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Voorwoord

Tot 1996 maakte het ministerie van Justitie eens in de vier jaar een prognose van

de capaciteitsbehoefte in de justitiële inrichtingen. Omdat een frequentie van eens

in de vier jaar als onvoldoende werd ervaren, zegde toenmalig minister Sorgdrager

in 1996 aan de Tweede Kamer toe dat het ministerie voortaan elk jaar een prognose

van de behoefte aan sanctiecapaciteit zou maken. Daarbij zouden ook de extra-

murale sancties aan de orde komen. In 1998 heeft het WODC de taak op zich

genomen om jaarlijks een actualisering van de prognoses te maken. In 1999

publiceerde het WODC het eerste rapport in dit kader, het tweede kwam in 2001

uit en het voor u liggende rapport is het derde.

Bij de vervaardiging van de prognoses zijn we volledig afhankelijk van gegevens

die anderen aan ons aanleveren. Met name de inspanningen van Harm Aten

(Centraal Bureau voor de Statistiek) om de gegevens over straftoemeting op tijd

beschikbaar te hebben, waarderen wij zeer. Speciale dank gaat uit naar Nol van

Gemmert (Dienst Justitiële Instellingen), in het bijzonder voor zijn bijdrage aan

het tbs-hoofdstuk. Verder gaat onze dank uit naar Jos Verhagen, Eric Spaans (Dienst

Justitiële Instellingen), Frans Larmené (Raad voor de Kinderbescherming), Gerhard

Ploeg (Stichting Reclassering Nederland), Annemarieke van Egeraat (Halt-Neder-

land), en Petra Steinmann (Ministerie van Justitie, directie Sancties, Reclassering

en Slachtofferzorg). Zij leverden op deelterreinen belangrijke informatie.

Tenslotte gaat onze dank uit naar de leden van de begeleidingscommissie (zie

bijlage 1 voor de samenstelling van de begeleidingscommissie).
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Samenvatting

Dit rapport presenteert de derde actualisering van de prognose sanctiecapaciteit

die totstandkomt onder verantwoordelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoek-

en Documentatiecentrum (WODC). Het betreft prognoses van de benodigde sanctie-

capaciteit tot en met 2006 voor de volgende terreinen: taakstraffen (minder- en

meerderjarigen), gevangeniswezen, vreemdelingenbewaring, tbs-klinieken, Halt

en justitiële jeugdinrichtingen. De prognoses zijn 'beleidsneutraal', dat wil zeggen

dat ze uitgaan van gelijkblijvend beleid. Het effect van voorgenomen beleids- en

wetswijzigingen is niet in de prognoses verdisconteerd. Deze slag wordt door de

beleidsdirecties van het ministerie van justitie gemaakt.

Voor de volwassenen is de wijze waarop de prognoses van de diverse terreinen tot-

standkomen min of meer gelijk aan de wijze die gevolgd is in de vorige actualisering

prognose sanctiecapaciteit. Dit betekent dat voor het gevangeniswezen (exclusief

vreemdelingenbewaring) en de taakstraffen meerderjarigen het verklaringsmodel

Jukebox-volwassenen is gebruikt. Ten opzichte van de vorige prognoses is wel een

aantal wijzigingen in het model aangebracht. Voor de jeugdsector is dit jaar voor

het eerst gebruikgemaakt van het verklaringsmodel Jukebox-jeugd. Beide modellen

leggen een verband tussen maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in

de criminaliteit enerzijds en ontwikkelingen in de strafrechtelijke reactie op de

criminaliteit anderzijds. Ook spelen (niet nader verklaarde) trendmatige ontwik-

kelingen een belangrijke rol. Voor de overige terreinen, waarvoor (nog) geen verkla-

ringsmodel beschikbaar is, is de ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte gerelateerd

aan de te verwachten ontwikkeling van een of meer relevante indicatoren.

Ontwikkelingen in de strafrechtketen

Bij de prognoses van de behoefte aan sanctiecapaciteit wordt onderscheid gemaakt

tussen verschillende delicttypen. Dat dit onderscheid van groot belang is, blijkt uit

het feit dat delicttypen die zwaar wegen in het begin van de strafrechtketen niet

altijd zwaar wegen aan het einde van de strafrechtketen en vice versa. Zo zijn bij de

processen-verbaal van aangifte de diefstallen ruim vertegenwoordigd. Het hiermee

corresponderende aantal gehoorde verdachten is relatief al een stuk lager en het

aandeel dat voor de rechter komt, is nog kleiner. Het tegenovergestelde beeld is

te zien bij de Opiumwet- en geweldsdelicten. Deze vormen slechts een heel klein

percentage van de processen-verbaal, en ook een gering deel van de schuldigver-

klaringen, maar nemen een zeer groot deel van de celcapaciteit in beslag.
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Verder zijn er twee in het oog springende ontwikkelingen in de periode 1994-2000.

Met name de korte vrijheidsstraffen voor eenvoudige diefstal zijn sterk toegenomen.

Een mogelijke verklaring hiervoor is de snellere lik-op-stukprocedure van het Open-

baar Ministerie. Ook lijkt de rechter wat minder tolerant te worden bij dit soort

delicten. Verder blijkt in het arrondissement Haarlem (waaronder Schiphol valt)

het aantal opgelegde detentiejaren voor Opiumwet-delicten in de afgelopen zeven

jaar te zijn verdubbeld, terwijl dit aantal in de andere arrondissementen licht daalt.

De toegenomen aandacht voor drugskoeriers op Schiphol is daarmee duidelijk

voelbaar.

Prognoses sanctiecapaciteit

Taakstraffen meerderjarigen

Bij de taakstraffen meerderjarigen wordt voor de periode 2000-2006 een groei voor-

zien van 19%. Het verwachte aantal taakstraffen in 2006 is 22.300. De voorziene

groei is vooral het gevolg van de groei van het totale aantal door de rechter opge-

legde straffen en van het aantal allochtonen.

Gevangeniswezen (exclusief vreemdelingenbewaring)

De benodigde sanctiecapaciteit bij het gevangeniswezen stijgt tussen 2000 en 2006

naar verwachting met 13%. De stijging is het gevolg van een verwachte stijging van

het totale aantal door de rechter opgelegde bestraffingen (5%) en het grote beroep

op strafrechtelijke capaciteit vanwege het mislukken van taakstraffen, subsidiaire

hechtenis en voorlopige hechtenis (21%). In 2006 wordt een benodigde capaciteit

van circa 12.700 cellen verwacht.

Vreemdelingenbewaring

De behoefte aan plaatsen voor vreemdelingenbewaring neemt volgens de prognose

tussen 2000 en 2006 toe met 6%. De capaciteitsbehoefte in 2006 wordt dan circa

1.290 plaatsen. Deze groei is lager dan in de vorige prognose vanwege de daling van

de capaciteitsbehoefte in 2001. Het is nog onduidelijk of deze daling incidenteel of
structureel is.

Tbs-klinieken

De behoefte aan plaatsen in tbs-klinieken stijgt tussen 2000 en 2006 met ongeveer

15%. In 2006 is er een behoefte aan circa 1.430 plaatsen. De ontwikkeling van het

aantal tbs-opleggingen is overigens in het recente verleden zeer grillig geweest en

de prognose op dit gebied kent dan ook een brede marge.
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Halt-afdoeningen
De prognose van de Halt-afdoeningen voorziet voor de periode 2000-2006 een stij-

ging van 53%. Het aantal Halt-afdoeningen komt dan uit op ongeveer 27.300 in 2006.

Van de onderzochte achterliggende ontwikkelingen blijkt vooral de toename van de

pakkans de belangrijkste verklaring van de toename van de Halt-afdoeningen. Deze

groei zal echter wel afremmen. Daarnaast draagt de verwachte groei van het aantal

12- tot en met 17-jarigen in de Nederlandse bevolking bij aan de te verwachten groei

in het aantal Halt-afdoeningen. Wel is er in 2000 een onverwachte daling van het

aantal Halt-afdoeningen geweest. Het is nog onduidelijk of deze ontwikkeling zich

zal doorzetten.

Taakstraffen minderjarigen

Het aantal taakstraffen zal naar verwachting nog fors door blijven groeien: een toe-

name van 50% tussen 2000 en 2006. Daarmee komt het aantal taakstraffen in 2006

uit op 19.100. Met name de verwachte groei in de tweede generatie allochtonen, het

aantal 12- tot en met 17-jarigen en de trend dragen bij aan deze groei.

Justitiële jeugdinrichtingen

De capaciteitsbehoefte bij de justitiële jeugdinrichtingen zal in de periode 2000-

2006 naar verwachting toenemen. Voor de opvanginrichtingen is een groei geraamd

van 65%. Het aantal benodigde plaatsen in de opvanginrichtingen komt dan op

1.210 plaatsen. Naast de trend valt vooral de invloed van de tweede generatie

allochtonen op.

Voor de behandelinrichtingen is een groei geraamd van 32%. Het aantal benodigde

plaatsen in de behandelinrichtingen komt daarmee op 1.510 plaatsen in 2006. Deze

stijging is voor een belangrijk deel trendmatig maar zou nog groter zijn geweest

zonder de voorziene stijging van het inkomen, dat een temperende werking heeft op

de capaciteit van behandelinrichtingen.

Totaaloverzicht

Tabel 1 geeft de geprognosticeerde capaciteitsbehoefte voor de intramurale sectoren

gemiddeld per kalenderjaar en voor de extramurale sectoren in aantallen per kalen-

derjaar. De cursief gedrukte aantallen geven de feitelijk vastgestelde behoefte aan;

de aantallen in de jaren erna zijn prognoses. Tabel 1 laat zien dat op alle onderdelen

groei wordt verwacht. Bij de sancties in de sector jeugd is deze groei groter dan bij

de volwassenen.

Onzekerheden

Het verleden heeft geleerd dat prognoses kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Daarom gaan alle in dit rapport gepresenteerde prognoses vergezeld van een be-
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Tabel 1: Prognoses voor de diverse sanctieterreinen*

4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 groei 2006

t.o.v. 2000

taakstraffen meerderjarigen 18.700** 19.700 20.200 20.700 21.300 21.800 22.300 19%Po

gevangeniswezen (excl.

vreemdelingenbewaring) 11.200 17.700 11.900 12.200 12.300 12.500 12.700 13%

vreemdelingenbewaring 1.270 1.130 1.160 1.190 1.220 1.250 1.290 6%

tbs-klinieken 7.250 1.318 1.380 1.430 1.430 1.430 1.430 15%

Halt-afdoeningen 17.900 21.900 23.000 24.200 25.300 26.300 27.300 53%

taakstraffen minderjarigen 12.800 13.200 14.500 15.700 16.800 18.000 19.100 50%

justitiële jeugdinrichtingen 1.880 2.100 2.200 2.310 2.440 2.580 2.730 45%

Cursief gedrukte getallen zijn realisaties.
De realisatie voor taakstraffen meerderjarigen in 2000 was niet bekend en is geschat.

schrijving van de onzekerheden in de prognoses. Ook wordt getracht om (een deel

van) de onzekerheden kwantitatief te duiden door een betrouwbaarheidsinterval

rond de prognoses te formuleren. De onzekerheden blijken relatief groot te zijn

bij vreemdelingenbewaring, taakstraffen minderjarigen en opvanginrichtingen.

Relatief klein zijn de marges bij behandelinrichtingen, taakstraffen meerderjarigen

en gevangeniswezen (exclusief vreemdelingenbewaring).

Daarnaast is ook gekeken naar de prognoses uit het verleden. Met name bij vreem-

delingenbewaring en Halt-afdoeningen is de voorspelfout voor 2001 vrij groot. Dit

komt doordat zich bij beide voorzieningen recentelijk een onverwachte daling in de

capaciteitsbehoefte heeft voorgedaan. Het is tot nu toe onduidelijk wat de oorzaken

van deze dalingen zijn geweest. Ook zijn de beleidseffecten bij deze afdoeningen

overschat. Bij de andere voorzieningen blijven de voorspelfouten van zowel de

beleidsneutrale prognoses als de prognoses van de beleidseffecten meestal onder de

5%. Uitzondering daarop zijn de prognoses uit 1998, die de capaciteitsbehoefte voor

de meeste voorzieningen overschat hebben.
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Inleiding

Dit rapport presenteert de derde prognose van de behoefte aan diverse vormen van

sanctiecapaciteit, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van het

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Eerdere prog-

noses zijn verschenen in 1999 (Steinman e.a.) en 2001 (Van der Heide e.a.). De

prognose is beleidsneutraal}, dat wil zeggen dat het effect van toekomstige beleids-

en wetswijzigingen niet is gekwantificeerd en niet in de prognoses is verdisconteerd.

Zo zijn de mogelijke gevolgen van nog door te voeren voorstellen uit de nota Crimi-

naliteitsbeheersing (MvJ/BZK, 2001) alleen in de prognoses verwerkt voorzover zij

al hebben geleid tot de toekenning van extra middelen in de begrotingen. Ook het

effect van in het verleden van kracht geworden beleid wordt niet apart gekwan-

tificeerd. Wel is dit beleid verdisconteerd in de prognoses voorzover het invloed

heeft gehad op de capaciteitsbehoefte en op de trend van de variabelen die betrok-

ken zijn bij de totstandkoming van de prognoses.

Ten behoeve van de voorbereiding op de rijksbegroting zal door de beleidsdirecties

van het ministerie van justitie (MvJ) een inschatting worden gemaakt van de effec-

ten die nieuw beleid en nieuwe wetgeving hebben op de ontwikkeling van de

capaciteitsbehoefte. Samen met de beleidsneutrale prognoses uit het onderhavige

rapport resulteert dit in prognoses inclusief beleidseffecten. Deze prognoses worden

uiteengezet in een brief die in juni 2002 aan de Tweede Kamer is gestuurd. In mei

2001 is een dergelijke brief (Kamerstukken II, 2000-2001) naar de Tweede Kamer

gestuurd, waarbij de vorige WODC-prognoses (Van der Heide e.a., 2001) als basis

dienden. Deze brief is opgenomen in bijlage 8.

1.1 Onderzoeksvragen

Het doel van dit rapport is op grond van de meest recente gegevens prognoses van

de capaciteitsbehoefte te geven voor de volgende sanctieterreinen: taakstraffen

meerderjarigen, gevangeniswezen, vreemdelingenbewaring, tbs-klinieken, Halt-

afdoeningen, taakstraffen minderjarigen en justitiële jeugdinrichtingen. Voor elk van

deze sanctieterreinen worden voorzover mogelijk de volgende vragen beantwoord:

1 Hoe groot is de verwachte capaciteitsbehoefte in de periode 2001-2006?

2 In hoeverre is de ontwikkeling van de behoefte in de periode 2001-2006 toe te

schrijven aan autonome maatschappelijke ontwikkelingen en de (weerslag

hiervan op) ontwikkelingen in de criminaliteit?

Afhankelijk van mate van inzicht in de achtergronden van de behoefte aan een

bepaalde sanctie zal de beantwoording van met name vraag 2 per sanctieterrein
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meer of minder gedetailleerd zijn. Er is voor gekozen om de prognoses tot en met

2006 te laten lopen omdat dit overeenkomt met de horizon van de rijksbegroting.

Het eerste jaar van de prognose is 2001 of 2002, afhankelijk van het laatste bekende

realisatiejaar.

De prognoses worden in de hoofdstukken van dit rapport uitgedrukt in de gemiddel-

de capaciteitsbehoefte per jaar voor de intramurale sectoren en het aantal te starten

maatregelen/sancties per kalenderjaar voor de extramurale sectoren (in afgeronde

aantallen). Bijlage 7 presenteert de prognoses in exacte aantallen. Bij de intramurale

sectoren worden naast gemiddelden ook ultimo aantallen gepresenteerd.

1.2 Opbouw

Hoofdstuk 2 analyseert de ontwikkelingen in criminaliteit en rechtshandhaving.

Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de werkwijze. De prognoses van de sanctie-

capaciteit voor volwassenen worden per voorziening behandeld (hoofdstuk 4 tot en

met 8). Ook de jeugdsector wordt per voorziening besproken (hoofdstuk 9 tot en met

12). Hoofdstuk 13 geeft een samenvatting van enkele evaluaties van de gebruikte

modellen en besteedt aandacht aan de toekomst.
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Ontwikkelingen in criminaliteit,

vervolging en berechting

Dit hoofdstuk schetst een beeld van ontwikkelingen in de criminaliteit, opsporing,

vervolging, berechting en bestraffing in de periode 1994-2000.1 Het doel is de in

dit rapport gepresenteerde prognoses in een breder perspectief te plaatsen door

onder meer ontwikkelingen in door de rechter opgelegde detentiejaren te duiden.2

Het gaat dan om vragen als: hoeveel detentiejaren worden per delictcategorie op-

gelegd en welk deel van de opgelegde detentiejaren wordt niet ten uitvoer gelegd

vanwege de regeling van vervroegde invrijheidsstelling? De gehanteerde delict-

indeling is overeenkomstig die van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en

sluit geheel aan bij de indeling die wordt gebruikt in het prognosemodel voor de

jeugd ('Jukebox-jeugd', zie paragraaf 3.3) en voor het belangrijkste deel bij het

prognosemodel voor volwassenen ('Jukebox-volwassenen', zie paragraaf 3.1).

Minderjarigen en meerderjarigen worden apart behandeld. Rechtspersonen zijn

irrelevant voor de sanctiemodaliteiten waarover dit rapport gaat en worden

daarom buiten beschouwing gelaten. De delicten waar rechtspersonen zich aan

bezondigen, vallen immers meestal in de categorie economische delicten en de

opgelegde straf is bijna altijd een boete. Voor deze sanctievorm maakt het WODC

(nog) geen prognoses.

De ontwikkelingen worden in de tekst geïllustreerd met figuren. Bijlage 2 bevat de

tabellen waarop deze figuren zijn gebaseerd en enkele andere tabellen. Paragraaf 2.1

beschrijft de ontwikkeling van de criminaliteit; in paragraaf 2.2 komen vervolging

en berechting aan de orde; paragraaf 2.3 vat het geheel nog eens samen.

2.1 Ontwikkeling van de criminaliteit

De ontwikkeling van de criminaliteit kan slechts tentatief worden beschreven. Het

grootste deel van de criminaliteit wordt immers noch bij de politie aangegeven,

noch door de politie opgespoord. Op basis van de CBS-slachtofferenquêtes en van

enquêtes onder bedrijven kan worden geconcludeerd dat de werkelijke omvang van

1 Voor een uitgebreide beschrijving van de periode 1985-1995 zie Grapendaal e.a. (1997).

2 Een detentiejaar wordt berekend op basis van in eerste aanleg opgelegde vrijheidsstraffen, rekening
houdend met de regeling van de vervroegde invrijheidsstelling (artikel 15 Sr). Deze regeling schrijft

voor dat gevangenisstraffen en hechtenissen tot een halfjaar geheel ten uitvoer worden gelegd; voor
straffen van een half tot een heel jaar geldt dat het eerste halfjaar geheel wordt uitgezeten en het
restant voor één derde deel; straffen langer dan een jaar worden voor twee derde deel uitgezeten.
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Figuur 1: Processen-verbaal van aangifte naar delict
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de criminaliteit een veelvoud is van de door de politie geregistreerde criminaliteit.

De geregistreerde criminaliteit betreft door de politie opgemaakte processen-verbaal

van aangifte en eigen opsporing. Overigens komen de trends in de politiecijfers en

in de slachtofferenquêtes onder burgers in grote lijnen overeen (zie Schreuders e.a.,

1999).

Deze paragraaf beschrijft ontwikkelingen in de criminaliteit op basis van de proces-

sen-verbaal van aangifte. Aanvankelijk is de totale geregistreerde criminaliteit in de

periode 1994-2000 enigszins gedaald, maar in 2000 was de criminaliteit weer terug

op het niveau van 1994. Figuur 1 laat de fluctuaties in de onderscheiden delictcate-

gorieën zien. Het aantal geregistreerde geweldsdelicten is fors toegenomen (+38%)

terwijl het aantal gekwalificeerde diefstallen met 15% is gedaald.

Kwantitatief is het aandeel processen-verbaal vanwege de Opiumwet (drugsdelicten)

gering en komt het in figuurl zelfs nauwelijks boven de x-as uit. In 2000 maakten

de drugsdelicten 0,6% van het aantal geregistreerde processen-verbaal uit. Dat

het aantal processen-verbaal zo gering is, komt door het feit dat van handel in

drugs weinig aangifte wordt gedaan. Bij dit type misdrijf vallen immers niet direct

slachtoffers. De delicten zijn meestal door de politie zelf opgespoord. Het aandeel

gehoorde verdachten van drugsdelicten was in 2000 met 4% dan ook aanzienlijk

groter dan het aantal processen-verbaal van aangifte. Later in dit hoofdstuk zal

blijken dat een groot deel van deze, veelal meerderjarige verdachten uiteindelijk

een relatief zware gevangenisstraf wordt opgelegd en dat deze delictcategorie

daardoor toch een groot beslag legt op de gevangeniscapaciteit.
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Figuur 2: Gehoorde meerderjarige verdachten naar delict
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Deze paragraaf beschrijft door de politie gehoorde verdachten en het strafrechts-

ketentraject dat zij afleggen tot een eventuele bestraffing. In paragraaf 2.2.1 worden

de meerderjarigen behandeld, in 2.2.2 komen de minderjarigen aan de orde.

2.2.1 Meerderjarigen, van verdenking tot bestraffing

Gehoorde verdachten
Het aantal gehoorde meerderjarige verdachten is in de periode 1994-2000 met on-

geveer 8% gestegen. Deze stijging vond niet geleidelijk plaats maar was het gevolg

van een plotselinge stijging van 1996 op 1997. Vanaf 1997 is het aantal gehoorde

verdachten constant gebleven rond de 220.000. Overigens worden niet alle op-

gespoorde verdachten opgenomen in de registratie van gehoorde verdachten. Zo

blijven verdachten die zijn opgespoord door bijzondere opsporingsinstanties buiten

deze registratie.

Figuur 2 brengt de ontwikkelingen in de onderscheiden delictcategorieën in beeld.

Het aantal verdachten van eenvoudige en gekwalificeerde diefstal neemt in aantal

af. De afname van het aantal verdachten van eenvoudige diefstal staat in schril

contrast tot de verderop in dit hoofdstuk beschreven spectaculaire stijging van het

aantal onvoorwaardelijk gevangenisstraffen voor dit delict. Verder toont figuur 2

een forse stijging van het aantal verdachten van geweldsdelicten en een stijging
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Figuur 3: Afdoeningen strafzaken tegen meerderjarigen door OM
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bij de overige delicten.3 Een kanttekening wordt gemaakt bij de ontwikkeling van

de drugsdelicten: er zijn redenen (van technische aard) om aan te nemen dat de

registratie van deze delictcategorie tot ongeveer 1998 met een fikse korrel zout

genomen moet worden.

Afdoeningen door het Openbaar Ministerie

Als de politie iemand verdenkt van een misdrijf, zal er in de regel een proces-verbaal

naar het Openbaar Ministerie (OM) worden opgestuurd. Om drie redenen is dat

overigens niet altijd het geval. Bij kleine winkeldiefstallen en gevallen van rijden

onder invloed tot een bepaalde grens kan de politie met een meerderjarige ver-

dachte sinds1993 een transactie overeenkomen. In 1999 ging het om circa 8.000

van dit soort gevallen. Verder gebeurt het steeds vaker dat zaken niet naar het OM

worden opgestuurd, omdat zij door een hulpofficier van justitie al op het politie-

bureau als `niet vervolgbaar' terzijde worden gelegd.4 Het aantal gevallen wordt

geschat op 23.000 (Huls e.a., 2001).

3 In de categorie 'overige delicten' vallen onder meer: valsheidsmisdrijven, verduistering, heling,

openbare orde en openbaar gezag, vernieling, de Wegenverkeerswet, de Wet wapens en munitie, en
economische delicten.

4 Zo meldt het jaarverslag 1998 van het Openbaar Ministerie: 'Zaken die anders zonder meer gesepo-
neerd zouden worden wegens gebrek aan bewijs, worden nu veel minder ingezonden. (...) deze kwa-

liteitsverbetering wordt gerealiseerd door decentrale inzet van OM medewerkers op politiebureaus en
justitie-in-de-buurt kantoren.' (Openbaar Ministerie, 1999, p. 9).

sepot
- transactie

10

......••.. voeging
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Figuur 4: Transacties meerderjarigen naar delict
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Het aantal zaken met betrekking tot meerderjarigen die het OM zelf afdoet, is tussen

1994 en 2000 met 31% gedaald (van 124.000 naar 86.000). Deze daling hangt samen

met een sterke daling van het aantal sepots (van 48.000 naar 25.000) en van het

aantal voegingen (van 27.000 naar 13.000; zie figuur 3). Beide ontwikkelingen wor-

den voor veruit het grootste deel veroorzaakt door de eenvoudige en gekwalificeerde

diefstallen. Het aantal door de rechter afgedane zaken is echter in de periode 1994-

2000 gestegen met 8%. Kortom, de instroom bij het OM is gedaald, maar doordat het

aantal sepots en voegingen nog veel sterker daalde, kon het aantal dagvaardingen

blijkbaar toch stijgen.5

Overigens is het aantal transacties wel gestegen: van 41.000 naar 43.000. Figuur 4

laat zien dat deze stijging vooral is veroorzaakt door de categorie overige delicten.

Een groot aandeel hierin hebben rijden onder invloed en economische delicten (in

2000 respectievelijk 26% en 16% van alle transacties).

Afdoening door rechtbank
In 2000 hebben de rechtbanken 100.000 strafzaken tegen meerderjarigen afgedaan

(eerste aanleg). Het aantal mannen dat voor de rechter komt, is in de periode 1994-

2000 gestegen met 7%; het aantal vrouwen is zelfs gestegen met 17%. Van de meer-

5 Overigens mag de ontwikkeling van de instroom bij het OM niet zonder meer naast de ontwikkeling van

het aantal rechtbankzaken worden gezet. Een rechtbankzaak in 1994 kan immers bij het OM in 1993 zijn
ingestroomd. Omdat genoemde ontwikkelingen zich echter over een periode van zeven jaar voordoen,

is een vergelijking gerechtvaardigd.
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Figuur 5: Schuldig verklaarde meerderjarigen naar delict
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derjarigen die voor de rechter komen, gaat uiteindelijk 9% in hoger beroep. Dit

percentage is in de periode 1994-2000 redelijk constant gebleven.

Bijna negen op de tien meerderjarigen waarover de rechter een uitspraak doet, wor-

den schuldig verklaard en krijgen een al dan niet voorwaardelijke straf. Vier procent

wordt vrijgesproken. De overige zaken worden ter zitting gevoegd of anderszins

afgedaan.

Figuur 5 laat zien dat ook bij de schuldigverklaringen de categorie overige strafzaken

het grootste aandeel heeft. Wat dat betreft is het beeld vergelijkbaar met dat van de

gehoorde verdachten. Sterk afwijkend van dat beeld is de ontwikkeling van de een-

voudige diefstallen. Daar waar bij de gehoorde verdachten een daling te zien was, is

bij de schuldigverklaringen sprake van 45% groei. Deze tegengestelde ontwikkeling

is waarschijnlijk (deels) te verklaren door de introductie in 1996 van de nieuwe

'aanhouden en uitreiken'-procedure bij het om. Deze procedure maakt het mogelijk

dat delinquenten die worden betrapt op het plegen van een delict gelijk een dag-

vaarding uitgereikt krijgen op het politiebureau ('aanhouden en uitreiken'). Dit lik-

op-stuk-beleid is sinds 1996 in toenemende mate toegepast. De gekwalificeerde

diefstallen zijn wel gedaald in een met de gehoorde verdachten vergelijkbare mate.

De aantallen gewelds- en Opiumwet-delicten zijn fors toegenomen (respectievelijk

38% en 47%).

12
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Figuur 6: (Deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen meerderjarigen

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Bron: CBS

13

l J^ geweldsdelicten
n.U2OQQo o,ooo^ o o Q^^ f f ld

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

iceerde- - - - gekwali ie sta
•••••••... eenvoudige diefstal

Opiumwet

- overige strafzaken

Bij de bestraffing kan de rechter putten uit een groot arsenaal aan straffen en maat-

regelen. De meest voorkomende zijn boetes, gevangenisstraffen en taakstraffen.6 Op

de boetes wordt hier verder niet ingegaan, omdat deze buiten het bestek van dit

rapport vallen.
Uit figuur 6 blijkt een enorme groei van het aantal eenvoudige diefstallen waarvoor

in eerste aanleg een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt opgelegd.

Tussen 1994 en 2000 trad er meer dan een verdubbeling op in deze delictcategorie.

Ook de categorieën geweld en Opiumwet zijn gegroeid, een beeld dat ook zichtbaar

was bij vorige ketenschakels. Het aandeel drugsdelicten is een stuk groter dan bij de

gehoorde verdachten en bij de schuldigverklaarden. Het aandeel van de categorie

overige delicten (vooral vernielingen en openbare orde) is in vergelijking met vorige

schakels aanzienlijk gedaald.
De stijging van het aantal gevangenisstraffen gaat gepaard met een daling van de

gemiddelde duur (zie tabel 8 in bijlage 2). In 1994 was de gemiddelde opgelegde

duur van het onvoorwaardelijke deel 205 dagen, in 2000 was de duur gedaald naar

173 dagen. Bij deze gemiddelden is nog geen rekening gehouden met eventuele

aftrek van vervroegde invrijheidsstelling. Nadere analyse wijst uit dat de afname

van de gemiddelde strafduur en de toename van het aantal onvoorwaardelijke

vrijheidsstraffen één gezamenlijke verklaring hebben: in sterk toenemende mate

6 Een beschrijving van de opgelegde taakstraffen op basis van de straftoemetingsgegevens van de
rechtbanken, blijft hier verder achterwege. De reden hiervoor is dat getwijfeld wordt aan de betrouw-

baarheid van de cijfers.
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Figuur 7: (Deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen meerderjarigen naar duur van het
onvoorwaardelijke deel
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wordt eenvoudige diefstal bestraft met een korte vrijheidsstraf van één à twee

weken. Het aantal vrijheidsstraffen van één tot veertien dagen is in de periode 1994-

2000 gegroeid van ruim 4.000 naar 7.500 (zie figuur 7). Deze groei moet grotendeels

worden toegeschreven aan de categorie eenvoudige diefstal. Het aantal gevangenis-

straffen van één tot veertien dagen is bij de eenvoudige diefstallen gestegen van

1.500 in 1994 naar 4,100 in 2000.

Het aantal detentiejaren kan worden berekend door per vonnis eerst de vervroegde

invrijheidsstelling af te trekken van het totale aantal opgelegde dagen onvoorwaar-

delijke gevangenisstraf en door de resterende strafduur te beschouwen als 'ten

uitvoer te leggen detentiejaren'. Het aantal opgelegde strafjaren dat niet uitgezeten

hoeft te worden vanwege de regeling voor vervroegde invrijheidsstelling, is jaarlijks

zo'n 3.500. Het is dus niet onbelangrijk om voor deze vervroegde-invrijheidsstel-

lingscomponent te corrigeren. Omdat het hier gaat om in eerste aanleg opgelegde

vonnissen, sluiten de op deze wijze berekende detentiejaren niet precies aan bij

de feitelijk ten uitvoer te leggen detentiejaren, maar de ontwikkelingen zijn wel

vergelijkbaar. Ook de praktijk van gratiëring, vervangende hechtenis, omzetting van

straffen enzovoort is niet in de berekening van detentiejaren meegenomen.

Figuur 8 geeft de ontwikkeling van de detentiejaren per delictcategorie weer. Een

aantal zaken valt op. Allereerst blijkt de categorie geweldsdelicten het grootste

aandeel in de opgelegde detentiejaren te hebben: 44% van de in totaal 9.900

detentiejaren in 2000. Voorts blijkt het aantal detentiejaren dat opgelegd wordt

voor delicten tegen de Opiumwet een fors deel van het totaal uit te maken: 23% in



Ontwikkelingen in criminaliteit, vervolging en berechting

Figuur 8: Detentiejaren vrijheidsstraffen meerderjarigen met aftrek VI naar delict
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2000. Met de ontwikkeling van de detentiejaren voor Opiumwet-delicten lijkt op het

eerste gezicht weinig bijzonders aan de hand. Als er echter wordt uitgesplitst naar

arrondissement, blijkt het aantal in Haarlem opgelegde detentiejaren in de periode

1994-2000 te zijn verdubbeld terwijl in de rest van Nederland een lichte daling

zichtbaar is. Uit cijfers van het parket-generaal blijkt dat het aantal detentiejaren

in Haarlem voor drugsdelicten in 2001 in verhevigde mate is gestegen. Van alle in

Nederland (in eerste aanleg) uitgesproken detentiejaren werd in 2001 10% in Haar-

lem opgelegd voor Opiumwet-delicten. De toegenomen aandacht voor drugskoeriers

op Schiphol is daarmee duidelijk voelbaar.

Verder blijkt dat de forse toename van het aantal gevangenisstraffen voor eenvou-

dige diefstal betrekkelijk weinig effect heeft op de ontwikkeling van de behoefte

aan gevangeniscapaciteit. Dit is niet verwonderlijk, gezien de korte duur van deze

gevangenisstraffen. Het totaal aantal detentiejaren is in de periode 1994-2000

redelijk constant gebleven rond de 10.000.

Tbs-maatregelen worden aanzienlijk minder vaak opgelegd dan gevangenisstraffen.

Volgens gegevens van het parket-generaal (figuur 9) zijn in 2000 143 tbs-maatregelen

in eerste aanleg opgelegd. In 110 gevallen ging het om een geweldsdelict. Het aantal

tbs-opleggingen is tussen 1994 en 2000 aanzienlijk afgenomen. In 1994 werden er

nog 201 tbs-maatregelen opgelegd.
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Figuur 11: Bij het OM ingeschreven rechtbankstrafzaken tegen minderjarigen naar delict
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de transactie de meest voorkomende afdoeningsmodaliteit (44%). Uit cijfers van het

OM en van de Raad voor de Kinderbescherming blijkt dat het bij het overgrote deel

van deze transacties gaat om een taakstraf volgens het zogeheten officiersmodel.

De minderjarige spreekt dan met het OM af om een taakstraf uit te voeren, waarbij

het OM afziet van verdere vervolging. Uit het feit dat het percentage gedagvaarde

minderjarigen op het totale aantal afdoeningen door het OM in de periode 1996-

2000 is gestegen van 33% naar 40%, mag worden geconcludeerd dat er niet of

nauwelijks sprake is van substitutie van dagvaardingen door taakstraffen. De

taakstraffen volgens het officiersmodel komen voor het grootste deel in de plaats

van (beleids)sepots en transacties anders dan taakstraffen.

De delictsamenstelling (in procenten) van de instroom ziet er bij de rechtbanken al

wat anders uit dan bij het OM. In 2000 deden de rechtbanken in eerste aanleg 9.000

strafzaken tegen minderjarigen af. Met name het aandeel van de geweldsdelicten is

bij de rechtbanken groter (23% bij het OM versus 30% bij de rechtbanken), dit ten

koste van het aandeel van de eenvoudige diefstallen (13% versus 6%) en de overige

delicten.

Evenals bij de gehoorde minderjarigen en de instroom bij het OM is het aantal door

de rechter afgedane zaken betreffende een geweldsdelict in de periode 1995-2000

gestegen (met 54%). De categorie overige strafzaken - en dan met name de vernie-

lingen en delicten tegen de openbare orde - is zelfs nog sterker gegroeid (met 67%).
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Figuur 12: Schuldigverklaringen minderjarigen naar delict
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Afdoeningen door rechtbank

De laatste jaren doet de rechter 85% van de zaken af via een schuldigverklaring met

straf. In 3% van de gevallen vindt vrijspraak plaats en 9% van de zaken wordt ter

zitting gevoegd. De overige 3% bestaat onder meer uit schuldigverklaringen zonder

straf en ontslag van rechtsvervolging zonder maatregel. Personen die zijn gedag-

vaard, kunnen dus in de meeste gevallen rekenen op een al dan niet voorwaardelijke

sanctie.

Het aantal jongens dat voor de rechter komt, is van 1994 tot 2000 gestegen met 17%;

het aantal meisjes is gestegen met maar liefst 90%. Overigens waren de jongens in

2000 met een aantal van 8.100 nog altijd fors in de meerderheid ten opzichte van

de meisjes (1.000). Het aandeel minderjarigen dat in hoger beroep gaat, is gestegen

van 3,5% in 1994 naar 4,8% in 2000.

Bij de minderjarigen is de taakstraf de meest door de rechter opgelegde sanctie.

Tot 1 februari 2001 was het verschil tussen meerder- en minderjarigen dat deze

sanctie bij meerderjarigen alleen door de rechter kon worden opgelegd en bij

minderjarigen ook bij wijze van transactie met de officier van justitie kon worden

overeengekomen.? Tot 1995 liep het aantal te starten taakstraffen geleidelijk op,

maar sinds de invoering van het nieuwe jeugdstrafrecht heeft zich een versnelling

voorgedaan. Het aantal onder toezicht van de Raad voor de Kinderbescherming

7 Sinds de inwerkingtreding van de Wet taakstraffen op 1 februari 2001 kan de officier van justitie ook
aan meerderjarigen een taakstraf voorstellen.



Hoofdstuk 2

Figuur 13: (Deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen minderjarigen naar delict
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gestarte taakstraffen is in de periode 1995-2000 gestegen van 4.500 naar 11.800

(bron: Raad voor de Kinderbescherming).

(Deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen worden bij minderjarigen aanzienlijk

minder vaak opgelegd dan bij meerderjarigen, maar toch gaat het jaarlijks nog om

ongeveer 1.000 straffen (figuur 13).8 Het aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen

daalde van bijna 1.180 in 1994 naar 870 in 1997. Daarna heeft er weer een stijging

plaatsgevonden naar 1.000 in 2000. Hoewel het aantal afdoeningen in de periode

1994-2000 is gestegen met 22%, is het aantal vrijheidsstraffen dus niet navenant

meegestegen. Mogelijk is een substitutie-effect van de groeiende toepassing van de

taakstraf hiervan de oorzaak.

Het aandeel van de categorie Opiumwet-delicten is bij minderjarigen niet groot,

zeker niet aan het begin van de keten. In 2000 werd 5% van alle vrijheidsstraffen

aan minderjarigen opgelegde vanwege een Opiumwet-delict. In 30% van de door de

rechter afgedane Opiumwet-zaken werd een onvoorwaardelijk jeugddetentie opge-

legd. De geweldsdelicten staan met 18% op de tweede plaats, gevolgd door gekwa-

lificeerde diefstal (11%), eenvoudige diefstal (8%) en de overige delicten (4%).

De ontwikkeling van de gemiddelde strafduur laat een heel ander beeld zien. Terwijl

het aantal straffen in 2000 ongeveer gelijk was aan dat van 1994, is de gemiddelde

duur enorm toegenomen. De totale gemiddelde duur van het onvoorwaardelijke

deel van de vrijheidsstraf was in 1994 nog 72 dagen, maar in 2000 was deze duur 122

8 Tot en met 1995 in hoofdzaak tuchtschoolstraffen, daarna zijn deze vervangen door de nieuwe vrij-
heidsstraf voor minderjarigen: de jeugddetentie.
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Figuur 14: Ontwikkeling opgelegde detentiejaren vrijheidsstraffen minderjarigen naar delict
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dagen. Terwijl het aantal onvoorwaardelijk vrijheidsstraffen boven de zes maanden

in 1995 nog 0% was, was dit in 2000 gegroeid naar 17%. Vooral de stijging van de

strafduur bij de geweldsdelicten heeft hieraan bijgedragen. Deze strafduur is geste-

gen van 83 dagen in 1994 naar 160 dagen in 2000. Uiteraard hebben de wijzigingen

van het jeugdstrafrecht in 1995 (met name de verhoging van de maximumstrafduur

van zes maanden naar twee jaar) hier alles mee te maken. Ook speelt mee dat zaken

die vóór 1996 via het volwassenenstrafrecht werden afgedaan, nu voor een deel via

het jeugdstrafrecht worden afgedaan. Het gaat hierbij om `oudere minderjarigen' die

een zwaar delict hebben begaan.

Door het aantal vrijheidsstraffen te combineren met de gemiddelde opgelegde

strafduur, kan het aantal detentiejaren worden berekend. Dit is het aantal door de

rechter in eerste aanleg opgelegde strafjaren, waarin de maatregelen zoals plaatsing

in een inrichting voor jeugdigen (pij) niet zijn begrepen. Figuur 14 laat zien dat de

meeste detentiejaren worden opgelegd voor geweldsdelicten. In 2000 werden twee

van de drie detentiejaren opgelegd wegens één of meer geweldsdelicten.

Het aantal opgelegde strafjaren is in de periode 1994-1998 met ongeveer 100 deten-

tiejaren gegroeid en heeft zich daarna gestabiliseerd op een niveau van rond de 340

strafjaren. De oorzaak van deze toename is geheel toe te schrijven aan de hierboven

gesignaleerde spectaculaire stijging van de gemiddeld opgelegde strafduur (met

name voor geweld).

Behalve voor de tenuitvoerlegging van door de rechter opgelegde vrijheidsstraffen

worden justitiële opvanginrichtingen vaak gebruikt voor preventieve hechtenis.

