime and

other offences). With the exception of the Jatter type the explanatory variables

account for 50% to 60% of the variance, whereas the trend accounts for less than

10%. This is quite satisfactory, especially since violence, the most important type

of offence in terms of capacity requirements, is mainly accounted for by the

percentage of second-generation non-natives. Unlike most other explanatory

variables the percentage of second-generation non-natives can be quite precisely

forecasted.

A second stage of the model estimates the transformation of the inflow into

community service orders of different kinds (alternative forms of punishment and

task sanctions) and required placement capacity in detention and remedial juvenile

institutions. In order to allow for the long duration of civil and penal measures, the

associated capacity requirements have been modelled by means of a stock flow

model. Due to data problems the modelleng of the second stage of the model is

sketchy in several parts.

The present explanatory model is thought to be the best that is currently available.

Substantial improvements can be effected when more detailed information becomes

available.
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Gehanteerde criteria bij de selectie van

verklarende variabelen

In een exploratiefase is gekeken naar een vrij groot aantal verklarende variabelen. Uit-

eindelijk zijn alleen de significante variabelen in het model gehouden. Het doel van het

onderzoek is immers om predictie op middellange termijn en beleidssimulatie mogelijk

te maken. Hiervoor lijkt het werken met een set niet-robuuste coëfficiënten niet aan te

raden.

- Begin met de ruime set variabelen (echtscheidingen, buitenechtelijke kinderen,

inkomen, tweedegeneratie-allochtonen).

- De niveaurelatie, die het uitgangspunt is van het ECM, dient gecoïntegreerd te zijn.

Is dat niet het geval, dan dient een vergelijking voor de korte termijn in eerste

verschillen te worden geformuleerd.

- Laat alle variabelen (in niveaus en eerste verschillen) weg die noch in de lange-

noch in de kortetermijnrelatie significant zijn op 100/o-niveau. Variabelen die in de

vergelijking voor de korte termijn significant zijn dienen ook in de vergelijking voor

de lange termijn te worden opgenomen. Als variabelen wel in de vergelijking voor de

lange termijn significant zijn, maar niet in de vergelijking voor de korte termijn, dan

wordt gekeken of een eenmaal vertraagde variabele wel significant is; zoniet dan

wordt de variabele weggelaten uit vergelijking voor de korte termijn. Als er meerdere

variabelen worden weggelaten wordt hun significantie gezamenlijk getoetst.

- Laat alle variabelen weg die het niet a priori verwachte teken hebben. Hierbij geldt

nog een zekere 'zachtheid' in de interpretatie. Micro-onderzoek kan een bepaald

teken doen verwachten, maar een variabele kan ook voor bepaalde typische ontwik-

kelingen staan in tijdgeest en cultuur. Als een variabele duidelijk bijdraagt aan de

statistische kwaliteit van de relatie en zo'n culturele interpretatie is beschikbaar, dan

kan ze toch worden opgenomen.

- Controleer of met de beperktere set niveauvariabelen nog steeds coïntegratie op

niveaus wordt bereikt. Zo nee, voeg dan een of meer niet-significante niveau-

variabelen toe om wel coïntegratie te bereiken.

- Het totaal aantal verklarende variabelen in de tweede stap van de relatie mag

maximaal een kwart van het aantal waarnemingen bedragen. Indien volgens het

bovenstaande te veel variabelen overblijven, laat dan diegene weg die 'het minst

significant' zijn en niet nodig zijn voor coïntegratie op niveaus.

- De relatie dient getoetst te worden op stabiliteit (op 5%-niveau), in ieder geval met

caesuur halverwege. Wanneer op basis van externe informatie of visuele inspectie ook
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andere potentiële breukpunten worden gesignaleerd, dienen die ook te worden

getoetst.

- Ook anderszins dient de relatie aan 'gezonde eisen' te voldoen. Zo mag er geen

sprake zijn van een residuele correlatie. Is dat wel het geval, voeg dan eventueel

een of meer insignificante variabelen toe om deze correlatie weg te werken of laat

significante variabelen weg.

Wanneer tussen de geschatte coëfficiënten een sterke correlatie bestaat, kan dit

aanleiding zijn om een van de variabelen alsnog te elimineren. Voorwaarde is wel

dat de coïntegratie gehandhaafd blijft.