Preventieve hechtenis wordt vaak toegepast, ook in zaken die uiteindelijk niet tot



Hoofdstuk 2

Figuur 15: Strafrechtelijke jeugdmaatregelen naar delict
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een vrijheidsbenemende straf leiden maar bijvoorbeeld tot een taakstraf. Deze zijn

dan niet in de straftoemetingscijfers verdisconteerd. Dit is de belangrijkste verkla-

ring voor het feit dat er jaarlijks veel meer opvangcapaciteit nodig is dan men op

basis van de straftoemetingsgegevens zou verwachten.

De strafrechtelijke pij-maatregel is evenals de jeugddetentie ingevoerd met het

nieuwe jeugdstrafrecht in 1995. De maatregel is enigszins vergelijkbaar met vroegere

maatregelen: de jeugd-terbeschikkingstelling (jeugd-tbr) en de bijzondere behan-

deling. In 2000 is 220 keer een pij-maatregel opgelegd (in eerste aanleg). Bij de toe-

passing van de vrijheidsbenemende maatregel is het verschil tussen minder- en

meerderjarigen aanzienlijk kleiner dan bij de vrijheidsbenemende straf. In 2000

kregen 27.500 meerderjarigen een gevangenisstraf en 1.000 minderjarigen een

jeugddetentie, terwijl 300 meerderjarigen een tbs met verpleging kregen of in een

krankzinnigengesticht werden geplaatst en 220 minderjarigen een pij-maatregel

werd opgelegd. Uit figuur 15 blijkt dat pij-maatregelen vooral worden opgelegd voor

geweldsdelicten. Tot 1998 was er een spectaculaire stijging, daarna is er een lichte
daling ingetreden.

2.3 Samenvatting

Uit dit hoofdstuk blijkt hoe belangrijk het is om prognoses van sanctiecapaciteit

te differentiëren naar de verschillende soorten delictcategorieën. De verschillende

filters in de strafrechtsketen werken voor het ene delicttype heel anders dan voor

het andere. Zo krijgen 1.000 gehoorde meerderjarige verdachten van een Opiumwet-
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Figuur 16: Strafrechtsketen naar delict in 2000
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delict bij elkaar ongeveer 200 detentiejaren opgelegd (eerste aanleg). Hetzelfde

aantal gehoorde verdachten van eenvoudige diefstal staat voor'slechts' 10 detentie-

jaren. Gevangenisstraffen voor geweldsdelicten zijn gemiddeld bijna vier keer zo

lang als voor gekwalificeerde diefstal. Figuur 16 laat zien hoe de onderscheiden

delictcategorieën zich door de strafrechtsketen bewegen.

Bij de processen-verbaal van aangifte zijn de diefstallen ruim vertegenwoordigd.

Van dit delicttype wordt alleen al om redenen die de verzekering betreffen vaak

aangifte gedaan. Het hiermee corresponderende aantal gehoorde verdachten is

relatief al een stuk lager en het aandeel dat voor de rechter komt is nog kleiner. Het

tegenovergestelde beeld is te zien bij de Opiumwet-delicten en de overige delicten

(waarin veel rijden onder invloed, vernieling en economische delicten). Dit beeld

is typerend voor delicten die weinig of geen directe slachtoffers veroorzaken en

vooral worden opgespoord door de politie. Verderop in de strafrechtsketen valt op

dat geweldsdelicten en Opiumwet-delicten een relatief gering aandeel hebben in

de schuldigverklaringen maar veruit het grootste aandeel in de (in eerste aanleg)

opgelegde detentiejaren. Dit komt deels doordat deze delicten relatief vaak met

een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf worden bestraft, maar vooral doordat de

straffen vaak lang zijn.

De meest in het oog springende ontwikkelingen in de periode 1994-2000 betreffen

de korte gevangenisstraffen voor eenvoudige diefstal en de in Haarlem opgelegde

detentiejaren voor Opiumwet-delicten:
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Bij een daling van het aantal gehoorde meerderjarige verdachten van eenvou-

dige diefstal (van 48.000 in 1994 naar 40.000 in 2000) is in dezelfde periode het

aantal door de rechter schuldig verklaarde meerderjarigen gestegen van 8.600

naar 12.400 en is het aantal gevangenisstraffen voor dit delicttype gestegen

van 3.000 naar 6.240. De in 1996 bij het OM geïntroduceerde'aanhouden en

uitreiken'-procedure is mogelijk een verklaring voor het groeiende aantal

schuldigverklaringen. Het feit dat een schuldigverklaarde sneller een gevan-

genisstraf krijgt, duidt erop dat ook de rechter wat strenger is geworden tegen-

over plegers van dit delict. De toename vond overigens volledig plaats bij de

zeer korte gevangenisstraffen. Het aantal straffen van één tot twee weken is

zeer sterk gegroeid: van ruim 4.000 in 1994 naar 7.500 in 2000.

Het aantal in Haarlem opgelegde detentiejaren met betrekking tot Opiumwet-

delicten is in de periode 1994-2000 verdubbeld terwijl in de rest van Neder-

land een lichte daling zichtbaar was. In 2001 was de stijging nog groter dan

in voorgaande jaren. In dat jaar werd 10% van alle in Nederland uitgesproken

detentiejaren opgelegd in Haarlem voor Opiumwet-delicten. De toegenomen

aandacht voor drugskoeriers op Schiphol is daarmee duidelijk voelbaar voor het

gevangeniswezen.
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Werkwijze

Dit hoofdstuk gaat in op de werkwijze die is gevolgd bij het opstellen van de prog-

noses van de capaciteitsbehoefte. De prognoses van alle voorzieningen hebben twee

bouwstenen. De eerste bouwsteen is de feitelijke capaciteitsbehoefte in het laatst

bekende jaar. Het laatst bekende jaar, dat per voorziening verschilt, is het jaar 2000,

het jaar 2001 of de periode van 1 juli 2000 tot en met 30 juni 2001 (die verder'ultimo

2000' wordt genoemd). Op deze manier worden steeds de meest recente gegevens

gebruikt.9 Voor de vaststelling van de feitelijke behoefte is gebruikgemaakt van

gegevens en rapportages van de betreffende uitvoeringsorganisaties. De wijze van

berekening staat per sector beschreven in bijlage 5.

De tweede bouwsteen is de verwachte toekomstige ontwikkeling van de capaciteits-

behoefte. De. schatting daarvan is voor een groot deel gebaseerd op twee verkla-

ringsmodellen: Jukebox-volwassenen en Jukebox-jeugd (voorheen 'Jukebox-1' en

'Jukebox-2' genoemd). Deze modellen zijn bedoeld om een goede onderbouwing te

geven van de te verwachten ontwikkeling van de behoefte aan sanctiecapaciteit, en

om inzicht te geven in de determinanten daarvan. Naast verklarende factoren spelen

ook trendmatige ontwikkelingen in deze modellen een rol. Dit hoofdstuk geeft een

globale beschrijving van deze modellen. Omdat de gehanteerde modellen in een

aantal opzichten afwijken van de modellen die ten grondslag lagen aan de vorige

prognoses (Van der Heide e.a., 2001), krijgen ook de verschillen tussen oude en

nieuwe modellen aandacht.

Voor vreemdelingenbewaring en de instroom van tbs-klinieken is nog geen ver-

klaringsmodel beschikbaar. De prognose van de tbs-klinieken is gebaseerd op een

door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gebruikt simulatiemodel, aangevuld met

trendextrapolatie van de instroom. De prognose van vreemdelingenbewaring is

geheel gebaseerd op trendextrapolatie.

Paragraaf 3.1 geeft een korte beschrijving van het Jukebox-volwassenenmodel en

gaat in op de resultaten. Dit model bestrijkt de taakstraffen en vrijheidsstraffen voor

meerderjarigen. De overige voorzieningen voor volwassenen - namelijk vreemdelin-

genbewaring en tbs-klinieken - komen kort aan bod in paragraaf 3.2. Het Jukebox-

jeugdmodel omvat alle jeugdvoorzieningen en wordt behandeld in paragraaf 3.3. In

de hoofdstukken die de prognoses bevatten (hoofdstuk 4 tot en met 12), wordt ook

aangegeven hoe de prognoses uit het verleden zich verhouden tot de werkelijke

ontwikkelingen. Paragraaf 3.4 geeft aan hoe deze vergelijking tot stand is gekomen.

9 Om verstorende effecten van seizoensinvloeden te voorkomen, is wel steeds een heel jaar genomen.
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Figuur 17: Jukebox-volwassenen
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Voor de trendbepaling bij het gevangeniswezen (exclusief de vreemdelingenbewa-

ring) en de taakstraffen meerderjarigen wordt gebruikgemaakt van het door het

Sociaal en Cultureel Planbureau ontwikkelde verklaringsmodel 'Jukebox-volwas-

senen' (voorheen Jukebox-1). De naam 'Jukebox' is afgeleid van justitieketen(model),

en het woord "volwassenen" geeft aan dat dit deel ('box') van het model betrekking

heeft op vrijheidsstraffen en taakstraffen voor volwassenen. Jukebox-volwassenen is

een zogeheten verklaringsmodel. De kracht van een verklaringsmodel schuilt erin

dat het een expliciet kwantitatief verband legt tussen de verklarende variabelen en

de te verklaren variabelen. Dat maakt het mogelijk om op grond van bijvoorbeeld

door het CBS of het Centraal Planbureau (CPB) ontwikkelde prognoses of scenario's

voor de verklarende variabelen ramingen te maken van de te verklaren variabele (zie

voor een volledige beschrijving en verantwoording van Jukebox-volwassenen: Van

der Torre en Van Tulder, 2001, en Huijbregts e.a., 2002).

Het model beschrijft de totale strafrechtelijke keten: van criminaliteitsontwikkelin-

gen (aantal delicten) via opsporingen door de politie tot de rechterlijke afdoeningen

(vrijheidsstraffen en taakstraffen meerderjarigen). Figuur 17 geeft de structuur van

Jukebox-volwassenen in hoofdlijnen. Jukebox-volwassenen bestaat uit zes 'sub-

modellen'. Elk submodel doet voor een bepaalde categorie misdrijven een voor-

spelling van het aantal bestraffingen door de rechter en de daaruit voortvloeiende

taakstraffen en vrijheidsstraffen. De categorieën misdrijven zijn:

- geweldsmisdrijven;

- eenvoudige diefstallen;

- gekwalificeerde diefstallen;

- rijden onder invloed en weigeren bloedproef;

- Opiumwet-misdrijven;

- overige misdrijven.

Ieder jaar wordt het model herschat op basis van de meest actuele gegevens. De

keuze van achterliggende verklarende variabelen is zowel gebaseerd op theoretische

noties uit criminologie en economie als op microgegevens van kenmerken van

daders en slachtoffers (zie ook Van der Torre en Van Tulder, 2001, hoofdstuk 3). De

volgende verklarende variabelen waren op basis daarvan aanvankelijk in de formu-

lering van het Jukebox-volwassenenmodel betrokken: het aantal motorvoertuigen,

jonge mannelijke tweede-generatieallochtonen (15-24 jaar), ongehuwde jonge

mannen (15-24 jaar), mensen die gescheiden zijn, werklozen en arbeidsongeschik-

ten, drugsverslaafden, alcoholgebruik, inkomen (alle per hoofd van de bevolking),

inkomensongelijkheid, en de (financiële) middelen voor de politie en de rechts-

praak. Niet alle factoren bleken uiteindelijk bij een econometrische analyse op
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macroniveau van belang te zijn. Factoren met een duidelijke invloed zijn de

ongehuwde jonge mannen, jonge tweede-generatieallochtonen, werklozen en

arbeidsongeschikten en motorvoertuigen (alle per hoofd van de bevolking) en

(financiële) middelen voor de politie en de rechtspraak. Alleen deze factoren zijn

in de uiteindelijke versie van het model opgenomen.10 Een exacte beschrijving van

de relaties in het model (inclusief de empirische vulling ervan) is te vinden in

bijlage 3 paragraaf 1.

3.1.2 Wijzigingen ten opzichte van het oude model

Reeds in 1998 zijn door de Werkgroep Prognose Sanctiecapaciteit en in 1999 en

2001 door het WODC prognoses van de sanctiecapaciteit voor volwassenen gemaakt.

Dit is gebeurd met een oude versie van het Jukebox-volwassenenmodel (Werkgroep

Prognose Sanctiecapaciteit, 1997). Het afgelopen jaar is er een aantal wijzigingen

aangebracht om de kwaliteit en de aansluiting bij de realiteit te verbeteren. Het

Sociaal en Cultureel Planbureau heeft de wijze van selectie van variabelen voor het

uiteindelijke model verbeterd, heeft de wijze van operationaliseren of definiëren

van enkele variabelen aangepast en heeft de modelstructuur opnieuw bepaald en

geschat. Het WODC heeft het model uitgebreid met een schatting van de ontwik-

keling van de strafrechtelijke capaciteitsbehoefte die niet voortvloeit uit de straf-

toemeting door de rechter. Hierbij moet worden gedacht aan voorlopige hechtenis

die niet gevolgd wordt door een vrijheidsstraf, mislukte taakstraffen en geldboetes

die worden omgezet in subsidiaire hechtenis (zie Moolenaar, 2001). Een uitgebreide

beschrijving van de wijzigingen en de gevolgen daarvan voor de prognoses is te

vinden in Huijbregts e.a. (2002).

3.1.3 Vergelijking oude en nieuwe model

Tabel 2 brengt in beeld wat voor effect de overgang naar een nieuwe versie van het

Jukebox-volwassenenmodel heeft op de uitkomsten. Hierin is de prognose uit 2001

(die gemaakt is met de oude versie van het model) vergeleken met de uitkomst die

de nieuwe versie van het model zou hebben opgeleverd als die in 2001 zou zijn

gebruikt.

Voor taakstraffen zijn de effecten gering. Dit komt doordat de wijze waarop het

percentage taakstraffen wordt voorspeld, niet is veranderd. Wel zijn er enige ver-

10 Het wekt wellicht verbazing dat het aantal drugsverslaafden geen duidelijke rol blijkt te spelen. Dit kan
te maken hebben met de gebrekkige gegevens op dit terrein en/of het feit dat drugsproblematiek

samenhangt met andere, wel opgenomen, maatschappelijke factoren (zoals leeftijdsopbouw en sociaal-

economische omstandigheden).
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Tabel 2:
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Vorig jaar verwachte groei sanctiecapaciteit volwassenen 1999-2005 volgens
oude en nieuwe Jukebox-volwassenen model (%)

voorziening oude model" nieuwe model"

taakstraffen 22 22

vrijheidsstraffen (detentiejaren) 2 11

Zie Van der Heide e.a. (2001).
Verwachting volgens nieuwe Jukebox-volwassenenmodel als dit reeds in 2001 gebruikt zou zijn (zie Huijbregts

e.a., 2002).

anderingen in de structuur van het model van het eveneens in de prognose een rol

spelende totaal aantal bestraffingen (zie paragraaf 3.1.2).

Voor het gevangeniswezen (exclusief vreemdelingenbewaring) zijn de gevolgen

groter. In de oude versie lieten de vrijheidsstraffen aanvankelijk een stijging zien,

om vanaf 2004 weer te dalen. In totaal zouden de vrijheidstraffen met 2% toenemen

in de periode 1999-2005. Volgens de nieuwe versie van het model blijven de vrij-

heidsstraffen over de hele periode stijgen tot 11% in 2005. Dit is in belangrijke mate

het gevolg van het in beeld brengen van de `extra capaciteitsbehoefte' die niet het

gevolg is van directe oplegging van gevangenisstraffen door de rechter (Huijbregts

e.a., 2002).

3.2 Trendbepaling overige sectoren volwassenen

Deze paragraaf behandelt de wijze van trendextrapolatie voor die sectoren waarvoor

geen verklaringsmodellen zijn ontwikkeld, namelijk tbs en vreemdelingenbewaring.

In die gevallen worden dus geen expliciete relaties gelegd tussen de te prognostice-

ren capaciteitsbehoefte en een aantal gespecificeerde verklarende variabelen. De

prognose voor vreemdelingenbewaring is daarom gebaseerd op trendextrapolatie.

De wijze van extrapolatie is beschreven in Steinmann e.a. (1999, p. 48-52). Samen-

vattend komt het erop neer dat voor vreemdelingenbewaring de gemiddelde groei

over de afgelopen tien jaar - rekening houdend met uitschieters naar boven en

beneden en met incidentele veranderingen - wordt doorgetrokken naar de toekomst

(Trimmed Mean Difference-methode).

De prognose voor tbs-opleggingen wordt op dezelfde wijze als de prognose voor

vreemdelingenbewaring gemaakt. De aldus gevonden trend in opleggingen is één

van de invoergegevens in een door de DJI gehanteerd simulatiemodel. Dit discrete

simulatiemodel gaat uit van de actuele 'voorraad' van terbeschikkinggestelden. In

combinatie met de schatting van het aantal tbs-opleggingen en de te verwachten

uitstroom schat het model de toekomstige vraag naar tbs-plaatsen. De uitstroom

wordt vastgesteld op basis van gegevens over de huidige in het tbs-circuit opgeno-

men personen (zoals hun verblijfsduur tot nu toe) en de op basis van het recente
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Figuur 18: Jukebox-jeugd*
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11 Daarbij wordt op basis van bestaande gegevens het gemiddelde en de standaardafwijking van de

verblijfsduur geschat en de kans op uitstroom. De uitstroomkans wordt deze vervolgens via een
'random'-proces in het model ingebracht.
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Het Jukebox-jeugdmodel is ontwikkeld door het WODC (Huijbregts e.a., 2001;

Huijbregts e.a., 2002). Het model schetst de determinanten van de capaciteits-

behoefte van verschillende justitiële jeugdvoorzieningen, zoals Halt, taakstraffen

minderjarigen en de justitiële jeugdinrichtingen. Figuur 18 geeft een overzicht van

de wegen die kunnen leiden tot een beroep op de capaciteit van justitiële jeugd-

voorzieningen.

Aan jongeren met opvoedingsproblematiek kan een civielrechtelijke maatregel

worden opgelegd via de Raad voor de Kinderbescherming en de rechter. De meest

toegepaste civielrechtelijke maatregel is de ots, waarbij de ouderlijke macht beperkt

wordt door de benoeming van een gezinsvoogd. Daarnaast zijn er voogdijmaatrege-

len, namelijk ontheffing van en ontzetting uit de ouderlijke macht. De verantwoor-

delijkheid voor de uitvoering van de maatregel ligt bij een instelling voor voogdij

of gezinsvoogdij. Afhankelijk van de situatie wordt de jongere al dan niet uit huis

geplaatst. Dit gebeurt meestal in de vorm van plaatsing in een pleeggezin of in een

inrichting (van het ministerie van justitie, van het ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn & Sport of van de provincie). Als het een Justitie-inrichting betreft, gaat het

daarbij in het algemeen om een behandelinrichting. Kortdurende en spoedeisende

opvang in crisissituaties kan plaatsvinden in een opvanginrichting.

Ook bij jongeren die crimineel gedrag vertonen, kan de Raad voor de Kinderbescher-

ming een civielrechtelijke aanpak adviseren. Vaak resulteert crimineel gedrag echter

in een andere aanpak. Bij minder ernstige delicten kan er worden verwezen naar een

Halt-bureau. In andere gevallen is verdere strafrechtelijke afhandeling door het 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. Het jeugdstrafrecht is in 1995 veranderd. In dat

jaar is de reikwijdte van taakstraffen verder uitgebreid en zijn de regelingen rond

detentie en strafrechtelijke maatregelen veranderd.

De capaciteit die nodig is voor de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen,

wordt in hoge mate bepaald door het aantal jongeren dat via het civielrechtelijke

en strafrechtelijke traject binnenkomt en door de manier waarop de Raad voor de

Kinderbescherming en de rechtsspraak daarmee omgaan. Het model is primair

bedoeld om de capaciteit van de uitvoeringsinstanties te verklaren. Voor deze

verklaring is het echter noodzakelijk om, in vereenvoudigde vorm, ook het vooraf-

gaande deel van de civielrechtelijke en strafrechtelijke keten te modelleren. De

eerste schakel van deze ketens wordt 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
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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-

rechtelijke traject is gedifferentieerd naar twee leeftijdsgroepen (0-11 jaar en 12-17

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 tijdreeksen met jaarlijkse gegevens op landelijk niveau vanaf de jaren

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

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

Lange-termijnrelaties betreffen verbanden tussen de niveaus van variabelen. Korte-

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

methode is in dit opzicht anders dan bij Jukebox-volwassenen vooralsnog het geval

is.

Een exacte beschrijving van de relaties in het model (inclusief de empirische vulling
ervan) is te vinden in bijlage 3 paragraaf 2.

3.3.2 Wijzigingen ten opzichte van het oude model

In de vorige prognose (Van der Heide e.a., 2001) werd voor de jeugdvoorzieningen

een door de DJI ontwikkeld model gebruikt. De voornaamste verschillen tussen het

oude jeugdmodel en Jukebox-jeugd zijn de volgende:

- Het oude jeugdmodel maakt nauwelijks gebruik van een indeling in delictgroe-

pen.12 In de Jukebox-modellen wordt consequent een indeling in delictgroepen

gehanteerd.13

- Het oude model berust grotendeels op trendextrapolatie, terwijl de Jukebox-

modellen voor een groot deel werken met verklarende variabelen.14 Daaronder

bevinden zich twee variabelen die door justitie zelf worden beïnvloed, namelijk

de verhouding tussen het aantal verdachten en het aantal door de politie geregi-

streerde misdrijven (als een globale indicatie van de 'pakkans') en de bezettings-

12 Alleen bij Halt.
13 Uitgezonderd de'extra cellen van de opvanginrichtingen.

14 Voor de civiele instroom is de invloed van de autonome trend overigens groter dan de invloed van de
verklarende variabelen. Voor de delictgroep 'overig' is het niet gelukt om een verklaringsmodel te

ontwikkelen.
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graad van de jeugdinrichtingen. De eerstgenoemde variabele wordt afgeleid uit

Jukebox-volwassenen, de tweede wordt in het model'vastgeprikt' op basis van

gemiddelde waarden over de laatste vijf jaar.

- De bezetting van de behandelinrichtingen is gebaseerd op twee eenvoudige

stroom-voorraadmodellen, namelijk van de strafrechtelijk en de civielrechtelijk

geplaatsten. In het oude model werd de civielrechtelijke bezetting rechtstreeks

geëxtrapoleerd terwijl de strafrechtelijke bezetting was gebaseerd op een micro-

simulatiemodel.
- De bezetting van de opvanginrichtingen is gebaseerd op een schatting van de

straftoemeting van de rechter en op het plaatsbeslag van voorlopige hechtenis-

sen die niet gevolgd worden door een vrijheidsstraf. Het oude model maakte dit

onderscheid niet.

- Het nieuwe model houdt waar mogelijk via de invoering van trendbreuken

expliciet rekening met de invoering van het nieuwe jeugdstrafrecht in 1995. Het

oude jeugdmodel deed dat niet.

Er is nog een aantal andere verschillen tussen het oude en het nieuwe jeugdmodel.

Deze staan in detail beschreven in een achtergrondnotitie van Huijbregts e.a. (2002,

hoofdstuk 3).

3.3.3 Vergelijking oude en nieuwe model

Tabel 3 geeft een indruk van de consequenties die de wijziging van de modelkeuze

heeft voor de uitkomsten. In deze tabel zijn de met het oude model gemaakte

prognoses van 2001 afgezet tegen de uitkomsten die het nieuwe model zou hebben

gegeven als het in 2001 zou zijn gebruikt. De tabel geeft de berekende groei over de

periode 1999-2005 in procenten. Een uitgebreide analyse van achterliggende facto-

ren is te vinden in Huijbregts e.a. (2002).

Alleen bij Halt leidt de nieuwe berekeningswijze tot een hogere uitkomst; in andere

gevallen treedt een verlaging op. De verlaging is met name fors bij de civiele be-

zetting van de opvanginrichtingen (de voorziene groei daalt daar van 76% naar 31%)

en bij de strafrechtelijke bezetting van de behandelinrichtingen (een daling van de

groei van 111% naar 55%). De eerste verlaging heeft onder andere te maken met een

modellering van de instroom die meer aan het aantal nieuwe ots-maatregelen is

gekoppeld en met een - bij gebrek aan gegevens op dat gebied - constant gehouden

gemiddelde verblijfsduur. De geringere stijging van de behoefte aan strafrechtelijke

behandelcapaciteit heeft te maken met een lagere prognose van het aantal pij-

maatregelen en met een lagere maar vanwege nieuwe gegevens beter onderbouwde

schatting van de gemiddelde verblijfsduur. In het algemeen zijn de oorzaken van de

bijstellingen divers. De genoemde WODC-notitie van Huijbregts e.a. (2002) geeft een

nadere analyse.



Hoofdstuk 3

Tabel 3: Vorig jaar voorziene groei sanctiecapaciteit jeugd 1999-2005 volgens oude en
nieuwe model (%)

voorziening
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oude model' nieuwe model"

Halt 33 45
taakstraffen minderjarigen 68 54
opvanginrichtingen - straf 64 52
opvanginrichtingen - civiel 76 31
behandelinrichtingen - straf 111 55
behandelinrichtingen - civiel 41 31

Zie Van der Heide e.a. (2001).

Uitkomsten van het Jukebox-jeugdmodel als dit reeds in 2001 gebruikt zou zijn (zie Huijbregts e.a., 2002).

3.4 Toetsing vorige prognoses en huidige model

Een evaluatie of toetsing van de vorige prognoses kan twee doelen dienen. Het

eerste doel is het verkrijgen van inzicht in verschillen tussen de nieuwe en de voor-

gaande prognoses. Dergelijke verschillen kunnen immers gevolgen hebben voor de

planning van justitievoorzieningen en het beleid daaromtrent. Voor dit doel is met

name de vergelijking van de nieuwe prognose met de vorige prognoses van belang

(Van der Heide e.a., 2001). Deze vergelijking is te vinden in de per voorziening

gepresenteerde tabellen met de vorige en de huidige prognose in hoofdstuk 5 tot

en met 8 en hoofdstuk 10 tot en met 12 van dit rapport.

Het tweede doel is het verkrijgen van inzicht in de voorspelfouten bij de prognoses

en daarmee in de 'zwakke' plekken van die prognoses. Daartoe is het goed om te

evalueren in hoeverre vorige prognoses en werkelijkheid ('realisaties') met elkaar

overeenstemmen. Het is van belang om te beseffen dat de WODC-prognoses

beleidsneutraal zijn maar dat de realisaties mogelijk door beleidsingrepen zijn

beïnvloed. Het is dus niet zonder meer duidelijk in hoeverre afwijkingen tussen

WODC-prognoses en realisaties kunnen worden toegeschreven aan voorspelfouten

in de WODC-prognose of aan beleidseffecten. Daarom is voor de volgende presen-

tatie gekozen.

In hoofdstuk 5 tot en met 8 en 10 tot en met 12 wordt steeds in de eerste tabel in

de eerste paragraaf in beeld gebracht welke voorspelfouten er zijn gemaakt in de

vorige prognoses voor de betreffende voorziening (zie tabel 6, 10, 14, 17, 21, 25 en

29). Het gaat daarbij om de in 1998, 1999 en 2001 opgestelde prognoses. Allereerst

worden voorspelfouten in de beleidsrijke prognoses weergegeven. In 1999 en 2001

zijn deze gepubliceerd in een aantal'beleidsbrieven' die de minister van justitie in

de afgelopen jaren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd (Kamerstukken II, 1999-

2000 en 2000-2001). Deze beleidsrijke prognoses zijn opgebouwd uit twee onder-

delen. Het eerste onderdeel is de beleidsneutrale prognoses die de afgelopen jaren

zijn gepubliceerd in voorlopers van het onderhavige rapport (Werkgroep Prognose
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Sanctiecapaciteit, 1998; Steinmann e.a., 1999; Van der Heide e.a., 2001). Het tweede

onderdeel is de inschatting van de beleidseffecten die zijn geschat door de directie

Sancties, Reclassering en Slachtofferzorg (DSRS) in samenwerking met de betrokken

uitvoeringsinstanties. De tabellen geven aan welk deel van de voorspelfouten is toe

te schrijven aan voorspelfouten in de beleidsneutrale prognose en welk deel aan een

verkeerde inschatting van de beleidseffecten.

Bij dit laatste punt passen twee kanttekeningen. Ten eerste moet het begrip 'beleids-

effecten' ruim worden opgevat. Daarin tellen ook mee eventuele correcties op de

beleidsneutrale prognoses die door beleidsdirecties zijn aangebracht en beleid dat

niet voorgenomen was ten tijde van de beleidsbrief maar dat wel is ingezet. Een

voorbeeld van dat laatste is de verlaging van de capaciteitsmarge bij het gevangenis-

wezen, die gevolgen heeft voor de vaststelling van de capaciteitsbehoefte.

De tweede kanttekening is dat het niet altijd mogelijk is om achteraf vast te stellen

wat het werkelijk gerealiseerde beleidseffect is geweest. Vaak kan er wel een indi-

catie worden geven. Als het bijvoorbeeld gaat om een vermindering van de capaci-

teitsbehoefte van het gevangeniswezen vanwege de introductie van penitentiaire

programma's, dan kan het aantal gerealiseerde penitentiaire programma's worden

bekeken. Dit is een door de DJI waargenomen grootheid. Moeilijker is het als het

bijvoorbeeld gaat om de effecten van de beleidsmatig nagestreefde substitutie

van gevangenisstraffen door taakstraffen. Weliswaar is de groei van het aantal

taakstraffen waarneembaar, maar het is de vraag welk deel daarvan in plaats van

gevangenisstraffen komt.15 Dit betekent dat het niet altijd duidelijk geheel duide-

lijk zal zijn in hoeverre de verschillen in uitkomsten te maken hebben met fouten

in de prognosemethode van het WODC of in de inschatting van beleidseffecten.

Alleen de bekende beleidseffecten zijn in de beschouwing betrokken. In die zin

blijft de vergelijking dus beperkt. De effecten van nieuw ingezet beleid in 2001 zijn

nog onvoldoende bekend. Daarom kon de genoemde vergelijking voor het jaar 2001

nog niet plaatsvinden.

Het is niet mogelijk om in het bestek van dit rapport uitgebreid in te gaan op de

achtergronden van de zo te constateren verschillen tussen de prognoses en de

werkelijke ontwikkelingen ('realisaties'). Enige achtergronden van de verschillen

worden geschetst in hoofdstuk 4 en 9, waarin de strafrechtelijke en de civiele

instroom in diverse voorzieningen worden behandeld. Deze instroom, zoals de

geregistreerde criminaliteit, vormt in de modellen de eerste schakel bij de bepaling

van de capaciteitsbehoefte. Dit betekent overigens niet dat deze criminaliteit in

15 Er zijn namelijk indirect aanwijzingen dat een aanzienlijk deel van de taakstraffen niet inde plaats
komt van gevangenisstraffen, maar in plaats komt van andere straffen (zie bijvoorbeeld Huls e.a., 2001,
p. 222). Zo blijkt vanaf 1980 zowel het aantal taakstraffen als het aantal gevangenisstraffen sterk te zijn
gestegen. Het percentage gevangenisstraffen in het totaal van de door de rechter opgelegde straffen

lag in 2000 ongeveer op hetzelfde niveau als in 1960. De laatste jaren stijgt vooral het aantal korte

gevangenisstraffen, terwijl ook het aantal taakstraffen blijft doorstijgten.
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het model een allesoverheersende rol speelt bij de totstandkoming van de capaci-
teitsbehoefte.

Zoals hierboven gesteld, is bij de meeste behandelde voorzieningen het model

waarmee de prognoses in dit rapport totstandkomen veranderd ten opzichte van

de vorige keer. Om inzicht te krijgen in de 'zwakke plekken' van het nu gehanteerde

model is ook nog een andere vergelijking dan bovenstaande gemaakt. In hoofdstuk

5 tot en met 8 en 10 tot en met 12 wordt steeds in een tweede tabel ('toetsing van

het huidige model ') in beeld gebracht welke voorspelfouten er voor de betreffende

voorziening zouden zijn opgetreden als het nu gebruikte model ook zou zijn ge-

bruikt bij de vorige prognoses, met de toentertijd bekende gegevens (zie tabel 7,

11, 15, 18, 22, 26 en 30). Als de methode niet is herzien, is dit uiteraard tevens de

oude prognose. In de gevallen waarin de methode wél substantieel is herzien,

betekent dit dus dat deze tweede tabel niet zozeer de vorige prognose tegen het

licht houdt maar wel de verwachte capaciteitsbehoefte als de vorige keer het nieuwe

model al was gebruikt (zie ook Huijbregts e.a., 2002). De aldus geconstrueerde ver-

wachting wordt weer vergeleken met de voor eventueel geëffectueerd nieuw beleid

gecorrigeerde realisaties. Deze vergelijking betreft alleen het jaar 2000, omdat de

effecten van nieuw beleid in 2001 nog onvoldoende bekend zijn.

In hoofdstuk 5 tot en met 8 en 10 tot en met 12 wordt in de laatste paragraaf steeds

ingegaan op de onzekerheden die kleven aan de prognoses voor de betreffende

voorziening. Dit gebeurt deels aan de hand van de weergave van onzekerheids-

marges, die mogelijke lagere of hogere uitkomsten van de prognoses geven op basis

van in het verleden weergegeven fluctuaties. In de figuren wordt de bandbreedte

tussen de lagere en de hogere uitkomst in beeld gebracht. De kans dat de werkelijke

uitkomst binnen de bandbreedte ligt, kan statistisch worden geschat op 67% (zie

voor methodische bijzonderheden Van der Heide e.a., 2001, bijlage 2). Daarbij is

overigens nog geabstraheerd van onzekerheden rond de modelspecificatie in het

algemeen, de parameterschattingen en de verklarende exogene ('van buiten het

model betrokken') variabelen, zoals de demografische en economische prognoses.

Wel wordt bij de voorzieningen waarbij sprake is van verklaringsmodellen vermeld

wat de gevoeligheid is van de uitkomst in termen van capaciteitsbehoefte voor

veranderingen van de diverse verklarende exogene variabelen in de modellen (in de

vorm van 1% toename in 2006 ten opzichte van de prognose). Dit maakt duidelijk in

hoeverre misschattingen in deze exogenen (bijvoorbeeld de economische ontwikke-

ling) de prognose kunnen hebben beïnvloed.
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Verwachte ontwikkelingen in

(achtergronden van) criminaliteit

In paragraaf 3.1 is het Jukebox-volwassenenmodel kort besproken. Dit model vormt

de basis van de prognoses van de taakstraffen meerderjarigen (hoofdstuk 5) en het

gevangeniswezen (hoofdstuk 6). Omdat dit model gedeeltelijk een verklaringsmodel

is, biedt het de mogelijkheid om nader inzicht te krijgen in de ontwikkelingen die

ten grondslag liggen aan de prognose. Zo is een belangrijke bouwsteen van het

model een prognose van de ontwikkeling van diverse typen van (geregistreerde)

criminaliteit.

Diverse exogene, buiten de invloedssfeer van justitie liggende maatschappelijke

ontwikkelingen spelen in het model een rol bij de 'verklaring' van deze criminali-

teit. In de eerste plaats betreft dit twee demografische indicatoren: het aandeel in

de bevolking van ongehuwde jonge mannen en van jeugdige allochtonen van de

tweede generatie. Daarnaast zijn twee economische indicatoren in het model op-

genomen: de omvang van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en de omvang

van het motorvoertuigenpark.16 De prognoses van de ontwikkeling van deze facto-

ren, die grotendeels uit externe bron worden verkregen, spelen dus een belangrijke

rol in de uiteindelijke prognoses van de criminaliteit. Zij komen in paragraaf 4.2 aan

de orde.

Het uiteindelijke aantal opgelegde taakstraffen en vrijheidsstraffen wordt uiteraard

door meer dan alleen de criminaliteit bepaald. Ook de mate waarin de politie daders

opspoort en de wijze waarop de staande magistratuur en de zittende magistratuur

(ZM) zaken afhandelen, speelt hierbij een belangrijke rol. In het model blijkt met

name het inzetten van middelen bij de rechtspraak een belangrijke rol te spelen. In

combinatie met een prognose van de prestaties van politie en justitie bepalen deze

maatschappelijke factoren de verwachte ontwikkeling van de criminaliteit, die in

paragraaf 4.3 aan de orde komt.

De ontwikkelingen in het verleden zijn in hoofdstuk 2 al aan de orde gekomen. In

dit hoofdstuk zal het accent liggen op ontwikkelingen die voor de nabije toekomst

worden verwacht. De uitkomsten van de prognoses in de volgende hoofdstukken

zijn beter te interpreteren tegen de achtergrond van de voorziene ontwikkelingen in

16 In de vorige versie van het model speelden meer maatschappelijke factoren een rol, zoals het aantal

gescheiden mensen, het aantal drugsgebruikers en de inkomensontwikkeling. In de nieuwe versie heeft
een strengere selectie van variabelen plaatsgevonden, op grond van de statistische sterkte van de

verbanden.
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de criminaliteit. Voordat deze achtergronden van de nieuwe prognose worden ge-

schetst, geeft paragraaf 4.1 eerst een beeld van de vorige prognoses in vergelijking

met de cijfers voor het jaar 2000.

4.1 Toetsing vorige prognose en huidige model
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Tabel 4 geeft de voorspelfouten in de voorgaande prognoses van de criminaliteit.

Het gaat daarbij om de prognoses die zijn gepubliceerd in 1998, 1999 en 2001

(Werkgroep Prognose Sanctiecapaciteit, 1998; Steinmann e.a., 1999; Van der Heide

e.a., 2001). Omdat de cijfers over de werkelijke ontwikkeling van de criminaliteit

pas laat in het jaar beschikbaar komen, waren bijvoorbeeld de cijfers voor 2000 in

de prognose die begin 2001 is gepubliceerd nog niet beschikbaar en dus onderdeel

van de prognose. Anders dan bij de prognoses van de capaciteitsbehoefte bij voor-

zieningen in de latere hoofdstukken zijn hier geen schattingen van beleidseffecten

en geen beleidsrijke prognoses beschikbaar. Daarom wordt verder geabstraheerd

van effecten van nieuw beleid op de criminaliteit.

Bij de interpretatie moet worden bedacht dat de prognose uit 1998 gebruikmaakte

van criminaliteitscijfers (realisaties) tot en met 1995, de prognose uit 1999 van

criminaliteitscijfers tot en met 1997 en de prognose uit 2001 van criminaliteitscij-

fers tot en met 1999. Het beeld is wisselend maar geeft aan dat de voorspelfouten

soms aanzienlijk zijn. Vooral bij gekwalificeerde diefstal - een delict waarbij de

economische ontwikkeling een duidelijke rol speelt - zijn de misschattingen een

aantal keren groot geweest. De laatste prognose laat bij gekwalificeerde diefstal en

geweld onderschattingen van de werkelijke ontwikkeling zien van respectievelijk

ruim 4% en 1%. Bij de andere delicttypen was sprake van een overschatting van

circa 2%.

Tabel 5 brengt in beeld wat het huidige model als prognose zou hebben opgeleverd

als het bij de vorige prognoses al was gebruikt. Dit is dus een verschil met de vorige

tabel die de met het toenmalige model gemaakte prognoses als uitgangspunt had.

Deze 'verwachting achteraf' met het huidige model is te vinden in de kolom 'ver-

wachting'. Vergelijking met de realisatie geeft de voorspelfout (zie voor de achter-

gronden Huijbregts e.a., 2002).

Bij geweld sluit de schatting goed aan op de realisatie. In de andere gevallen is de

richting van de misschattingen vergelijkbaar met die bij het oude model. Bij ge-

kwalificeerde diefstal is weer sprake van een onderschatting van de ontwikkeling.

Deze is echter bij het nieuwe model geringer dan bij het oude. In de andere twee

gevallen (eenvoudige diefstal en overige misdrijven) is sprake van een overschatting,

die echter bij het oude model kleiner is dan bij het nieuwe. Met uitzondering van

de overige delicten liggen de procentuele afwijkingen steeds duidelijk binnen de

onzekerheidsmarges. De voorspelfouten zijn soms groot en laten, evenals de on-
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Tabel 4: Criminaliteit: voorspelfouten in de prognose (%)*

voorspelfout`" 1998 1999 2000

geweld

uit 1998 5,0 -1,1 0,4

uit 1999 1,5 -6,3 -6.2

uit 2001 -1,0

eenvoudige diefstal

uit 1998 3,9 -6,4 -6,1

uit 1999 -2,3 -14,0 -15,2

uit 2001 1,8

gekwalificeerde diefstal

uit 1998 8,7 16,2 16,2

uit 1999 -13,1 -11,0 -9,7

uit 2001 -4,2

overige misdrijven"'

uit 1998 -11,3 -15,8 -14,7

uit 1999 -4,5 -10,4 -9,0

uit 2001 2,0

De linkerkolom refereert aan de publicatiedatum van de prognoses. Het laatst bekende jaar voor de gegevens

voor de prognoses was respectievelijk 1995, 1997 en 1999.

Dit is het verschil tussen prognose en realisatie ten opzichte van de realisatie.

"' Exclusief de 'haaldelicten': misdrijven tegen de opiumwet en rijden onder invloed c.a.

Tabel 5: Criminaliteit: toetsing van het huidige model voor het jaar 2000

verwachting' onzekerheids-

marges
(onder, boven)

realisatie procentuele voorspelfout'"'

afwijking'"

geweld 97,0 8,6%, 8,3% 97,1 0,0 -0,0

eenvoudige diefstal 373,1 5,9%, 5,9% 361,7 -3,1 3,2

gekwalificeerde diefstal 488,3 8,1%, 7,9% 497,0 1,8 -1,8

overige misdrijven'"" 327,2 6,3%, 6,3% 307,4 -6,1 6,5

Dit is de uitkomst van het huidige model indien dit reeds bij de vorige prognoseronde gebruikt zou zijn.
Dit is het verschil tussen realisatie en verwachting ten opzichte van de verwachting. Dit is vergelijkbaar met de

onzekerheidsmarges.

Dit is het verschil tussen verwachting en realisatie ten opzichte van de realisatie.
"" Exclusief 'haaldelicten' rijden onder invloed c.a. en misdrijven tegen de opiumwet.

zekerheidsmarges, zien dat het moeilijk is om de ontwikkeling van het aantal

geregistreerde misdrijven goed te voorspellen.
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Figuur 19: Ontwikkeling van drie maatschappelijke exogenen (1990=100)

20 iL ----

l. L.ruL.u- _
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Bron: CBS, CPB, RIVM

4.2 Verwachte ontwikkeling exogene verklarende variabelen
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Figuur 19 brengt het aandeel van ongehuwde jongeren, het aantal baanlozen (de

som van werklozen en arbeidsongeschikten) en het aantal motorvoertuigen per

hoofd van de bevolking in beeld. De tweede generatie allochtone mannen van 15

tot en met 24 jaar is in figuur 20 te vinden. De genoemde variabelen zijn de demo-

grafische en economische exogenen die in de gebruikte versie van Jukebox-vol-

wassenen een rol spelen. Het betreft de ontwikkeling vanaf 1990 en de voorziene

ontwikkeling in de periode 2000-2006.17 Dit gebeurt in indexvorm, met 1990=100.

De prognoses van de demografische exogenen zijn gebaseerd op de middenvariant

van door het CBS opgestelde prognoses (Statline, oktober 2001; zie ook De Jong,

2001) en de economische prognoses op het voorzichtige scenario in de middellange-

termijnraming van het CPB (2001). De prognose van de omvang van het motorvoer-

tuigenpark is gebaseerd op een raming van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid

en Milieu (2001).

De voorziene economische ontwikkeling is deels anders dan in het recente verleden.

Het aantal baanlozen stijgt volgens de huidige prognoses weer enigszins, na een

daling tot 2001. Het aantal motorvoertuigen blijft volgens de verwachting stijgen.

17 Het Jukebox-volwassenenmodel is weliswaar gebaseerd op tijdreeksen die verder teruggaan in de
tijd (veelal vanaf 1957), maar hier is aangesloten op de lengte van de historische periode in andere

hoofdstukken.
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Figuur 20: Ontwikkeling van het aandeel van allochtone mannen van 15 t/m 24 jaar van de
tweede generatie in de totale bevolking (1990=100)
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Beide ontwikkelingen zullen volgens het model een opwaarts effect op de crimina-

liteit hebben.

Het aandeel van de jonge allochtonen van de tweede generatie neemt nog sterk

toe. Dit geldt niet voor het aandeel van de ongehuwde jonge mannen, dat redelijk

stabiel blijft. Daarmee is de daling die hierin in de jaren negentig optrad tot stil-

stand gekomen. Zowel het aandeel van de tweede generatie allochtonen als van

het aantal jonge ongehuwde mannen in de bevolking heeft volgens het model een

opstuwend effect op de criminaliteit. Terwijl het opstuwende effect van de eerste

doorgaat, is het drukkend effect van de recente'ontgroening' van de bevolking ten

einde. Per saldo lijken demografische ontwikkelingen daarmee een opstuwend

effect op de criminaliteit te zullen hebben.

Figuur 21 brengt op vergelijkbare wijze de ontwikkeling van het volume van de mid-

delen van politie en rechtspraak in beeld. De ontwikkeling vanaf 2001 is gebaseerd

op de ontwerpbegrotingen voor 2002 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties en van het ministerie van Justitie.

Na een sterke groei van de middelen in de laatste jaren wordt na 2002 vooralsnog

van een stabilisatie uitgegaan. Daarbij moet worden bedacht dat in het kader van de

kabinetsformatie waarschijnlijk nadere invulling zal worden gegeven aan plannen

tot uitbreiding van de middelen voor politie en rechtspraak, zoals bijvoorbeeld is

voorzien in de nota Criminaliteitsbeheersing (MvJ/BZK, 2001). Deze voornemens

zijn dus voorzover zij nog niet in de huidige begrotingen zijn verwerkt evenmin in

de hier gepresenteerde prognoses verwerkt.
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Figuur 21: Ontwikkeling middelen politie en rechtspraak (1990=100)
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Bron: conceptbegrotingen van ministerie van Justitie en ministerie van Binnenlandse Zaken en loon- en prijsindices
CBS

4.3 Verwachte ontwikkeling criminaliteit

Het Jukebox-volwassenenmodel levert - mede op basis van de eerder geschetste

prognoses van de exogenen - een prognose van de ontwikkeling van diverse typen

criminaliteit vanaf 2001. Figuur 22 schetst deze ontwikkeling (én de vanaf 1990

gerealiseerde ontwikkeling) voor vier in het model onderscheiden misdrijftypen. De

cijfers betreffen steeds de door de politie geregistreerde criminaliteit. Met name de

minder ernstige delicten die niet tot aangifte (registratie) leiden, blijven dus deels

buiten beeld. Het niet-geregistreerde deel is echter voor het beroep op taak- en

gevangenisstraffen ook niet direct van belang.

Rijden onder invloed en misdrijven tegen de Opiumwet zijn verder buiten be-

schouwing gelaten. Registratie van deze misdrijven (zogeheten haaldelicten) is

vrijwel uitsluitend afhankelijk van de opsporingsactiviteiten van de politie. Evenals

in het voorgaande zijn de cijfers in indexvorm (1990=100).

De ontwikkeling van de vier onderscheiden typen misdrijven is heel verschillend.

De grootste groeiers zijn de geweldsmisdrijven en de (heterogene groep) overige

misdrijven. Ook het aantal gekwalificeerde diefstallen neemt na een daling in de

tweede helft van de jaren negentig in de prognose weer toe. Gekwalificeerde dief-

stallen blijken relatief het meest gevoelig te zijn voor de economische ontwikkeling:

zowel de toename van het aantal baanlozen als van het motorvoertuigenpark werkt

hierin door.

Het aantal eenvoudige diefstallen is vanaf het begin van de jaren negentig gedaald

en daalt ook in de prognose verder. Hoewel het aantal korte gevangenisstraffen
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Figuur 22: Ontwikkeling (geregistreerde) criminaliteit (1990=100)
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overige delicten

vanwege dit type delict sterk is toegenomen (zie ook hoofdstuk 2), speelt dit relatief

lichtere type delict nog steeds een kleine rol bij de behoefte van het gevangenis-

wezen. Het belang voor de ontwikkeling van het aantal taakstraffen is groter.

Het aldus geprognosticeerde aantal misdrijven van verschillende typen bepaalt,

samen met de voorziene inzet van middelen bij de politie (zie figuur 21), het aantal

opgehelderde misdrijven. Dit bepaalt, samen met de voorziene inzet van middelen

bij de rechtspraak (zie figuur 21), het aantal bestraffingen (transacties en schuldig-

verklaringen). Een deel hiervan leidt tot taakstraffen of gevangenisstraffen. Deze

komen in de volgende hoofdstukken aan de orde.
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geweldsdelicten
- - - - gekwalificeerde diefstal
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Taakstraffen meerderjarigen

Dit hoofdstuk gaat in op te verwachten ontwikkelingen bij de taakstraffen voor

meerderjarigen. De rechter heeft vanaf 1989 de wettelijke mogelijkheid bij straf-

zaken om een taakstraf op te leggen. Op zich bestond de taakstraf in experimentele

vorm al vanaf 1981, in de vorm van een schikking met de officier van justitie (offi-

ciersmodel). Een taakstraf kan een werk- of een leerstraf zijn. Verreweg de meeste

taakstraffen hebben het karakter van een werkstraf in de vorm van onbetaalde

arbeid gedurende een bepaald aantal uren. Leerstraffen komen bij volwassenen

sporadisch voor in de vorm van bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijke

veroordeling.

Het opleggen van taakstraffen door de rechter is de laatste jaren nadrukkelijk gesti-

muleerd in het kader van het terugdringen van het aantal vrijheidsstraffen. Vanaf

1997 geldt als uitgangspunt bij de eisen van het OM: 'een taakstraf, tenzij ...'.la Op

1 februari 2001 is de nieuwe Wet taakstraffen ingegaan, waarin de mogelijkheid om

taakstraffen op te leggen verder wordt verruimd (Staatsblad, 2000).19 Taakstraffen

volgens het officiersmodel waren bij volwassenen sinds 1989 wettelijk afgeschaft

maar zijn met de nieuwe wet weer ingevoerd.

De reclassering heeft als taak om de opgelegde of overeengekomen taakstraffen

ten uitvoer te leggen.20 Na een succesvol intakegesprek worden deze taakstraffen

gestart. Een deel daarvan mislukt (in 1999 circa 8%). Deze mislukte taakstraffen

kunnen alsnog leiden tot een beroep op gevangeniscapaciteit en worden verder in

hoofdstuk 6 behandeld.
De prognose van de capaciteitsbehoefte is - evenals de voorgaande prognoses in

1999 (Steinmann e.a., 1999) en 2001 (Van der Heide e.a., 2001) - gebaseerd op de

volgende bouwstenen:

- De uitkomsten van het Jukebox-volwassenenmodel (zie paragraaf 3.1.1 en

bijlage 3 paragraaf 1 voor een beschrijving van het model). Het model levert

een prognose op van de ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteit (zie

hoofdstuk 4) en de via opsporing door de politie en behandeling door de

18 Dit is conform de op 6 juli 1997 door het college van procureurs-generaal uitgevaardigde rekwireer-

richtlijn.
19 Nieuwe mogelijkheden in dit verband zijn het opleggen van taakstraffen bij verstek, in combinatie

met korte gevangenisstraffen en via overeenkomst met de officier van justitie.

20 De taakstraffen worden begeleid door de Stichting Reclassering Nederland (Stichting Reclassering

Nederland (SRN), de reclasseringsafdeling van het Leger des Heils en de verslavingsreclassering. De

SRN heeft ook een centrale administratieve functie.
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rechtspraak totstandkomende bestraffingen, gedefinieerd als de som van

schuldigverklaringen door de rechter en transacties door het OM.

- De ontwikkeling van het percentage bestraffingen in het verleden dat heeft

geleid tot de start van een taakstraf (verder aan te duiden als percentage taak-

straffen). Cijfers van de Stichting Reclassering Nederland (SRN) over het aantal

gestarte taakstraffen vormen daarbij het uitgangspunt.21 Leerstraffen zijn niet

in de prognose betrokken, omdat betrouwbare cijfers over de betreffende aan-

tallen ontbreken. Ze zijn overigens kwantitatief van beperkt belang. Omdat de

toepassing van taakstraffen de afgelopen tijd nog sterk is geïntensiveerd, mag

worden aangenomen dat er een verzadiging optreedt en dat de groei zal af-

zwakken. Dit is verwerkt in de modellering van het percentage taakstraffen.

Daarbij zijn, evenals elders in de berekeningen bij trendextrapolatie het geval

is, de waarnemingen van het percentage taakstraffen in de laatste tien jaar in

beschouwing genomen.

- Een schatting van de capaciteitsbehoefte in 2000 van 18.717 te starten taak-

straffen. Dit niveau vormt het 'ijkpunt' van de voorspelde ontwikkelingen.

Overigens was er voor 2000 geen beleidsinformatie beschikbaar.22 Daarom is

het cijfer voor 2000 geschat door te middelen tussen gegevens van 1999 en het

eerste half jaar van 2001 (zie bijlage 5 paragraaf 1 voor een exacte berekening).

Paragraaf 5.1 vergelijkt de vorige prognoses met de inmiddels bekende werkelijke

ontwikkelingen. Paragraaf 5.2 geeft de uit het model afgeleide prognose van de

taakstraffen. Paragraaf 5.3 gaat in op de onzekerheden rond deze prognose.

5.1 Toetsing vorige prognoses en huidige model

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de achtergrond van de voorspelfouten

- ofwel de afwijkingen tussen prognoses en werkelijkheid (realisatie) - die de prog-

noses te zien geven. Tabel 6 brengt de voorspelfouten in de prognoses in beeld. De

beleidsrijke prognoses zijn totstandgekomen door de beleidsneutrale WODC-prog-

nose te combineren met een prognose van de effecten van nieuw beleid. Het gaat

daarbij om de in 1998, 1999 en 2001 opgestelde beleidsrijke prognoses (Werkgroep

Prognose Sanctiecapaciteit, 1998; Kamerstukken II, 1999-2000 en 2000-2001) en de

21 Er zijn geen tijdreeksen met cijfers over te starten taakstraffen (conform het hier gehanteerde begrip
'capaciteitsbehoefte', zie bijlage 5 paragraaf 1) over een reeks van jaren beschikbaar. Merk op dat er

ook geen cijfers over de ontwikkeling van het aantal taakstraffen per delicttype zijn. Dit betekent dat
ook de prognose geen gebruik maakt van de differentiatie naar delicttype in jukebox-volwassenen. De
ontwikkeling van taakstraffen in het verleden kan echter soms zijn beïnvloed zijn door vervolging van
specifieke delicttypen (zoals uitkeringsfraude).

22 De verzameling van gegevens op dit gebied door het Centraal Justitieel Incassobureau is in 2001 bij
ingang van de nieuwe wet gestart, en kan in de toekomst aanvullende informatie bieden.
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Tabel 6: Taakstraffen meerderjarigen: voorspelfouten in de prognoses (%)*
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1998 1999 2000

beleidsrijke prognose**

uit 1998 1,0 1,3 9,2

uit 1999 4,2

waarvan:

beleidsneutrale prognose**`

uit 1998 1,0 -4,6 -2,5

uit 1999 1,0

prognose beleidseffect****

uit 1998 0,0 5,9 11,8

uit 1999 3,2

De linkerkolom refereert aan de publicatiedatum van de prognoses. Het laatst bekende jaar voor de gegevens

voor de prognoses was respectievelijk 1995, 1997 en 1999.

Dit is de totale relatieve afwijking tussen beleidsrijke prognose en realisatie.
Dit is het deel van de relatieve afwijking tussen beleidsrijke prognose en realisatie dat is toe te rekenen aan

voorspelfouten in de beleidsneutrale prognoses.
Dit is het deel van de relatieve afwijking tussen beleidsrijke prognose en realisatie dat is toe te rekenen aan

voorspelfouten in de beleidseffecten (inclusief eventuele correcties).

achterliggende beleidsneutrale prognoses (Werkgroep Prognose Sanctiecapaciteit,

1998; Steinmann e.a., 1999; Van der Heide e.a., 2001).

Tabel 6 brengt niet alleen de grootte van de voorspelfouten in beeld maar geeft

ook aan in hoeverre deze kunnen worden toegeschreven aan voorspelfouten in de

beleidsneutrale prognose of in de prognose van de beleidseffecten. Positieve cijfers

duiden op overschattingen, negatieve op onderschattingen. Voor deze opstelling

zijn de gerealiseerde beleidseffecten achteraf ingeschat (zie bijlage 6 voor de ach-

terliggende cijfers). De werkelijke cijfers uit 2001 zijn nog niet bekend en daarom

ontbreekt dat jaar in de tabel.
De beleidsrijke prognoses geven steeds een overschatting. Een belangrijke ach-

tergrond daarvan is de opgetreden overschatting van de beleidseffecten (zie het

onderste blok in de tabel). Deze overschatting hangt onder andere samen met het

feit dat de nieuwe Wet taakstraffen later is ingevoerd dan oorspronkelijk was voor-

zien. In de beleidsrijke prognose uit 1998 en 1999 waren ook al voor 1999 en 2000

verwachtingen over effecten van de nieuwe Wet taakstraffen verwerkt. Deze wet

ging uiteindelijk pas in 2001 in. De beleidsneutrale prognoses laten een wisselend

beeld van over- en onderschattingen zien.

Het model waarmee de prognose in dit rapport totstandkomt, is veranderd ten op-

zichte van het model dat bij de vorige prognose werd gebruikt. Om inzicht te krijgen

in de `zwakke plekken' van het nu gehanteerde model is ook in beeld gebracht welke

voorspelfouten zouden zijn opgetreden als het nu gebruikte model ook bij de vorige

prognoses zou zijn gebruikt, met de toentertijd bekende gegevens (zie tabel 7). Met
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Tabel 7: Taakstraffen meerderjarigen: toetsing van het huidige model

2000

verwachting

beleidsneutraal (basisjaar=1999)* 19.122

onzekerheidsmarge (onder, boven) 5,9%, 6,0%

realisatie

totaal 18.717

geëffectueerd beleid (voorzover bekend) 0

beleidsneutraal- 18.717

procentuele afwijking"" -2,1%

voorspelfout"" 2,2%

Dit is de uitkomst van het huidige model indien dit reeds bij de vorige prognoseronde gebruikt zou zijn.
Dit is de totale realisatie minus het geëffectueerde beleid.

Dit is het verschil tussen realisatie en verwachting ten opzichte van de verwachting. Dit is vergelijkbaar met de
onzekerheidsmarges.

Dit is het verschil tussen verwachting en realisatie ten opzichte van de realisatie.

andere woorden: anders dan tabel 6 houdt tabel 7 niet de vorige prognose tegen het

licht maar de prognose die zou zijn gepubliceerd als de vorige keer al het nieuwe

model zou zijn gebruikt (zie ook Huijbregts e.a., 2002). De aldus geconstrueerde

verwachting wordt weer vergeleken met de voor eventueel geëffectueerd nieuw

beleid - voorzover bekend - gecorrigeerde realisaties. Deze vergelijking betreft

alleen het jaar 2000 omdat de effecten van nieuw beleid in 2001 nog onvoldoende

bekend zijn. Het nieuwe model zou het aantal taakstraffen in 2000 met ruim 2%

hebben overschat. Dit is ruim binnen de onzekerheidsmarge.

5.2 Prognose

Figuur 23 brengt de ontwikkeling in beeld van het percentage taakstraffen op het

totale aantal bestraffingen (schuldigverklaringen en transacties) in het verleden (tot

en met 2000) en volgens de prognose in beeld. Evenals voorheen is er bij deze

beleidsneutrale prognose van uitgegaan dat de groei in het percentage taakstraffen

op den duur een plafond bereikt. De pas in 2001 ingegane Wet taakstraffen is daarin

niet verwerkt.

De prognose is dat het percentage taakstraffen vrijwel stabiel blijft op een niveau

van 12,4 à 12,5%.23 Vorig jaar werd nog een heel lichte groei voorspeld. Het aantal

bestraffingen stijgt volgens het Jukebox-volwassenenmodel van 2000 tot 2006 met

23 Het gaat hier om het percentage van het totaal van bestraffingen (dat wil zeggen: schuldigverklaringen
door de rechter én transacties door het OM). Verreweg het grootste deel van deze bestraffingen betreft
een afdoening via boetes of transacties waarbij betaling van een geldsom wordt overeengekomen.
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Figuur 23: Ontwikkeling percentage taakstraffen meerderjarigen*
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Tabel 8: Prognose te starten taakstraffen meerderjarigen'
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jaar huidige prognose prognose uit huidige prognose prognose uit

2001 2001

absoluut absoluut index index

2000 18.700" 19.900 100 100

2001 19.700 20.600 105 104

2002 20.100 20.900 108 105

2003 20.700 21.400 111 108

2004 21.300 21.800 114 110

2005 21.800 22.100 116 111

2006 22.300 119

De aantallen zijn afgerond op honderdtallen. Het betreft steeds werkstraffen. In deze prognoses is geen
mogelijke extra substitutie van gevangenisstraffen door taakstraffen verwerkt.

Voor 2000 was geen realisatie bekend en dit aantal is daarom geschat.

bijna 21%. Combinatie van beide prognoses levert de verwachte ontwikkeling van

het aantal taakstraffen. Tabel 8 geeft de prognose van het aantal taakstraffen in

aantallen en in indexvorm (2000=100). Ter vergelijking geeft de tabel ook de in 2001

opgestelde prognose (Van der Heide e.a., 2001).

Het aantal te starten taakstraffen stijgt volgens de huidige prognose van 18.700 in

2000 naar 22.300 in 2006. Dit is een groei van 19%. Deze is met name het gevolg van

de voorziene groei in het aantal bestraffingen (21%). In vergelijking met de vorige

prognose (uit 2001) is de voorziene groei iets hoger. De vorige prognose voorzag

over de periode 2000-2005 een groei van 11%, tegen 16% in de huidige prognose.
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Tabel 9: Omvang van het effect van de verklarende variabelen op het aantal te starten
taakstraffen meerderjarigen (%)
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effect van 1% stijging van verklaringspercentage

de verklarende variabele

aantal motorvoertuigen +0,04 +0,5

aantal allochtone 15- t/m 24-jarige mannen -

tweede generatie +0,02 +1,7

(financiële) middelen voor politie +0,02 +0,0

werkloosheid en arbeidsongeschiktheid +0,04 +0,7

jonge ongehuwde mannen +0,06 +0,0

(financiële) middelen voor rechtspraak +0,19 +0,2

overig, met name trend +10,3

totaal +13,4

Dit komt doordat de voorziene groei van het aantal bestraffingen nu iets hoger is.

Daarentegen is de voorziene groei van het percentage taakstraffen iets naar beneden

bijgesteld (zie boven). Benadrukt moet worden dat de prognose beleidsneutraal is.

Mogelijke gevolgen voor het aantal taakstraffen van de door de nieuwe wet moge-

lijke gemaakte verruiming van de mogelijkheden om taakstraffen op te leggen, zijn

niet in de prognose verdisconteerd.

In hoeverre bepalen de diverse achterliggende verklarende variabelen nu deze

prognose? Ter beantwoording van deze vraag brengt tabel 9 allereerst in beeld de

gevoeligheid van de prognoses voor de waarden van de verklarende variabelen. Dit

gebeurt via een weergave van de effecten van 1% sterkere stijging van de verklarende

variabelen op het aantal te starten taakstraffen (in procenten). Het ijkpunt wordt

steeds gevormd door de in 2006 voorziene waarden. Daarnaast brengt tabel 9 in

beeld welke groei over de periode 2001-2006 het model toeschrijft aan de betreffen-

de verklarende variabele. Hierbij speelt dus niet alleen de gevoeligheid een rol maar

ook de groei die de betreffende verklarende variabele volgens de prognose in de

periode 2001-2006 vertoont.

De aan de rechtspraak ter beschikking gestelde middelen hebben relatief het meeste

effect op het aantal taakstraffen. Van de maatschappelijke achtergrondfactoren is

de invloed van het aantal ongehuwde jonge mannen relatief het grootst. In termen

van de voorspelde groei in de capaciteitsbehoefte over 2001-2006 van ruim 13%

levert de groei van het aantal jonge allochtone mannen, het aantal baanlozen en het

aantal motorvoertuigen de grootste bijdrage. De laatste regel van de tabel laat zien

dat - ondanks het verklarende karakter van (een deel van) het gehanteerde model -

de bijdrage van trendmatige, niet nader verklaarde ontwikkelingen in de totale groei

groot is.
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Figuur 24: Ontwikkeling taakstraffen meerderjarigen
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Figuur 24 laat de prognose zien van de ontwikkeling van het aantal te starten taak-

straffen in het perspectief van de ontwikkeling in het verleden. De prognose laat

een stijging zien die zwakker is dan die in het begin van de jaren negentig. De

afzwakking heeft met name te maken met de in figuur 23 weergegeven stabilisatie

van het percentage taakstraffen. Tot voor kort groeide dit percentage immers nog.

5.3 Onzekerheden

De onderbroken lijnen in figuur 24 geven een indicatie van de onzekerheid in de

prognose. De waarschijnlijkheid dat de werkelijke ontwikkeling tussen deze lijnen

ligt, is groot (circa 67%) maar er is geen zekerheid over. De onderste lijn komt in

2006 bijna 8% (1.700 taakstraffen) lager uit dan de prognose. De bovenste lijn ligt

7% (1.600 taakstraffen) hoger. Dit zijn dus evenzeer goed denkbare uitkomsten van

de ontwikkelingen van het aantal taakstraffen.

In het aldus gegeven interval zijn overigens niet alle onzekerheden verwerkt. Ook

de prognose van de exogene variabelen brengt namelijk een aantal onzekerheden

met zich mee (zie hiervoor Steinmann e.a., 1999, p. 101). Met name de prognoses

van het aantal allochtonen en de economische ontwikkeling kennen grote onzeker-

heden. Het inzetten van extra middelen voor opsporing, zoals is voorzien in de nota
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Criminaliteitsbeheersing (Mvl/BZK, 2001), is in deze prognoses ook slechts verwerkt

voorzover deze extra middelen al in de begroting zijn opgenomen.24

Uiteraard is ook steeds de vraag in hoeverre de structuur van het model (het geheel

van veronderstelde relaties) correct is. Ten opzichte van de voorgaande prognose

zijn op dit gebied enkele verbeteringen aangebracht. Verder kan de inmiddels via

de nieuwe wet doorgevoerde verruiming van de mogelijkheden om taakstraffen

toe te passen leiden tot een verhoging van het geschatte plafond aan taakstraffen.

24 Demografische variabelen als het aantal jongeren zijn redelijk goed voorspelbaar.
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Gevangeniswezen (exclusief

vreemdelingenbewaring)

Dit hoofdstuk gaat in op te verwachten ontwikkelingen in de strafrechtelijke capa-

citeitsbehoefte van het gevangeniswezen (dus exclusief vreemdelingenbewaring).

De capaciteitsbehoefte voor vreemdelingenbewaring komt in hoofdstuk 7 aan de

orde.

De hier gepresenteerde prognose kent twee bouwstenen:

- De prognose van de ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte vanaf 2001. Deze

is gebaseerd op het Jukebox-volwassenenmodel (zie paragraaf 3.1.1 en bijlage

3 paragraaf 1). Het model levert een prognose op van de ontwikkeling van de

geregistreerde criminaliteit (zie hoofdstuk 4) en het aantal via opsporing door

de politie en behandeling door de rechtspraak totstandkomende bestraffingen

in het algemeen en gevangenisstraffen in het bijzonder.

- Een schatting van de feitelijke strafrechtelijke capaciteitsbehoefte van het

gevangeniswezen in 2001. Hiervoor zijn recente berekeningen van de DJI als

uitgangspunt genomen (zie bijlage 5 paragraaf 2 voor de achtergronden). De

behoefte bedraagt in het basisjaar 2001 afgerond 11.700 plaatsen. Hierbij is,

conform de algemene uitgangspunten, gecorrigeerd voor manifeste tekorten

en verkeerd geplaatsten.

Paragraaf 6.1 toetst de vorige prognoses aan de inmiddels bekend geworden ont-

wikkelingen van 1998 tot en met 2000. Paragraaf 6.2 beschrijft de prognose, zoals

die via deze bouwstenen tot stand komt. Paragraaf 6.3 gaat vervolgens in op de

onzekerheden in de prognose.

6.1 Toetsing vorige prognoses en huidige model

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de achtergrond van de voorspelfouten

- ofwel de afwijkingen tussen prognoses en werkelijkheid (realisatie) - die de prog-

noses te zien geven. Tabel 10 brengt de voorspelfouten in de prognoses in beeld.

De beleidsrijke prognoses zijn totstandgekomen door de beleidsneutrale WODC-

prognose te combineren met een prognose van de effecten van nieuw beleid.

Het gaat daarbij om de in 1998, 1999 en 2001 opgestelde beleidsrijke prognoses

(Werkgroep Prognose Sanctiecapaciteit, 1998; Kamerstukken II, 1999-2000 en

2000-2001) en de achterliggende beleidsneutrale prognoses (Werkgroep Prognose

Sanctiecapaciteit, 1998; Steinmann e.a., 1999; Van der Heide e.a., 2001).
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Tabel 10: Strafrechtelijke capaciteitsbehoefte gevangeniswezen: voorspelfouten in de
prognoses (%)*
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1998 1999 2000 2001

beleidsrijke prognose**

uit 1998 10,6 14,6 17,3 12,8

uit 1999 -0,8 -3,2

uit 2001 -3,0

waarvan:

beleidsneutrale prognose***

uit 1998 11,0 15,2 15,8 14,1

uit 1999 2,1 -0,8

uit 2001 -2,9

prognose beleidseffect****

uit 1998 -0,3 -0,6 1,6 -1,2

uit 1999 -3,0 -2,4

uit 2001 -0,1

De linkerkolom refereert aan de publicatiedatum van de prognoses. Het laatst bekende jaar voor de gegevens

voor de prognoses was respectievelijk 1995, 1997 en 1999.

Dit is de totale relatieve afwijking tussen beleidsrijke prognose en realisatie.
Dit is het deel van de relatieve afwijking tussen beleidsrijke prognose en realisatie dat is toe te rekenen aan
voorspelfouten in de beleidsneutrale prognoses.

Dit is het deel van de relatieve afwijking tussen beleidsrijke prognose en realisatie dat is toe te rekenen aan
voorspelfouten in de beleidseffecten (inclusief eventuele correcties).

Tabel 10 brengt niet alleen de grootte van de voorspelfouten in beeld maar geeft

ook aan in hoeverre deze kunnen worden toegeschreven aan voorspelfouten in de

beleidsneutrale prognose of in de prognose van de beleidseffecten. Positieve cijfers

duiden op overschattingen, negatieve op onderschattingen. Voor deze opstelling

zijn de gerealiseerde beleidseffecten achteraf ingeschat (zie bijlage 6 voor de

achterliggende cijfers).

De beleidsrijke prognose uit 1998 laat een aanzienlijke overschatting zien van de

capaciteitsbehoefte in de jaren daarop. De prognoses uit 1999 en uit 2001 geven

daarentegen enige onderschatting. De beleidseffecten zijn in het algemeen gericht

op verlaging van de capaciteitsbehoefte, bijvoorbeeld via penitentiaire programma's

en elektronisch huisarrest. Verder is de verlaging van de (formele) capaciteitsmarge

in 2000 van belang. De capaciteitsmarge is bij huizen van bewaring verlaagd van

10% naar 3,8% en bij gesloten gevangenissen van 5% naar 3,8% (D)I, 2000, p. 4; zie

ook bijlage 5.2). De beleidseffecten zijn in het algemeen onderschat. Dit is in het

algemeen het gevolg van een te hoge inschatting van de neerwaartse effecten van

nieuw beleid op de capaciteitsbehoefte. Dit betekent dat de onderschatting in de

beleidsneutrale prognoses uit 1999 en 2001 voor het jaar 2001 is verergerd door de

inschatting van beleidseffecten. Overigens ligt de onderschatting van de beleids-



Gevangeniswezen (exclusief vreemdelingenbewaring) 55

Tabel 11: Strafrechtelijke capaciteitsbehoefte gevangeniswezen: toetsing van het huidige

model

2000

verwachting
beleidsneutraal (basisjaar=1999)' 11.389

onzekerheidsmarge (onder, boven) 1,1%, 1,0%

realisatie

totaal 11.190

geëffectueerd beleid (voorzover bekend) -270

beleidsneutraal" 11.460

procentuele afwijking realisatie t.o.v. de prognose"' 0,6%

voorspelfout"" -0,60/0

a Dit is de uitkomst van het huidige model indien dit reeds bij de vorige prognoseronde gebruikt zou zijn.

b Dit is de totale realisatie minus het geëffectueerde beleid.

c Dit is de relatieve afwijking tussen beleidsneutrale realisatie en beleidsneutrale verwachting.

d Dit is de relatieve afwijking tussen beleidsneutrale verwachting en beleidsneutrale realisatie.

neutrale prognose met 2,9% binnen de onzekerheidsmarge van 3,4% die bij de

prognose werd aangegeven (Van der Heide e.a., 2001, p. 43).

Het model waarmee de prognose in dit rapport totstandkomt, is veranderd ten

opzichte van het model dat bij de vorige prognose werd gebruikt. Om inzicht te

krijgen in de 'zwakke plekken' van het nu gehanteerde model is ook nog een andere

vergelijking dan bovenstaande gemaakt. Tabel 11 brengt in beeld welke voorspel-

fouten zouden zijn opgetreden als het nu gebruikte model ook bij de vorige prog-

noses zou zijn gebruikt, met de toentertijd bekende gegevens. Met andere woorden:

anders dan tabel 10 houdt tabel 11 niet de vorige prognose tegen het licht maar de

prognose die zou zijn gepubliceerd als de vorige keer al het nieuwe model zou zijn

gebruikt (zie ook Huijbregts e.a., 2002). De aldus geconstrueerde'verwachting'

wordt weer vergeleken met de voor eventueel geëffectueerd nieuw beleid - voor-

zover bekend - gecorrigeerde realisaties. Deze vergelijking betreft alleen het jaar

2000 omdat de effecten van nieuw beleid in 2001 nog onvoldoende bekend zijn. Het

nieuwe model laat, achteraf bezien, een kleine onderschatting zien die ruim binnen

de onzekerheidsmarge ligt.

6.2 Prognose

Het Jukebox-volwassenenmodel (zie hoofdstuk 3) schat in de eerste plaats de

ontwikkeling van het aantal door de rechter uitgesproken onvoorwaardelijke ge-

vangenisstraffen van verschillende duurcategorieën. In combinatie met een gemid-

delde strafduur per duurcategorie kunnen deze aantallen worden omgerekend tot

detentiejaren. Daarbij is gecorrigeerd voor het 'naijlen' van langere straffen: een
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Figuur 25: Ontwikkeling aantal onvoorwaardelijke gevangenisstraffen naar delicttype
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gevangenisstraf van meer dan één jaar wordt over de jaren uitgesmeerd. De meeste

preventieve hechtenissen - namelijk de hechtenissen die worden gevolgd door een

gevangenisstraf - zijn in de gevangenisstraffen verdisconteerd. Er wordt echter geen

rekening gehouden met een mogelijk' voorijl'-effect als gevolg van preventieve

hechtenissen.

Daarnaast schat het model afzonderlijk de strafrechtelijke capaciteitsbehoefte die

niet het gevolg is van directe toemeting van gevangenisstraf door de rechter. Te

denken valt aan vervangende hechtenissen (bij het niet betalen van boetes en

dergelijke), gevangenisstraffen die bij het mislukken van een taakstraf ten uitvoer

worden gelegd en voorlopige hechtenissen die niet door een gevangenisstraf worden

gevolgd.

De gegevens over de strafoplegging zijn overigens nog steeds niet optimaal. In de

eerste plaats zijn de daarbij gebruikte gegevens gebaseerd op de afdoening van

strafzaken in eerste aanleg.25 In de tweede plaats zijn de eerder door het CBS ge-

publiceerde cijfers over 1991-1993 minder betrouwbaar. Daarom zijn de gegevens

in die jaren op basis van interpolatie geschat. Zie hoofdstuk 2 voor de gehanteerde

gegevens over vervolging en berechting.

Figuur 25 brengt de ontwikkeling in beeld van het aantal straffen in verschillende

delictcategorieën in de periode 1990-2000 (realisaties). Daarnaast geeft de figuur

25 Overigens is hierbij, met als ijkpunt het laatste jaar waarvoor zowel cijfers in eerste aanleg als hoger

beroep beschikbaar zijn (1990), wel gecorrigeerd voor een mogelijk systematisch niveauverschil tussen
onherroepelijke straffen en straffen in eerste aanleg.
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Figuur 26: Ontwikkeling aantal onvoorwaardelijke gevangenisstraffen naar duur
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de met Jukebox-volwassenen opgestelde prognoses voor de periode 2001-2006. De

figuur laat zien dat volgens de prognose alleen het aantal gevangenisstraffen voor

eenvoudige diefstallen nog sterk stijgt. Dit is in lijn met een ontwikkeling die in

de tweede helft van de jaren negentig is ingezet. De tendens is overigens opval-

lend, omdat het aantal eenvoudige diefstallen eerder af dan toe lijkt te nemen (zie

hoofdstuk 4). Een achterliggende oorzaak kan zijn dat in het kader van acties tegen

'draaideurcriminelen' dit type delict, waarbij vaak sprake is van recidive, meer aan-

dacht krijgt van de strafrechter. Het is overigens ook mogelijk dat de classificatie

naar type delict bij vervolging en berechting niet geheel aansluit op die bij de

registratie door de politie. Bij de overige delicttypen is overwegend sprake van een

matige groei. Alleen de al bijna verdwenen gevangenisstraffen vanwege rijden onder

invloed dalen in de prognose verder tot nul.
Figuur 26 geeft de prognose van de ontwikkeling van het aantal gevangenisstraffen

voor de vijf onderscheiden duurcategorieën. Over de totale periode 1990-2000

bezien is het aantal gevangenisstraffen in alle duurcategorieën gestegen. Anders

dan vaak wordt gedacht, is het aantal lange straffen echter in de tweede helft van

de jaren negentig niet meer gestegen. Integendeel: het aantal lange straffen (van

één jaar of meer) is gedaald. Met name het aantal zeer korte vrijheidsstraffen (tot

één maand) is daarentegen na 1995 explosief gestegen. De gemiddelde strafduur

is hierdoor afgenomen. Dit is in overeenstemming met de groei van het aandeel

van de eenvoudige diefstallen (met relatief lichte straffen) onder de gevangenis-

straffen.
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Tabel 13: Omvang van het effect van de verklarende variabelen op de capaciteitsbehoefte
gevangeniswezen (%)

aantal motorvoertuigen

aantal allochtone 15- t/m 24-jarige mannen -

tweede generatie

(financiële) middelen voor politie

werkloosheid en arbeidsongeschiktheid

jonge ongehuwde mannen
(financiële) middelen voor rechtspraak

overig, met name trend

totaal

effect van 10/s stijging van

de verklarende variabele
verklaringspercentage

+0,05 +0,4

+0,05 +0,7

+0,01 +0,1
+0,05 +0,4

+0,02 +0,1
+0,11 +0,3

+5,9

+7,9

Hierbij speelt dus niet alleen de gevoeligheid een rol maar ook de groei die de

betreffende verklarende variabele vertoont volgens de prognose in de periode 2001-

2006.

De middelen van de rechtspraak hebben relatief de meeste invloed. Een toename

van 1% betekent een 0,11% groter strafrechtelijk beroep op het gevangeniswezen.26

De invloed van het aantal motorvoertuigen, het aantal jonge allochtone mannen van

de tweede generatie en het aantal baanlozen (werklozen en arbeidsongeschikten) is

van gelijke orde van grootte: 1% meer betekent hier circa 0,05% meer beroep op

gevangeniscapaciteit.

In termen van de voorspelde groei in capaciteitsbehoefte over 2001-2006 van bijna

8% levert de groei van het aantal jonge allochtone mannen, het aantal baanlozen en

het aantal motorvoertuigen de grootste bijdrage. De laatste regel van de tabel laat

zien dat - ondanks het verklarende karakter van (een deel van) het gehanteerde

model - de bijdrage van trendmatige, niet nader verklaarde ontwikkelingen in de

totale groei groot is.

Figuur 28 geeft de ontwikkeling in het verleden en de verwachte ontwikkeling in

de totale strafrechtelijke capaciteitsbehoefte weer. De strafrechtelijke capaciteits-

behoefte van het gevangeniswezen vertoonde lange tijd een sterke groei. Zo steeg

deze capaciteitsbehoefte tussen 1990 en 1997 met bijna 70%. De figuur laat zien dat

de sterke groei in de capaciteitsbehoefte na 1997 tot staan is gekomen. De afname

in 2000 is overigens het gevolg van een verlaging van de beleidsmatig gehanteerde

26 Dit effect van 0,11% bij een stijging van de middelen van de rechtspraak van 1% is duidelijk geringer
dan in Steinmann e.a. (1999, p. 112), waar een waarde van +0,30% werd gevonden. Dit hangt voor een

groot deel samen met een andere specificatie van de relevante vergelijkingen in de nieuwe versie van
het jukebox-volwassenenmodel.
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Figuur 28: Strafrechtelijke capaciteitsbehoefte gevangeniswezen
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capaciteitsmarge en betekent dus niet werkelijk een verlaging van het aantal

benodigde plaatsen.

6.3 ' Onzekerheden
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Figuur 28 geeft ook een mogelijke hogere of lagere uitkomst van de prognose aan.

De kans dat de prognose binnen de onderbroken lijnen blijft, is circa 67%. Het is

goed denkbaar dat in 2002 de werkelijke capaciteitsbehoefte van het gevangenis-

wezen 2,8% naar beneden of naar boven van de prognose afwijkt. In 2006 kan de

werkelijke ontwikkeling heel goed 1.200 plaatsen (9%) naar beneden of boven

afwijken.

De op deze manier door de figuur geïndiceerde onzekerheid is maar een deel van

het verhaal. Zo nemen de prognoses van het model prognoses van de exogene

variabelen als uitgangspunt (zie hoofdstuk 5 en de vorige paragraaf). Uiteraard

kennen ook deze prognoses hun onzekerheden. Dit geldt met name voor de

prognoses van de economische ontwikkeling. De inzet van middelen bij politie

en rechtspraak zal bovendien waarschijnlijk een grotere stijging laten zien dan in

de prognoses is verdisconteerd, met alle mogelijke gevolgen voor de behoefte aan

sanctiecapaciteit van dien. Zo is de extra inzet van middelen voor opsporing, die

is voorzien in de nota Criminaliteitsbeheersing (MvJ/BZK, 2001), in deze prognoses

slechts beperkt verwerkt. Overigens is ook in andere opzichten geen rekening

gehouden met mogelijke beleidsingrepen, bijvoorbeeld in de hoogte van de ge-

hanteerde capaciteitsmarge. Recente sterke stijgingen van het aantal op Schiphol
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aangehouden drugskoeriers (zie paragraaf 2.3) komen mogelijk eveneens niet

(geheel) in de prognoses tot uiting.