De volgende variabelen waren nergens significant en zijn daarom

gehouden:

- buitenechtelijk geborenen (17 jaar geleden);

inkomensongelijkheid;

werkloosheid totale bevolking;

buiten het model
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middelen politie;

middelen rechtspraak.
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Geweld

1 Gegevensbronnen

De zwaardere sanctievormen hebben in de meeste gevallen betrekking op

geweldsdelicten (zie de paragrafen 6.5 tot en met 6.7). Daarom is het belangrijk aan de

modellering van geweld de nodige aandacht te besteden. De resultaten van de analyse

van de geweldscijfers zijn al vermeld in paragraaf 6.2.4. In het navolgende worden enige

methodologische problemen besproken, namelijk de kwaliteit van de politiecijfers van het

CBS en rol van de tweede generatie allochtonen in de analyse.

Diverse auteurs hebben gewezen op de onbevredigende kwaliteit van de politiecijfers van

het CBS in het verleden, zie bijvoorbeeld Bol e.a. (1998, p. 37-40), Terlouw e.a. (1999, pp.

13, 42, 43). De kritiek heeft meestal betrekking op de aard van het registratieproces. Zie

voor een analyse van de datatechnische kwaliteit in het verleden bijvoorbeeld Passchier

en Berghuis (1991). Meer specifiek is door verschillende auteurs betoogd dat in de

politiestatistiek van het CBS de toename van geweldsdelicten wordt overschat, zie

bijvoorbeeld Wittebrood en Junger (1999). Tenslotte zijn er auteurs die er op wijzen

dat met name het aantal gewelddelicten onder minderjarigen wordt overschat, zie

bijvoorbeeld Schreuders e.a. (1999 p. 81), De Haan e.a. (1999) .

Ten aanzien van minderjarige verdachten van geweldsdelicten worden twee soorten

argumenten aangevoerd, die zorgvuldig onderscheiden moeten worden omdat ze voor

de analyse tot andere consequenties leiden.

1 Een eerste argument houdt in dat politie en justitie meer aandacht zijn gaan besteden

aan jeugdgeweld. Een markeringspunt in deze ontwikkeling is het rapport 'Met de

neus op de feiten' van de Commissie Van Montfrans (1994). Ferwerda en Versteegh

(1999) vermelden dat in de politieregio Haaglanden de aanpak van de jeugdcrimina-

liteit in 1993 gedecentraliseerd wordt, waardoor vanaf dat jaar een groter aantal

minderjarige delinquenten met de politie in aanraking komt (dit heeft overigens niet

specifiek betrekking op geweld). Het gevolg van deze extra aandacht is dat er meer

criminaliteit ter kennis komt en meer verdachten worden gehoord, zodat in alle

politiële en justitiële statistieken het aantal misdrijven en verdachten groeit. In het

onderhavige onderzoek gaat het uiteindelijk om het aantal verdachten en niet om

de vraag of dit een goede afspiegeling is van het aantal misdrijven. Het 'aandacht'-
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Tabel 1: ' Geweldsdelicten onder minderjarigen volgens verschillende bronnen

1990 1996 1998 toename 1990-1996

CBS: gehoorde verdachten 3.505 7.927 8.136 126%

HKS: unieke verdachten 3.750 6.000 5.735 60%

CBS: instroom parketten 2.628 4.747 81%

Bron: CBS, HKS

argument vormt daarom geen beletsel om de CBS-politiecijfers te gebruiken voor de

prognose van geweld.'

2 Een ander argument richt zich op de kwaliteit van de statistiek. Door veranderingen in

de registratiepraktijk zou een groter aantal verdachten worden geregistreerd, terwijl in

feite het aantal verdachten veel minder gegroeid is. Er kan bijvoorbeeld op gewezen

worden dat de registratie sterk verbeterd is door de automatisering.2 Het effect hier-

van zou in versterkte mate kunnen doorwerken bij minderjarige verdachten van

geweldsdelicten, omdat de politie hier relatief veel eigen beslissingsruimte'heeft.

Als'in de politiestatistiek van het CBS veranderingen in de registratiepraktijk een

aanzienlijk effect hebben gehad op het aantal geregistreerde verdachten, is dat

een reden om deze gegevens niet te gebruiken voor tijdreeksanalyse.