Uiteraard is steeds de vraag in hoeverre de structuur van het model (het geheel

van veronderstelde relaties) correct is. Ten opzichte van de voorgaande versie

zijn op dit gebied enkele verbeteringen aangebracht. Bovendien is nu rekening

gehouden met de aparte trend in de extra capaciteitsbehoefte. De vraag blijft

welke historische periode relevant is. Dit geldt het sterkst bij pure tijdreeksschat-

tingen zoals die bij de ontwikkeling van de straftoemeting in het model worden

toegepast. Zet de tendens naar meer korte straffen zich voort? Daarnaast ontstaat

er onzekerheid door mogelijke onnauwkeurigheden in de gegevens en door het

noodgedwongen gebruik van cijfers over afhandeling in eerste aanleg.
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Vreemdelingenbewaring

Dit hoofdstuk presenteert een prognose van de toekomstige behoefte aan (niet-

strafrechtelijke) plaatsen in het gevangeniswezen voor vreemdelingenbewaring.

Voor de vreemdelingenbewaring is geen verklaringsmodel beschikbaar. Daarom

is de prognose van de trend gebaseerd op een eenvoudige tijdreeksanalyse (zie

Steinmann e.a., 1999) van de totale capaciteitsbehoefte voor vreemdelingen. Er

wordt geen onderscheid gemaakt naar artikel 6 vreemdelingen (aangehouden bij

de grens) en artikel 59 vreemdelingen (aangehouden in het land).27 Ook alleen-

staande minderjarige asielzoekers worden tot de vreemdelingen gerekend.

In paragraaf 7.1 wordt de werkelijke ontwikkeling vergeleken met prognoses uit

voorgaande jaren. Paragraaf 7.2 presenteert de prognose, die is gebaseerd op:

- de trendmatige ontwikkelingen vanuit het verleden;

- de in paragraaf 3 van bijlage 5 omschreven capaciteitsbehoefte in het basis-

jaar. Het basisjaar (het basisjaar voor de prognose is gemiddeld 2001).

Paragraaf 7.3 gaat in op de onzekerheden in de prognose.

7.1 Toetsing vorige. prognoses en huidige model

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de achtergrond van de voorspelfouten

- ofwel de afwijkingen tussen prognoses en werkelijkheid (realisatie) - die de prog-

noses te zien geven. Tabel 14 brengt de voorspelfouten in de prognoses in beeld.

De beleidsrijke prognoses zijn totstandgekomen door de beleidsneutrale WODC-

prognose te combineren met een prognose van de effecten van nieuw beleid. Het

gaat daarbij om de in 1998, 1999 en 2001 opgestelde beleidsrijke prognoses (Werk-

groep Prognose Sanctiecapaciteit, 1998; Kamerstukken II, 1999-2000 en 2000-2001)

en de achterliggende beleidsneutrale prognoses (Werkgroep Prognose Sanctiecapa-

citeit, 1998; Steinmann e.a., 1999; Van der Heide e.a., 2001).

Tabel 14 brengt niet alleen de grootte van de voorspelfouten in beeld maar geeft

ook aan in hoeverre deze kunnen worden toegeschreven aan voorspelfouten in de

beleidsneutrale prognose of in de prognose van de beleidseffecten. Positieve cijfers

duiden op overschattingen, negatieve op onderschattingen. Voor deze opstelling

zijn de gerealiseerde beleidseffecten achteraf ingeschat (zie bijlage 6 voor de

achterliggende cijfers).

27 Voor de wetswijziging van de Vreemdelingenwet van 2001 waren dit respectievelijk artikel 7a en artikel

27 vreemdelingen.
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Tabel 14: Vreemdelingenbewaring: voorspelfouten in de prognoses (%)*
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1998 1999 2000 2001

beleidsrijke prognose**

uit 1998 -3,9 3,8 4,8 19,6

uit 1999 7,1 23,0

uit 2001 23,0

waarvan:

beleidsneutrale prognose***

uit 1998 -3,9 3,8 3,6 18,2

uit 1999 5,9 21,6

uit 2001 14,7

prognose beleidseffect****

uit 1998 0,0 0,0 1,2 1,4

uit 1999 1,2 1,4

uit 2001 8,4

De linkerkolom refereert aan de publicatiedatum van de prognoses. Het laatst bekende jaar voor de gegevens

voor de prognoses was respectievelijk 1995, 1997 en 1999.

Dit is de totale relatieve afwijking tussen beleidsrijke prognose en realisatie.
Dit is het deel van de relatieve afwijking tussen beleidsrijke prognose en realisatie dat is toe te rekenen aan

voorspelfouten in de beleidsneutrale prognoses.
Dit is het deel van de relatieve afwijking tussen beleidsrijke prognose en realisatie dat is toe te rekenen aan
voorspelfouten in de beleidseffecten (inclusief eventuele correcties).

De beleidsneutrale prognoses doen het over het algemeen iets beter dan de beleids-

rijke prognoses. In de meeste gevallen is er sprake van een overschatting. Opvallend

is dat het in de vorige prognose voorspelde beleidseffect voor 2001 er fors naast zat

(namelijk 8,4%; zie bijlage 6 voor de absolute aantallen).

Voor 1998 en 1999 waren geen beleidseffecten voorzien en is ook geen nieuw beleid

gerealiseerd. Sinds 2000 zijn er twee grote beleidswijzigingen geweest. Ten eerste

is in 2000 de capaciteitsmarge verlaagd van 5% naar 3,8%. Deze verlaging was niet

voorzien en is destijds niet meegenomen in de beleidsrijke prognoses. Ten tweede

is in april 2001 de nieuwe Vreemdelingenwet ingevoerd. Over het effect van deze

nieuwe wet zijn nog geen definitieve uitspraken mogelijk.

De prognoses voor 2001 bevatten een grote fout. Dit komt doordat de capaciteits-

behoefte in 2001 onverwacht laag is uitgevallen. Ten opzichte van 2000 heeft zich

een daling van 7% voorgedaan. De capaciteitsbehoefte, die in zowel in de eerste als

de tweede helft van 2000 nog 1.214 plaatsen bedroeg, is in de eerste helft van 2001

afgenomen tot 1.195 plaatsen en in de tweede helft van 2001 zelfs tot 1.095 plaatsen.

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Om te beginnen is in april 2001 de nieuwe

Vreemdelingenwet ingegaan. Deze wet kan structurele gevolgen hebben voor de

capaciteitsbehoefte. Ten eerste is de tijd tot aan de eerste rechterlijke toets van

de inbewaringstelling verkort van 28 naar 10 dagen. Hierdoor kan de gemiddelde
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Tabel 15: Capaciteitsbehoefte vreemdelingenbewaring: toetsing van het huidige model

2000

verwachting
beleidsneutraal (basisjaar=1999)'
onzekerheidsmarge (onder, boven)

realisatie

totaal

geëffectueerd beleid (voorzover bekend)

beleidsneutraal-

procentuele afwijking"'

voorspelfout""

65

1.220

8,0%Po, 8,0%

Dit is de uitkomst van het huidige model indien dit reeds bij de vorige prognoseronde gebruikt zou zijn.

Dit is de totale realisatie minus het geëffectueerde beleid.

"' Dit is de relatieve afwijking tussen beleidsneutrale realisatie en beleidsneutrale verwachting.
"" Dit is de relatieve afwijking tussen beleidsneutrale verwachting en beleidsneutrale realisatie.

verblijfsduur dalen.28 Ten tweede kon de politie een vreemdeling voorheen alleen

aanhouden als er een concreet vermoeden was van illegaliteit, maar onder de

nieuwe Vreemdelingenwet kan dat ook als er slechts een redelijk vermoeden is van

illegaliteit. Dit zou kunnen leiden tot meer inbewaringstellingen. Deze twee effecten

werken dus in tegengestelde richtingen. Het is op dit moment te vroeg om vast te

stellen welk effect overheerst.

Daarnaast is er nog een aantal incidentele problemen geweest die de capaciteits-

behoefte mogelijk negatief beïnvloed hebben. Bij de invoering van de nieuwe wet

is veel energie gestoken in bijscholing van het personeel en aanpassing van de

werkprocessen. Bovendien moesten alle vreemdelingen documenten die in omloop

waren, worden vervangen. Ook is het mogelijk dat de instroom van asielzoekers

gedaald is. In de loop van 2001 zijn 170 voor vreemdelingenbewaring bedoelde

cellen overgeheveld naar strafrechtelijke bewaring om daar de capaciteitstekorten

op te vangen. In de loop van 2002 zullen deze cellen gefaseerd weer worden terug-

geheveld. In theorie zou de feitelijke capaciteit geen invloed mogen hebben op

de capaciteitsbehoefte. De praktijk is anders: vreemdelingen worden vaak niet

aangeboden als vooraf bekend is dat er toch geen plaats is.

Tabel 15 geeft aan hoe goed het model voorspelt. Uitgangspunt zijn de prognoses

uit 2001, die zijn gebaseerd op ontwikkelingen tot en met 1999. Sindsdien is het

model niet gewijzigd. Voor het jaar 2000 komt de prognose nagenoeg uit. Het

geëffectueerde beleid bestaat alleen uit de daling van de capaciteitsmarge van 5%

naar 3,8%.

28 De gemiddelde duur was begin 2001 75 dagen. Deze is halverwege 2001 gedaald naar 45 dagen, maar

was eind 2001 weer terug op het niveau van 75 dagen.
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7.2 Prognose
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De trend wordt bepaald aan de hand van de feitelijk gebleken capaciteitsbehoefte.

In de berekening van de capaciteitsbehoefte worden het aantal en de duur van de

inbewaringstellingen verdisconteerd. Over geheel 2001 bedraagt de capaciteits-

behoefte (afgerond) gemiddeld 1.130 plaatsen (zie voor de berekening bijlage 5).

De indicator'capaciteitsbehoefte' kan alleen dienen als basis voor een tijdreeks-

analyse als hij elk jaar op gelijke wijze totstandkomt. Voorzover kan worden

nagegaan, is dit het geval. Een uitzondering hierop vormt mogelijk 1994. Door

een gebrek aan informatie is in dat jaar als basis voor de berekening van de capa-

citeitsbehoefte het aantal asielverzoeken genomen, gecombineerd met het aandeel

ingesloten vreemdelingen die tot de categorie afgewezen asielzoekers behoren

(D&J, 1994). In figuur 29 wordt de ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte van 1990

tot en met 2000 geschetst. In de figuur vallen de jaren 1994 en 1995 op, evenals de

sterke groei in de beginperiode.29 Een andere mogelijke oorzaak voor het lage cijfer

in 1994 is dat er in dat jaar een beduidend kleiner aantal inbewaringstellingen is

verricht (8.000 tegenover 10.000 in 1993). Dit is onder andere veroorzaakt door

de vertraagde reorganisatie van de politie, de invoering van een (zorgvuldiger)

Vreemdelingenwet en een verandering in de procesvertegenwoordiging waardoor

de maatregel terughoudender maar ook zorgvuldiger werd toegepast (D&l, 1994).30

De plaatsbehoefte in 1995 zou kunnen worden geïnterpreteerd dan als een inhaal-

effect.

Voor het bepalen van de trend wordt de gemiddelde absolute jaarlijkse groei in het

verleden berekend (zie Steinmann e.a., 1999). Omdat nog niet duidelijk is of de

daling van de capaciteitsbehoefte in 2001 structureel of incidenteel is, wordt deze

daling niet meegenomen in de berekening van het gemiddelde.31 Het jaar 2001 blijft

echter wel het basisjaar. In de periode 1991-2000 bedroeg de gemiddelde groei 31

plaatsen per jaar. De prognose wordt bepaald door deze jaarlijkse groei op te tellen

bij de realisatie van 2001.

29 In 1988 werd het eerste huis van bewaring'voor vreemdelingenbewaring' operationeel (in Hoorn),
met capaciteit verdeeld over grote zalen. Naar aanleiding van een opstand vond in 1989-1 1990 een

herbezinning van de vreemdelingenbewaring plaats (onder andere leidend tot verplaatsing van
capaciteit naar Alkmaar en andere huizen van bewaring). Het daadwerkelijke beroep op de capaciteit

valt in 1990 valt hierdoor laag uit.
30 Een andere mogelijke oorzaak is het feit dat er in 1993 en 1994 een piek te zien was in het aantal heen-

zendingen van preventief in hechtenis genomen personen. Hierdoor is hoge druk ontstaan om alle
(mogelijke) plaatsen te gebruiken voor deze (strafrechtelijke) groep. Samen met het gegeven dat veel

van de voor vreemdelingenbewaring bestemde cellen zogeheten zwerfcellen waren (cellen verspreid

over de inrichting), zorgde dit mogelijk voor een verdringingseffect: minder vreemdelingen werden in
bewaring gesteld om plaats te maken voor preventief in hechtenis genomen personen.

31 Dit is conform de methodiek (Steinmann e.a., 1999): een jaar mag bij de berekening van het gemiddelde
buiten beschouwing worden gelaten als er externe informatie is dat er in dat jaar iets bijzonders aan de
hand was. In dit geval is dat zo, namelijk de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet.
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Tabel 16: Prognose capaciteitsbehoefte vreemdelingenbewaring"
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jaar huidige prognose prognose uit huidige prognose prognose uit
2001 2001

absoluut absoluut index index

2000 1.210 1.220 100 100

2001 1.130 1.300 93 107

2002 1.160 1.390 96 114

2003 1.190 1.470 98 120

2004 1.220 1.550 101 127

2005 1.250 1.630 103 134

2006 1.290 106

Aantallen zijn afgerond op tientallen en geven gemiddelde cijfers weer. Cursief gedrukte getallen geven

realisaties aan.

Tabel 16 presenteert de prognose in (afgeronde) absolute aantallen en geïndexeerd

(2000=100) naast de prognose uit 2001. Alle getallen zijn jaargemiddelden. De tabel

laat zien dat de behoefte aan plaatsen voor vreemdelingenbewaring toeneemt tot

gemiddeld circa 1.290 plaatsen in 2006. In absolute aantallen wijkt de huidige

prognoses sterk af van de prognose uit 2001. De huidige prognose komt in 2005 zo'n

380 plaatsen lager uit dan de prognose uit 2001. Dit komt onder andere doordat de

capaciteitsbehoefte in 2001 sterk gedaald is (waarvoor hierboven al diverse redenen

gegeven zijn). Verder is conform de schattingsmethode (Steinmann e.a., 1999) de

groei in 1991 en 1992 niet meer in beschouwing genomen terwijl deze groei juist vrij

sterk was. Dientengevolge valt de gemiddelde groei lager uit.

7.3 Onzekerheden

Om een globale indruk te krijgen van de onzekerheden bij deze prognose, is op basis

van de verschillen in het verleden tussen realisatie en schatting een inschatting

gemaakt van de betrouwbaarheid van de prognose. In figuur 29 wordt de prognose

in het perspectief van het verleden gepresenteerd. Ook wordt aangegeven wat de

onzekerheden zijn. De doorgetrokken lijn geeft de realisatie en de prognose van

vreemdelingenbewaring aan. De twee onderbroken lijnen geven een mogelijk hogere

of lagere uitkomst van de prognose aan. De kans dat de prognose binnen de onder-

broken lijnen blijft, is 67%.

De bandbreedte is ruim. In 2002 kan de werkelijke ontwikkeling heel goed 21% naar

beneden of 26% naar boven afwijken van de prognose. Dit zijn ongeveer 240 à 300

plaatsen. In 2006 kan de werkelijke ontwikkeling zelfs bijna 34% naar beneden of

bijna 40% naar boven afwijken. Dit zijn bijna 440 à 510 plaatsen. De (relatief grote)

afwijking heeft voor een deel te maken met de in figuur 29 gesignaleerde fluctuaties

rond 1994. Zo was de groei tussen 1993 en 1994 39% lager dan verwacht en tussen
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Figuur 29: Ontwikkeling capaciteitsbehoefte vreemdelingenbewaring
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1994 en 1995 54% hoger dan verwacht. Daarnaast zijn de effecten van de nieuwe

Vreemdelingenwet nog onbekend. Gevolg is dat de onderhavige prognose met

relatief grote onzekerheden is omgeven.
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Tbs-klinieken

Vanaf de jaren negentig zijn de capaciteit en bezetting van tbs-klinieken sterk ge-

groeid. De bezetting in deze sector steeg van circa 380 plaatsen in 1990 naar circa

1.100 eind 2000. Daarbij bleven er de laatste jaren aanzienlijke tekorten optreden.

De druk kwam gedurende de jaren negentig onder meer tot uiting in een toegeno-

men aantal terbeschikkinggestelden dat in penitentiaire inrichtingen wacht op

plaatsing in een tbs-kliniek (tbs-passanten). Voorts is er sinds eind 1997 sprake

van zogeheten Fokkens-wachtenden, die weliswaar nog niet de tbs-ingangsdatum

hebben gepasseerd (na het passeren wordt men tbs-passant) maar wel al één derde

van de opgelegde straf hebben uitgezeten. Belangrijke oorzaken van de sterk stij-

gende capaciteitsbehoefte zijn de begin jaren negentig sterk in aantal toegenomen

tbs-opleggingen met bevel tot verpleging en de eveneens toegenomen behandelduur

in de tbs-klinieken.

Een verklaringsmodel zoals dat voor het gevangeniswezen en de sector jeugd is

ontwikkeld (de Jukebox-modellen), is thans niet beschikbaar voor de tbs-klinieken.

Voor het prognosticeren van de instroom - namelijk het aantal tbs-opleggingen met

bevel tot verpleging - is daarom gebruikgemaakt van een trendextrapolatie. De aldus

gevonden trend in opleggingen is één van de invoergegevens in een door de DII

gehanteerd simulatiemodel (zie paragraaf 3.2).

8.1 Toetsing vorige prognoses en huidige model

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de achtergrond van de voorspelfouten

- ofwel de afwijkingen tussen prognoses en werkelijkheid (realisatie) - die de prog-

noses te zien geven. Tabel 17 brengt de voorspelfouten in de prognoses in beeld.

De beleidsrijke prognoses zijn totstandgekomen door de beleidsneutrale WODC-

prognose te combineren met een prognose van de effecten van nieuw beleid. Het

gaat daarbij om de in 1998, 1999 en 2001 opgestelde beleidsrijke prognoses (Werk-

groep Prognose Sanctiecapaciteit, 1998; Kamerstukken II, 1999-2000 en 2000-2001)

en de achterliggende beleidsneutrale prognoses (Werkgroep Prognose Sanctie-

capaciteit, 1998; Steinmann e.a., 1999; Van der Heide e.a., 2001).

Tabel 17 brengt niet alleen de grootte van de voorspelfouten in beeld maar geeft

ook aan in hoeverre deze kunnen worden toegeschreven aan voorspelfouten in de

beleidsneutrale prognose of in de prognose van de beleidseffecten. Positieve cijfers

duiden op overschattingen, negatieve op onderschattingen. Voor deze opstelling

zijn de gerealiseerde beleidseffecten achteraf ingeschat (zie bijlage 6 voor de achter-
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Tabel 17: Tbs-klinieken: voorspelfouten in de prognoses (%)*

1998 1999 2000

beleidsrijke prognose**

uit 1998 -6,2 -5,3 -2,6

uit 1999 -0,6

waarvan:

beleidsneutrale prognose***

uit 1998 -2,7 -0,3 1,2

uit 1999 0,1

prognose beleidseffect****

uit 1998 -3,6 -5,0 -3,8

uit 1999 -0,6

De linkerkolom refereert aan de publicatiedatum van de prognoses. Het laatst bekende jaar voor de gegevens

voor de prognoses was respectievelijk 1995, 1997 en 1999.

Dit is de totale relatieve afwijking tussen beleidsrijke prognose en realisatie.

Dit is het deel van de relatieve afwijking tussen beleidsrijke prognose en realisatie dat is toe te rekenen aan
voorspelfouten in de beleidsneutrale prognoses.
Dit is het deel van de relatieve afwijking tussen beleidsrijke prognose en realisatie dat is toe te rekenen aan

voorspelfouten in de beleidseffecten (inclusief eventuele correcties).

Tabel 18: Capaciteitsbehoefte tbs-klinieken: toetsing van het model

2000

verwachting

beleidsneutraal (basisjaar=1999)' 1.238

onzekerheidsmarge (onder, boven) 0,5%,0,6%

realisatie

totaal

geëffectueerd beleid (voorzover bekend)

beleidsneutraal-

procentuele afwijking realisatie t.o.v. de prognose""*

voorspelfout**"

Dit is de uitkomst van het huidige model indien dit reeds bij de vorige prognoseronde gebruikt zou zijn.
Dit is de totale realisatie minus het geëffectueerde beleid.

Dit is de relatieve afwijking tussen beleidsneutrale realisatie en beleidsneutrale verwachting.
Dit is de relatieve afwijking tussen beleidsneutrale verwachting en beleidsneutrale realisatie.

1.247

-6

1.253

liggende cijfers). De werkelijke cijfers uit 2001 zijn nog niet bekend en daarom

ontbreekt dat jaar in de tabel.

Sinds 1997 is zijn er twee belangrijke wetswijzigingen geweest. In 1997 is de Wet

Fokkens van kracht geworden. De resultaten daarvan zijn niet of slechts gedeeltelijk

verwerkt in beleidsneutrale prognoses. Verder zal er naar aanleiding van het Inter-

departementaal beleidsonderzoek over tbs een verbeteringstraject worden ingezet

dat is gericht op een stabilisatie van het aantal opleggingen met bevel tot verpleging
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Figuur 30: Ontwikkeling tbs-maatregelen
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en een verkorting van de behandelduur. De eerste effecten daarvan worden pas in

2003 verwacht.

Door de prognose van vorig jaar naast de realisatie te leggen, kan ook een indicatie

worden verkregen van de voorspelkwaliteit van het model. Voor tbs is dit gedaan in

tabel 18. Het WODC voorspelde vorig jaar 1.238 plaatsen. De feitelijke behoefte was

1.247 plaatsen. De prognose week dus niet veel van de realisatie af, maar omdat de

onzekerheidsmarges vrij klein zijn valt deze afwijking toch buiten de marge.

8.2 Prognose

Sinds geruime tijd bestaat er inzicht in het aantal door de rechter opgelegde en

beëindigde tbs-maatregelen. Figuur 30 geeft de ontwikkeling van beide grootheden

vanaf 1990 op jaarbasis weer. De figuur laat zien dat het aantal opleggingen voor

het eerst sinds jaren weer iets is toegenomen. Ten opzichte van de vorige meting

gaat het om een stijging van 25 opleggingen. Ook wordt in de figuur ingegaan op

de prognose van het aantal tbs-opleggingen met bevel tot verpleging. De prognose

komt op basis van de gehanteerde systematiek uit op een stabilisatie van het aantal

opleggingen in de komende jaren op een niveau van circa 145 per jaar. In de vorige

prognose werd nog uitgegaan van een stabiele ontwikkeling van 120 opleggingen per

jaar tot en met 2005.

Het aantal beëindigingen van de tbs-maatregel is lange tijd duidelijk bij de opleg-

gingen achtergebleven. Het aantal blijft redelijk stabiel in de beschouwde periode, al

is er de laatste jaren sprake van een lichte groei.

realisatie ^;_I
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Tabel 19: Prognose capaciteitsbehoefte tbs-klinieken"

jaar huidige prognose prognose uit huidige prognose prognose uit
2001 2001

absoluut absoluut index index

2000 7.250 1.240 700 100

2001 1.320 1.300 106 105

2002 1.380 1.360 111 109

2003 1.430 1.360 114 110

2004 1.430 1.350 115 109

2005 1.430 1.350 115 108

2006 1.430 115

Aantallen zijn afgerond op tientallen en geven jaargemiddelden weer. Cursief gedrukte getallen geven

realisaties aan.

De gemiddelde totale behandelduur van de in een tbs-kliniek opgenomen personen

is een andere belangrijk variabele in het simulatiemodel. Het meest recente onder-

zoek op dit onderdeel geeft aan dat de behandelduur op circa negen jaar moet
worden gesteld.32, 33

Het simulatiemodel, waarin bovengenoemde schattingen van het aantal opleggingen

en de overige belangrijke invoergegevens in deze sector zijn ingevoerd, levert de in

tabel 19 gepresenteerde uitkomsten.Volgens de huidige prognose zal de behoefte

aan tbs-plaatsen tussen 2000 en 2006 met circa 15% toenemen. Vanaf 2003 is op

basis van de huidige inzichten een stabilisatie op 1.430 plaatsen te verwachten. Het

verschil is geheel toe te schrijven aan de hogere prognose van de instroom. Bij de

vorige prognose was een afvlakking rond de 1.350 plaatsen te zien.

32 Het gaat hier om een in opdracht van de Geestelijke Gezondheidszorg Nederland door Prismant ver-

richt onderzoek naar methoden voor het meten van de gemiddelde intramurale behandelduur van
terbeschikkinggestelden (Laeven en Van Vliet, 2000). In dit rapport kon gebruik worden gemaakt van
recentere gegevens en zijn bijschattingen gemaakt op basis van survival-analyse. Evenals in de vorige

prognose is de behandelduur geschat op basis van waarnemingen van instroom-cohorten. Eerder
onderzoek, verricht door het F.S. Meijers Instituut, kwam uit op een schatting van circa zeven jaar
(Brand e.a., 1998).

33 Meting via uitstroomcohorten is een andere manier om de behandelduur te bepalen. Het effect van
capaciteitsuitbreidingen was dan groot geweest. Stel dat de afgelopen jaren als gevolg van een capaci-

teitsuitbreiding veel nieuwe patiënten zijn ingestroomd, waarvan sommigen een lange en anderen een
kortere behandelduur hebben. In de eerste jaren komen na deze toestroom van patiënten dan met

name veel patiënten uit behandeling met een korte behandelduur (namelijk de kort en lang behan-
delden van de oude patiënten, en de kort behandelden van de nieuw ingestroomde groep). Pas in

latere jaren stromen van de nieuw ingestroomde groep de patiënten uit die langer behandeld zijn.
De gemiddelde behandelduur wordt zo in eerste instantie onderschat door de aanwezigheid van veel

patiënten met een korte behandelduur in de groep uitstromers. In latere uitstroomcohorten komen
juist de patiënten met een langere behandelduur relatief veel voor, waardoor er sprake zou zijn van een
te lange gemeten gemiddelde behandelduur.



Tbs-klinieken

Figuur 31: Ontwikkeling gemiddelde vraag naar tbs-plaatsen
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Figuur 31 geeft naast de vraag naar tbs-plaatsen in het verleden de verwachte

behoefte volgens de meest recente prognose. Om een indruk te krijgen van de on-

zekerheden in de prognose rond de veronderstelde instroom, is het 67%-betrouw-

baarheidsinterval aangegeven. Bij de hierboven gepresenteerde prognose blijft de

instroom nagenoeg constant (circa 145 opleggingen). In 2006 kan de instroom met

een kans van 67% variëren tussen twaalf personen minder per jaar of circa dertien

personen meer per jaar. Dit zijn eveneens goed denkbare ontwikkelingen van de

vraag naar tbs-capaciteit. Er is in deze berekening geen rekening gehouden met

onzekerheden rond de gemiddelde behandelduur. 34

De sterke groei in de capaciteitsbehoefte van tbs-klinieken in de jaren negentig zet

komende twee jaar nog door en vlakt vervolgens af. Als de instroom echter vanaf

2000 weer zou gaan stijgen met circa dertien per jaar, dan stijgt de capaciteits-

behoefte naar een niveau van ruim 1.600 in 2006. Een verdergaande daling van de

instroom met circa twaalf per jaar zou betekenen dat de capaciteitsbehoefte daalt

naar ruim 1.200 in 2006. In 2006 kan de capaciteitsbehoefte circa 13% (zo'n 190

plaatsen) naar beneden afwijken en circa 14% (zo'n 200 plaatsen) naar boven af-

wijken. Omdat er geen verklaring is voor de grote schommelingen in het aantal

tbs-opleggingen (zie Leuw, 1998), blijft de onzekerheid op dit gebied groot.

34 In 2002 wordt het onderzoek van de behandelduur geactualiseerd op basis van instroomcohorten.
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Minderjarige verdachten en

ondertoezichtstellingen

De prognoses van de ontwikkelingen in de jeugdsector in dit rapport zijn voor het

eerst gebaseerd op het Jukebox-jeugdmodel (zie paragraaf 3.3 voor een korte be-

schrijving van dit model; zie Huijbregts e.a., 2001 en 2002, voor een uitgebreidere

beschrijving). Het Jukebox-jeugdmodel is tot op zekere hoogte een verklarings-

model. Dit maakt het mogelijk om enig inzicht te krijgen in de bepalende factoren

achter de ontwikkeling in de capaciteitsbehoefte van de diverse jeugdvoorzieningen.

Zo spelen het aantal verdachten van jeugdcriminaliteit en het aantal ondertoezicht-

stellingen een belangrijke rol aan het begin van de keten. Ontwikkelingen hierin

worden op hun beurt weer verklaard uit een aantal maatschappelijke en justitiële

verklarende variabelen. De prognoses van deze factoren, die deels uit externe bron

worden verkregen, spelen dus een belangrijke rol in de uiteindelijke prognoses van

jeugdcriminaliteit en ondertoezichtstellingen en benodigde capaciteit.

In dit hoofdstuk worden deze ontwikkelingen behandeld. Hoofdstuk 10, 11 en 12

gaan in op de prognose van de benodigde capaciteit van de jeugdvoorzieningen

(respectievelijk Halt, taakstraffen voor minderjarigen en de justitiële jeugdinrich-

tingen). Paragraaf 9.2 behandelt de ontwikkeling van de verklarende variabelen. De

ontwikkeling in het verleden van de jeugdcriminaliteit komt aan de orde in para-

graaf 9.3. De ontwikkeling van het aantal ots-maatregelen wordt besproken in

paragraaf 9.4. Maar eerst worden in paragraaf 9.1 de cijfers van 2000 vergeleken

met een prognose zoals die in 1999 zou zijn uitgevoerd als destijds de huidige

prognosemethodiek was gebruikt.

9.1 Toetsing huidige model

In het oude jeugdmodel zoals dat tot en met 2001 is gebruikt voor de prognose in de

jeugdsector, werd geen prognose gemaakt van de jeugdcriminaliteit per delicttype.

Daarom is het niet mogelijk om eerdere prognoses hiervan te vergelijken met de

werkelijke ontwikkeling. Wel is het mogelijk om de prognose uit 2001 achteraf `over

te doen' met het inmiddels ontwikkelde Jukebox-jeugdmodel en om de resultaten

hiervan te vergelijken met de in 2000 gerealiseerde cijfers. Omdat voor de vorige

prognose de cijfers tot en met 1999 worden gebruikt, gaat het om een verwachting

van één jaar vooruit. Deze exercitie is beschreven in Huijbregts e.a. (2002). Anders

dan bij de prognose voor de voorzieningen bestaan hier geen beleidsrijke prognoses.

Het resultaat van de vergelijking is weergegeven in tabel 20. De constructie van de
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Tabel 20: Ondertoezichtstelling (ots) en minderjarige verdachten: toetsing van het huidige

model voor het jaar 2000

verwachting* onzekerheids-

marges
realisatie procentuele

afwijking**
voorspel-
fout***

(onder, boven)

ots 0-11 jaar 3.200 6,4%,6,4% 2.800 -14.9 17,5

ots 12-17 jaar 2.900 6,6%, 6,6% 2.800 -4.6 4,8

geweld**** 5.900 4,1%, 4,1% 6.100 2.3 -2,2

gekwalificeerde 13.700 5,1%, 5,1% 12.000 -12.1 13,8

diefstal****

eenvoudige 11.000 3,4%, 3,4% 10.300 -6.8 7,3

f l**`*di tae s

overige delicten***** 15.600 10,7%,10,7% 15.100 -3.7 3,8

Dit is de uitkomst van het huidige model indien dit reeds bij de vorige prognoseronde gebruikt zou zijn.

Dit is het verschil tussen realisatie en verwachting ten opzichte van de verwachting. Dit is vergelijkbaar met de
onzekerheidsmarges.

Dit is het verschil tussen verwachting en realisatie ten opzichte van de realisatie.

Betreft instroom OM.

Betreft verdachten.

onzekerheidsmarges is besproken in Van der Heide e.a. (2001, bijlage 2). De tabel

geeft de resultaten voor de ondertoezichtstellingen voor de twee in het model

onderscheiden leeftijdscategorieën en de vier onderscheiden typen criminaliteit.

De laatste kolom geeft aan in hoeverre de (achteraf geconstrueerde) verwachting

zou hebben afgeweken van de werkelijke waarde in 2000. Een positieve voorspelfout

betekent een overschatting, een negatieve geeft een onderschatting aan. In één

geval, namelijk bij de geweldsmisdrijven, is sprake van enige onderschatting. In

de overige gevallen treedt een overschatting op. Bij ots-maatregelen van 12- tot en

met 17-jarigen, geweld en overige delicten ligt de procentuele afwijking overigens

ruim binnen de marges. Bij de ots-maatregelen van 0- tot en met 11-jarigen en bij

het aantal verdachten van gekwalificeerde diefstal en eenvoudige diefstal ligt de

procentuele afwijking echter duidelijk buiten de onzekerheidsmarge.35 Bij ots-

35 Daarbij moet worden aangetekend dat voor de onzekerheidsmarge een 67%-interval is gehanteerd. Dit

betekent dat, statistisch gesproken, in één derde van de gevallen een uitkomst buiten dit interval te

verwachten is. Overigens kan een veel sterkere afwijking van de prognose wijzen op de noodzaak om
de specificatie te verbeteren.
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Figuur 32: Ontwikkeling aantal 12- t/m 17-jarigen
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maatregelen en gekwalificeerde diefstallen zijn er ook andere aanwijzingen dat de

relaties in het model niet bevredigend zijn.36

9.2 Verwachte ontwikkeling exogene verklarende variabelen

77

In jukebox-jeugd speelt een aantal demografische ontwikkelingen een rol. In de

eerste plaats is de ontwikkeling van het (absolute) aantal strafrechtelijk minder-

arigen (de 12- tot en met 17-jarigen) van belang. Deze ontwikkeling is weergegeven

in figuur 32. In de eerste helft van de jaren negentig nam het aantal 12- tot en met

17-jarigen af, maar daarna steeg het weer. Over het totaal van de jaren negentig

bleef dit aantal daarmee redelijk constant. De komende jaren treedt echter een

duidelijke groei op. In 2006 ligt het aantal 12- tot en met 17-jarigen naar verwach-

ting 8,5% hoger dan in 2000.

Een andere relevante demografische ontwikkeling vormt het aandeel van de alloch-

tonen onder de jongeren. In het model spelen het aandeel van de eerste-generatie-

allochtonen en het aandeel van de tweede generatie allochtonen onder de minder-

36 In het geval van de ots-maatregelen is een andere specificatie wenselijk, omdat het negatieve effect
van de verklarende variabele 'echtscheiding' lastig te interpreteren is (zie ook paragraaf 4.1). De spe-

cificatie van gekwalificeerde diefstal is in statistische zin niet sterk. De aanwijzing voor coïntegratie

van de variabelen is zeer zwak en de stabiliteit van de coëfficiënten laat te wensen over, met name bij
echtscheiding. Ook is de invloed van de pakkans opmerkelijk gering.
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Figuur 33: Eerste- en tweede-generatieallochtonen (per duizend minderjarigen)
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jarigen een rol.37 De prognoses van het aantal allochtonen zijn afkomstig van het

CBS (zie ook Alders, 2001). De ontwikkeling van deze variabelen is weergegeven in

figuur 33. Het aandeel van de allochtonen van de eerste generatie neemt nog maar

weinig toe. Het aandeel van de allochtonen van de tweede generatie groeit in de

periode 2000-2006 echter sterk, namelijk met 27%. Daarmee komt 42% van de

eerder geschetste totale groei van de 12- tot en met 17-jarige bevolking in deze

periode voor rekening van de tweede generatie allochtonen.

Het Jukebox-jeugdmodel houdt verder rekening met sociale en economische ont-

wikkelingen. Verklarende variabelen in deze sfeer zijn de mobiliteit, het geschatte

aantal bij echtscheiding betrokken kinderen, het gemiddeld reëel besteedbaar

inkomen en het aantal baanlozen per hoofd van de bevolking. Deze variabelen staan

weergegeven in figuur 34.

De demografische prognoses van echtscheidingen en immigratie zijn afkomstig van

het CBS (zie ook De Jong, 2001). Bij de mobiliteit speelt ook het aantal binnenlandse

verhuizingen een rol. Hiervoor zijn geen externe prognoses beschikbaar en deze

variabele is daarom geëxtrapoleerd. Bij de economische prognoses is het voorzich-

tige scenario in de middellange-termijnraming van het CPB maatgevend geweest

(CPB, 2001). Deze sociale en economische factoren vertonen in de periode 2000-2006

37 Gegevens over allochtonen per geboorteland zijn in Nederland pas beschikbaar vanaf 1990. Voor de
voorafgaande jaren is een schatting gemaakt. Bij de tweede generatie was dit betrekkelijk simpel, zodat

ook een onderscheid naar arme landen gemaakt kon worden. Bij de eerste generatie was de schatting

veel moeilijker. Hier zijn alle allochtonen meegeteld.
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Figuur 34: Ontwikkeling sociologische variabelen (1990=100)
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een groei die varieert van 5% (echtscheiding) tot 14% (baanlozen). De ontwikkeling

van inkomen en aantal baanlozen is uiteraard sterk afhankelijk van de economische

ontwikkeling.

Het aantal verdachten wordt in Jukebox-jeugd mede bepaald door de verhouding

tussen het aantal door de politie gehoorde verdachten en het aantal geregistreerde

misdrijven die de politie per type misdrijf weet te realiseren.38 Deze verhouding

noemen we de 'pakkans'.39 De prognose van deze pakkans komt tot stand door

de ontwikkeling van het ophelderingspercentage uit jukebox-volwassenen te

combineren met een extrapolatie van de trend in het aantal verdachten per

opheldering. Daarnaast houdt het model rekening met de reorganisatie van de

politie in het begin van de jaren negentig. De ontwikkeling van de pakkans is

weergegeven in figuur 35.
Voor geweld en gekwalificeerde diefstal wordt geen grote verandering van de pak-

kans voorzien. Bij eenvoudige diefstal is dit wel het geval. Hier gaat de prognose

uit van een groei van 37%. Deze groei is een combinatie van een stijging van het

ophelderingspercentage met 10% en een stijging van het aantal verdachten per

opheldering met 28%. Eerstgenoemde groei hangt onder meer samen met de

38 Het gaat daarbij om de verhouding tussen verdachten en misdrijven voor alle misdrijven van het be-

treffende type tezamen. Specifieke gegevens voor door minderjarigen gepleegde misdrijven zijn niet
beschikbaar. Overigens wordt de fractie bij de overige misdrijven niet weergegeven, omdat deze in het

model geen rol speelt.
39 Formeel is dit minder juist omdat de term 'pakkans' meestal gebruikt wordt als synoniem voor

'ophelderingskans'.
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Figuur 35: Ontwikkeling van de pakkans (verhouding verdachten/misdrijven)
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voorziene daling van het totaal aantal eenvoudige diefstallen (zie hoofdstuk 4).

Laatstgenoemde stijging is een extrapolatie van de ontwikkeling in het recente

verleden.40

9.3 Prognose maatregelen en minderjarige verdachten

Het aantal opgelegde civielrechtelijke ots- en voogdijmaatregelen bepaalt in

belangrijke mate het civielrechtelijke beroep op jeugdvoorzieningen. De voogdij-

maatregelen zijn, bij gebrek aan goede tijdreeksgegevens, uit het model weggelaten.

Figuur 36 geeft de ontwikkeling weer van het aantal opgelegde ots-maatregelen.

De ontwikkeling van het aantal ots-maatregelen vertoont een betrekkelijk gelijk-

matige stijging. In de specificatie is de trendmatige groei belangrijker dan de invloed

van de verklarende variabelen. Tussen 2000 en 2006 wordt een groei verwacht van

30%. Deze groei is iets sterker dan in de periode daarvoor. De eerder geschetste

ontwikkeling van het aantal minderjarigen speelt daarbij een rol.

Figuur 37 geeft de ontwikkeling weer van het aantal minderjarige verdachten van

de vier onderscheiden delicttypen.41 De twee typen diefstal laten in de prognose

de sterkste toename zien. Met name de toename van 2000 naar 2001 bij gekwalifi-

40 Dit kan een gevolg zijn van de slechte aansluiting van het volwassenenmodel en het jeugdmodel.

41 Bij de beide diefstaldelicten en de groep overige misdrijven gaat het om gehoorde verdachten. Voor
geweld gaat het om de instroom bij het OM. De keuze voor een andersoortige variabele hangt samen

met de betrouwbaarheid van de politiecijfers voor geweld (zie Huijbregts e.a., (2001), bijlage 3).
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Figuur 36: Ontwikkeling opgelegde ots-maatregelen
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Figuur 37: Ontwikkeling aantal minderjarige verdachten
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ceerde diefstal is opvallend. Deels speelt op de achtergrond de stijging van het reële

inkomen als gevolg van de belastinghervorming begin 2001, deels heeft de stijging

te maken met de interpretatie van korte- en lange-termijnontwikkelingen in het

model.42 De stijging bij eenvoudige,diefstal hangt deels samen met de economische

prognose van het CPB, die een langdurige stijging van de werkloosheid voorziet.