In verband met het 'registratie'-argument is het interessant de politiecijfers voor 1996

nader te analyseren. In dat jaar is de toename van het aantal gehoorde minderjarige ver-

dachten bijzonder' groot. Deze toename blijkt met name plaats te vinden in een zevental

politieregio's 3, waar overigens geen stijging van het aantal gehoorde meerderjarige

verdachten van geweldsdelicten werd gemeld. In de instroom van minderjarigen bij de

parketten is deze piek weer wel terug te vinden. De conclusie moet luiden dat althans

voor 1996 de sterke toename van het aantal gehoorde minderjarige verdachten voor

geweld correspondeert met een reële toename en niet berust op verbeterde registratie.

Het 'registratie'-argument is voor het onderhavige onderzoek zeer relevant. Hiermee is

immers de vraag aan de orde of de politiecijfers van het CBS een goed beeld geven van

het werkelijk verloop van het aantal verdachten. Ter beantwoording van die vraag kunnen

om te beginnen de politiecijfers van het CBS naast gegevens uit andere bronnen worden

gelegd, bijvoorbeeld het herkenningssysteem van de politie (HKS) en de instroomgegevens

van de parketten. Het blijkt dat in de HKS- en de OM-gegevens het aantal minderjarige

verdachten van geweldsdelicten veel minder stijgt dan in de politiecijfers van het CBS (zie

tabel 1).

1 Tenzij de extra aandacht een speciale groep delinquenten geldt, met specifieke verklarende variabelen.
2 Ook na de invoering van het automatiseringssysteem BPS is voor de verzameling van CBS-cijfers nog jaren

handmatig geteld.
.

3 CBS-codes 2, 4, 8, 10, 20, 24, 25.
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Tabel 2: Geweld onder minderjarigen volgens verschillende bronnen, voor enkele

gemeenten
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politie instroom parketten

1990 1996 1990 1996

Amsterdam 588 515 333 467

Den Haag 194 166 82 239

Nijmegen 22 356 51 99

Bron: CBS

Als de cijfers over geweld van minderjarigen worden uitgesplitst naar gemeente4, blijkt

in de eerste plaats dat tussen de groei van de politiecijfers en de groei van de instroom

OM een correlatie bestaat van slechts 0,33. Verder blijken voor enkele gemeenten de

verschillen opvallend. In Amsterdam en Den Haag zijn de politiecijfers gedaald, terwijl

de OM-cijfers zijn gestegen. In Den Haag is de instroom OM zelfs gestegen tot boven het

aantal verdachten. In Nijmegen laten de OM-cijfers bijna een verdubbeling zien, maar de

politiecijfers een verzestienvoudiging. Zie tabel 2.

Het totaalbeeld is dat de politiecijfers van het CBS meer vraagtekens oproepen dan de

instroom OM.

Omdat op de kwaliteit van de (oudere) CBS-politiecijfers van vele kanten kritiek is geuit,

lijkt het verstandig als alternatief gebruik te maken van ofwel het herkenningssysteem van

de politie (HKS) ofwel de instroom bij de parketten. De HKS-cijfers zijn echter onbruikbaar

voor tijdreeksanalyse omdat de tijdreeks te kort is. Bij de OM-cijfers ontbreken gedetail-

leerde gegevens vóór 19825, en alle gegevens over de jaren 1991-19936. Deze cijfers

kunnen echter goed worden bijgeschat. De resulterende reeks zal worden aangeduid

als 'aangevulde' OM-cijfers.

Bij de categorie geweldsdelicten wordt dus de tweede schakel van de strafrechtelijke

keten, het aantal verdachten, weggelaten. Dit heeft als nadeel dat er minder inzicht

gegenereerd wordt. Er kan nu immers geen onderscheid meer gemaakt worden tussen

de determinanten van het aantal verdachten en van de instroom OM. Zoals aangegeven

in paragraaf 6.1.2 vindt tussen politie en OM uitval plaats door:

1 onschuldig verdachten en politiesepots;

2 Halt-verwijzingen;

3 filtering door OM.

4 De analyse is beperkt tot de gemeenten met meer dan 50.000 inwoners, waar bovendien de instroom van
minderjarige verdachten in 1990 en 1996 groter was dan vijf. Er blijven dan 53 gemeenten over.

5 Omdat deze cijfers goed aansluiten bij de politiecijfers (93% in 1982), kunnen deze gegevens goed worden
bijgeschat.

6 Invoering van het automatiseringssysteem COMPAS. Deze jaren kunnen worden geïnterpoleerd aan de hand

van de politiecijfers.
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Alleen over het aantal Halt-verwijzingen zijn gegevens bekend. Voor minder dan 5% van

het aantal geweldsdelicten wordt een Halt-verwijzing opgelegd (zie paragraaf 6.3). Voor

de beide andere vormen van uitval zijn geen gegevens bekend. Aangenomen wordt echter

dat de uitval beperkt is, althans wat betreft geweldsdelicten onder minderjarigen; bij de

overige delicten ligt dit anders.

Omdat voor de uitval tussen de politie en het OM geen verklarende factoren bekend zijn,

is het geen bezwaar politiecijfers hier door instroom OM te vervangen.

2 Geweld en allochtonen

Zowel met de politiecijfers als met de aangevulde OM-cijfers is een tijdreeksanalyse uit-

gevoerd zoals beschreven in de paragrafen 6.2.3 en 6.2.4. Voor de politiecijfers kan geen

specificatie worden gevonden die zowel voor als na 1991 stabiel is. Met de aangevulde

OM-cijfers is dit wel mogelijk. In beide gevallen wordt een sterk verband gevonden met

tweedegeneratie-allochtonen7. Ook de eerstegeneratie-allochtonen blijken ten opzichte

van de autochtonen een verhoogde kans op geweldsdelicten te vertonen, zij het in

mindere mate dan de tweede generatie.

Een eventueel verband met tweedegeneratie-allochtonen heeft grote consequenties,

omdat vaststaat dat het aantal allochtonen de komende jaren zal blijven stijgen. Tussen

geweld en allochtonen lijkt in de periode 1990-1996 een solide correlatie te bestaan, maar

daarmee is nog niet aangetoond dat er ook een causaal verband bestaat. In deze periode

is in Nederland natuurlijk meer veranderd dan de samenstelling van de minderjarige

bevolking. Als in werkelijkheid sprake is van een toevallige correlatie, kan daarom niet

uitgesloten worden dat in de toekomst de verdere groei van de tweede generatie alloch-

tonen niet meer gepaard zal gaan met een toename van de geweldsdelicten. Het risico

van een toevallige correlatie is overigens al aanzienlijk verminderd door de toepassing van

een ECM-model (paragraaf 3.3.4). Omdat de gevolgen voor de prognoses zo significant

zijn, lijkt het niettemin belangrijk te zoeken naar een externe validering. Hiervoor lijken

twee typen onderzoek in aanmerking te komen:

1 Een micro-onderzoek naar de criminaliteit onder allochtonen en autochtonen. In

het verleden is dit soort onderzoeken gedaan op HKS- en OM-cijfers. Hieruit blijkt

dat het criminaliteitscijfer onder allochtonen hoger is dan onder autochtonen. Een

probleem met dit onderzoek is echter dat etniciteit wordt vastgesteld op grond van

7 Dit betekent overigens niet noodzakelijkerwijs dat het extra geweld veroorzaakt wordt door allochtonen. In

de eerste plaats is het mogelijk dat het verschijnen van een grote groep tweedegeneratie-allochtonen ertoe
heeft geleid dat ook de autochtone minderjarigen gewelddadiger zijn geworden (culturele assimilatie). In de
tweede plaats is het mogelijk dat allochtonen het slachtoffer worden van geweld door autochtonen (racistisch

geweld, zie Bol e.a. 1998). Er bestaan geen concrete aanwijzingen dat deze twee processen op grote schaal
plaatsvinden.
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Tabel 3: Dwarsdoorsnede-analyse op groei van OM-cijfers voor geweld en etniciteit per
gemeente

constante 0,002"""

eerste generatie allochtonen 0,023

tweede generatie allochtonen 0,025"

R2 0,104

"' significant op 5%-niveau

"'" significant op 1%-niveau

geboorteland. De tweede generatie allochtonen wordt zodoende meegeteld met de

autochtonen, waardoor de criminaliteit van de autochtonen wordt overschat.