Daarnaast speelt hier de eerder vermelde toename van het aantal verdachten per

delict in de prognose een rol. De groei van geweld wordt grotendeels verklaard door

de groei van het aantal tweede-generatieallochtonen. Verder speelt bij alle vormen

van criminaliteit de voorziene toename van het aantal 12- tot en met 17-jarigen met

8,5% tussen 2000 en 2006 een rol (zie paragraaf 9.2).

42 In 1999 en 2000 is het aantal minderjarige verdachten van gekwalificeerde diefstal flink gedaald zonder
dat het niveau van het lange-termijn evenwicht daalt. Het model beschouwt dit als een korte-termijn-
fluctuatie en voorspelt daarom voor de komende jaren een inhaalslag.
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Halt-afdoeningen

Om jongeren buiten het justitiële circuit te houden, beschikt de politie sinds 1981

over de mogelijkheid om 12- tot en met 17-jarigen die zijn aangehouden wegens

het plegen van relatief lichte delicten te verwijzen naar een Halt-bureau. Dit Halt-

bureau zorgt ervoor dat de minderjarige de aangebrachte schade herstelt of

vergoedt, het gestolene terugbetaalt, een aantal uren in de winkel werkt waar hij

een diefstal heeft gepleegd of een bijvoorbeeld excuusbrief schrijft. In 1981 is als

experiment in Rotterdam het eerste Halt-bureau gestart; sinds 1996 is het netwerk

van Halt-bureaus landelijk dekkend. Sinds 1 januari 1998 worden de Halt-afdoenin-

gen rechtstreeks gefinancierd door het ministerie van justitie.

In september 1995 is de Halt-afdoening opgenomen in het Wetboek van Strafrecht.

Ook is in 1995 in een algemene maatregel van bestuur beschreven welke delicten in

aanmerking komen voor een Halt-afdoening (zie Staatsblad, 1995). Deze delicten

zijn niet altijd goed in de politiecijfers te onderscheiden. 43 Voor de prognoses

worden 'Halt-waardige' delicten daarom gedefinieerd als eenvoudige diefstal,

gekwalificeerde diefstal, vernieling en openbare orde. Als er in dit hoofdstuk over

delicten of verdachten wordt gesproken, worden daarmee altijd (verdachten van)

voornoemde delicten bedoeld.

De prognose van de Halt-afdoeningen is gemaakt met het Jukebox-jeugdmodel (zie

paragraaf 3.3) en gebaseerd op:

- De prognose van het aantal Halt-verwijzingen. Deze is op zijn beurt gebaseerd

op de ontwikkeling van het aantal minderjarige verdachten (zie hoofdstuk 9)

en de fractie daarvan die wordt verwezen naar Halt.

- Het percentage te starten Halt-afdoeningen. Deze stap is nodig omdat niet alle

Halt-verwijzingen van de politie resulteren in een gestarte Halt-afdoening (zie

bijlage 5 paragraaf 5). Waar in dit hoofdstuk wordt gesproken over'Halt-afdoe-

ningen', gaat het dus om'in het betreffende jaar te starten Halt-afdoeningen'.

Vanaf 1999 bestaat de Stop-reactie, het equivalent van de Halt-afdoening voor

kinderen onder de 12 jaar. Het WODC modelleert de Stop-reactie niet, maar de

reactie is wel meegenomen in de beleidsrijke prognoses. De vuurwerkdelicten

worden apart gemodelleerd omdat deze niet te herleiden zijn tot politiecijfers.

43 Sinds een aantal jaren worden de cijfers van de Halt-verwijzingen uitgesplitst naar delict. De delict-
indeling correspondeert echter niet met de gebruikelijke delictindeling van het CBS. Vuurwerkdelicten
en andere overtredingen staan sowieso niet in de politiecijfers. Verder wordt in de politiecijfers geen

melding gemaakt van de hoogte van het gestolen bedrag of de schade van de vernieling.
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In paragraaf 10.1 worden de vorige prognoses vergeleken met de realisaties en wordt

het nieuwe Jukebox-jeugdmodel getoetst. Paragraaf 10.2 presenteert de prognose en

in paragraaf 10.3 wordt ingegaan op onzekerheden in de prognose.

10.1 Toetsing vorige prognoses en huidige model

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de achtergrond van de voorspelfouten

- ofwel de afwijkingen tussen prognoses en werkelijkheid (realisatie) - die de prog-

noses te zien geven. Tabel 21 brengt de voorspelfouten in de prognoses in beeld.

De beleidsrijke prognoses zijn totstandgekomen door de beleidsneutrale WODC-

prognose te combineren met een prognose van de effecten van nieuw beleid. Het

gaat daarbij om de in 1998, 1999 en 2001 opgestelde beleidsrijke prognoses (Werk-

groep Prognose Sanctiecapaciteit, 1998; Kamerstukken II, 1999-2000 en 2000-2001)

en de achterliggende beleidsneutrale prognoses (Werkgroep Prognose Sanctie-

capaciteit, 1998; Steinmann e.a., 1999; Van der Heide e.a., 2001).

Tabel 21 brengt niet alleen de grootte van de voorspelfouten in beeld maar geeft

ook aan in hoeverre deze kunnen worden toegeschreven aan voorspelfouten in de

beleidsneutrale prognose of in de prognose van de beleidseffecten. Positieve cijfers

duiden op overschattingen, negatieve op onderschattingen. Voor deze opstelling

zijn de gerealiseerde beleidseffecten achteraf ingeschat (zie bijlage 6 voor de ach-

terliggende cijfers). De werkelijke cijfers uit 2001 zijn nog niet bekend en daarom

ontbreekt dat jaar in de tabel.

De beleidsrijke prognoses hebben de capaciteitsbehoefte voor Halt in 2000 sterk

overschat. Het werkelijke aantal Halt-afdoeningen is in 2000 sterk gedaald. In de

prognoses voor voorgaande jaren was ook sprake van een overschatting, maar de

afwijking was daar minder groot. Het enige beleidseffect bij Halt wordt gevormd

door het aantal Stop-reacties. Dit is aantal aanzienlijk onderschat.

Ook de beleidsneutrale prognoses vertonen in 2000 een sterkere overschatting van

de capaciteitsbehoefte. Omdat de beleidseffecten in 2000 juist worden onderschat,

is de fout in de beleidsrijke prognose kleiner dan in de beleidsneutrale. De ene

voorspelfout wordt in de beleidsrijke prognoses dus gedeeltelijk gecompenseerd

door de andere voorspelfout. Overigens ligt de overschatting in de beleidsneutrale

prognose van ruim 30% ver buiten de onzekerheidsmarge van 6%.

De prognoses in tabel 21 zijn alle gemaakt met het oude jeugdmodel. Om een in-

druk te krijgen van de prestaties van het Jukebox-jeugdmodel, zijn de prognoses

van vorig jaar nog een keer overgedaan met het nieuwe model en vergeleken met

de realisatie van 2000. De realisatie blijkt ruim 26% lager te zijn uitgevallen dan de

verwachting (zie tabel 22). Ook hier is de voorspelfout is dus hoog.

Zowel Jukebox-jeugd als het oude jeugdmodel hebben de sterke daling van het aan-

tal verwijzingen in 2000 niet voorzien. Volgens Halt Nederland is de sterke daling

het gevolg van verhoogde politie-inzet tijdens incidentele gebeurtenissen (zoals
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Tabel 21: Te starten Halt-afdoeningen: voorspelfouten in de prognoses (%)'
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1998 1999 2000

beleidsrijke prognose-

uit 1998 10,5 7,2 22,4

uit 1999 22,9

waarvan:

beleidsneutrale prognose"'

uit 1998 10,5 7,2 30,2

uit 1999 32,2

prognose beleidseffect""

uit 1998 0,0 0,0 -7,9

uit 1999 -9,3

De linkerkolom refereert aan de publicatiedatum van de prognoses. Het laatst bekende jaar voor de gegevens

voor de prognoses was respectievelijk 1995, 1997 en 1999.
Dit is de totale relatieve afwijking tussen beleidsrijke prognose en realisatie.

Dit is het deel van de relatieve afwijking tussen beleidsrijke prognose en realisatie dat is toe te rekenen aan

voorspelfouten in de beleidsneutrale prognoses.
Dit is het deel van de relatieve afwijking tussen beleidsrijke prognose en realisatie dat is toe te rekenen aan

voorspelfouten in de beleidseffecten [inclusief eventuele correcties).

Tabel 22: Te starten Halt-afdoeningen: toetsing van het huidige model

2000

verwachting

beleidsneutraal (basisjaar=1999)' 24.272

onzekerheidsmarge (onder, boven) 6,0%, 6,0%

realisatie
totaal
geëffectueerd beleid (voorzover bekend)

beleidsneutraal"

procentuele afwijking realisatie t.o.v. de prognose`
voorspelfout`"`

19.385

1.528

17.857

-26,4%

35,9%

Dit is de uitkomst van het huidige model indien deze reeds bij de vorige prognoseronde gebruikt zou zijn.

Dit is de totale realisatie minus het geëffectueerde beleid.

"' Dit is de relatieve afwijking tussen beleidsneutrale realisatie en beleidsneutrale verwachting.

"" Dit is de relatieve afwijking tussen beleidsneutrale verwachting en beleidsneutrale realisatie.

het EK en de vuurwerkramp Enschede), waardoor er minder aandacht was voor

Halt-waardige vergrijpen. De daling kan echter ook structureel zijn, bijvoorbeeld

als gevolg van een andere registratiemethodiek of doordat Halt inmiddels is in-

geburgerd en wordt afgelost door nieuwe initiatieven. Bij het verschijnen van de

Halt-cijfers voor 2001 zal hierover meer duidelijkheid ontstaan.
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Figuur 38: Ontwikkeling benuttingsgraad Halt (het aantal Halt-verwijzingen in verhouding
tot het aantal verdachten van Halt-waardige delicten')
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Deze verhouding kan groter worden dan 1 omdat niet alle delicten die in aanmerking komen voor een Halt-

verwijzing, zijn meegenomen in de definitie van Halt-waardige delicten.

Bron realisatie: Halt Nederland

10.2 Prognose
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Bij het bepalen van de trend in het percentage gehoorde minderjarige verdachten

dat naar Halt wordt verwezen, doet zich een probleem voor: de groei van het aantal

Halt-verwijzingen in 1990-1997 is mede veroorzaakt doordat het aantal Halt-bureaus

in deze periode nog toenam, namelijk van 49 naar 64 (toenemende 'dekkingsgraad').

Dit effect mag niet naar de toekomst worden geëxtrapoleerd, omdat het netwerk van

Halt-bureaus inmiddels landelijk dekkend is en dus niet meer zal groeien. Daarom

zijn de cijfers van vóór 1997 zodanig gecorrigeerd dat ze het geschatte aantal Halt-

verwijzingen weergeven alsof er een dekkingsgraad van 100% zijn geweest.

Figuur 38 geeft de ontwikkeling weer van het aantal Halt-verwijzingen in verhouding

tot het aantal minderjarige verdachten van een Halt-waardig delict. Deze verhou-

ding wordt de 'benuttingsgraad' genoemd. Nieuwe afdoeningsmodaliteiten moeten

nog een marktaandeel veroveren en bereiken pas na vele jaren hun uiteindelijke

niveau. Vaak verloopt de ontwikkeling van dit soort nieuwe fenomenen volgens een

traject dat kan worden beschreven met een 'logistische groeicurve' (zie Huijbregts

e.a., 2001). Halt bestaat inmiddels zo lang dat de benuttingsgraad het uiteindelijke

plafond begint te naderen.

Niet elke Halt-verwijzing resulteert echter in de start van een Halt-afdoening.

Daarom moet om de capaciteitsbehoefte te berekenen nog een correctie worden

uitgevoerd (zie bijlage 5 paragraaf 5). De prognose van het aantal te starten Halt-
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Tabel 23: Prognose te starten Halt-afdoeningen'
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jaar huidige prognose prognose uit huidige prognose prognose uit

2001 2001

absoluut absoluut index index

2000 17900 22.900 100 100

2001 21.900 24.100 123 105

2002 23.000 25.400 129 111

2003 24.200 26.700 136 117

2004 25.300 27.900 142 122

2005 26.300 28.800 147 126

2006 27.300 153

De aantallen zijn afgerond op honderdtallen. Cursief gedrukt getallen geven realisaties weer.

Tabel 24: Omvang van het effect van de verklarende variabelen op de te starten Halt-

afdoeningen (%)

effect van 1%Po stijging van

de verklarende variabele

verklaringspercentage

eerste generatie allochtonen 0,1 0,0

tweede generatie allochtonen' 0,1 5,1

bevolking 1,0 12,0

echtscheiding 0,2 1,9

Inkomen 0,1 2,1

baanlozen 0,1 2,1

pakkans 0,3 10,5

Logistische groei 1,0 24,6

overig -0,5

totaal 52,6

Groei van absolute aantal. Deze variabele overlapt met minderjarigen omdat de groei van de 12- tot 17-jarigen

voor ruim 40% bestaat uit allochtonen.

afdoeningen is weergegeven in tabel 23. Deze tabel laat zien dat het aantal Halt-

afdoeningen in de periode 2000-2006 naar verwachting met ruim 50% groeit. Dit

lijkt veel maar bijna de helft is een terugkeer naar het niveau van 1999, die in 2001

plaatsvindt. Dit komt doordat het model de daling in 2000 als incidenteel beschouwt

en verwacht dat het aantal Halt-afdoeningen in de toekomst weer naar het oude

niveau terugkeert. De groei van 2001 tot en met 2005 is vergelijkbaar met de vorige

prognose. Als gevolg van de daling in 2000 ligt het niveau ligt nu echter een stuk

lager.

Tabel 24 geeft aan wat de gevolgen zijn voor de Halt-afdoeningen als de verklarende

factoren met 1% toenemen (de gevoeligheid). Zo leidt een toename van het aantal

echtscheiding met 1% tot een toename van het aantal Halt-afdoeningen met 0,2%.
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Figuur 39: Ontwikkeling te starten Halt-afdoeningen
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Een toename van 1% in de pakkans leidt tot een stijging van 0,3% van het aantal

Halt-afdoeningen. De laatste kolom geeft aan hoeveel procentpunten van de groei

tussen 2000 en 2006 kunnen worden toegeschreven aan de groei van de betreffende

verklarende variabele. Deze groei is dus gelijk aan de gevoeligheid maal de procen-

tuele groei van de verklarende variabele. De voorspelde groei kan voor een groot

deel worden toegeschreven aan de logistische groei. Daarnaast spelen ook de

toename van de pakkans en de bevolking een rol.

10.3 Onzekerheden

Figuur 39 laat de gerealiseerde ontwikkeling van het aantal Halt-afdoeningen in het

verleden en de prognose voor de toekomst zien. De onderbroken lijnen geven het

67%-betrouwbaarheidsinterval aan. Dit interval geeft een indruk van de onzeker-

heden in de prognose. De capaciteitsbehoefte in 2006 wordt volgens de prognose

geschat op 27.300 te starten Halt-afdoeningen, met een marge tussen -10% en +10%.

Dit zijn dus eveneens goed denkbare ontwikkelingen van het aantal te starten Halt-

afdoeningen.

De algemene systematiek van de Jukebox-modellen is dat de ontwikkeling van de

sancties wordt voorspeld uit de ontwikkeling van het aantal verdachten, waarbij

beide worden uitgesplitst naar delicttype. Bij Halt kunnen echter pas de laatste

jaren gegevens tot op zekere hoogte worden uitgesplitst naar delict. Voorafgaand

aan de algemene maatregel van bestuur in 1995 was er ook geen regeling waarin
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wordt bepaald welke delicten 'Haltwaardig' zijn. Verder geven de politiecijfers

onvoldoende informatie over vuurwerkdelicten en andere overtredingen. Bij de

prognose van Halt laat de delictspecificatie dus te wensen over, wat zijn weerslag

op de nauwkeurigheid van de prognose.

Een tweede bron van onzekerheid is de prognose van de pakkans. Deze wordt

berekend uit het Jukebox-volwassenenmodel, wat resulteert in een aanzienlijke

groei van de voorspelde pakkans voor eenvoudige diefstal. Vermoedelijk is deze

prognose echter niet erg nauwkeurig. De belangrijkste bron van onzekerheid is

echter de vraag of de lage realisatie in 2001 incidenteel of structureel is. Het is nu

nog te vroeg om hierover een oordeel te kunnen vellen.
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Taakstraffen minderjarigen

In Nederland worden al achttien jaar taakstraffen voor minderjarigen (aanvankelijk

'alternatieve sancties' genoemd) ten uitvoer gelegd. Niettemin neemt het aandeel

taakstraffen in het geheel van justitiële afdoeningen bij minderjarigen nog steeds

toe. De stijging van het aantal taakstraffen is zelfs nog nooit zo groot geweest als in

de laatste jaren. De adviezen van de commissie-Van Montfrans ('Justitie dient bij

jeugdcriminaliteit vroegtijdig, snel en consequent te reageren') en de rekwireerricht-

lijn die het OM in 1997 uitvaardigde ('taakstraf, tenzij ...'), hebben hun uitwerking

niet gemist.

Dit jaar is de prognose voor het eerst gemaakt met het nieuwe Jukebox-jeugdmodel

(zie paragraaf 3.3). In dit model wordt de prognose van te starten taakstraffen

gebaseerd op:
- De prognose van het aantal door de rechter opgelegde of door het OM aangebo-

den taakstraffen. Deze prognose is op zijn beurt gebaseerd op de ontwikkeling

van het aantal minderjarige verdachten (zie hoofdstuk 9) en de fractie daarvan

die een taakstraf krijgt.

- Het percentage te starten taakstraffen. Deze stap is nodig omdat niet alle

ingeschreven taakstraffen resulteren in het starten een taakstraf (zie bijlage 5,

paragraaf 6).
In paragraaf 11.1 wordt ingegaan op eerdere prognoses en op de kwaliteit van het

huidige model. Paragraaf 11.2 geeft de prognose en paragraaf 11.3 gaat in op de

onzekerheden daarin.

11.1 Toetsing vorige prognoses en huidige model

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de achtergrond van de voorspelfouten

- ofwel de afwijkingen tussen prognoses en werkelijkheid (realisatie) - die de prog-

noses te zien geven. Tabel 25 brengt de voorspelfouten in de prognoses in beeld.

De beleidsrijke prognoses zijn totstandgekomen door de beleidsneutrale WODC-

prognose te combineren met een prognose van de effecten van nieuw beleid. Het

gaat daarbij om de in 1998, 1999 en 2001 opgestelde beleidsrijke prognoses (Werk-

groep Prognose Sanctiecapaciteit, 1998; Kamerstukken II, 1999-2000 en 2000-2001)

en de achterliggende beleidsneutrale prognoses (Werkgroep Prognose Sanctie-

capaciteit, 1998; Steinmann e.a., 1999; Van der Heide e.a., 2001).

Tabel 25 brengt niet alleen de grootte van de voorspelfouten in beeld maar geeft

ook aan in hoeverre deze kunnen worden toegeschreven aan voorspelfouten in de

beleidsneutrale prognose of in de prognose van de beleidseffecten. Positieve cijfers
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Tabel 25: Te starten taakstraffen: voorspelfouten in de prognoses (%)*
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1998 1999 2000

beleidsrijke prognose-

uit 1998 -13,7 -23,4 -25,7

uit 1999 -2,1

waarvan:

beleidsneutrale prognose***

uit 1998 -13,7 -23,4 -25,7

uit 1999 -2,1

prognose beleidseffect****

uit 1998 0,0 0,0 0,0

uit 1999 0,0

De linkerkolom refereert aan de publicatiedatum van de prognoses. Het laatst bekende jaar voor de gegevens

voor de prognoses was respectievelijk 1995, 1997 en 1999.

Dit is de totale relatieve afwijking tussen beleidsrijke prognose en realisatie.
'"' Dit is het deel van de relatieve afwijking tussen beleidsrijke prognose en realisatie dat is toe te rekenen aan

voorspelfouten in de beleidsneutrale prognoses.

Dit is het deel van de relatieve afwijking tussen beleidsrijke prognose en realisatie dat is toe te rekenen aan
voorspelfouten in de beleidseffecten (inclusief eventuele correcties).

duiden op overschattingen, negatieve op onderschattingen. Voor deze opstelling

zijn de gerealiseerde beleidseffecten achteraf ingeschat (zie bijlage 6 voor de achter-

liggende cijfers). De werkelijke cijfers uit 2001 zijn nog niet bekend en daarom

ontbreekt dat jaar in de tabel.

De beleidsrijke prognose uit 1998 laat een aanzienlijke onderschatting zien van de

capaciteitsbehoefte in de jaren daarop. De grote toename van het aantal taakstraffen

voor minderjarigen werd toentertijd sterk onderschat. De prognose uit 1999 bevat

een veel kleinere onderschatting. Beleidseffecten zijn bij taakstraffen minderjarigen

niet opgevoerd. Er is weliswaar een OM-richtlijn voor een strengere aanpak van

ernstig spijbelgedrag, maar hiervan wordt pas in 2001 effect verwacht. Dit betekent

dat de beleidsneutrale prognoses identiek zijn aan de beleidsrijke prognoses. De

prognose uit 1998 ligt ruim buiten de onzekerheidsmarge van 6,3%, de prognose van

1999 ligt ruim daarbinnen.

De prognoses uit tabel 25 zijn gemaakt met het oude jeugdmodel. Omdat dit niet

meer wordt gebruikt, is ook het Jukebox-jeugdmodel getoetst. Daarbij is bekeken

wat dit model zou hebben opgeleverd als het voor de vorige prognoses was gebruikt

en is dit vergeleken met de realisatie van 2000 (zie tabel 26). Ook het Jukebox-

jeugdmodel blijkt de capaciteitsbehoefte van taakstraffen voor minderjarigen

enigszins te onderschatten. De procentuele afwijking valt echter wel binnen de

onzekerheidsmarges.
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Tabel 26: Te starten taakstraffen minderjarigen: toetsing van het huidige model
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2000

verwachting

beleidsneutraal (basisjaar=1999)` 12.404
onzekerheidsmarge (onder, boven) 6,9%,3,2%

realisatie

totaal 12.766

geëffectueerd beleid (voorzover bekend) 0

beleidsneutraal'* 12.766

procentuele afwijking realisatie t.o.v. de prognose` 2,9%

voorspelfout**** -2,8%

Dit is de uitkomst van het huidige model indien dit reeds bij de vorige prognoseronde gebruikt zou zijn.

Dit is de totale realisatie minus het geëffectueerde beleid.
Dit is de relatieve afwijking tussen beleidsneutrale realisatie en beleidsneutrale verwachting.

"" Dit is de relatieve afwijking tussen beleidsneutrale verwachting en beleidsneutrale realisatie.

11.2 Prognose

In het oude jeugdmodel werd de prognose mede bepaald door de trend in het per-

centage door de politie gehoorde minderjarigen dat een taakstraf krijgt opgelegd.

Dit gebeurt in het huidige jukebox-jeugdmodel ook, maar nu specifiek per delict.

Gegevens over de taakstraffen per delict zijn echter pas sinds 1996 beschikbaar.

Verder wordt onderscheid gemaakt tussen taakstraffen die zijn overeengekomen

met het OM (OM-taakstraffen) en taakstraffen die zijn opgelegd door de rechter

(ZM-taakstraffen).

Bij de OM-taakstraffen (zie figuur 40) is al een afvlakking van de trend in het percen-

tage taakstraffen te zien. Daarom wordt voor de prognose van de OM-taakstraffen

een logistische groeicurve toegepast (zie Huijbregts e.a., 2001). Het merendeel van

de OM-taakstraffen wordt opgelegd voor geweldsdelicten en overige delicten. Het

percentage OM-taakstraffen voor geweld blijft in de toekomst naar verwachting

hangen rond 22% van de instroom bij het OM. Voor de overige delicten wordt dit

ongeveer 17% van het aantal verdachten. Het percentage OM-taakstraffen voor ge-

kwalificeerde diefstal zal ruim 13% worden, terwijl het percentage OM-taakstraffen

voor eenvoudige diefstal niet meer dan 8% zal worden.

Bij de ZM-taakstraffen (zie figuur 41) is nog geen afvlakking te ontdekken. Deze ont-

wikkeling wordt derhalve lineair geëxtrapoleerd volgens de gebruikelijke receptuur

(Trimmed Mean Difference-methode; zie Steinmann e.a., 1999). Met name het per-

centage ZM-taakstraffen voor geweld zal sterk stijgen, namelijk van 30% in 2000 naar

45% in 2006. Voor gekwalificeerde diefstal en overige delicten loopt het percentage

ongeveer gelijk op van respectievelijk 14% en 12% in 2000 naar ongeveer 17% in
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Figuur 42: Ontwikkeling capaciteitsbehoefte te starten taakstraffen
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betreffende verklarende variabele. Deze groei is dus gelijk aan de gevoeligheid maal

de procentuele groei van de verklarende variabele.

De voorspelde groei kan voor een groot deel worden toegeschreven aan een trend-

term. Deze ontstaat onder meer doordat er geen verklaringsmodel beschikbaar

is voor de overige delicten. Ook aan de tweede generatie allochtonen wordt een

aanzienlijke groei toegeschreven. Figuur 42 laat de ontwikkeling zien van het aantal

taakstraffen vanaf 1996. Vanwege de ingrijpende wijzigingen in het nieuwe jeugd-

strafrecht zijn cijfers van vóór 1996 onvergelijkbaar met cijfers erna. Daarom zijn

deze cijfers niet afgebeeld in figuur 42. Uit de figuur blijkt dat het aantal te starten

taakstraffen sinds 1996 fors is gestegen.

11.3 Onzekerheden

Aan beide zijden van de prognose (de ononderbroken lijn vanaf 2001) zijn onder-

broken lijnen weergegeven die samen het 67%-betrouwbaarheidsinterval aangeven.

Dit interval geeft een indruk van de onzekerheden in de prognose. De ZM-taakstraf-

fen kunnen niet onbeperkt doorgroeien, maar het is nu nog te vroeg om te kunnen

vaststellen wanneer de groei zal afremmen en wanneer de groei tot stilstand zal

komen. De bovenste onderbroken lijn wordt vooral bepaald door de mogelijkheid

dat de ZM-taakstraffen nog vrij sterk doorgroeien; deze lijn ligt relatief dicht bij de

prognose. De onderste onderbroken lijn is berekend vanuit de veronderstelling dat

de ZM-taakstraffen, net als de OM-taakstraffen, niet meer veel toenemen; deze lijn

ligt aanzienlijk onder de prognose. De capaciteitsbehoefte in 2006 wordt volgens

realisatie
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de prognose geschat op 19.100 te starten taakstraffen, met een marge tussen -26%

en +10%. Dit zijn dus eveneens goed denkbare ontwikkelingen voor het aantal te

starten taakstraffen. De voornaamste onzekerheid heeft betrekking op de vraag

wanneer de groei van de ZM-taakstraffen gaat afvlakken.
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Justitiële jeugdinrichtingen

In dit hoofdstuk worden vier soorten justitiële jeugdinrichtingen behandeld,

namelijk (met tussen haakjes de gemiddelde capaciteitsbehoefte in 2001, inclusief

capaciteitsmarges):

1 strafrechtelijke opvangplaatsen - voor preventief in hechtenis genomen

personen, personen die jeugddetentie ondergaan en passanten (727 plaatsen);

2 civielrechtelijke opvangplaatsen - voor crisisopvang van jeugdigen die onder

toezicht of voogdij worden gesteld (154 plaatsen);

3 strafrechtelijke behandelplaatsen - voor jeugdigen die een strafrechtelijke pij-

maatregel ondergaan (471 plaatsen);

4 civielrechtelijke behandelplaatsen - voor ondertoezichtgestelden en voogdij-

pupillen (743 plaatsen).
De eerste twee typen plaatsen zijn te vinden in de zogeheten opvanginrichtingen,

de laatste twee typen in de behandelinrichtingen. Dit jaar is de prognose voor het

eerst gemaakt met het nieuwe Jukebox-jeugdmodel (zie paragraaf 3.3). De prognose

van de vier verschillende onderdelen is steeds gebaseerd op twee bouwstenen:

- de voorspelde ontwikkeling vanaf 2001 voor de capaciteitsbehoefte van de

diverse onderdelen;
- de door de D)I vastgestelde (zie bijlage 5 paragraaf 7) gemiddelde capaciteits-

behoefte in het basisjaar (in dit geval 2001).

Paragraaf 12.1 geeft een toetsing van de vorige prognoses op dit terrein (gemaakt

met het oude model) en een toetsing van het nieuwe model. Paragraaf 12.2 gaat in

op de prognoses en paragraaf 12.3 geeft een indicatie van de onzekerheden die aan

de prognoses kleven.

12.1 Toetsing vorige prognoses en huidige model

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de achtergrond van de voorspelfouten

- ofwel de afwijkingen tussen prognoses en werkelijkheid (realisatie) - die de prog-

noses te zien geven. Tabel 29 brengt de voorspelfouten in de prognoses in beeld.

De beleidsrijke prognoses zijn totstandgekomen door de beleidsneutrale WODC-

prognose te combineren met een prognose van de effecten van nieuw beleid. Het

gaat daarbij om de in 1998, 1999 en 2001 opgestelde beleidsrijke prognoses (Werk-

groep Prognose Sanctiecapaciteit, 1998; Kamerstukken II, 1999-2000 en 2000-2001)

en de achterliggende beleidsneutrale prognoses (Werkgroep Prognose Sanctie-

capaciteit, 1998; Steinmann e.a., 1999; Van der Heide e.a., 2001).



Hoofdstuk 12

Tabel 29: Justitiële jeugdinrichtingen: voorspelfouten in de prognoses (%)*

100

1998 1999 2000 2001

beleidsrijke prognose"

uit 1998 3,6 1,9 6,9 4,2

uit 1999 7.6 4,7

uit 2001 2,8

waarvan:

beleidsneutrale prognose-*

uit 1998 3,6 1,9 7,2 3,7

uit 1999 7,0 5,0

uit 2001 3,0

prognose beleidseffect"**

uit 1998 0,0 0,0 -0,3 0,5

uit 1999 0,6 -0,4

uit 2001 -0,2

De linkerkolom refereert aan de publicatiedatum van de prognoses. Het laatst bekende jaar voor de gegevens

voor de prognoses was respectievelijk 1995, 1997 en 1999.

Dit is de totale relatieve afwijking tussen beleidsrijke prognose en realisatie.
Dit is het deel van de relatieve afwijking tussen beleidsrijke prognose en realisatie dat is toe te rekenen aan

voorspelfouten in de beleidsneutrale prognoses.

Dit is het deel van de relatieve afwijking tussen beleidsrijke prognose en realisatie dat is toe te rekenen aan
voorspelfouten in de beleidseffecten (inclusief eventuele correcties).

Tabel 29 brengt niet alleen de grootte van de voorspelfouten in beeld maar geeft

ook aan in hoeverre deze kunnen worden toegeschreven aan voorspelfouten in de

beleidsneutrale prognose of in de prognose van de beleidseffecten. Positieve cijfers

duiden op overschattingen, negatieve op onderschattingen. Voor deze opstelling

zijn de gerealiseerde beleidseffecten achteraf ingeschat (zie bijlage 6 voor de achter-
liggende cijfers).

De beleidsrijke prognoses laten een kleine overschatting zien. De beleidseffecten die

zijn opgevoerd voor 2000 en 2001, zijn de harde-kernaanpak en het intensievere

inzetten van detentie bij het mislukken van taakstraffen. De realisatie hiervan

vertoont een wisselend beeld. Dit betekent dat ook de beleidsneutrale prognoses

een lichte overschatting te zien geven, die afwisselend beter en slechter zijn dan de

beleidsneutrale prognoses. Overigens ligt de onderschatting van de beleidsneutrale

prognose gewoonlijk binnen de onzekerheidsmarge van 3,6%, met uitzondering van

de prognose over het jaar 2000.

Het model waarmee de prognose in dit rapport totstandkomt, is veranderd ten

opzichte van de vorige keer. Om inzicht te krijgen in de 'zwakke plekken' van het

nu gehanteerde model is ook nog een andere vergelijking dan de bovenstaande

gemaakt. Tabel 30 brengt in beeld welke voorspelfouten zouden zijn opgetreden

als het nu gebruikte model ook bij de vorige prognoses zou zijn gebruikt, met de

toentertijd bekende gegevens. Met andere woorden: anders dan tabel 29 houdt



Justitiële jeugdinrichtingen

Tabel 30: Justitiële jeugdinrichtingen: toetsing van het huidige model

2000

101

verwachting
beleidsneutraal (basisjaar ultimo 1999)* 1.887

onzekerheidsmarge (onder, boven) -5,1%, +3,6%

realisatie

totaal 1.884

geëffectueerd beleid (voorzover bekend)

beleidsneutraal**

procentuele afwijking realisatie t.o.v. de prognose***

voorspelfout****

Dit is de uitkomst van het huidige model indien dit reeds bij de vorige prognoseronde gebruikt zou zijn.

Dit is de totale realisatie minus het geëffectueerde beleid.
Dit is de relatieve afwijking tussen beleidsneutrale realisatie en beleidsneutrale verwachting.

Dit is de relatieve afwijking tussen beleidsneutrale verwachting en beleidsneutrale realisatie.

-0,3%

+0,3%

tabel 30 niet de vorige prognose tegen het licht maar de prognose die zou zijn

gepubliceerd als de vorige keer al het nieuwe model zou zijn gebruikt (zie ook

Huijbregts e.a., 2002). De aldus geconstrueerde 'verwachting' wordt vergeleken met

de voor eventueel geëffectueerd nieuw beleid - voorzover bekend - gecorrigeerde

realisaties.

De 'beleidscorrectie 2000' in Kamerstukken II (1999-2000) bedraagt -55. Hiervan

komt echter -60 voor rekening van een correctie op de capaciteitsbehoefte. Het

resterende beleidseffect is volgens een voorlopige schatting +5,5. Voor de helft was

deze al verwerkt in de prognose omdat het basisjaar ultimo 1999 was (dat wil zeggen

het gemiddelde van het tweede halfjaar van 1999 en het eerste halfjaar van 2000).

Hiermee rekening houdend laat de tabel zien dat het nieuwe model een zeer lichte

overschatting van 0,3% zou hebben opgeleverd. Omdat het basisjaar ultimo 1999 is,

is er in feite maar een half jaar vooruit voorspeld is.

voorspeld.

12.2 Prognose

12.2.1 Opvanginrichtingen

Het strafrechtelijk beroep op de opvanginrichtingen betreft in de eerste plaats de

tenuitvoerlegging van jeugddetenties, al dan niet na preventieve hechtenis. Daar-

naast wordt nog een extra beslag op de capaciteit gelegd als gevolg van preventieve

hechtenissen die niet gevolgd worden door een jeugddetentie (denk aan taakstraffen

en pij-maatregelen). Ten slotte doen mislukte taakstraffen en subsidiaire hechtenis-

sen een beroep op celcapaciteit. Al dit extra beslag wordt verder aangeduid als 'extra
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Figuur 43: Ontwikkeling jeugddetenties*: aantal, duur en extra capaciteitsbehoefte"
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capaciteitsbehoefte'. Passanten worden niet meegerekend met de capaciteitsbehoef-

te. De extra capaciteitsbehoefte kan worden berekend door het celbeslag van de

door de rechter opgelegde jeugddetenties in mindering te brengen op de door de

DJI bepaalde capaciteitsbehoefte van de opvanginrichtingen.

Figuur 43 schetst de ontwikkeling van het aantal opgelegde jeugddetenties, de

gemiddelde duur daarvan en de extra capaciteitsbehoefte van 1990 tot en met 2006.

Het aantal jeugddetenties schommelt in de jaren negentig en vertoont in de prog-

nose vanaf 2001 weer enige stijging. Ook de duur stijgt geleidelijk. Dit heeft onder

andere te maken met een toename van het aantal jeugddetenties in verband met

geweldsmisdrijven, die een relatief lange detentieduur kennen. De extra capaciteits-

behoefte laat zowel in het verleden als in de prognose een sterke groei zien.

Combinatie van bovenstaande prognoses geeft de strafrechtelijke capaciteits-

behoefte van de opvanginrichtingen (zie tabel 31). Het capaciteitsbeslag vanwege

jeugddetenties stijgt volgens de prognose in de periode 2000-2006 met 24%. De

geschatte stijging van de extra capaciteitsbehoefte is beduidend groter: 95% in

dezelfde periode. Dit wordt veroorzaakt doordat er een sterke stijging wordt

verwacht van de combinatie preventieve hechtenis met taakstraf. De totale straf-

rechtelijke capaciteitsbehoefte stijgt volgens de prognose tussen 2000 en 2006 met

55% en komt uit op 980 plaatsen.

De civielrechtelijke behoefte bestaat uit crisisopvang van minderjarigen met een

civielrechtelijke maatregel. Figuur 36 (hoofdstuk 9) laat de ontwikkeling van het

aantal ots-maatregelen zien. Dit vormt een belangrijke bouwsteen bij de prognose.
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Tabel 31: Prognose capaciteitsbehoefte strafrechtelijke plaatsen in opvanginrichtingen'

jaar jeugddetentie extra totaal jeugddetentie extra totaal

absoluut absoluut index index index

2000 350 280 630 100 100 700

2001 380 350 730 707 725 715

2002 390 380 775 110 128 123

2003 400 420 820 112 151 120

2004 420 460 880 118 166 129

2005 430 500 930 121 180 147

2006 440 540 980 124 195 155

Aantallen zijn op tientallen afgerond en geven jaargemiddelden weer. Cursief gedrukte getallen duiden

realisaties aan.

Dat de civielrechtelijke behoefte door meer zaken dan deze ots-maatregelen alleen

wordt bepaald, mag blijken uit de stormachtige ontwikkelingen van de civielrech-

telijke behoefte in de laatste jaren. Zo steeg de gemiddelde bezetting van 1999

op 2000 van 53 naar 89 plaatsen, dus ruim boven de in 1999 achteraf door de DJI

vastgestelde capaciteitsbehoefte (exclusief marge) van 69. De capaciteit van de

opvanginrichtingen is van 1999 op 2000 sterk toegenomen. De gemiddelde bruik-

bare capaciteit steeg van 595 naar 663 cellen. Het bezettingspercentage daalde

daarmee van 99% naar 97%. Er is dus blijkbaar een latente behoefte die pas aan het

licht komt als er plaatsen vrij zijn. Als gevolg hiervan zal de door de DJI bepaalde

capaciteitsbehoefte in tijden van hoge bezettingspercentages ('krapte') steeds lager

zijn dan in tijden van relatief lage bezettingspercentages.

In de nieuwe versie van het jeugdmodel (Huijbregts e.a. 2001; Huijbregts e.a. 2002)

wordt de benodigde capaciteit mede bepaald door het bezettingspercentage. Om

de toekomstige bezetting te kunnen voorspellen, is daarom een prognose nodig

van het in de toekomst verwachte bezettingspercentage. Hiervoor is gekozen het

gemiddelde van de laatste vijf jaar. Dit komt voor de opvanginrichtingen neer op

96,8%.

Tabel 32 geeft de prognose van de civielrechtelijke behoefte aan opvangplaatsen. De

feitelijke groei over 2000-2001 is met 49% opnieuw zeer hoog. Vermoedelijk speelt

hierbij een rol dat er in 2001 een `crisisconvenant' is gesloten waarin is afgesproken

dat ernstig bedreigde jongeren met een crisis-ots binnen een week moeten worden

opgenomen (Ceelen, 2001).

De verder voorspelde groei over de periode na 2001 is toe te schrijven aan drie

factoren:

1 de groei van het aantal civiele maatregelen (ots-maatregelen);

2 een trendmatige groei van het aantal maatregelen waarbij crisisopvang nodig is;
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Tabel 32: Prognose capaciteitsbehoefte civielrechtelijke plaatsen in opvanginrichtingen*

jaar prognose index

2000 100 700

2001 750 749

2002 170 161

2003 180 176

2004 200 192

2005 220 208

2006 230 225

Aantallen zijn op tientallen afgerond en geven jaargemiddelden weer. Cursief gedrukte getallen duiden

realisaties aan.

Tabel 33: Prognose capaciteitsbehoefte opvanginrichtingen'

jaar huidige prognose prognose uit huidige prognose prognose uit

2001 2001

absoluut absoluut index index

2000 735 790 100 100

2001 880 870 720 110

2002 940 960 128 121

2003 1.000 1.050 126 123

2004 1.075 1.150 146 145

2005 1.140 1.240 156 157

2006 1.210 165

De aantallen zijn afgerond op tientallen en geven jaargemiddelden weer. Cursief gedrukt getallen zijn
realisaties.

3 de (impliciet) toenemende capaciteit van de opvanginrichtingen (het bezettings-

percentage wordt constant verondersteld, wat impliciet correspondeert met een

uitbreiding van de capaciteit conform de capaciteitsbehoefte).