2 Een dwarsdoorsnede-analyse, waarbij de groei van het geweld per gemeente wordt

afgezet tegen de groei van het aantal allochtonen per gemeente. Hierbij wordt de

criminaliteit niet uitgesplitst naar etniciteit, maar gerelateerd aan etnische samen-

stelling van de bevolking, net zoals dit bij de onderhavige tijdreeksanalyse gebeurt.

Een dergelijk dwarsdoorsnede-onderzoek is uitgevoerd op politie- en OM-cijfers8. Onder-

zocht is welk verband er bestaat tussen de groei van het aantal OM-zaken9 en de omvang

van de eerste en tweede generatie allochtonen, alle gedeeld door het inwoneraantal. Voor

de politiecijfers was de analyse op etniciteit niet significant. Tabel 3 geeft het resultaat

van de regressieanalyse voor de OM-cijfers.

In tegenstelling tot de resultaten van de in hoofdstuk 6 besproken tijdreeksanalyse is

in dit geval de invloed van eerste en tweede generatie ongeveer gelijk. Bij de eerste

generatie is de coëfficiënt echter niet significant. Als verklaring hiervoor kan worden

aangevoerd dat de verandering in het aandeel van de eerste generatie veel kleiner is

dan die van de tweede generatiego

Het dwarsdoorsnede-onderzoek bevestigt dus in grote lijnen de resultaten van de

tijdreeksanalyse voor de tweede generatie allochtonen. Voor de eerste generatie kan

slechts worden geconcludeerd dat de resultaten niet in tegenspraak zijn met de

tijdreeksanalyse. Deze dwarsdoorsnede-analyse kan dus beschouwd worden als een

8 Voor de jaren 1990 en 1996 zijn de gemeenten geselecteerd met meer dan 50.000 inwoners die voor beide
jaren bij het OM meer dan vijf minderjarige verdachten voor geweld ingeschreven hebben. Er is niet gecorri-
geerd voor zaken die van het ene naar het andere parket worden overgedragen (dubbeltellingen). Bij de

politiecijfers zijn de gemeenten de pleeggemeenten, bij het OM de woongemeenten. Niet meegenomen zijn
de gemeenten tussen de 20.000 en 50.000 inwoners, hoewel deze in de politiecijfers een sterke groei van de

geweldsdelicten vertonen. De aantallen zijn echter te klein om in deze analyse te kunnen gebruiken.
9 In tegenstelling tot de tijdreeksanalyse dus niet de logaritme van het aantal OM-zaken.

10 In de betreffende gemeenten neemt de eerste generatie af van 8,0% naar 7,2% van de 12- t/m 17-jarige

bevolking, de tweede generatie neemt toe van 5,2% naar 11,1%.
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externe validering van de in de tijdreeksanalyse gevonden invloed van met name. de.

tweede generatie allochtonen op geweldsdelicten.
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Econometrische details bij paragraaf 6.2

(minderjarige verdachten)

Voor geweldsdelicten is een vergelijking toegepast met een iets andere vorm dan voor

de andere delicten. De reden hiervoor is dat bij geweldsdelicten zowel de eerste als de

tweede generatie allochtonen een rol spelen. Opname van beide termen in een verge-

lijking, zoals (6.1), betekent dat het effect van beide generaties allochtonen niet bij elkaar

wordt opgeteld maar wordt vermenigvuldigd (het is immers een logaritmisch verband).

Verder blijkt de tweede generatie allochtonen een aanzienlijk grotere rol te spelen dan de

eerste generatie. Het opnemen van de som van beide generaties allochtonen zou daarom

een instabiliteit van de specificatie veroorzaken. Daarom is gekozen voor de volgende

aanpak.

De totale bevolking (BEV) is opgebouwd uit drie componenten: de autochtonen (AUT), de

eerste generatie allochtonen (AL1) en de tweede generatie allochtonen (AL2):

(B4.1) BEV = AUT + AL1 +AL2

De geweldsdelicten kunnen worden toegeschreven aan deze drie componenten,

vermenigvuldigd met de overige verklarende factoren.

(B4.2) G= (coAUT+ c1AL1 + c2AL2) x ........

Dit kan herschreven worden als

G _ cl - co ALl C2 - co AL2(B4.3)
BEV - co (1 + co BEV+ co BEV) x ........

Zodat de regressievergelijking voor de lange termijn luidt:

Het aantal gehoorde minderjarige verdachten is bekend vanaf 1952. Opname van de

gegevens van vóór 1965 leidt echter tot verslechtering van de stabiliteit.' Daarom is

gekozen voor 1965 als startpunt, hoewel hierdoor de lengte van de tijdreeksen beperkt

1 Voor de hand ligt om dit toe te schrijven aan een slechtere kwaliteit van de statistieken. Een alternatieve

verklaring is echter dat de geboortegolf na de oorlog (1947 + 17 = 1964) een eigensoortig karakter heeft.
Mogelijk speelt ook de instroom uit voormalig Nederlands Indië een rol.
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wordt tot slechts 34 waarnemingen. Voor het toetsen van de stabiliteit van de specificatie

werd afgezien van de bekende Chow-test, omdat deze incorrecte resultaten geeft bij

heteroskedasticiteit of seriële correlatie van het residu. In de vergelijking voor de lange

termijn is seriële correlatie van het residu in principe altijd aanwezig. Voor het toetsen van

de stabiliteit werd daarom de bounds-test gebruikt (Thursby 1992).

Als eerste stap van de analyse is gekeken naar de stationariteit van de reeksen (zie

paragraaf 3.3). Toetsen op niet-stationariteit geven aan dat een coïntegratieanalyse op

zijn plaats is. De reeksen lijken 1(1), met uitzondering van de twee allochtonenvariabelen.

De eerste generatie is 1(2), de tweede generatie misschien zelfs 1(3). Deze variabelen

spelen met name een rol bij specificatie van geweld. In de augmented Engle-Granger test
op het residu van de langetermijnvergelijking voor geweld blijkt zowel de hypothese 1(1)

als de hypothese 1(2) duidelijk verworpen te worden. Volgens de theorie zou een stelsel

variabelen waarvan er één 1(2) is, niet gecoïntegreerd kunnen zijn. Mogelijk speelt hier

een rol dat de toetsen op niet-stationariteit een geringe power hebben, wat in combinatie

met het geringe aantal waarnemingen ervoor gezorgd kan hebben dat de hypothese 1(1)

ten onrechte niet verworpen is. Een tweede mogelijke verklaring is dat de allochtonen-

variabelen een deterministische component hebben van een hogere graad dan 2. Een

derde mogelijkheid is dat er in de test zoveel tags meegenomen moeten worden dat er

niet voldoende waarnemingen zijn.

Hoe dan ook, geconcludeerd kan worden dat er sprake is van coïntegratie, zodat een

ECM-analyse is geoorloofd (zie paragraaf 3.3.3). De evenwichtscorrectie is bijzonder sterk,

steeds ongeveer 1, zodat bij een prognose over zes jaar de langetermijnrelatie veel meer

invloed heeft dan de kortetermijnrelatie.

De selectie van verklarende variabelen bleek in meerdere opzichten van belang voor de

coïntegratie en de stabiliteit. Tussen veel van deze variabelen bestaat op niveau een sterke

correlatie. Er is dus een reëel risico van overidentificatie van het model. Het feit

dat de coïntegratiecoëfficiënt in de dynamische vergelijking een waarde van rond de min

één krijgt, is wat dat betreft een teken aan de wand. Om het gevaar van overidentificatie

te verminderen werd het aantal variabelen gereduceerd op basis van de uitkomsten van

een step-up-methode.
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Prognose achteraf van de benodigde capaciteit

De prognose achteraf is uitgevoerd voor drie jaar. De laatst bekende gegevens zijn

telkens van het voorafgaande jaar. Uitgangspunt voor de prognose achteraf vormden

enerzijds de prognose van de instroom en anderzijds de in de hoofdstukken 5 en 6

ontwikkelde modellen. De voorspelfout is steeds uitgedrukt als de gemiddelde absolute

procentuele fout. De prognose één jaar vooruit betekent dat een prognose is uitgevoerd

voor het prognosejaar, gebaseerd op de cijfers van het voorafgaande jaar. De prognose

achteraf van de instroom is besproken in paragraaf 7.4.