Bij de prognoses wordt niet expliciet rekening gehouden met nieuw beleid. Voor-

zover het crisisconvenant al in 2001 effect op de capaciteitsbehoefte heeft gehad,

is dit in de prognoses verwerkt. Tabel 33 geeft de totale prognose voor de opvang-

inrichtingen en maakt de vergelijking met de prognose van vorig jaar. De prognose

komt uit op een gestaag voortgaande groei naar 1.210 plaatsen in 2006 (dat is een

groei van 65% in de periode 2000-2006). De verschillen met de oude prognose zijn

in totaal niet erg groot. Wel is de groei in latere jaren in de nieuwe prognose iets

geringer.Tabel 34 geeft aan wat de gevolgen zijn voor de opvanginrichtingen als de

verklarende variabelen met 1% toenemen (de gevoeligheid). De laatste kolom geeft

aan hoeveel procentpunten van de voorspelde groei tussen 2000 en 2006 kunnen

worden toegeschreven aan de groei van de betreffende verklarende variabele. Deze
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Tabel 34: Omvang van het effect van de verklarende variabelen op de capaciteitsbehoefte
opvanginrichtingen (%)

eerste generatie allochtonen

tweede generatie allochtonen*

bevolking

echtscheiding

inkomen 0,2

baanlozen

mobiliteit0,0

pakkans 0,4

bezettingspercentage**

overig (met name trend)

totale groei

effect van 1% stijging van verklaringspercentage
de verklarende variabele

0,2 0,1
0,5 11,3
1,0 8,8

0,1 -0,1

-0,9

0,0 0,1

0,6

-1,7

-0,9 0,0

23,4

37,7

Groei van abolute aantal. Deze variabele overlapt met minderjarigen omdat de groei van de 12- tot 17-jarigen
voor ruim 40% bestaat uit allochtonen.
In de prognose is het bezettingspercentage constant gehouden.

groei is dus gelijk aan de gevoeligheid maal de procentuele groei van de verklarende

variabele.

Het bezettingspercentage heeft een opvallend groot effect op de gevoeligheid. Een

lager bezettingspercentage activeert blijkbaar een grote latente vraag naar crisis-

opvangplaatsen. Ook de tweede generatie allochtonen heeft een aanzienlijk effect,

op de voet gevolgd door de pakkans. De grootste bijdrage aan de voorspelde groei

wordt geleverd door de trendterm. Deze ontstaat onder meer doordat er geen

verklaringsmodel beschikbaar is voor de overige delicten. Verder levert ook de groei

van het aantal tweede-generatieallochtonen een aanzienlijke bijdrage aan de groei

van de benodigde capaciteit. De pakkans heeft een klein negatief effect doordat de

pakkans voor geweld daalt.

12.2.2 Behandelinrichtingen

Zoals in de inleiding al is aangegeven, zijn de behandelinrichtingen bestemd voor

de tenuitvoerlegging van pij-maatregelen en voor minderjarigen die onder een

(civiele) maatregel van kinderbescherming staan (hoofdzakelijk ots). Het aantal

ots-maatregelen is weergegeven in figuur 36 (hoofdstuk 9). Het aantal uitgesproken

ondertoezichtstellingen is gestegen - zij het beduidend minder sterk dan de pij-

maatregel - en laat in de prognose een voortgaande stijging zien.

Tot 1995 bestonden in plaats van pij-maatregelen twee andere vormen van straf-

rechtelijke maatregelen: bijzondere behandeling en jeugd-tbr. Figuur 44 brengt het
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Figuur 44: Strafrechtelijke maatregelen

300

250

200

150

100

50

0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Bron: DJI

106

aantal strafrechtelijke maatregelen in beeld, dat sterk is gestegen en in de prognose

gematigd verder stijgt.

De voorspelde groei van het aantal pij-maatregelen is minder sterk dan in de vorige

prognose, waarbij het oude model werd gehanteerd. Dit heeft ermee te maken dat

de toepassing van - de in 1995 nieuw ingevoerde - pij-maatregel in het nieuwe

model een plafond bereikt. De voortgaande groei wordt met name veroorzaakt

door de groei van (het aantal verdachten van) (gewelds)delicten.

Het aantal strafrechtelijke maatregelen bepaalt, samen met de verblijfsduur, de

strafrechtelijke capaciteitsbehoefte. De duur van de pij-maatregel kan officieel

twee, vier of zes jaar bedragen, hoewel gegevens uit de praktijk laten zien dat de

variatie in werkelijkheid groter is. De gemiddelde duur van de pij-maatregel wordt

nu, op basis van de beëindigingen van de pij-maatregelen tot nu toe, geschat op

circa drie jaar. De invloed van proefverloven op de feitelijke verblijfsduur is daarbij

niet exact bekend.

In de prognose van vorig jaar blijkt de duur van de pij-maatregel te hoog te zijn

geschat als gevolg van ontbrekende informatie. De pij-maatregel is pas in de loop

van 1996 in enige omvang toegepast. Omdat de maximale duur zes jaar bedraagt,

is de informatie over de duur van de pij-maatregel pas in de gegevens over 2002
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Tabel 35: Strafrechtelijke capaciteitbehoefte behandelinrichtingen'

107

jaar prognose index

2000 460 100

2001 470 102

2002 505 110

2003 530 115

2004 560 122

2005 590 128

2006 620 125

De aantallen zijn afgerond op tientallen en geven jaargemiddelden weer. Cursief gedrukt getallen zijn

realisaties.

volledig aanwezig. In de prognose van vorig jaar is de duur van maatregelen op

langer dan vier jaar geschat.44

De benodigde strafrechtelijke capaciteit van de behandelinrichtingen is weer-

gegeven in tabel 35. De behoefte aan strafrechtelijke behandelcapaciteit groeit

tussen 2000 en 2006 met 35% naar 620 plaatsen. De groei is fors maar om eerder

vermelde redenen duidelijk lager dan in de vorige prognose.

Civielrechtelijke behandelplaatsen zijn bestemd voor minderjarigen waaraan een

maatregel van kinderbescherming is opgelegd (meestal een ots, een enkele keer

voogdij) en die intensieve, residentiële behandeling behoeven. De problematiek

is van dien aard dat behandeling in een door het ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport of de provincie gefinancierde inrichting niet volstaat.

De capaciteitsbehoefte wordt volgens het model bepaald op basis van de instroom

en uitstroom van bepaalde percentages van de afgelopen jaren onder toezicht

gestelde jongeren. Deze percentages ontwikkelen zich trendmatig maar worden

ook beïnvloed door de bezettingspercentages van de inrichtingen: hoe hoger de

bezettingsgraad, hoe lager de instroom. De groei van de behoefte aan civiele plaat-

sen loopt overigens vrijwel gelijk op met de groei van het aantal ots-maatregelen.

Tabel 36 geeft de prognose. De civielrechtelijke capaciteitsbehoefte stijgt tussen

2000 en 2006 met 28% naar 890 plaatsen. In de vorige prognose was de stijging

sterker en werd in 2005 een niveau van 870 voorspeld. De minder sterke stijging van

de huidige prognose hangt samen met de prognosemethode, waarbij de instroom

wordt bepaald aan de hand van het aantal onder toezicht gestelde personen van

de afgelopen jaren en waarbij ook trendmatige ontwikkelingen enige rol spelen.

44 Dit geldt althans voor het simulatiemodel dat gebruikt is in de officiële prognose. Voor de verbeter-
notitie van (Huijbregts e.a., 2002) zijn betere gegevens gebruikt. Verder is er in het simulatiemodel van
het oude jeugdmodel er geen rekening mee gehouden dat na drie jaar een aanzienlijke deel van de

maatregelen beëindigd wordt.
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Tabel 36: Civielrechtelijke capaciteitsbehoefte behandelinrichtingen`
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jaar prognose index

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

690

740

760

775

800

840

890

100

104

106

109

114

120

128

De aantallen zijn afgerond op tientallen en geven jaargemiddelden weer. Cursief gedrukte getallen geven
realisaties weer.

Tabel 37: Prognose capaciteitsbehoefte behandelinrichtingen*

jaar huidige prognose prognose uit huidige prognose prognose uit

absoluut

2001

absoluut index

2001

index

2000 1.150 1.170 100 100

2001 1.210 1.300 106 111

2002 1.260 1.440 110 124

2003 1.310 1.570 114 124

2004 1.360 1.680 119 144

2005 1,430 1.790 125 154

2006 1.510 132

De aantallen zijn afgerond op tientallen en geven jaargemiddelden weer. Cursief gedrukte getallen geven

realisaties weer.

Tabel 37 geeft de prognose van de totale capaciteitsbehoefte voor de behandel-

inrichtingen. Bij de behandelinrichtingen ligt de nieuwe prognose duidelijk lager

dan de oude, ook al wordt er nog steeds een aanzienlijke groei voorzien. De oude

prognose voorzag een groei van 54% tussen 2000 en 2005, de huidige prognose

voorziet voor deze periode een groei van 25%. In de huidige prognose speelt

mogelijk substitutie van civielrechtelijke door pij-maatregelen een rol. Onderzoek

(Boendermaker, 1999) heeft uitgewezen dat er regelmatig een pij-maatregel werd

opgelegd in zaken waarin voorheen een (civielrechtelijke) ots werd opgelegd.45 Dit

impliceert dat er binnen de benodigde behandelcapaciteit een groeiend aandeel

45 Boendermaker (1999) schrijft hierover: 'Het is te verwachten dat de pij op den duur vaker opgelegd zal
worden aan jongeren die nu met een ots in de inrichtingen worden opgenomen. Vanwege de

capaciteitsproblemen werd in het verleden al regelmatig gekozen voor het opleggen van een
strafrechtelijke in plaats van een civielrechtelijke maatregel. De "strafrechtelijke klanten" hadden en

hebben namelijk voorrang bij plaatsing. Het is voorstelbaar dat om die reden, door de brede
toepasbaarheid van pij, vaker voor een strafrechtelijke maatregel gekozen wordt.'
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Tabel 38: Omvang van het effect van de verklarende variabelen op de capaciteitsbehoefte
behandelinrichtingen (%)

eerste generatie allochtonen

tweede generatie allochtonen'

minderjarige bevolking

echtscheiding

Inkomen

baanlozen

mobiliteit

pakkans

bezettingspercentage"

overig (met name trend)

totale groei

effect van 10/o stijging van

de verklarende variabele

verklaringspercentage

0,1 0,1

0,4 7,3

1,0 8,0
-0,3 -0.9
-1,1 -12,9

0,0 0,0

0,3 1,2

0,3 -1,6

-2,6 0,0
27,2

24,8

Groei van absolute aantal. Deze variabele overlapt met minderjarigen omdat de groei van de 12- tot 17-jarigen

voor ruim 40% bestaat uit allochtonen.

In de prognose is het bezettingspercentage constant gehouden.

strafrechtelijke plaatsen te zien zal zijn. In de oude prognose leidde een dergelijke

substitutie tot een zekere overschatting (zie Van der Heide e.a., 2001, p. 32); in de

nieuwe prognose is dit waarschijnlijk niet het geval.46

Welke rol spelen de diverse verklarende variabelen in de geprognosticeerde groei?

Tabel 38 brengt in beeld welke rol deze variabelen spelen bij de capaciteitsbehoefte.

Dat gebeurt weer op twee manieren. De eerste is via de gevoeligheid, uitgedrukt als

het percentage extra groei van de capaciteitsbehoefte in 2006 als gevolg van een

extra groei van 1% van de verklarende variabele (de gevoeligheid). De laatste kolom

geeft aan hoeveel procentpunten van de geprognosticeerde groei tussen 2000 en

2006 kunnen worden toegeschreven aan de groei van de betreffende verklarende

variabele. Deze groei is dus gelijk aan de gevoeligheid maal de procentuele groei

van de verklarende variabele.

Ook hier heeft het bezettingspercentage relatief het grootste effect op de gevoelig-

heid. Een lager bezettingspercentage leidt er blijkbaar toe dat een latente behoefte

zichtbaar wordt. Ook de tweede generatie allochtonen heeft een aanzienlijk effect,

op de voet gevolgd door het aantal echtscheidingen, de mobiliteit en de pakkans.

De grootste bijdrage aan de voorspelde groei wordt geleverd door de trendterm, die

vrijwel geheel voor rekening komt van de civiele sector. Opvallend groot is ook de

46 In het nieuwe model zal door deze substitutie de prognose van de strafrechtelijke capaciteitsbehoefte
omhoog gaan (omdat het aantal pij-maatregelen toeneemt) en die van de civielrechtelijke behoefte

omlaag (omdat de trendmatige instroom afneemt). Dit laatste effect zit niet in het oude model.
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Figuur 45: Ontwikkeling capaciteitsbehoefte opvanginrichtingen
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invloed van het inkomen. Zonder de voorspelde groei van het inkomen zou de groei

van de benodigde behandelcapaciteit nog 12% groter zijn geweest. Ook deze varia-

bele heeft zijn voorspelde effect op de civiele sector. Verder is er nog een flinke

invloed van het aantal tweede-generatieallochtonen; deze variabele heeft zijn

invloed in strafrechtelijke sector. De pakkans heeft een klein negatief effect doordat

de pakkans voor geweld daalt.

12.3 Onzekerheden

12.3.1 Opvanginrichtingen

Figuur 45 laat de feitelijke, achteraf vastgestelde capaciteitsbehoefte van de opvang-

inrichtingen (tot en met 2001) en de verwachte capaciteitsbehoefte daarna volgens

de prognose zien. De onderste en de bovenste onderbroken lijn in de figuur geven

een indicatie van de onzekerheid in de prognose. De waarschijnlijkheid dat de

werkelijke ontwikkeling tussen deze lijnen ligt, is groot (circa 67%) maar zekerheid

daaromtrent is er niet. De capaciteitsbehoefte in 2006 wordt volgens de prognose

geschat op 1.210 plaatsen, met een marge tussen -23% en +14%. Dit zijn dus even-

eens goed denkbare ontwikkelingen van de behoefte aan opvangcapaciteit.

Bij de prognose van de opvanginrichtingen speelt bovendien een aantal onzeker-

heden rond de invulling van het model Jukebox-jeugd. In verschillende onderdelen

van het model worden alleen de waarden gebruikt na de invoering van het nieuwe

jeugdstrafrecht (1995). Omdat er dan een zeer korte tijdreeks overblijft van slechts
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vijf jaar, mag worden verwacht dat de voorspelfout in de prognose groot is. Om met

langere tijdreeksen te kunnen werken, zijn bij de modellering van de vrijheidsstraf-

fen ook de waarden van 1995 en eerder meegenomen.47 De zeer grote fluctuaties in

deze periode leiden er echter toe dat ook met deze langere tijdreeksen rekening

gehouden moet worden met grote voorspelfouten.

De behoefte aan extra strafrechtelijke capaciteit kan niet rechtstreeks worden

bepaald, maar moet worden berekend als het verschil tussen de gemeten capaci-

teitsbehoefte en het celbeslag van de opgelegde vrijheidsstraffen. Dit heeft als

gevolg dat de voorspelfout vrij groot zal zijn, temeer omdat het aantal extra cellen

pas kan worden bepaald vanaf 1996. Bij de toename van de extra cellen moet de

kanttekening worden gemaakt dat deze toename afhankelijk is van het aantal ZM-

taakstraffen. Aangezien dit aantal mogelijk wordt overschat (zie hoofdstuk 11),

betekent dit dat ook de prognose van de extra cellen te hoog kan uitkomen. In figuur

42 komt de mogelijke overschatting van het aantal ZM-taakstraffen tot uiting in het

feit dat de ondermarge veel groter is dan de bovenmarge.

Er is ook een aantal ontwikkelingen in het veld die bijdragen aan onzekerheid. Er

zijn aanwijzingen dat een gedeelte van de behoefte aan crisisplaatsen latent blijft en

pas zichtbaar wordt op het moment dat er wat ruimte is. Het begrip 'capaciteits-

behoefte' is in deze sfeer dus problematisch. Zoals gezegd is er in juni 2001 is een

crisisconvenant gesloten waarin is afgesproken dat jongeren in een crisissituatie

binnen een week moeten worden opgenomen. In tijden van krapte kan het effect

zijn dat crisisplaatsing voorrang krijgt boven preventieve hechtenis, wat een

verschuiving tussen civiel en strafrechtelijk zou kunnen veroorzaken.

12.3.2 Behandelinrichtingen

Figuur 46 geeft de prognose van de capaciteit van de behandelinrichtingen. De

onderste en de bovenste gestippelde lijn in de figuur geven een indicatie van de

onzekerheid in de prognose. De waarschijnlijkheid dat de werkelijke ontwikkeling

tussen deze lijnen ligt is groot (circa 67%), maar zekerheid daaromtrent is er niet. De

capaciteitsbehoefte stijgt gestaag verder, al is de gemiddelde groei van 60 plaatsen

per jaar iets lager dan in de periode 1995-2001. In 2006 bedraagt de behoefte circa

1.510 plaatsen, met een marge tussen -6% en +6%. Dit zijn dus eveneens goed

denkbare ontwikkelingen van de behoefte aan opvangcapaciteit.

De prognose van de behandelinrichtingen wordt minder verstoord door de invoe-

ring van het nieuwe jeugdstrafrecht dan de prognose van de opvanginrichtingen.

Wel is de vaststelling van de duur van de pij-maatregel een probleem. De pij-

maatregel heeft een maximale duur van zes jaar. Om de duur exact te kunnen

47 Dit bracht uiteraard aanpassingen met zich mee. Zie hiervoor de verbeternotitie van Huijbregts e.a.

(2002).
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Figuur 46: Ontwikkeling capaciteitsbehoefte behandelinrichtingen
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bepalen, zijn gegevens nodig over het verloop gedurende vijf jaar na 1996. Dat

betekent dat pas vanaf nu de gegevens op dit gebied redelijk compleet zijn. Mede

vanwege deze beperking is bij de vorige prognose (met het oude jeugdmodel) de

duur van de pij-maatregel te hoog geschat.48

Een beleidsmaatregel die de capaciteitsbehoefte kan drukken is de nieuwe regeling

rond scholings- en trainingsprogramma's en proefverlof, die in september 2001 is

ingevoerd als onderdeel van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen. Deze

programma's en verloven zijn extramuraal maar onderdeel van de opgelegde straf

of maatregel. De activiteiten hebben een gedwongen karakter en moeten aan de

opvoeding of behandeling bijdragen en een voorbereiding bieden op de terugkeer

in de maatschappij. De scholings- en trainingsprogramma's zijn toegankelijk voor

jongeren die een jeugddetentie of pij-maatregel van maximaal vier jaar ondergaan

en jongeren die onder toezicht of voogdij staan. Afhankelijk van de duur van deten-

tie of maatregel kan een scholings- en trainingsprogramma in principe maximaal

zes maanden en proefverlof maximaal een jaar duren.

48 Verder is de gegevensbron voor de pij-maatregelen een bestand over de duur van de maatregel. Hier

zijn dus ook de proefverloven en ontsnappingen in verdisconteerd, die geen beslag leggen op de
celcapaciteit. In de berekening wordt een globale correctie uitgevoerd. Ten slotte is er ook een flink

aantal pij-maatregelen dat beëindigd wordt in het negende kwartaal van de maatregel. Mogelijk is dit
een artefact; het kan echter wel 5% tot 10% schelen in de uiteindelijke capaciteitsbehoefte.
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Evaluaties en aandachtspunten

In 2001 en 2002 hebben twee evaluaties plaatsgevonden. Eerst is het Jukebox-jeugd-

model geëvalueerd door IVA Tilburg, instituut voor sociaal-wetenschappelijk beleids-

onderzoek en advies (Spapens e.a., 2001). Paragraaf 13.1 geeft een samenvatting

hiervan met daarbij een beschouwing van het WODC. NYFER (Nyenrode Forum for

Economic Research) heeft recent het Jukebox-volwassenenmodel geëvalueerd

(Bomhoff e.a., 2002). Paragraaf 13.2 geeft hiervan de belangrijkste conclusies en

eveneens een beschouwing hiervan door het WODC. Paragraaf 13.3 ten slotte gaat

in op de onderwerpen die het WODC in 2002 bij de verdere ontwikkeling van de

modellen aandacht wil geven.

13.1 Evaluatie door IVA Tilburg

IVA heeft zijn aandacht gericht op de plausibiliteit van de verklarende variabelen en

de verklarende relaties in het model. De evaluatie is uitgevoerd via een analyse van

het model, literatuuronderzoek en raadpleging van deskundigen uit de onderzoeks-

en beleidspraktijk. Aan IVA is niet gevraagd om de kwantitatieve aspecten van de

prognosemethode te evalueren maar om de plausibiliteit van de variabelen en de

relaties in de model te evalueren. De volledige samenvatting van het IVA-rapport is

opgenomen in bijlage 4.

IVA ziet drie problemen wanneer het model gehanteerd wordt als een causaal

schema voor de verklaring van de criminaliteit in Nederland:

1 De interpretatie van de variabelen is soms lastig. Het WODC vat dit op als een

signaal om alert te zijn op dit probleem. Daarom is de variabele `migratie'

omgedoopt in'mobiliteit'. Ook deelt het WODC de mening dat het effect van

de variabele 'echtscheiding' moeilijk te interpreteren is, althans in het civiele

traject. Er zal worden gezocht naar een beter te interpreteren variabele. Een

praktisch probleem is echter dat er slechts een beperkt aantal variabelen

bestaat waarvan op landelijk niveau voldoende lange tijdreeksen beschikbaar

zijn. Ook IVA onderkent dit probleem.

2 Er is niet eenduidig omschreven wat de aard van de veronderstelde causale

relaties op macroniveau is. Het WODC is van mening zorgvuldig te hebben ge-

handeld door twee voorzorgen in acht te nemen. Ten eerste is er alleen gewerkt

met variabelen waarvan uit onderzoek op het individuele niveau bekend is dat

ze een causale relatie hebben met criminaliteit. Ten tweede is gebruikgemaakt

van een statistische methode die speciaal bedoeld is om schijncorrelaties te

voorkomen. Overigens is het WODC het niet eens met de opvatting dat een-
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duidigheid van de variabelen ook bij onderzoek op landelijk niveau een vereiste

is. De waarde van een variabele op macroniveau kan het resultaat zijn van

verschillende factoren op microniveau. Deze factoren kunnen elkaar versterken

maar ook tegen elkaar in werken.

3 Er bestaat een aanzienlijke overlap tussen het civielrechtelijke en het strafrech-

telijke traject. Bij jongeren die een misdrijf hebben gepleegd, wordt soms hulp-

verlening meer op zijn plaats geacht dan een strafrechtelijke afhandeling. Er

zijn ook aanwijzingen dat aan jongeren in het hulpverleningscircuit soms een

strafrechtelijke maatregel is opgelegd omdat er anders geen intramurale hulp-

verlening mogelijk was. Dit laatste kan overigens alleen als deze jongeren op

strafrechtelijke titel zijn binnengekomen. Het WODC heeft onderzocht of het

toevoegen van dit soort kruisingen aan het model de statistische verklarings-

kracht vergroot. Dit bleek niet het geval te zijn. In principe heeft IVA echter

gelijk en daarom lijkt het raadzaam om dit onderzoek nog eens te herhalen als

er over een paar jaar langere tijdreeksen beschikbaar zijn.

Ook het WODC is van mening dat het Jukebox-jeugdmodel verder kan worden

verbeterd, niet alleen in conceptuele maar ook in methodologische zin.

13.2 Evaluatie door NYFER

Aanleiding voor de evaluatie van NYFER zijn (1) de grote aantallen vervroegd ont-

slag uit detentie wegens capaciteitstekorten, (2) een aantal heenzendingen van

onder meer bolletjesslikkers op Schiphol in het najaar van 2001 en (3) problemen

bij de capaciteit voor vrouwen. NYFER heeft het Jukebox-volwassenenmodel en

het proces van totstandkoming van beleidseffecten geëvalueerd. Daarbij is NYFER

alleen ingegaan op het gevangeniswezen en niet op andere sancties en maatregelen

voor volwassenen en evenmin op de jeugdsector.

De WODC-prognose is een lange-termijnprognose van de behoefte aan sanctie-

capaciteit voor zes jaar vooruit. Volgens NYFER leidt een dergelijke lange-termijn-

prognose onvermijdelijk tot grote voorspelfouten. NYFER is van mening dat de

bruikbaarheid van de WODC-prognoses beperkt is omdat de vraag naar cellen

sterk door beleid wordt bepaald. Wel noemt NYFER de WODC-methode grondig

en gedegen. Ook bespreekt NYFER een aantal mogelijkheden om optredende cel-

tekorten te bestrijden.49 Verder behandelt NYFER de mogelijkheid om de WODC-

prognoses aan te vullen met korte-termijnprognoses. NYFER benadrukt hierbij de

noodzaak dat de benodigde gegevens tijdig beschikbaar moeten komen. De volle-

dige conclusies staan in bijlage 4.

49 In het verleden hebben zich echter ook overschotten voorgedaan.
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Het WODC reageert hier alleen op de onderdelen van het rapport die betrekking

hebben op de (lange-termijn) WODC-prognose:

1 Het WODC onderschrijft de conclusie dat lange-termijnprognoses onvermijdelijk

tot grote voorspelfouten leiden en deelt de mening van NYFER dat de WODC-

marges een onderschatting van de werkelijke voorspelfout vertonen (zie bijlage

2 in Van der Heide e.a., 2001). Bij de jaarlijkse prognoseronde worden de gecon-

stateerde voorspelfouten daarom gearchiveerd, zodat er over een aantal jaren

een realistische schatting van de voorspelfout beschikbaar is.

2 Het WODC kan zich ook vinden in de suggestie van NYFER om Vector-Even-

wichtscorrectiemodellen (VEC-modellen) of Evenwichtscorrectiemodellen te

gebruiken. Bij het jeugdmodel is dit al gebeurd. Bij het volwassenenmodel is de

planning dat hiermee voor de zomer van 2002 gestart wordt (zie paragraaf 13.3).

Bij een aantal andere conclusies plaatst het WODC enkele kanttekeningen:

1 NYFER is van mening dat de verklaringskracht van sociologische en demogra-

fische variabelen gering is. NYFER baseert dit op een univariate vergelijking van

internationale cijfers. Daarbij gaat NYFER voorbij aan de bestaande criminolo-

gische econometrische literatuur, institutionele verschillen en het feit dat het

WODC-model multivariaat is.

2 NYFER wijt het geringe effect van verklarende variabelen aan de grote verschil-

len in beleid in de in beschouwing genomen landen. Deze opvatting wordt

onvoldoende aannemelijk gemaakt.

3 NYFER schat de onzekerheidsmarges vrij hoog in. De berekeningen van NYFER

leiden, bij een prognose van vijf jaar vooruit, tot een lange-termijnonnauwkeu-

righeid van 31,3%. Het WODC ziet deze waarden als indicatief voor de maximale

voorspelfouten die zouden kunnen optreden, maar niet als een realistische

schatting van de gemiddelde voorspelfout. NYFER baseert deze conclusie op het

feit dat de gemiddelde groeivoeten van de gevangenispopulatie bij tien Europese

landen van elkaar afwijken met een standaarddeviatie van 5,6 procentpunt. Dit

zou volgens NYFER een prudente schatting zijn van de onzekerheid in de prog-

nose van de Nederlandse gevangenispopulatie. Alleen als de effecten van beleid

in voldoende mate kunnen worden ingeschat, zou de voorspelfout kleiner kun-

nen zijn. Volgens deze redenering is de voorspelfout verder onafhankelijk van

de gekozen prognosemethode. Volgens dezelfde redenering zouden de voorspel-
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lingen van het CPB van de Nederlandse economie een voorspelfout hebben die
gelijk is aan de spreiding in de groeivoeten van andere economieën.50

13.3 Aandachtspunten voor het vervolg

In februari 2002 heeft het WODC een notitie uitgebracht met daarin de punten

waarop de Jukebox-modellen zijn verbeterd (zie Huijbregts e.a., 2002). Er blijven

echter verdere verbeteringen en aanvullingen mogelijk. Slechts een deel daarvan

staat op het werkprogramma van het WODC voor 2002. Het gaat om de hieronder

beschreven punten. De overige punten komen wellicht in de toekomst aan bod.

Op korte termijn wil het WODC de modellen op onderstaande punten verbeteren.

De eerste vijf aandachtspunten zullen intern worden bekeken. Bij de laatste drie

punten zal externe expertise worden gezocht. Dat de start van de projecten op de

korte termijn plaatsvindt, wil overigens niet steeds zeggen dat de afronding ook de

korte termijn plaatsvindt. De verbeterpunten zijn:

1 Afbakening geweldsmisdrijven. Er zijn enige verschillen in de afbakening van

geweldsmisdrijven tussen de modellen Jukebox-volwassenen (Van der Torre

en Van Tulder, 2001, p. 37) en Jukebox-jeugd (Huijbregts e.a., 2001). Het WODC

streeft naar uniformiteit en wenst daarom voor beide modellen de CBS-definitie

aan te houden. Deze wordt al gebruikt in Jukebox-jeugd.

2 Opiumwet-vergelijking. De resultaten van de regressievergelijking voor Opium-

wet-misdrijven in jukebox-volwassenen zijn allerminst bevredigend. De ver-

gelijking kent een zeer lage verklaringsgraad. Bovendien zijn de gegevens op

dit gebied slecht. Gezocht wordt naar een alternatieve specificatie.

3 Wijziging methode van trendextrapolatie. De huidige methode die het WODC

hanteert voor trendextrapolatie (Trimmed Mean Difference-methode; zie

Steinmann e.a., 1999, p. 48-52), leidt soms tot instabiele resultaten. Dat wil

zeggen dat de resultaten van jaar tot jaar sterk fluctueren. Dit is niet wenselijk.

Gezocht wordt naar een alternatief. Dit kan consequenties hebben voor vreem-

delingenbewaring en de specificatie van justitiële jeugdinrichtingen.

4 Specificatie door de rechter opgelegde taakstraffen minderjarigen. Omdat in de

groei van de aantallen met het OM overeengekomen taakstraffen van minder-

jarigen al een afvlakking te zien is, worden deze als logistische groei gemodel-

leerd (zie Huijbregts e.a., 2001). Bij door de rechter opgelegde taakstraffen is

50 NYFER heeft ook een schatting gemaakt van de gecumuleerde voorspelfout over een periode van vijf

jaar. Bij het berekenen van gecumuleerde fouten is het gebruikelijk om de afzonderlijke waarden
kwadratisch op te tellen. Dit zou resulteren in een fout van 12,5%. NYFER hanteert echter een bereke-

ningsmethode die er op neer komt dat de fouten zonder meer worden opgeteld, wat resulteert in een
fout van 31,3%. Dit zou neerkomen op een autocorrelatie van de voorspelfout van 1,0 wat bijzonder
hoog lijkt.
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een dergelijke afzwakking nog niet te zien. Daarom wordt de groei hiervan als

lineair gemodelleerd. Er zal worden bekeken of dit in 2001 zal veranderen.

5 Verbetering specificatie strafrechtelijke plaatsen opvanginrichtingen. Punt 3 en

punt 4 hebben invloed op deze specificatie. Daarnaast kan nog eens worden

gekeken naar de doorlooptijd (in het model naar boven afgerond op één jaar)

en naar de beslissing om bij de jeugddetentie - als enige strafrechtelijke

onderdeel - gegevens mee te nemen van vóór de invoering van het nieuwe

jeugdstrafrecht.

6 Verbeterde specificatie Jukebox-volwassenen. Het Jukebox-volwassenenmodel

is gebaseerd op korte-termijnverbanden in de vorm van verbanden tussen

groeivoeten (Van der Torre en Van Tulder, 2001). Bij de ontwikkeling van het

Jukebox-jeugdmodel is gebruikgemaakt van recentere ontwikkelingen in de

econometrie, waarbij zowel lange- als korte-termijnverbanden worden gebruikt

(zie Huijbregts e.a., 2001). De bedoeling is om deze methode in jukebox-volwas-

senen toe te passen.

7 Invloed middelen rechtspraak. Momenteel zijn de middelen van de rechtspraak

heel globaal in het Jukebox-volwassenenmodel verwerkt. De bedoeling is om

dit te verfijnen. De middelen voor de rechtspraak hebben invloed op de door-

looptijden van rechtszaken. Doorlooptijden hebben op korte termijn effect

op het aantal afdoeningen en daarmee mogelijk een incidenteel effect op de

capaciteitsbehoefte. Waarschijnlijk zal dit project niet zijn afgerond voor het

opstellen van de volgende prognoses.

8 Tbs-model. Vanuit de DJI bestaat al lange tijd de behoefte aan een nieuw tbs-

model dat een verklarender karakter heeft. Met de ontwikkeling van dit nieuwe

tbs-model zal in 2002 een start worden gemaakt. Ook dit project zal waarschijn-

lijk niet zijn afgerond voor het opstellen van de volgende prognoses.
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Judicial sanctions capacity forecast

Since 1998 the WODC has been responsible for the methodological development,

as well as a yearly update, of forecasts of the capacity needed for various judicial

sanctions in the Netherlands. This report presents forecasts over the period 2001-

2006. The sanctions involved are extramural and intramural.

In cases of minor crimes extramural sanctions for juveniles can be handled by the

police (so-called Halt settlements). In more serious cases the courts are involved;

these can impose community service, which is a compulsory task to be fulfilled by

the convicted juvenile. This last type of sanction is also possible for adults.

Intramural sanctions for juveniles involve placement into judicial institutions for

juveniles. These placements can be imposed under penal law (convictions for

crimes) or under civil law (absence of sufficient parental care). Intramural sanctions

for adults are executed in prisons or in institutions for compulsory psychiatric

treatment. A number of prison cells are reserved for illegal foreigners, who are kept

in custody awaiting their expulsion.

There is traditionally lome variation in forecasting methodology over the various

types of sanctions. The WODC tries to enhance the uniformity and consistency of

the forecasting methodology. In addition it tries to improve transparency of the

backgrounds of the results of the forecasts. So the Jukebox-Adults and the Jukebox-

Youth models, which are used in part of the forecasts, relate the trends in capacity

needed for prisons, judicial institutions for juveniles and community services to

trends in crime and law enforcement activities. Trends in crime are in turn related

to demographic and socio-economic factors and to law enforcement performance

indicators (solution rates, conviction rates, et cetera).

Forecast methodology in other areas of judicial sanctions is roughly based on

relevant demographic developments and trends in the last 10 years. The background

of these trends is not elaborated.

Both Jukebox models distinguish between various types of crime. This distinction

makes it possible to see that crimes that are prominently present in the beginning

of the criminal justice chain, are not in the end of the criminal justice chain, and

vice versa.

For example many thefts are reported to the police, hut the number of theft suspects

is much smaller and the number of theft suspects that is imprisoned even more so.

On the other hand the police reports on drugs possessions or violence are relatively

few, and not that many people are sentenced for it. But these convicts get long

sentences and thus take up a lot of prison capacity.
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Table S1: Forecasts of capacity need for various sanctions (annual average)'

120

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 growth

2000-2006

Community services adults 18,700 19,700 20,200 20,700 21,300 21,800 22,300 19%

Prisons (excluding custody

of illegal foreigners) 17,200 17,700 11,900 12,200 12,300 12,500 12,700 13%

Custody of illegal foreigners 7,210 1,130 1,160 1,190 1,220 1,250 1,290 6%

Institutions for compulsory

psychiatrie treatment 1,250 1,318 1,380 1,430 1,430 1,430 1,430 15%

Halt settlements 77,900 21,900 23,000 24,200 25,300 26,300 27,300 53%

Community services juveniles 72,800 13,200 14,500 15,700 16,800 18,000 19,100 50%

Judicial institutions for juveniles 1,880 2,700 2,200 2,310 2,440 2,580 2,730 45%

Realizations are printed italic. The realization of community services for adults in 2000 was not known and has

been estimated.

There have been two major developments in the period 1994-2000. The number of

short sentences for petty theft increased enormously. Prosecutors react faster and

judges seem less tolerant towards this type of crime. Another interesting develop-

ment is the increased attention for drugs couriers.

Table Si shows the forecasts for all sanctions involved. Growth is expected in all

areas. According to the forecasts, the sanctions for juveniles will grow faster than

those for adults. The expected growth of the number of juveniles in the relevant age

group (12-17 years) is a major contributing factor here, as is the increase in the

second generation ethnic minorities.

The severity of sanctions regarding adult suspects is also growing. Prison capacity

grows because of an increase in sentences (5%) and an increase in non-sentence

capacity (21%). The last category includes pre-trial detention not followed by

a prison sentence, and non-prison sanctions that have been converted into

emprisonment due to failure (for example failed community services and unpaid

fines).

As was shown in the past, there will always be forecasting errors. The forecasts in

this report are therefore presented in combination with a sketch of the uncertainties

related to the forecasts. An indication of possible forecast errors is obtained by

estimating a confidence interval around the forecasts. The results suggest that the

intervals are relatively large for Halt settlements and custody of illegal foreigners. The

intervals are relatively small for community services for adults and prisons.

This report also compares forecasts from the past with realizations. For Halt settle-

ments and custody of illegal foreigners the forecast errors are fairly large. In both

cases there has been a sudden drop in the demand for capacity in the last known

year. For the other judicial sanctions most forecasting errors remain under five

percent, with the exception of the forecasts from 1998.
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Tabellen criminaliteit, vervolging en berechting

Deze bijlage bevat de tabellen waarnaar wordt verwezen met name in hoofdstuk 2 en

waarop de figuren in hoofdstuk 2 zijn gebaseerd. De volgorde waarin de tabellen worden

gepresenteerd, sluit aan bij de structuur van hoofdstuk 2: eerst de processen verbaal van

aangifte (tabel 1); vervolgens de meerderjarigen, van verhoor door de politie tot berech-

ting en eventueel bestraffing (tabel 2-10); ten slotte de minderjarigen van verdenking door

de politie tot berechting en eventueel bestraffing (tabel 11-19).

Alle tabellen zijn gebaseerd op gegevens van het CBS. De tabellen over berechting be-

treffen vonnissen in eerste aanleg.1

Tabel 1: Processen verbaal van aangifte

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

gekwalificeerde dief-

stal (incl. braak) 581.364 532.722 483.215 487.553 487.316 479.971 497005

eenvoudige diefstal 369.149 346.044 325.439 332.225 328.303 363.788 361.722

geweldsmisdrijven 65.856 64.606 66.688 74.430 76.610 86.587 90.944

delicten tegen de

Opiumwet 4.040 3.473 6.593 10.300 7.666 7.613 7.474

overige delicten 284.879 275.993 308.154 314.368 322.331 346.369 348.490

totaal 1.305.288 1.222.838 1.190.089 1.218.876 1.222.226 1.284.328 1.305.635

Tabel 2: Gehoorde meerderjarige verdachten

gekwalificeerde dief-

stal (incl. braak)

eenvoudige diefstal

geweldsmisdrijven

delicten tegen de

Opiumwet

overige delicten

totaal

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

42.505 40.477 36.187 39.594 39.988 34.686 34.230

48.259 45.880 43.108 43.348 42.395 42.024 39.606

29.502 32.099 33.023 38.087 38.411 41.611 43.669

4.189 8.535 8.438 14.810 11.474 11.081 11.286

79.640 78.589 82.678 87.045 88.213 89.883 92.221

204.095 205.580 203.434 222.884 220.481 219.285 221.012

1 Het CBS is aan het einde van de jaren tachtig gestopt met het verzamelen van gegevens over
onherroepelijke vonnissen
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Tabel 3: Beslissing OM naar soort beslissing, meerderjarigen

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

sepot 48.059 42.178 34.837 31.705 26.344 19.559 24.403

transactie 41.173 41.464 41.568 44.055 41.527 47.189 42.620

overdracht 4.757 3.641 3.590 2.980 2.397 2.859 2.324

gevoegd 27.249 24.015 18.670 18.533 14.791 10.487 13.011

onbekend 2.825 2.470 2.288 1.867 1.962 1.750 3.384

totaal 124.063 113.768 100.953 99.140 87.021 81.844 85.742

Tabel 4: Transacties OM, meerderjarigen

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

gekwalificeerde diefstal
(incl. braak) 1.880 1.922 1.522 1.317 1.056 1.184 1.086

eenvoudige diefstal 6.697 5.269 4.635 4.215 3.376 3.788 3.039

gewelddelicten 2.249 2.280 2.304 2.542 2.728 3.582 3.569

Opiumwet 706 748 1.068 1.221 1.111 919 607

overige strafzaken 29.641 31.245 32.039 34.760 33.256 37.716 34.382

totaal 41.173 41.464 41.568 44.055 41.527 47.189 42.683

Tabel 5: Schuldigverklaringen meerderjarigen naar delict

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

gekwalificeerde diefstal

(incl. braak) 14.457 14.881 14.029 11.878 11.463 11.753 10.786

eenvoudige diefstal 8.558 9.786 10.702 10.601 11.262 12.215 12.383

geweldsdelicten 10.451 11.100 11.517 12.040 12.311 14.331 14.396

Opiumwet 4.199 4.488 5.018 6.020 6.538 6.744 6.175

overige strafzaken 44.681 47806 48.782 51.169 47922 50.877 51.466

totaal 82.346 88.061 90.048 91.708 89.496 95.920 95.206
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Tabel 6: (Deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraffen en hechtenissen
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

gekwalificeerde diefstal
(incl. braak) 7.909 7.909 7.232 6.199 6.268 6.356 6.076

eenvoudige diefstal 3.005 3.625 4.167 4.501 5.232 6.003 6.240

geweldsdelicten 4.417 4.620 4.570 4.687 4.619 5.148 5.386

Opiumwet 2.807 2.974 3.067 3.132 3.279 3.185 3.025

overige strafzaken 5.869 6.194 5.525 5.636 5.605 6.711 6.765

onbekend 5 2 4 5 5 5 5

totaal 24.012 25.324 24.565 24.160 25.008 27.408 27.497

Tabel 7: Detentiejaren gevangenisstraffen, met aftrek v.i. (incl. hechtenissen)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

gekwalificeerde diefstal

(incl. braak) 2.138 2.086 1.868 1.578 1.554 1.442 1.311

eenvoudige diefstal 287 329 332 324 354 385 396

geweldsdelicten 4.334 4.542 4.386 4.446 3.878 4.198 4.318

Opiumwet 1.974 2.106 2.231 2.530 2.531 2.449 2.325

overige strafzaken 1.488 1.553 1.478 1.441 1.436 1.664 1.541

onbekend 9 2 3 4 3 3 8

totaal 10.230 10.618 10.298 10.323 9.756 10.140 9.898

Tabel 8: Gemiddelde strafduur gevangenisstraffen, met aftrek 0. (incl. hechtenissen)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

gekwalificeerde diefstal
(incl. braak) 97 95 93 92 89 82 78

eenvoudige diefstal 34 33 29 26 24 23 23

geweldsdelicten 353 354 346 341 302 294 289

Opiumwet 253 255 262 291 278 277 277

overige strafzaken 91 90 96 92 92 89 82

totaal 153 151 151 154 140 133 130
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Tabel 9: Aantal (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraffen naar opgelegde strafduur
(incl. hechtenis)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

1 t/m 7 dagen 1.257 1.545 1.810 2.009 2.385 2.842 2.822

> 1 t/m 2 weken

(8-14 dagen 2.885 3.024 3.246 3.252 3.594 4.155 4.709

> 2 weken t/m 1 maand

(15-31 dagen) 4.372 4.542 4.058 4.104 4.316 5.008 4.845

> 1 t/m 3 maanden

(32-92 dagen) 6.624 6.935 6.562 6.001 6.176 6.920 6.901

> 3 t/m 6 maanden

(93-183 dagen) 3.453 3.657 3.216 3.098 2.978 3.147 2.990

> 6 t/m 9 maanden

(184-275 dagen) 645 628 741 743 796 709 816

> 9 maanden t/m 1 jaar

(276-366 dagen) 1.366 1.450 1.509 1.433 1.549 1.358 1.325

> 1 t/m 2 jaar

(367-732 dagen) 2.095 2.191 2.120 2.185 2.033 1.942 1.820

> 2 t/m 4 jaar

(733-1464 dagen) 943 964 910 940 851 938 899

langer dan 4 jaar

(> 1464 dagen) 374 388 398 397 333 389 370

totaal 24.014 25.324 24.570 24.162 25.011 27.408 27.497

Tabel 10: Opleggingen tbs met verpleging

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

gekwalificeerde diefstal
(incl. braak) 7 12 5 3 6 2 2

eenvoudige diefstal 4 1 1 1 1

geweldsdelicten 150 150 138 105 109 103 110

Opiumwet 1 1 1

overige strafzaken 43 26 29 33 18 47 30

totaal 201 192 174 142 134 153 143
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Tabel 11: Gehoorde minderjarige verdachten
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

gekwalificeerde diefstal

(incl. braak) 11.926 12.184 13.930 12.734 13.732 12.501 12.020

eenvoudige diefstal 10.645 10.942 13.147 11.773 10.700 10.578 10.271

geweldsmisdrijven 5.321 6.482 7.927 8.250 8.136 9.725 9.807

delicten tegen de

Opiumwet 164 311 468 539 389 419 358

overige delicten 10.598 11.459 15.490 13.967 13.415 14.737 14.705

totaal 38.654 41.378 50.962 47.263 46.372 47.960 47.161

Tabel 12: Ingeschreven rechtbankstrafzaken bij het OM tegen minderjarigen

1995 1996 1997 1998 1999 2000

gekwalificeerde diefstal

(incl. braak) 8.256 8.119 7.635 7.589 6.746 6.363

eenvoudige diefstal 2.949 3.230 3.525 3.492 3.387 3.376

geweldsmisdrijven 4.444 5.093 5.606 5.668 6.099 6.229

Opiumwet 331 417 599 434 390 324

overig 7.943 9.354 10.091 10.352 10.449 10.701

totaal 23.923 26.213 27.456 27.535 27.071 26.993

Tabel 13: Afdoeningen van strafzaken tegen minderjarigen door OM

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

sepot 9.205 8.294 7.803 7.595 5.942 5.043 5.277

financiële transactie 3.668 3.587 2.992 2.329 2.251 1.857 1.703

transactie d.m.v.

taakstraf 0 7 1.790 3.431 4.356 5.268 5.893

overige transacties 13 95 40 119 129 151 161

overdracht 953 948 1.026 1.112 1.177 1.197 1.134

gevoegd 2.769 2.819 2.961 3.736 3.800 2.920 3.305

onbekend 55 137 157 98 109 97 154

totaal 16.663 15.887 16.769 18.420 17.764 16.533 17.627
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Tabel 14: Door rechter in eerste aanleg afgedane zaken met betrekking tot minderjarigen,
naar delict

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

gekwalificeerde diefstal
(incl. braak) 3.263 3.155 3.168 2.676 2.718 2.632 2.475

eenvoudige diefstal 428 424 484 471 533 556 568

geweldsdelicten 1.763 1.964 2.218 2.344 2.543 2.619 2.716

Opiumwet 91 125 139 193 218 182 164

overige strafzaken 1.869 2.019 2.285 2.468 2.698 2.877 3.120

onbekend 3 2 4 3 6

totaal 7.414 7.687 8.297 8.154 8.714 8.869 9.049

Tabel 15: (Deels) onvoorwaardelijke jeugddetenties, tuchtschoolstraffen en arreststraffen,
naar delict

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

gekwalificeerde diefstal

(incl. braak) 537 451 377 286 264 304 269

eenvoudige diefstal 23 26 21 30 32 33 43

geweldsdelicten 493 468 418 417 462 497 500

Opiumwet 28 40 29 35 37 40 50

overige strafzaken 94 101 101 103 119 133 138

totaal 1.175 1.086 946 871 914 1.007 1.000

Tabel 16: Gemiddeld aantal opgelegde detentiedagen jeugddetentie, tuchtschool en
arreststraf naar delict

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

gekwalificeerde diefstal

(incl. braak) 66 73 82 89 96 95 88

eenvoudige diefstal 46 46 48 38 50 57 45

geweldsdelicten 83 88 127 143 170 160 160

Opiumwet 65 81 92 95 100 133 105

overige strafzaken 57 56 68 95 83 83 78

totaal 72 77 100 114 130 126 122
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Tabel 17: Detentiejaren jeugddetenties, tuchtschoolstraffen en arreststraffen, naar delict

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

gekwalificeerde diefstal

(incl. braak) 98 91 86 71 71 80 66

eenvoudige diefstal 3 3 3 3 4 5 5

geweldsdelicten 114 114 148 165 218 221 222

Opiumwet 5 9 7 9 10 15 15

overige strafzaken 15 16 19 27 27 31 30

totaal 235 233 263 276 331 352 338

Tabel 18 (Deels) onvoorwaardelijke jeugddetentie, tuchtschool- en arreststraffen naar
duurcategorie

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

1 t/m 7 dagen 24 25 35 37 27 32 47

> 1 t/m 2 weken 96 90 47 44 42 37 56

> 2 weken t/m 1 maand 213 186 128 90 84 109 107

> 1 t/m 3 maanden 526 440 330 299 279 278 263

> 3t/m 6 maanden 316 342 331 284 344 368 359

> 6 t/m 9 maanden 39 63 67 101 99

> 9 maanden t/m 1 jaar 1 29 39 58 56 44

> 1 t/m 2 jaar 2 7 15 12 26 25

totaal 1.175 1.086 946 871 914 1.007 1.000

Tabel 19: Strafrechtelijke jeugdmaatregelen (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen,
plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling en jeugd-tbs)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

gekwalificeerde diefstal
(incl. braak) 16 8 43 36 48 29 23

eenvoudige diefstal 1 2 2 1 2

geweldsdelicten 66 84 144 133 175 171 164

Opiumwet 1 6 2 1 6 2

overige strafzaken 6 11 15 24 22 25 32

totaal 89 104 210 197 247 233 221
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Wiskundig model

3.1 Jukebox-volwassenen

In deze paragraaf wordt het Jukebox-volwassenenmodel in formules beschreven. Het

model is onderverdeeld in zes misdrijfcategorieën:

i=1 voor geweldsmisdrijven,

i=2 voor eenvoudige diefstallen,

i=3 voor gekwalificeerde diefstallen,

i=4 voor rijden onder invloed/weigeren bloedproef,

i=5 voor misdrijven tegen de Opiumwet en

i=6 voor overige misdrijven.

Verder kunnen de vrijheidsstraffen in vijf duurcategorieën worden onderverdeeld:

j=1 voor gevangenisstraffen korter dan'l maand,

j=2 voor gevangenisstraffen van en met 1 maand tot 6 maanden,

j=3 voor gevangenisstraffen van en met 6 maanden tot 1 jaar,

j=4 voor gevangenisstraffen van en met 1 jaar tot 3 jaar en

j=5 voor gevangenisstraffen van en met 3 jaar en langer.

In de formules wordt onderstaande notatie aangehouden:

A = eerste verschil (AXt = Xt - Xt-t)

In = natuurlijke logaritme

A In = eerste verschil van natuurlijke logaritme - A groeivoet (procentuele

stijging)

A = aantal niet-westerse allochtone jongemannen in de leeftijdscategorie

15-24 jaar

Alc = alcoholverbruik in liters

B = aantal inwoners van Nederland

C ij = capaciteitsbehoefte voor voor misdrijfcategorie i (i=1,...,6) en van

duurcategorie j (j=1,....5)

Dcng = dummy voor de periode dat het CJIB boetes afhandelt.

D. = aantal misdrijven per hoofd van misdrijfcategorie i (i=1,2,3,6)

Dr = aantal opiaatgebruikers

Du, = gemiddelde duur uitgesproken gevangenisstraffen voor misdrijfcategorie i

(i=1,2,3,6)
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DuTa = gemiddelde duur van voorlopige hechtenissen die gevolgd worden door

een taakstraf

Dub" = gemiddelde duur van voorlopige hechtenissen die gevolgd worden door

tbs

Dum91 = dummyvariabele voor 1991 (1 in 1991 en 0 in andere jaren)

Dum92 = dummyvariabele voor 1992 (1 in 1992 en 0 in andere jaren)

Dum93 = dummyvariabele voor 1993 (1 in 1993 en o in andere jaren)

Dum94 = dummyvariabele voor 1994 (1 in 1994 en 0 in andere jaren)

Dumbl = dummyvariabele voor de invoering van het blaaspijpje (0 voor de periode

1956-1974, 1 voor 1975 en 2 voor de periode 1976-1999, (Dumbl is dus

1 voor 1975 en 1976 en 0 elders)

Dumbps = dummyvariabele voor de invoering van het BPS-systeem (0 voor de

periode 1956-1988, 1 voor de periode 1989-1993 en 0 voor de periode

vanaf 1994)

Dumr = dummyvariabele voor de reorganisatie van de politie (0 voor de periode

vóór de reorganisatie, d.w.z. voor de periode 1956-1993, en 1 voor de

periode erna, d.w.z. voor de periode 1994-1999), die alleen van toe-

passing is voor misdrijfcategorie 4 (rijden onder invloed/weigeren

bloedproef)

Gij
= het aantal gevangenisstraffen per hoofd voor misdrijfcategorie i (i=1,...,6)

en van duurcategorie j (j=1,...,5)

Gbaf = aantal afgedane geldboetes

Gbf = gemiddeld boetebedrag (gecorrigeerd voor inflatie)

1 = aantal jongemannen in de leeftijdscategorie 15-24 jaar

M = aantal in Nederland aanwezige motorvoertuigen

oi = aantal ophelderingen per hoofd van misdrijfcategorie i (i=1,...,6)

Oi/Di = ophelderingspercentage voor misdrijfcategorie i (i=1,2,3,6).

mislukt
pGb

mislukt
pTa

VH
PT,

VH
Ptbs

= percentage geldboetes dat wordt omgezet in een subsidiaire hechtenis

= percentage mislukte taakstraffen

= percentage voorlopige hechtenissen dat gevolgd wordt door een taakstraf

= percentage voorlopige hechtenissen dat gevolgd wordt door tbs

per2 = dummyvariabele voor het opvangen van een afwijkende trendmatige

ontwikkeling in de periode vanaf 1980 (0 voor de periode 1956-1979

en 1 voor de periode 1980-1999)
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S = totaal aantal straffen (= schuldigverklaringen rechter plus transacties OM)

per hoofd

Si = aantal straffen (=schuldigverklaringen rechter plus transacties OM) per

hoofd voor misdrijfcategorie i (i=1,....6)

Si/Oi = bestraffingspercentage voor misdrijfcategorie i (i=1,2,3,6).

Sch = aantal gescheiden personen

Ta = aantal taakstraffen

tbs = aantal tbs-opleggingen

Th = waarde van de Theilcoëfficiënt (maatstaf voor inkomensspreiding)

VH = aantal voorlopige hechtenissen

VHTa = aantal voorlopige hechtenis gevolgd door een taakstraf

VHtbs = aantal voorlopige hechtenis gevolgd door tbs

VVGb = subsidiaire hechtenis

VVTa = celbeslag als gevolg van mislukte taakstraffen

W = aantal werklozen en arbeidsongeschikten

Xp = het totale volume van de ingezette middelen (personeel plus materieel)

bij de politie

Xpi = het volume van de ingezette middelen (personeel plus materieel) bij de

politie, ingezet voor het ophelderen van misdrijven van productiecategorie

ofwel misdrijfcategorie i (i=1,....6)

Xr = het totale volume van de ingezette middelen (personeel plus materieel)

bij de rechtspraak

Xri = het volume van de ingezette middelen (personeel plus materieel) bij de

rechtspraak, ingezet voor het bestraffen van misdrijven van productie-

categorie ofwel misdrijfcategorie i (i=1,....6).

Y = totaal netto besteedbaar inkomen

zi = zitkans, ofwel het aantal gevangenisstraffen per straf, voor

misdrijfcategorie i (i=1,2,3,6)

In dit model is Di, Oi, Si en Gif endogeen, dat wil zeggen dat ze door het model bepaald

worden. De vergelijkingen voor Di, Oi, Si worden simultaan geschat. Voor de haalmisdrij-

ven rijden onder invloed/weigeren bloedproef (i=4) en misdrijven tegen de Opiumwet (i=5)

worden geen criminaliteitsvergelijkingen geformuleerd omdat de registratie hier vrijwel

steeds ook een opheldering is. Geschatte vergelijkingen worden met '=' aangegeven,

terwijl definitievergelijkingen met 'a' worden aangegeven.
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Geweld
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S1

A1nlG`'3! =-0,00132
S1)

A In^G1,4 i =-0,00113

S1J

A I n^ Gs-111 l = - 0,00036

C1 1 e 0,5 x 365 G1 , + 365 G1,1,-1 + 365 G1,1,_2

+ [365 - 0,5 (1460 - 1416,5)(1460 - 1416,5) / 365] G1,1,-3

+ [0,5 (1416,5 - 1095) (1416,5 - 1095) / 365] G1,1, 4

c1,2 - 0,5 x 365 G,,2 + 365 - 0,5 (730 - 411,4) (730 - 411,4) / 365] G

+ [0,5 (411,4 - 365) (411,4 - 365) / 365] G1,2-2

c1 3 a 212,7 - 0,5 x 212,7 x 212,7 / 365] G13 + (0,5 x 212,7 x 212,7 / 365] G1,3,-1

c1 4 a [82,8 - 0,5 x 82,8 x 82,8 / 365] G1 4 + [0,5 x 82,8 x 82,8 / 365] G1,4,-1

c1 5 s 17,9 - 0,5 x 17,9 x 17,9 / 365] G1 5 + [0,5 x 17,9 x 17,9 / 365] Gt,s,-1
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Eenvoudige diefstal
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(192 D2,_1)° 0,1

Xp2'(518D1,-1)°'1+(19202,-1)°'1+(53203,-1)011+(124Alc-1)°'1+(465Dr l)0'1+(19206,-1)0,1 Xp

(1920 21)°'7

Xr2 6 (518 0 1,-1)°'7 + (192 02,-1)0,7 +(5320 3,-1)°'7 + (124 04,-1)°'7 + (465 05,-1)°'7 + (192 06,-1)0,7 Xr

02l S2l J
A In D2 = - 0,942 A In( I - 0,308 A In( I - 0,223 A In z2,-1 - 0,037 A In Dut 1 + 0,848 A In -

D2 -1 02 -1 B

+ 0,043 Dumbps - 0,040 Dumbps_1

AInO2=-0,388AInB+0,612AInD2+0,048AinXp2

A In S2 = - 0,041 + 0,102 per2 - 0,333 A In B + 0,667 A In 02

A In(G2,11 = - 0,00002
S2 JJ

A In( G2,2 1 = - 0,00010

S2

A 1n(G2,31 = - 0,00021

S2

A in(G?'4l = 0,00040
S2

A In 2,1SJ = 0,01550
S2

C2,1a0

c2,2 a 0,5 x 365 G2,2 + [365 - 0,5 (730 - 351,4) (730 - 351,4) / 365] G2 2; 1

+ [0,5 (351,4 - 365)(351,4 - 365) 13651 152,2-2

C2 2,3 9 [189,3 - 0,5 x 189,3 x 189,3 / 365] G2 2,1 + [0,5 x 189,3 x 189,3 / 365] G2 3,_1

C2 4 a [59,0 - 0,5 x 59,0 x 59,0 / 365 G2 4 + [0,5 x 59,0 x 59,0 / 365] G2,4,_1

c2 5 a [13,2 - 0,5 x 13,2 x 13,2 / 365] G2 5 + [0,5 x 13,2 x 13,2 / 365] G2 5,-1
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Gekwalificeerde diefstal

140

,_

Xp30(518D1,-1)°''+(192D2,-1)°'1+(532D3,-1)°'1 +(124A1c-1)°'1+(465Dr_1)°'1+(192D 6,-1)°'1Xp

(532 03,-1)° 0,7

Xr3 a (518 01,-1)°'7 +(1920 2,-1)°'7 +(5320 3,-1)°'7 + (124 04,-1)°'7 + (465 05,-1)°'7 + (192 06,-1)°,7 Xr

W M
A In D3 = - 0,213 A In z3, 1 - 0,430 A In Du3, 1 + 0,760 A In - + 0,803 A In -

B B

A In 03 = - 0,074 + 0,170 A In B + 1,170 A In D3 + 0,133 A In Xp3

A In( S3 = -l 0,631 A In B + 0,369 A In 03 + 0,673 A In Xr3

G3''A Inl I
S3J

= - 0,00005

A In ( GS'2 = - 0,00065
/3 J

A 1n(G3,31 =

S3 JJ - 0,00102

(
G341

I 00171=nA
ll S3 J

0,

A In (G3 = 0,00300
S3

C3 1 B 0,5 x 365 G3 1 + 365 G3,1,-1 +365G 3,1,-2

+ [365 - 0,5 (1460 - 761,5)(1460 - 761,5) 13651 G3,1,-3

+ [0,5 (761,5 - 1095)(761,5 - 1095) / 365] G3,1,_4

C3 2 B 0,5 x 365 G3 2 + [365 - 0,5 (730 - 368,1) (730 - 368,1) / 365] G3,2,_1

+ [0,5 (368,1 - 365) (368,1 - 365) 13651 G3,2,-2

C3 3,3 B [203,1 - 0,5 x 203,1 x 203,1 / 365] G3 3,3 + [0,5 x 203,1 x 203,1 / 365] G3,3,_1

C3,4 B [71,6 - 0,5 x 71,6 x 71,6 / 365] G3 4 + [0,5 x 71,6 x 71,6 / 365] G3,4,_1

C3 5 0 [ 17,9 - 0,5 x 17,9 x 17,9 / 365] G3 5 + [0,5 x 17,9 x 17,9 / 365] G3,5,_1

(532 D3 1)°"
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Rijden onder invloed
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(124 Alc_1)°'1

Xp4e(518D1,-1)0'1+(192D2,-1)0'1+(532D3,-1)°'1+(124A1c-I)°'1+(465Dr_1)0,1+(192D6,-I)°'1Xp

(12404,1) 0,7

Xr4 a (518 O1,-1)°'7 + (192 O2,-1)°'7 + (532 O31-1)°'7 + (124 O4,-1 )1'7 + (465 O5,-1)°'7 + (192 O6,-1)°,7 Xr

A In 04 = - 0,577 A In B + 0,427 A In Alc + 0,049 A In Xp4 - 0,155 A Dumr + 0,321 A Dumbl

A In S4 = - 0,226 A In B + 0,774 A In 04 + 0,425 A In Xr4

AIn(G4,10

ll S4

A In(G4,2^ =0

ll S4

A In^ G4'31 = - 0,00002

S4

A ln^4'4l = - 0,00028
S4 J

A InI G4,5 I = - 0,00229
`` S4 J

c41a0

c4,2 a 0

c43e0

c4 4,4 a [61,8 - 0,5 x 61,8 x 61,8 / 365] G4 4,1 + [0,5 x 61,8 x 61,8 / 365] G4,4,_1

c4 5 a [16,1 - 0,5 x 16,1 x 16,1 / 365] G4 5 + [0,5 x 16,1 x 16,1 / 365] G4,5._1
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Opiumwet

(465 Dr_1)0,1

Xp5
9

(518 D 1,-1)°'1 + (192 D 2,-1 ) °'1 + (532 D3,-1)°'1 + (124 Alc-1)°'1 + (465 Dr_1)0,1 + (192 D6,-1)0,1 Xp

) °,7(46505
X

,- 1
r5 6

(51801,1) 0,7 +(19202,-1 ) °'7 +(5320 3,-1)°'7 + (124 O4,-I)°'7 + (465 05,-1)°'7 + (192 06,-1)0,7 Xr

AIn05=-0,162AInB+0,838AInDr

A In S. = 350,767

lnl GS '1 I = - 0,00134
s)

A In( GS'2l = - 0,00108

5 J

A ln( G5,3 I = - 0,00172
Ss /I

0 In(Gs'41 = - 0,00485

S5

d1n(G11S 0,00108
S5 J/I

== -

C5 1 - 0,5 x 365 G5 1 + 365 G5,1,_1 + 365 G5 1-2

+ [365 - 0,5 (1460 - 1088,9) (1460 - 1088,9) / 365] G5,1, 3

+ [0,5 (1088,9 - 1095)(1088,9 - 1095) / 365] G5,1, 4

C5 2 - 0,5 x 365 G5 2 + [365 - 0,5 (730 - 440,1) (730 - 440,1) / 365] G5,2,-1

+ [0,5 (440,1 - 365) (440,1 - 365) 13651 G5,2-2

c5 5,3 e [212,2 - 0,5 x 212,2 x 212,2 / 365] G5 3 + [0,5 x 212,2 x 212,2 / 365] G53_1

C1,4 6 [77,2 - 0,5 x 77,2 x 77,2 / 365] G„, + [0,5 x 77,2 x 77,2 / 365] G5,4,_1

C1 5 a [17,4 - 0,5 x 17,4 x 17,4 / 365] G„, + [0,5 x 17,4 x 17,4 1 365] G5,5,-1
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Overige delicten

143

(192 D6,1) 0,1

Xp6 (518 D1,-1)0'1 + (192 D 2,-1)0'1 + (532 D 3,-1)0'1 + (124 Alc-1)°'1 + (465 Dr_1)°'1 +(192D 6,-1)0'1 Xp

(1920 6,1) 0,7
Xr6

(518 0i,-1)°'7 + (192 O2,-1)°'7 + (532 O3,-I)°'7 +(1240 4,-1)°'7 +(4650 5,-I)°'7 + (192 06,-1)0,7 Xr

A In D6 = - 1,166 A In I D6^ 0,479 i In -- 1- 0,268 i In z6, 1 - 0,168 A In Du„-1
0

A In 06 = - 0,038 per2 - 0,411 A In B + 0,589 A In D6

A In( S6 = 0,035 per2 - 0,899 A In B + 0,101 A In 06 + 0,099 A In Xr6

A lnl G63 } = 0,00003

` S6ll

A In( G6'21 = 0,00006
11 S6

A ln6,31 = - 0,00020
S6 1111

A In(G6,4l = - 0,00004

S6 JJ

A ln( Gs,s 1 = - 0,00055
ll S6 /I

C6 6,1 s 0,5 x 365 G6 6,1 +365G 6,1,-1 + 365 G6,),-2

+ [365 - 0,5 (1460 - 1041,0)(1460 - 1041,0) / 365] G6,1, 3

+ [0,5 (1041,0- 1095)(1041,0- 1095) / 365] G6,1, 4

C6 2 - 0,5 x 365 G6 6,2 + [365 - 0,5 (730 - 399,5) (730 - 399,5) 13651 G6,2,-1

+ [0,5 (399,5 - 365) (399,5 - 365) / 365] G6,2-2

c63 0 [208,1 - 0,5 x 208,1 x 208,1 / 365] G63 + [0,5 x 208,1 x 208,1 / 365] G6,3,_1

C64 s [69,1 - 0,5 x 69,1 x 69,1 1365] G64 + [0,5 x 69,1 x 69,1 13651 G6,4,-1

C6 5 0 [16,9 - 0,5 x 16,9 x 16,9 / 365] G6 5 + [0,5 x 16,9 x 16,9 / 365] G6,5,-1
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Mislukte taakstraffen

VVTaaPTa,_lkt Ta _1x1,25x85/2/365

Vervangende hechtenis

VVGb - PGbi lukt x GbaJ x Gb 2 / 50 / 365

WGb = (0,001 + 0,003 DCJJB) Str 2

Voorlopige hechtenis bij taakstraffen

VHTa a PTa x VH x' Ta

VHTa = (0,006 + 0,002 t) Ta

Voorlopige hechtenis bij tbs zonder onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
VH VH

VHtbs ®P tbs x VH x Du tbs

VHtbs = 0,143 tbs

Extra capaciteit

CX = 666,739 + VVTa + VVGb + VHTa + VHtbs

Totale celcapaciteit

6 5

CTotaal 0 CX + 2 2 Ci,l
i=1 j=1

Taakstraffen

Ta
pTa-x100

S

Pr'

PT.,-1

= 0,449 - 0,036 pTa,-1

144

Tbs-opleggingen

á tbs = 0,42857
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3.2 Jukebox-jeugd

1 45

In deze paragraaf wordt het Jukebox-jeugdmodel in formules beschreven. Het model is

onderverdeeld in vier misdrijfcategorieën:

i=1 voor geweldsmisdrijven,

i=2 voor gekwalificeerde diefstal,

i=3 voor eenvoudige diefstal,

i=4 voor overige misdrijven,

e = eerste verschil (eXl = Xl - Xl_1)

ALI1217 = eerste-generatieallochtonen 12 t/m 17 jaar

AL21217 = tweede-generatieallochtonen 12 t/m 17 jaar uit arme landen

B = omvang totale bevolking

B011 = aantal 0- t/m 11-jarigen

B017 = aantal 0- t/m 17-jarigen

B1217 = aantal 12- t/m 17-jarigen

Bgi = benuttingsgraad voor misdrijfcategorie i (i=1,...,4)

Bp = bezettingspercentage

CB = civiele plaatsen in behandelinrichtingen

Cr = crisisopvang

exp = macht met grondgetal e (-2,7)

Hv = Halt-verwijzingen exclusief vuurwerk

Ink = inkomen

jaar = jaar van waarneming

JDi = aantal in eerste aanleg opgelegde jeugddetenties voor misdrijfcategorie i

(i=1,...,4)

JD i = duur jeugddetentie voor misdrijfcategorie i (i=1,....4)

In = natuurlijke logaritme

Mb = mobiliteit (immigratie plus binnenlandse migratie)

Mko11 = ots-maatregelen kinderbescherming bij kinderen van 0 t/m 11 jaar

Mk1217 = ots-maatregelen kinderbescherming bij kinderen van 12 t/m 17 jaar

PIJ = aantal PIJ-maatregelen

Pki = pakkans (minderjarigen en volwassenen samen) voor misdrijfcategorie i

(i=1,...,4)

Pll = plafond logistische groei voor misdrijfcategorie i (i=1,...,4)

reorg = reorganisatie bij de politie (1 voor de jaren 1993 en 1994, 0,5 voor 1995

en 0 voor de overige jaren)

Sk = aantal kinderen waarvan de ouders dit jaar gescheiden zijn

TOI = taakstraffen OM voor misdrijfcategorie i (i=1,...,4)

trend = autonome ontwikkeling
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TZ = totaal aantal taakstraffen ZM

TZi = taakstraffen ZM voor misdrijfcategorie i (i=1,....4)

v = totaal aantal minderjarige verdachten

v1 = minderjarige verdachten voor misdrijfcategorie i (i=1,....4)

Vw = Halt-verwijzingen vuurwerk

W = aantal werklozen en arbeidsongeschikten

X = aantal extra cellen

Instroom minderjarigen (langetermijnvergelijkingen)

Mk011 Mb Ink Sk
In = - 4,644 + 0,0882 trend + 0,584 In - - 3,001 In - - 1,0087 In

B011 B011 B B017

In
Mk1217 Mb

= - 5,264 + 0,0565 trend + 0,417 In
B1217 B1217

v
In 1 = - 7,257 + 0,00577 trend + 0,696 In Pk,

B1217

- 1,717 In Ink- - 0,563 In Sk-
B B017

+ In [1 + 18,33( AL + 62,94 AL21217 ` ^ BL2121i) ]
l 1217 )-1 1217 J-1

V2 Sk Ink
In = - 5,213 + 0,274 In Pk2 + 0,446 In - + 1,033 In -

B1217 B017 B

V3
= 1,952 - 0,00675 trend + 0,657 In Pk3 + 0,453 In Sk + 0,303 In w - 0,134 reorg

B1217 B017 B

V
^5 ^ a

= 0,00154

B1217

Halt

Hv=Vx
1,336

1 + exp [- 0,249 (jaar - 1990,7)1
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O Vw = 249,9 - 0,144 [Hv + Hv(-1)] / 2
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Taakstraffen OM

TOi.BgixV1

Bgi =
Pl.

1 + exp [- 1,1 (jaar- 1995,6)]

waarbij

Pil = 0,220

Pl2 = 0,133

P13 = 0,080

P14 = 0,171

Taakstraffen ZM

TZi = Bgi x V1 1

waarbij

ABg1 = 0,024

ABg2 = 0,006

ABg3 = 0,008

áBg4 = 0,009

PIJ-maatregelen

PIJ 0,035 - 0,0057
- = 0,0057 +

Vi,1 1 + exp [- 0,67 (jaar - 1993)]

Jeugddetentie

Wi = Bgi x Vi,_,

waarbij

ABg1 = -0,00226

ABg2 = -0,00111

AB93 = 0,00009

ABg4 = 0,00046

i Wi = ci

waarbij

c1 = 3,1

c2 = 1,8

c3 = -4,3

c4 = -0,02

147
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Extra cellen

4

TZ-1TZl
1=1

X = - 52,8 + 0,0266 TZ + 0,542 PIJ

Crisisopvang

Cr
0,01 - 0,00175 iBp

Mk1217

Civiele plaatsen behandelinrichtingen

A

3 4

CB = G I Ok x [0,0676 + 0,000225 (trend - k) - 0,000675 Bp_k ] x 1 0,2 M-k-h)

k=0 l h=0

Ro=5, R1=7, a2=3, 53=1

148

M= 0,2 x [Mk1217 + Mk1217,1 + 0,9 Mk1217,2 + 0,1 Mk011,11,2

+ 0,7 Mk1217; 3 + 0,3 Mk011,_3 + 0,5 Mk1217; 4 + 0,5 Mk011,-4 1
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Samenvatting en conclusies evaluaties

De tekst in paragraaf 4.1 is overgenomen uit Spapens e.a. (2001) en de tekst in paragraaf

4.2 is overgenomen uit Bomhoff e.a. (2002).

4.1 IVA-rapport

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie

(WODC) werkt aan verbetering van prognosemethoden via modelontwikkeling. In aanslui-

ting op het ontwikkelde model Jukebox-1 voor meerderjarigen is, specifiek voor justitiële

jeugdvoorzieningen, het model Jukebox-2 vervaardigd (de naam Jukebox is afgeleid van

JustitieKetenmodel).

Het model bestaat uit twee submodellen: een instroomdeel (verklaringsmodel) en een

afdoeningsdeel. Er is een onderscheid gemaakt tussen het civielrechtelijke en het straf-

rechtelijke traject. Binnen dat laatste traject worden submodellen gebruikt voor de cate-

gorieën geweldsdelicten, eenvoudige diefstal en gekwalificeerde diefstal. Ontwikkelingen

in het instroomdeel van het model worden verklaard door middel van de toepassing van

variabelen zoals gemiddeld inkomen, echtscheiding, le- en 2e-generatie allochtonen,

pakkans en migratie. Deze variabelen worden gebruikt om maatschappelijke ontwikke-

lingen te modelleren die in het ontwikkelde model een effect vertonen op probleemgedrag

en jeugdcriminaliteit.

Voordat het model wordt toegepast voor het doen van prognoses dient een externe

evaluatie te worden uitgevoerd naar de plausibiliteit van de verklarende variabelen en

verklaringsrelaties in het model. IVA Tilburg heeft deze evaluatie uitgevoerd. Aan de

technische aspecten van het model wordt in het onderzoek geen aandacht besteed. De

evaluatie is uitgevoerd door middel van een analyse van het model, literatuuronderzoek

en de raadpleging van deskundigen uit de onderzoeks- en beleidspraktijk. Aan laatst-

genoemden zijn onderdelen van het verklaringsmodel voorgelegd. De evaluatie is daarmee

niet te beschouwen als een representatief oordeel van Nederlandse deskundigen, maar als

een inhoudelijke beschouwing die in de eerste plaats voor rekening komt van de

onderzoekers.

Uit de modelmatige beschouwing van Jukebox-2 komen twee probleempunten naar voren.

Ten eerste is niet systematisch beschreven welke aspecten die voortvloeien uit theore-

tische bevindingen precies worden geoperationaliseerd. Ten tweede is niet eenduidig

omschreven wat de aard van de veronderstelde causale relaties op macroniveau is. Dit

gaat ten koste van de interpreteerbaarheid van het verklaringsmodel. Deze relaties zouden
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nader kunnen worden uitgewerkt in een conceptueel kader. Aan de hand van literatuur

die inzichten geeft in de relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en criminaliteit

kunnen verklaringsrelaties op macroniveau nader worden onderbouwd.

In het model Jukebox-2 worden, met uitzondering van één submodel, CBS-cijfers toe-

gepast (gebaseerd op de politieregistratie). Alleen in het submodel voor geweldsdelicten

(strafrechtelijk traject) maakt Jukebox-2 gebruik van cijfers van het Openbaar Ministerie.

Deze keuze is op zichzelf verdedigbaar, in verband met een verstoring in de tijdreeks van

politiecijfers vanwege registratie effecten. Echter, op termijn kan waarschijnlijk worden

teruggekeerd naar politiecijfers. Vanwege de eenduidigheid van de toegepaste gegevens

verdient dit de voorkeur.

In vergelijking met het 'oude' tijdreeksmodel dat tot nu toe werd toegepast voor het

maken van prognoses voor de behoefte aan sanctiecapaciteit voor jeugdigen, heeft een

verklaringsmodel zoals Jukebox-2 in potentie de meerwaarde dat het ook inzicht biedt in

maatschappelijke ontwikkelingen. Vanwege de moeilijke interpreteerbaarheid van het

model is die meerwaarde op dit moment nog beperkt. Navolgend worden de toegepaste

variabelen en de respectievelijke discussiepunten behandeld.

De relaties in het model met betrekking tot de variabele gemiddeld inkomen kunnen op

macroniveau theoretisch worden geduid. Deze variabele verwijst enerzijds naar materiële

welvaart, waaruit een negatieve relatie met criminaliteit kan worden afgeleid. Anderzijds

kan ook een verband worden gelegd met een afnemende sociale cohesie als gevolg van

economische ontwikkelingen (bijv. 24-uurseconomie). Binnen het model Jukebox-2

vertoont de variabele gemiddeld inkomen ook zowel een negatieve als positieve relatie.

Modelmatig is een dergelijke 'dubbele' effectrelatie minder wenselijk, omdat eenduidige

interpretatie erdoor wordt bemoeilijkt. Idealiter zou deze variabele dan ook moeten kun-

nen worden vervangen door variabelen die het negatieve dan wel het positieve verband

verklaren. Dat is in de praktijk echter lastig, aangezien goede tijdreeksgegevens door-

gaans ontbreken.

De variabele migratie is in het model Jukebox-2 een optelsom van twee deelaspecten,

namelijk van immigratie in Nederland en binnenlandse verhuisbewegingen. Binnen het

model is niet beschreven naar welke theoretische relatie middels deze combinatie wordt

verwezen. De samenstelling van de variabele migratie levert op macroniveau conceptuele

problemen op. Immigratie is op macroniveau primair te duiden als een variabele die

verband houdt met integratieproblematiek. De vraag blijft open welke macrorelatie de

variabele verhuisbewegingen heeft met criminaliteit. In de huidige vorm achten wij de

samenstelling van deze variabele conceptueel niet acceptabel. Binnen het model zouden

de variabelen immigratie en binnenlandse verhuizingen afzonderlijk kunnen worden

gebruikt, op voorwaarde dat een goede conceptuele duiding van de laatstgenoemde



Samenvatting en conclusies evaluaties 151

variabele plaatsvindt en voorts de mogelijke overlap met andere variabelen in het model

(bijvoorbeeld immigratie-le generatie allochtonen en verhuisbewegingen-echtscheiding)

wordt getoetst.

Echtscheiding verwijst op microniveau naar problematische relaties binnen het gezin en

is in dat opzicht een relatie die (theoretisch) kan worden geduid. De macrorelatie tussen

het aantal echtscheidingen en probleemgedrag en criminaliteit van jeugdigen is minder

eenvoudig te leggen. Binnen het model Jukebox-2 heeft de variabele echtscheidingen

een dubbel effect. Enerzijds is er sprake van een negatieve relatie met probleemgedrag in

het civielrechtelijke traject, anderzijds van positieve relaties als het gaat om het verband

tussen echtscheidingen en eenvoudige en gekwalificeerde diefstal. Op microniveau is

vooral te verwachten dat echtscheiding samenhangt met een toename van probleemge-

drag of jeugdcriminaliteit (een positieve relatie derhalve). De negatieve relatie binnen het

model Jukebox-2 is derhalve inhoudelijk niet goed interpreteerbaar. Deze variabele zou

daarom idealiter moeten worden vervangen door een variabele die een effect in slechts

één richting vertoont en die tevens eenduidig interpretabel is. Het is ook hier de vraag

voor welke variabelen ook tijdreeksgegevens beschikbaar zijn.

De variabelen le en 2e generatie allochtonen vertonen binnen het model Jukebox-2 een

positief effect in relatie tot geweldsdelicten. Deze relatie is zowel op micro- als op macro-

niveau conform hetgeen uit theoretische en praktische inzichten kan worden afgeleid. Op

macroniveau verwijst deze variabele primair naar integratieproblematiek.

Pakkans heeft in het model Jukebox-2 een positief effect in alle submodellen die te maken

hebben met het strafrechtelijke traject. Op microniveau is het verband tussen pakkans en

crimineel gedrag volgens geïnterviewden onderhevig aan twijfel, aangezien daders vaak

niet op de hoogte zijn van de feitelijke pakkans. Op macroniveau kan pakkans vooral

worden beschouwd in de zin van het feit dat een gemiddeld hogere pakkans samengaat

met meer verdachten en dus een grotere instroom bij justitie tot gevolg heeft. Deze relatie

is derhalve als plausibel te beschouwen.

Bij de variabele reorganisatie van de politie tot slot, is niet goed af te leiden wat de effec-

ten van deze operatie zijn geweest op het optreden van de politie. Wel kunnen argumen-

ten worden aangedragen voor het bestaan van een effect op macroniveau, dus in die zin

is de toepassing van deze variabele in zekere zin verdedigbaar. Een aandachtspunt is in

hoeverre mogelijke interferentie met andere ontwikkelingen een rol speelt (bijvoorbeeld de

effecten van het rapport van Montfrans). Voorts is het de vraag hoe lang de invloed van

deze variabele in de toekomst zal blijven doorwerken.

Geconcludeerd kan worden dat in het model Jukebox-2 enkele variabelen zijn opgenomen

die problematisch zijn. Dit geldt vooral voor migratie. De toepassing van deze variabele in
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de huidige vorm levert conceptuele en interpretatieproblemen op. Vanuit dat oogpunt

dient zij tenminste te worden gesplitst in immigratie enerzijds en verhuisbewegingen

anderzijds.

De variabele echtscheiding geeft eveneens aanleiding tot vragen. Op macroniveau is

sprake van een 'dubbele' effectrichting en tevens kunnen de verklaringsrelaties met be-

trekking tot deze variabele moeilijk worden geduid. Ook de variabele gemiddeld inkomen

vertoont dit dubbele effect, maar dat kan bij hier wel op macroniveau worden verklaard.