Justitiële jeugdinrichtingen

De prognose achteraf is uitgevoerd in vergelijking met de prognoses die door het

ministerie van Justitie zijn uitgevoerd in 1989, 1993 en 1997. Er konden vier jaren worden

gevonden waarvoor een prognose mogelijk was en ook een bepaling van de capaciteits-

behoefte beschikbaar was. Voor de prognose van de instroom werd een ECM-model

gebruikt, waarin ofwel alle verklarende variabelen geëxtrapoleerd waren, of alleen voor

de tweede generatie allochtonen de realisatiecijfers werden gebruikt. Voor de vrijheids-

straffen is de duur geëxtrapoleerd. Voor de strafrechtelijke maatregelen is geen poging

gedaan de duur te prognosticeren. De groei van de PIJ-maatregelen is niet logistisch

maar lineair geschat.

De gevonden procentuele fout is weergegeven in tabel 1, waarin ook de gemiddelden

van de rijen en kolommen zijn opgenomen.

Halt

De prognose achteraf is uitgevoerd op de jaren 1994, 1995 en 1996. Geprognosticeerd is

alleen het aantal verwijzingen voor niet-vuurwerkdelicten. De groei is niet logistisch maar

lineair geschat. De voorspelfout wordt weergegeven in tabel 2.

Tabel 1: Voorspelfout Justitiële jeugdinrichtingen

basisjaar model met a12

geëxtrapoleerd
model met a12

realisatie

raming

Justitie
gemiddeld

2 jaar vooruit 1997 3% 6% 7% 5%
3 jaar vooruit 1992 17% 15% 8% 13%

4 jaar vooruit 1988 13% 9% 16% 12%

5 jaar vooruit 1992 24% 21% 17% 21%

gemiddeld 14% 120/0 12%
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Tabel 2: Voorspelfout Halt en taakstraffen

Halt taakstraffen

1 jaar vooruit 5% -3%

2 jaar vooruit 9% 5%

3 jaar vooruit 17% 8%

Taakstraffen

De prognose achteraf is uitgevoerd op de jaren 1989, 1993 en 1997. In paragraaf 6.4.2

zijn twee varianten gepresenteerd voor het modelleren van'de taakstraffen: een lineair

groeiend model en een logistisch groeiend model. Aangezien het schatten van een

logistisch model in de beginfase van de groeicurve geen goede resultaten kan opleveren,

is hier gekozen voor de lineaire benadering. Slechts voor het jaar 1998 kon de prognose

vergeleken worden met het kader in de Rapportage K&S van DPJS. De prognose uit beide

bronnen was identiek. Tabel 2 geeft de voorspelfout gemiddeld over de prognose van de

drie gekozen jaren.



b~

B~
p

hm ~~ mm ~@ b cm

D§B Wo IDC -Mppogq
ron~oW

ww B Titw,rii

boot

ob w~ mmm6fifl
DO^Q

WJl31llICylWlYl@JILLWUU.iLW

lk lm ffik IYXSS^f127 U UQ pMM M0

b wwfr «h dam~

DSU


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	page 79
	page 80
	page 81
	page 82
	page 83
	page 84
	page 85
	page 86
	page 87
	page 88
	page 89
	page 90
	page 91
	page 92
	page 93
	page 94
	page 95
	page 96
	page 97
	page 98
	page 99
	page 100
	page 101
	page 102
	page 103
	page 104
	page 105
	page 106
	page 107
	page 108
	page 109
	page 110
	page 111
	page 112
	page 113
	page 114
	page 115
	page 116
	page 117
	page 118
	page 119
	page 120
	page 121
	page 122
	page 123
	page 124
	page 125
	page 126
	page 127
	page 128
	page 129
	page 130
	page 131
	page 132
	page 133
	page 134
	page 135
	page 136
	page 137
	page 138
	page 139
	page 140
	page 141
	page 142
	page 143
	page 144
	page 145
	page 146
	page 147
	page 148
	page 149
	page 150
	page 151
	page 152
	page 153
	page 154
	page 155
	page 156
	page 157
	page 158
	page 159
	page 160
	page 161
	page 162
	page 163
	page 164