Bij de variabele reorganisatie van de politie is het bestaan van een macro-effect beargu-

menteerbaar, maar niet geheel zonder vraagtekens. Met name de relaties tussen de

variabelen le en 2e generatie allochtonen en pakkans zijn plausibel op macroniveau.

De onafhankelijkheid van de deelmodellen binnen Jukebox-2 is een laatste punt van

aandacht. Volgens sommige geïnterviewden lopen civielrechtelijke en strafrechtelijke

trajecten in de praktijk soms door elkaar. Deze keuze zou tot op zekere hoogte meer

worden bepaald door de verwachting die men heeft van de opvoedkundige werking van

een maatregel of strafoplegging, dan van de aard van het probleemgedrag of de gepleeg-

de delicten. In het kader van deze evaluatie kon niet aan de hand van harde gegevens

worden bepaald hoe groot deze veronderstelde overlap is. Indien sprake is van kleine

overlap geeft dit geen problemen voor het model. Indien sprake is van een substantiële

overlap zou het model eventueel kunnen worden bijgesteld, vanuit inhoudelijke

overwegingen.

De hamvraag is uiteraard of de uitkomsten van het model ook voor de beleidspraktijk

bruikbaar zijn. De prognoses die met een model als Jukebox-2 worden gemaakt kunnen

immers grote impact hebben op de hele civiel- en strafrechtelijke keten. De kwaliteit van

de prognoses vormde geen onderdeel van deze evaluatie. Een check die door de opstel-

lers van Jukebox-2 zelf is uitgevoerd wijst uit dat Jukebox-2 gemiddeld niet beter of

slechter voorspelt dan het oude tijdreeksmodel. Aangezien tevens geconcludeerd is dat

het model Jukebox-2, zij het beperkte additionele inzichten in verklaringsrelaties biedt,

zou het model derhalve toegepast kunnen worden. Dit neemt niet weg dat verdere ont-

wikkeling van het model nodig is, met name in conceptuele zin. De gebruikte variabelen

in het model en de duiding van de achterliggende maatschappelijke factoren dienen

explicieter te worden omschreven zodat daarmee bij de interpretatie en het gebruik van

de prognosecijfers rekening kan worden gehouden.

4.2 NYFER-rapport

1 Het aantal gevangenen is in Nederland ten opzichte van andere Europese landen het

sterkst gestegen: van een lage positie in de jaren negentig naar een middenpositie in

2000. Dit is niet alleen een gevolg van meer of zwaardere vormen van criminaliteit,
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maar ook van langere straffen. Dit geldt met name tot 1997, in de laatste jaren is dit

niet meer het geval. De pakkans is gedaald en de strafkans is weinig gestegen.

2 Het huidige Jukebox-1 model is een jaarmodel dat gebruikt kan worden voor de

beleidsneutrale prognose van de cellenbehoefte op lange termijn. In het Jukebox-1

model wordt criminaliteit alleen op basis van sociologische factoren, pakkans en

strafkans verklaard en geprognosticeerd. Een nieuwe techniek maakt het mogelijk om

de relatie van deze variabelen met criminaliteit beter te specificeren aan de hand van

hun onderlinge samenhang. Ze kunnen worden meegenomen in een combinatie van

een tijdreeks model met een verklaringsmodel als aanvullende informatie (VEC-model).

Het gebruik van een VEC-model biedt ook beter het hoofd aan problemen van non-

stationariteit.

3 De ontwikkeling in gevangenisstraffen is, naast criminaliteit, ook sterk afhankelijk

van beleid. Helaas zijn beleidseffecten vooraf niet altijd even goed in te schatten.

Voorspellingen op lange termijn zijn vooral ook daarom weinig betrouwbaar. Het is

dan ook nodig om te zorgen voor goede substituten voor celstraffen, dan wel een

terugkoppeling te accepteren van bezetting naar strafmaat.

4 Hoogfrequente cijfers bieden nuttige, aanvullende informatie voor korte termijn

management. Gegevens over de werk%k aanwezige voorraad moeten beter verzameld

en gebruikt worden, liefst aan de hand van een eerva/ka/endei en gecombineerd met

een prognose van de stroom. Op korte termijn kan winst geboekt worden met een

'early warning' systeem, onder andere op basis van de vervalkalender. Als doelstelling

kan beoogd worden om vóór 2003 meer licht te werpen op de mogelijkheden van een

dergelijk systeem voor het inspelen op de cellenbehoefte. De ervaring van de Amster-

damse politie, die met een soortgelijke, maar minder gecompliceerde, uitdaging

kampt, kan als een voorbeeld dienen.

5 Idealiter zou de voorspelling van de pakkans en de strafkans op lange termijn moeten

worden gemaakt aan de hand van percentages en niet aan de hand van de ratio's

van geprognosticeerde, trendmatige variabelen. Hiervoor is wel een aanzienlijke ver-

betering in de huidige informatievoorziening noodzakelijk.

6 De marge in de capaciteit is in 2000 gereduceerd van 7,8 % naar 3,8 a/o. Gezien

ontoereikende mogelijkheden voor substitutie tussen individuele celstraf en andere

maatregelen had dit beter niet kunnen gebeuren. ^

7 De onzekerheid in prognoses v,por één jaar vooruit is al circa 5,6 % (Berekend op

basis van internationale vergelijking). Binnen een jaar zijn er pieken in de bezetting.

Hier moet men rekening mee houden aan de hand van een 'seizoensmarge' van 3 à 4

%. Een standaard (lichte) onderbezetting met een gemakkelijker opvang van pieken

kan in resultaat goedkoper zijn (en gezonder voor het personeel) dan een continu

hoge bezetting met allerlei kunst- en vliegwerk tijdens de piekmomenten.

8 Binnen het huidige systeem is minimaal een overcapaciteit van circa 11,9 % nodig op

een termijn van één jaar. Zonder meer flexibiliteit voor wat betreft substituten of wat
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betreft terugkoppeling van cellentekort naar strafmaat is de benodigde overcapaciteit

voor een langere horizon nóg wat groter.

9 Het zal de voorspelling van de cellenbehoefte ten goede komen om het aantal

mannelijke en vrouwelijke gevangenen afzonderlijk te voorspellen, gegeven de

volstrekt onuitwisselbare plaatsen voor deze twee groepen.

10 Er zit meer potentieel in het gebruik van enkelbandjes. Besluitvorming hierover is

gewenst.

11 Een mogelijke oplossing is het onderbrengen van meerdere gevangenen per cel. In

Nederland beschikt een gevangene relatief over een grote hoeveelheid aan m2.

12 Als men kiest voor nieuwe cellen, dan moeten deze zo flexibel mogelijk kunnen

worden ingezet.
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Berekening capaciteitsbehoefte in het basisjaar

Voor alle sectoren geldt dat de prognoses zijn samengesteld uit twee componenten:

1 de verwachte ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte (uitgedrukt in indices);

2 de capaciteitsbehoefte in het meest recente jaar waarvan de capaciteitsbehoefte

bekend is (het basisjaar).

De verwachte ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte wordt beschreven en berekend in

hoofdstuk 5 tot en met 8 en hoofdstuk 10 tot en met 12, de capaciteitsbehoefte in het

basisjaar wordt in deze bijlage beschreven en berekend. Afhankelijk van de beschikbaar-

heid van gegevens is het basisjaar in dit rapport óf de periode 1 januari 2000 tot en met

31 december 2000 óf de periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001. De definitie

van 'capaciteitsbehoefte' is als volgt (zie voor een toelichting Steinmann e.a., 1999, para-

graaf 4.3): "De hoeveelheid plaatsen waarover een voorziening had moeten beschikken

om tijdig alle afdoeningen van de bevoegde verwijzende instanties (politie, Openbaar

Ministerie en rechterlijke macht) ten uitvoer te leggen, waarbij inbegrepen de 'subsidiaire

en andere uitvoeringskwesties'."

Bij de intramurale sectoren gaat het bij plaatsen om de fysieke plaatsen (of cellen) in een

inrichting; bij de extramurale sectoren gaat het om het aantal te starten taakstraffen en

Halt-afdoeningen.

1 Taakstraffen meerderjarigen

De Stichting Reclassering Nederland (SRN) kon helaas geen informatie verschaffen over

de instroom en afhandeling van taakstraffen in 2000. Wel is er informatie beschikbaar

voor 1999 en het eerste halfjaar van 2001. In 1999 kwamen er in totaal 22.174 taakstraffen

binnen en in het eerste halfjaar van 2001 12.140 taakstraffen. Er zijn geen indicaties dat

de instroom van taakstraffen sterk aan seizoensinvloeden onderhevig is. Derhalve wordt

de totale instroom voor 2001 geschat op het dubbele van het eerste halfjaar, namelijk

24.280 taakstraffen. Vervolgens wordt de instroom van het aantal taakstraffen in 2000

geschat door het gemiddelde te nemen van de realisatie in 1999 en de verwachting voor

geheel 2001. In staat aangegeven wat het (geschatte) verloop van deze taakstraf-

fen is. Het startpercentage is berekend door het aantal voltooide en op project mislukte

taakstraffen te delen door het aantal afgehandelde taakstraffen.

Conform de algemene methode ter berekening van de capaciteitsbehoefte in 2000 bij

de extramurale voorzieningen wordt de instroom in 2000 (23.227) gecorrigeerd voor het

percentage zaken dat niet tot een start komt (19,4%). Op deze manier vinden we het

aantal te starten taakstraffen: 18.717. Merk op dat het feitelijk aantal gestarte taakstraf-

fen in 2000 anders ligt, namelijk op 18.103 (bron: Kwartaalberichten DPJS). Dat komt
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Tabel 1: Capaciteitsbehoefte taakstraffen meerderjarigen, 2000

1999 2000 le helft 2001

(realisatie) (schatting) (realisatie)

Instroom 22.174 23.227 12.140

waarvan

- lopend 5.461 6.647 3.917

- afgehandeld 16.713 16.580 8.223

waarvan

- voltooid 12.491 12.190 5.944

- mislukt op project 1.129 1.170 606

- overig 3.093 3.220 1.673

gestart` 81,5% 80,6% 79,7%

niet gestart 18,5% 19,4% 20,3%

=(voltooid+mislukt op project)/afgehandeld

Bron: SRN, bewerking WODC

doordat een deel van de in 2000 binnengekomen taakstraffen pas in 2001 zal zijn

afgedaan en, omgekeerd, doordat in 2000 nog taakstraffen zijn gestart die al in 1999

zijn binnengekomen.

2 Gevangeniswezen (exclusief vreemdelingenbewaring)

Tabel 2 en 3 geven voor respectievelijk huizen van bewaring en de rest van het gevange-

niswezen de berekening van de capaciteitsbehoefte voor de eerste en tweede helft van

2001. De cijfers zijn gebaseerd op het D11-rapport Vraag en aanbod in de sector gevange-

niswezen (Van Gemmert e.a., 2002).

Bij de gemiddelde bezetting worden manifeste tekorten meegeteld. Momenteel zijn dit

alleen op het politiebureau verblijvende preventief in hechtenis genomen personen. Tbs-

passanten, dat wil zeggen personen die wachten op plaatsing in een tbs-inrichting,

worden van de gemiddelde bezetting afgetrokken. Deze dienen geteld te worden als

capaciteitsbehoefte bij de tbs-inrichtingen. De personen die op overplaatsing naar een

gevangenis wachten, worden van de bezetting van het huis van bewaring afgetrokken en

bij de bezetting van de gevangenis weer meegeteld. Ook strafrechtelijk minderjarigen

worden van de gemiddelde bezetting afgetrokken.

Ten slotte bevat de capaciteitsbehoefte een capaciteitsmarge. Deze bedraagt 3,8% met

uitzondering van de inrichtingen voor zelfmelders, die geen marge kennen.

In totaal bedroeg de capaciteitsbehoefte voor het gevangeniswezen in de eerste helft van

2001 11.550 plaatsen, en in de tweede helft van 2001 11.938 plaatsen en totaal over 2001

11.744 plaatsen.
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Tabel 2: Manifeste capaciteitsbehoefte huizen van bewaring, 2001
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le helft 2001 2e helft 2001 totaal

gemiddelde bezetting 7334

- verkeerd geplaatst:
op overplaatsing wachtenden 493

tbs-passanten 233

strafrechtelijk minderjarigen 6

+ manifest tekort:
op politiebureau 152

heenzendingen 0

totaal exclusief capaciteitsmarge 6754 6816 6786

totaal inclusief capaciteitsmarge' 7011 7076 7044

De capaciteitsmarge bedroeg 3,8% in 2001.

Bron: Van Gemmert e.a., 2002

Tabel 3: Manifeste capaciteitsbehoefte gevangeniswezen, excl. huizen van bewaring, 2001

le helft 2001 2e helft 2001 totaal

gemiddelde bezetting 2193

+ manifest tekort:
op overplaatsing wachtenden 493

zelfineldinrichtingen 525 538 532

arrestanten 1181

totaal exclusief capaciteitsmarge 4392 4704 4548

totaal inclusief capaciteitsmarge` 4539 4862 4700

De capaciteitsmarge bedroeg 3,8% in 2001. In de berekening van de capaciteitsmarge zijn de inrichtingen voor

zelfmelders niet meegenomen.

Bron: Van Gemmert e.a., 2002

3 Vreemdelingenbewaring

De capaciteitsbehoefte met betrekking tot vreemdelingenbewaring wordt berekend over

de eerste en tweede helft van 2001. De cijfers zijn gebaseerd op het DA-rapport Vraag

en aanbod in de sector gevangeniswezen (Van Gemmert e.a., 2002). Bij gebruik van deze

definitie en de informatie over de procedure, eerder beschreven in deze bijlage, kan een

aantal componenten worden onderscheiden die samen de capaciteitsbehoefte voor

vreemdelingenbewaring in een bepaald jaar bepalen:

- de feitelijke bezetting van de huizen van bewaring gebruikt voor vreemdelingen-

bewaring;
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Tabel 4 Manifeste capaciteitsbehoefte vreemdelingenbewaring, 2001

gemiddelde bezetting

wegens plaatsgebrek heengezonden (in detentiejaren)

totale behoefte

totale behoefte (incl. capaciteitsmarge)`

ie helft 2001 2e helft 2001 totaal

1095

56

1151 1026 1089

1195 1065 1130

De capaciteitsmarge bedroeg 3,8% in 2001.

Bron: Van Gemmert e.a., 2002

- de bezetting langer dan tien dagent van de politiecellen die voor vreemdelingen-

bewaring gebruikt worden;

- de bezetting die gevormd zou zijn uit het aantal personen dat wegens plaatsgebrek

niet in een huis van bewaring kan worden geplaatst en daarom wordt heengezonden;

- een capaciteitsmarge.

In tabel 4 worden de scores voor de eerste helft van 2001 tot en met de tweede helft van

2001 vermeld.

4 Tbs-klinieken

De DJI stelt halfjaarlijks de feitelijke capaciteitsbehoefte vast voor de tbs-sector. Op basis

van deze informatie is de feitelijke behoefte over 2000 te berekenen als het gemiddelde

van de eerste helft van 2000 en tweede helft van 2000. Volgens tabel 5 komt in 2000 de

gemiddelde manifeste behoefte van tbs-klinieken neer op 1.247 plaatsen.

5 Halt-afdoeningen

De capaciteitsbehoefte in de Halt-sector is gedefinieerd als het aantal Halt-verwijzingen

door de politie in het basisjaar, exclusief dubbeltellingen (als gevolg van overdracht

naar een ander Halt-bureau) en exclusief de Halt-verwijzingen die niet in behandeling

worden genomen (bijvoorbeeld omdat de officier van justitie niet akkoord gaat met de

Halt-afdoening, omdat hij tot vervolging wil overgaan).

In 2000 zijn door Halt Nederland 20.732 Halt-verwijzingen geregistreerd. Hiervan worden

eerst de 1.784 Stop-reacties afgetrokken. Vervolgens worden 1.091 Halt-verwijzingen in

mindering gebracht:

- 444 doorverwijzingen/dubbeltellingen (deze Halt-verwijzingen worden geregistreerd

door het Halt-bureau dat verwijst en door het Halt-bureau waarheen wordt verwezen);

1 De wettelijke termijn dat een vreemdeling maximaal in een politiecel wordt vastgehouden, is tien
dagen. Voor alle vreemdelingen die langer dan tien dagen in een politiecel verblijven, is dus in principe
een plaats in een huis van bewaring nodig.
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Tabel 5 Manifeste capaciteitsbehoefte tbs-klinieken, 2000

Gemiddelde bezetting tbs-gestelden

verkeerd geplaatst':
art. 41 PM-sec.

overige personen (o.a. pij-ers)

manifest tekort':
tbs-passanten

'straf + tbs'

wachtlijst art. 41 PM-sec

capaciteitsmarge (1%)

totaal

Bron: Van Gemmert & Van Schijndel (2002)
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le helft 2001 2e helft 2001 totaal

1.011 1.051 1.037

9 5 7

5 7 6

137 139 138

48 47 48

3 6 5
12 13 12

1.225 1.268 1.247

- 647 niet in behandeling genomen Halt-verwijzingen (bijvoorbeeld omdat het delict

door het Halt-bureau niet als Halt-waardig wordt beschouwd).

De capaciteitsbehoefte Halt in 2000 is 20.732 - 1.091 - 1.784= 17.857 te starten Halt-

afdoeningen.

6 Taakstraffen minderjarigen

De capaciteitsbehoefte in de sector taakstraffen minderjarigen is gedefinieerd als het

aantal bij de Raad voor de Kinderbescherming ter uitvoerlegging aangemelde taakstraffen

in het basisjaar, exclusief dubbeltellingen (overdrachten naar een ander arrondissement)

en verminderd met het aantal taakstraffen dat in het basisjaar is afgesloten nog voordat

een aanvang met de taakstraf is gemaakt (meestal doordat de betrokken minderjarige niet

komt opdagen of zich anderszins niet aan afspraken houdt).

De capaciteitsbehoefte wordt afzonderlijke berekend voor OM-taakstraffen en ZM-taak-

straffen. In 2000 heeft de Raad voor de Kinderbescherming 6.262 OM-taakstraffen en

6.561 ZM-taakstraffen gestart.

7 Justitiële jeugdinrichtingen

Opvanginrichtingen

De capaciteitsbehoefte justitiële opvanginrichtingen is door de DJI (in een interne notitie)

afgeleid uit de volgende gegevens:

- de gemiddelde feitelijke bezetting in de opvanginrichtingen;

- het aantal jongeren dat dagelijks op politiebureaus en/of in huizen van bewaring

verblijft in afwachting van een plaats in een opvanginrichting;
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- het aantal niet-geplaatste minderjarigen dat wel in voorlopige hechtenis was

genomen en waarvoor ook een plaatsingsverzoek was ingediend (heenzendingen

en schorsingen);

- het aantal niet-geëxecuteerde lopende vonnissen jeugdstraffen;

- het aantal niet-gehonoreerde verzoeken tot crisisopvang van ondertoezichtgestelden;

- het aantal opvangplaatsen dat oneigenlijk wordt gebruikt als gevolg van plaatsgebrek

in de behandelinrichtingen;

- een capaciteitsmarge van 7,5%.

De op deze wijze totstandgekomen capaciteitsbehoefte over 2001 bedraagt 881 opvang-

plaatsen (727 strafrechtelijke en 154 civielrechtelijke).

Behandelinrichtingen:

De capaciteitsbehoefte justitiële behandelinrichtingen is door de DJI afgeleid uit de

volgende gegevens:

- de gemiddelde feitelijke bezetting in de behandelinrichtingen;

- het aantal strafrechtelijke maatregelpupillen dat wegens plaatsgebrek of niet-ade-

quate behandelingsmogelijkheden in een andere dan een justitiële inrichting verblijft;

- het aantal strafrechtelijke en civielrechtelijke jongeren dat verblijft in een opvang-

inrichting en op een wachtlijst staat van een behandelinrichting

- het aantal civielrechtelijke jongeren dat buiten een justitiële inrichting verblijft en op

een wachtlijst staat van een behandelinrichting;

- een capaciteitsmarge van 5%.

De op deze wijze totstandgekomen capaciteitsbehoefte over 2001 bedraagt 1.215 behan-

delplaatsen (472 strafrechtelijke en 743 civielrechtelijke).
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Vorige prognoses, beleidseffecten en realisaties

in absolute aantallen

Taakstraffen meerderjarigen

1997 1998

beleidsarme prognose
uit 1998 (basisjaar=1997) 16.087 17.092

uit 1999 (basisjaar=1998)

uit 2001 (basisjaar=1999)

prognose beleidseffecten (incl. correcties)
uit 1998 (basisjaar=1997) 0 0

uit 1999 (basisjaar=1998)

uit 2001 (basisjaar=1999)

beleidsrijke prognose

uit 1998 (basisjaar=1997) 16.087 17.092

uit 1999 (basisjaar=1998)

uit 2001 (basisjaar=1999)

realisatie 16.435 16.927

geëffectueerd beleid (voorzover bekend)
sinds 1997 0 0

sinds 1998

sinds 1999

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

17.667 18.242 18.816 19.247

17.800 18.900 19.800 20.600 21.300

19.866 20.659 20.906 21.364 21.776 22.064

1.100 2.200 3.300 3.300

600 1.800 1.800 1.800

1.141 1.494 1.536 1.424 1.536

18.767 20.442 22.116 22.547

19.500 21.600 22.400 23.100

21.800 22.400 22.900 23.200 23.600

18.528 18.717

0 0

0 0

0
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Gevangeniswezen'

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

beleidsarme prognose

uit 1998 (basisjaar=le helft 1997) 12.857 13.304 13.679 14.111 14.543

uit 1999 (basisjaar=1998) 11.800 12.100 12.300 12.500 12.700

uit 2001 (basisjaar=1999/2000) 11.387 11.677 11.827 11.845 11.792 11.692

prognose beleidseffecten (incl. correcties)

uit 1998 (basisjaar=le helft 1997) -75 -217 -550 -859 -1.000

uit 1999 (basisjaar=1998) -1.003 -930 -1.263 -1.425

uit 2001 (basisjaar=1999/2000) -285 -269 -466 -702 -726

beleidsrijke prognose

uit 1998 (basisjaar=le helft 1997) 12.782 13.088 13.129 13.253 13.543

uit 1999 (basisjaar=1998) 11.098 11.370 11.238 11.275

uit 2001 (basisjaar=1999/2000) 11.392 11.558 11.379 11.090 10.966

realisatie 11.553 11.423 11.190 11.744

geëffectueerd beleid (voorzover bekend)

sinds le helft 1997 -38 -146 -724 -712

sinds 1998 -148 -671 -648

sinds 1999/2000 -270 -270

De ultimoprognoses uit 1998 en 1999 zijn omgerekend naar gemiddeld 1998 en 1999 om ze vergelijkbaar te

maken met de prognoses uit 2001 en de realisatie (beide gemiddeld).

Vreemdelingenbewaring*

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

beleidsarme prognose

uit 1998 (basisjaar=le helft 1997) 1.076 1.194 1.273 1.351 1.430

uit 1999 (basisjaar=1998) 1.210 1.300 1.390 1.480 1.570

uit 2001 (basisjaar=1999/2000) 1.220 1.303 1.385 1.468 1.550 1.632

prognose beleidseffecten (incl. correcties) .

uit 1998 (basisjaar=le helft 1997) 0 0 0 0 0

uit 1999 (basisjaar=1998) 0 0 0 0

uit 2001 (basisjaar=1999/2000) 87 141 133 133 134

beleidsrijke prognose

uit 1998 (basisjaar=le helft 1997) 1.076 1.194 1.273 1.351 1.430

uit 1999 (basisjaar=1998) 1.300 1.390 1.480 1.570

uit 2001 (basisjaar=1999/2000) 1.390 1.526 1.601 1.683 1.766

realisatie 1.120 1.150 1.214 1.130

geëffectueerd beleid (voor zover bekend)

sinds le helft 1997 0 0 -15 -15

sinds 1998 0 -15 -16

sinds 1999/2000 -7 -7

De ultimo prognoses uit 1998 zijn omgerekend naar gemiddeld 1998 om ze vergelijkbaar te maken met de
prognoses uit 1999, 2001 en de realisatie (alle gemiddeld).
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

beleidsarme prognose

uit 1998 (basisjaar=le helft 1997) 1.056 1.133 1.214 1.300 1.378

uit 1999 (basisjaar=1998) 1.180 1.240 1.300 1.340 1.390

uit 2001 (basisjaar=1999/2000) 1.238 1.298 1.356 1.358 1.347 1.345

prognose beleidseffecten (incl. correcties)

uit 1998 (basisjaar=le helft 1997) 0 0 0 0 0

uit 1999 (basisjaar=1998) 0 0 0 0

uit 2001 (basisjaar=1999/2000) 0 0 -15 -25 -33

beleidsrijke prognose

uit 1998 (basisjaar=le helft 1997) 1.056 1.133 1.214 1.300 1.378

uit 1999 (basisjaar=1998) 1.240 1.300 1.340 1.390

uit 2001 (basisjaar=1999/2000) 1.298 1.356 1.343 1.322 1.312

realisatie 1.126 1.196 1.247

geëffectueerd beleid (voorzover bekend)

sinds le helft 1997 40 60 48

sinds 1998 20 8

sinds 1999/2000 -6

De ultimoprognoses uit 1998 zijn omgerekend naar gemiddeld 1998 om ze vergelijkbaar te maken met de

prognoses uit 1999, 2001 en de realisatie (alle gemiddeld).

Halt

1997 1998

beleidsarme prognose
uit 1998 (basisjaar=1997) 22.644 23.004

uit 1999 (basisjaar=1998)

uit 2001 (basisjaar=1999)

prognose beleidseffecten (incl. correcties)
uit 1998 (basisjaar=1997) 0 0

uit 1999 (basisjaar=1998)

uit 2001 (basisjaar=1999)

beleidsrijke prognose

uit 1998 (basisjaar=1997) 22.644 23.004

uit 1999 (basisjaar=1998)

uit 2001 (basisjaar=1999)

realisatie 19.911 20.809

geëffectueerd beleid (voorzover bekend)

sinds 1997 0 0

sinds 1998

sinds 1999

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

23.308 23.718 24.244 24.856

22.500 24.100 26.000 27.900 30.100

22.916 24.139 25.410 26.722 27.903 28.845

0 0 0 0

-280 -2.210 -3.320 -4.680

-39 1.490 1.978 497 455

23.308 23.718 24.244 24.856

23.820 23.790 24.580 25.420

24.100 26.900 28.700 28.400 29.300

21.736 19.385

0 1.528

0 1.528

1.528



Bijlage 8

Taakstraffen minderjarigen

1997 1998

beleidsarme prognose

uit 1998 (basisjaar=1997) 7.925 8.445

uit 1999 (basisjaar=1998) 10.800

uit 2001 (basisjaar=1999)

prognose beleidseffecten (incl. correcties)

uit 1998 (basisjaar=1997) 0

uit 1999 (basisjaar=1998)

uit 2001 (basisjaar=1999)

beleidsrijke prognose

uit 1998 (basisjaar=1997) 7.925

uit 1999 (basisjaar=1998)

uit 2001 (basisjaar=1999)

0

8.445

realisatie 8.417 9.787

geëffectueerd beleid (voorzover bekend)
sinds 1997 0 0

sinds 1998

sinds 1999

Justitiële jeugdinrichtingen'
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

8.965 9.484 10.004 10.524

11.600 12.500 13.400 14.500 15.700

11.637 12.744 13.949 15.266 16.703 18.155 19.546

0 0 0 0

0 1.500 3.000 3.000

0 0 0 0 0

8.965 9.484 10.004 10.524

12.500 14.900 17.500 18.700

13.949 15.266 16.703 18.155 19.546

11.697 12.766

0 0

0 0

0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

beleidsarme prognose

uit 1998 (basisjaar=le helft 1997) 1.650 1.840 2.015 2.184 2.354

uit 1999 (basisjaar=1998) 1.780 2.010 2.210 2.380 2.530

uit 2001 (basisjaar=1999/2000) 1.957 2.171 2.401 2.620 2.832 3.037

prognose Beleidseffecten (incl. correcties)

uit 1998 (basisjaar=le helft 1997) 0 0 0 0 0

uit 1999 (basisjaar=1998) 18 -18 -35 20

uit 2001 (basisjaar=1999/2000) -17 -54 -66 -75 -89

beleidsrijke prognose

uit 1998 (basisjaar=le helft 1997) 1.650 1.840 2.015 2.184 2.354'

uit 1999 (basisjaar=1998) 2.028 2.193 2.345 2.550

uit 2001 (basisjaar=1999/2000) 2.154 2.347 2.554 2.757 2.948

realisatie 1.593 1.805 1.884 2.095

geëffectueerd beleid (voorzover bekend)
sinds le helft 1997 0 0 6 -10

sinds 1998 0 6 -10

sinds 1999/2000 3 -13

De ultimoprognoses uit 1998 en 1999 zijn omgerekend naar gemiddeld 1998 en 1999 om ze vergelijkbaar te

maken met de prognoses uit 2001 en de realisatie (beide gemiddeld).



Bijlage 7

Prognoses in exacte aantallen en in indices

Prognoses in absolute aantallena

taakstraffen meerderjarigen (te starten)

gevangeniswezen (excl. vreemdelingenbewaring)

gemiddeld

ultimo

vreemdelingenbewaring

gemiddeld
ultimo

tbs-klinieken

gemiddeld
ultimo

Halt-afdoeningen (te starten)

taakstraffen minderjarigen (te starten)

justitiële jeugdinrichtingen

strafrechtelijke opvangplaatsen (gemiddeld)

strafrechtelijke opvangplaatsen (ultimo)

civielrechtelijke opvangplaatsen (gemiddeld)

civielrechtelijke opvangplaatsen (ultimo)

strafrechtelijke behandelplaatsen (gemiddeld)

strafrechtelijke behandelplaatsen (ultimo)

civielrechtelijke behandelplaatsen (gemiddeld)

civielrechtelijke behandelplaatsen (ultimo)

justitiële jeugdinrichtingen totaal (gemiddeld)

justitiële jeugdinrichtingen totaal (ultimo)

2000b 2001 2002 2003 2004 2005 2006

18.717c 19.694 20.150 20.693 21.250 21.772 22.341

11.190 11.744d 11.934 12.150 12.338 12.508 12.669

11.377 11.839 12.042 12.244 12.423 12.589 12.743

1.214 1.130d 1.161 1.192 1.223 1.254 1.285

1.205 1.146 1.177 1.208 1.239 1.270 1.301

1.247 1.318 1.383 1.425 1.430 1.430 1.430

1.288 1.348 1.417 1.433 1.427 1.433 1.427

17.857 21.924 23.013 24.234 25.320 26.300 27.254

12.766 13.242 14.534 15.663 16.832 17.975 19.127

632 727d 774 820 876 929 981

660 750 797 848 903 955 1.008

103 154d 166 182 198 215 232

135 160 174 190 207 224 241

461 471d 506 532 560 591 623
474 487 520 545 576 607 639

688 743d 756 775 804 842 891

721 750 766 790 823 866 920

1.884 2.095d 2.202 2.310 2.439 2.577 2.727

1.990 2.147 2.256 2.373 2.509 2.652 2.808

a Realisaties zijn cursief weergegeven.

b De cijfers onder 2000 zijn realisaties en betreffen de achteraf gemeten capaciteitsbehoefte in de betreffende

sector (de 'capaciteitsbehoefte in het basisjaar').

c Voor taakstraffen meerderjarigen was geen informatie beschikbaar over 2000. Het betreft hier een gewogen

gemiddelde tussen realisatie 1999 en eerste halfjaar 2001. Zie bijlage 2 voor exacte berekening.

d Gemiddeld 2001 (d.w.z. het gemiddelde over het eerste en tweede halfjaar 2001) is realisatie en tevens het

basisjaar.



Bijlage 7

Prognoses in indices (2000=100)

taakstraffen meerderjarigen (te starten)

gevangeniswezen (excl. vreemdelingenbewaring)

gemiddeld

ultimo

vreemdelingenbewaring

gemiddeld

ultimo

tbs-klinieken

gemiddeld

ultimo

Halt-afdoeningen (te starten)

taakstraffen minderjarigen (te starten)

justitiële jeugdinrichtingen

strafrechtelijke opvangplaatsen (gemiddeld)

strafrechtelijke opvangplaatsen (ultimo)

civielrechtelijke opvangplaatsen (gemiddeld)

civielrechtelijke opvangplaatsen (ultimo)

strafrechtelijke behandelplaatsen (gemiddeld)

strafrechtelijke behandelplaatsen (ultimo)

civielrechtelijke behandelplaatsen (gemiddeld)

civielrechtelijke behandelplaatsen (ultimo)

justitiële jeugdinrichtingen totaal (gemiddeld)

justitiële jeugdinrichtingen totaal (ultimo)
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

100 105 108 111 114 116 119

100 105 107 109 110 112 113

100 104 106 108 109 111 112

100 93 96 98 101 103 106

100 95 98 100 103 105 108

100 106 111 114 115 115 115

100 105 110 111 111 111 111

100 123 129 136 142 147 153

100 104 114 123 132 141 150

100 115 122 130 139 147 155

100 114 121 128 137 145 153

100 149 161 176 192 208 225

100 118 129 140 152 165 178

100 102 110 116 122 128 135

100 103 110 115 122 128 135

100 108 110 113 117 122 129

100 104 106 109 114 120 128

100 111 117 123 129 137 145

100 108 113 119 126 133 141

Voor noten zie vorige tabel.
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Bij brief van 30 september 1999 heb ik u in kennis gesteld van de prog-
noses van de benodigde sanctiecapaciteit tot en met 2003 (TK 99-00,
26 800 VVI, nr. 5). Inmiddels zijn door het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum van mijn ministerie (WODC) nieuwe prognoses
opgesteld. Deze hebben betrekking op de periode tot en met 2005. Zoals ik
ook tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van
Justitie voor 2001 heb toegezegd, stuur ik u hierbij de uitkomsten van de
nieuwe ramingen (het WODC-rapport is als bijlage bijgevoegd).'

Ter toelichting ga ik in deze brief kort in op de verwachte ontwikkeling van
de capaciteitsbehoefte voor de verschillende sanctiesectoren.
Verder geef ik aan welke maatregelen worden getroffen om de tekorten op
een aantal terreinen te bestrijden.
Tenslotte ga ik afzonderlijk in op de nijpende situatie binnen het gevange-
niswezen. De druk op de beschikbare capaciteit, ook in personele zin, is
daar thans bijzonder hoog.

1. De toekomstig benodigde sanctiecapaciteit

1.1. Algemeen

Het WODC heeft bij zijn prognoses dezelfde methodiek gehanteerd als bij
de vorige prognoses. Evenals toen het geval was, zijn zij gebaseerd op de
analyse van trendmatige ontwikkelingen in factoren die van invloed zijn
op de criminaliteit en de straftoemeting. Voorts worden deze uitkomsten
aangevuld met de te verwachten effecten van voorgenomen nieuw beleid
op de behoefte aan sanctiecapaciteit.
Prognoses zijn onzeker. Nooit is voor honderd procent zeker te voor-
spellen wat over twee of drie jaar de werkelijkheid zal zijn. Met het oog
hierop hanteert het WODC betrouwbaarheidsmarges rond de zoge-
noemde punt-prognose - de ronde, cijfermatige uitkomst - met een
boven- en een ondergrens. De onzekerheden van de ramingsuitkomsten
nemen toe naarmate verder vooruit wordt geblikt: de uitkomst over twee
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jaar is nauwkeuriger te voorspellen dan over vijf jaar. Ook de ramingen
van de effecten van nieuw beleid op de toekomstige capaciteitsbehoefte
zijn met onzekerheden omgeven. Dit alles maakt het noodzakelijk om de
prognoses regelmatig te herhalen en het voorzieningenbeleid zonodig aan
te passen aan de uitkomsten ervan. Met het oog daarop zal ik de prog-
noses in de loop van volgend jaar opnieuw actualiseren.

' Hoewel de prognoses van het WODC slechts
tot 2005 reiken, moet om planningstechnische
redenen rekening worden gehouden met de
doorwerking van te treffen capaciteits-
maatregelen naar 2006. Daarom worden alle
cijferreeksen m.b.t. de DJI-sectoren tot en met
2006 gepresenteerd. De WODC-prognoses zijn
daarbij geëxtrapoleerd.
' Zoals bij de behandeling van de Justitie-
begroting voor 2001 is toegezegd, zal ik
binnenkort een plan van aanpak nazorg en
reïntegratie aan de Tweede Kamer doen toe-
komen.

Gegeven de onzekerheden die inherent zijn aan de capaciteitsprognoses,
wordt de taxatie van het risico van onder- dan wel overschatting primair
een politieke afweging.
In mijn ogen is een situatie van onderschatting van capaciteit op dit
terrein in de regel riskanter dan een van overschatting. Risico's van onder-
schatting, een tekort aan capaciteit op termijn, zijn bijvoorbeeld: het niet
tijdig interveniëren in beginnende criminele carrières van jeugdigen,
lange wachtlijsten en het niet kunnen plaatsen van ondertoezicht gestelde
jeugdigen in crisissituaties, heenzending van verdachten en veroor-
deelden, en lange passanten-termijnen van TBS-gestelden in huizen van
bewaring. Dit geeft maatschappelijke onrust en kan overigens ook tot
schadeclaims leiden. Daar staat tegenover dat het risico van overschatting
leidt tot leegstand van voorzieningen.

Er is nog een ander gegeven waarmee bij de beoordeling van de prog-
noses rekening moet worden gehouden. In het algemeen kan de laatste
tijd worden gesproken van een toenemende druk op politie en justitie tot
intensivering van de handhaving. Recent ook heeft het gedachtengoed
van de nota Handhaving op Niveau, bijvoorbeeld ten aanzien van
vergunninghouders, actuele impulsen gekregen (Enschede, Volendam).
Bij de begrotingsbehandeling 2001 heb ik uw Kamer in de loop van dit
jaar de nota Criminaliteitsbeheersing in het vooruitzicht gesteld. Als de
nota brede politieke weerklank vindt en de voorstellen worden geïmple-
menteerd, zullen ook hieruit extra impulsen komen voor de rechts-
handhaving.

1.2. Gevangeniswezen

De WODC-prognose voor het reguliere gevangeniswezen, d.w.z. exclusief
de vreemdelingenbewaring, laat zien dat de capaciteitsbehoefte tot en
met 2006' niet sterk toe- of afneemt. Daarmee lijkt een einde te zijn
gekomen aan de periode van zeer sterke groei van de benodigde
gevangeniscapaciteit in de tachtiger en de negentiger jaren. De huidige
prognoses komen lager uit dan die uit 1999.
In onderstaande tabel zijn tevens de effecten van nieuw beleid op de
behoefte aan gevangeniscapaciteit gekwantificeerd. Een aantal van deze
maatregelen maakt deel uit van het pakket ombuigingsmaatregelen in het
kader van de taakstelling van
115 miljoen ten laste van het gevangeniswezen die bij regeerakkoord is
afgesproken.
Met name is rekening gehouden met:
• de nieuwe Wet taakstraffen die per 1 februari 2001 van kracht is

geworden en waarvan substitutie-effecten worden verwacht
• het substitutie-effect van penitentiaire programma's op de reguliere

gevangeniscapaciteit
• de introductie van de mogelijkheid om ook bij kortere vrijheidsstraffen

een penitentiaire programma te volgen waartoe naar verwachting nog
dit jaar een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer zal worden ingediend

• de verminderde recidive ten gevolge van de implementatie van effec-
tieve resocialisatie-programma's en reclasseringsnazorg2, en de
verminderde insluitingsbehoefte die daarvan op termijn het gevolg zal
zijn.
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Tabel 1: prognose-uitkomsten versus ontwikkeling beschikbare reguliere capaciteit gevangeniswezen (in gemiddelde
cap.eenheden)'

2001 2002 2003 2004 2005 2006

WODC-prognose 11 677 11 827 11 845 11 792 11 692 11 632
Raming beleidseffecten - 285 - 269 - 466 - 702 - 726 - 737
Netto capaciteitsbehoefte 11 392 11 558 11 379 11 090 10 966 10 895
Stand cap.ontwikkeling per 1/01 11 502 11 548 11 604 11 604 11 604 11 604
Capaciteitsoverschot/tekortz 110 - 10 225 514 638 709

' In afwijking van eerdere rapportages worden thans de cijfers gepresenteerd op basis van de gemiddeld gedurende een jaar benodigde en
beschikbare capaciteit. Voorheen werden ultimo-cijfers gebruikt.
' Rekening is gehouden met uitvoeringsverschillen t.o.v. de Justitie-begroting voor 2001.

Per saldo laat de verwachte ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte in het
gevangeniswezen een toenemend overschot zien vanaf 2003. Op de korte
termijn is de gevangeniscapaciteit echter nog aanzienlijk krapper. In para-
graaf 3 kom ik daarop terug.

1.3. Justitiële Jeugdinrichtingen

De prognoses voor de justitiële jeugdinrichtingen laten het volgende
beeld zien:

Tabel 2: prognose-Witkomsten versus ontwikkeling beschikbare reguliere capaciteit justitiële jeugdinrichtingen (in gemiddelde
cap.eenheden)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

WODC-prognose opvanginr. 871 958 1 052 1 149 1 244 1 293
WODC-prognose behandelinr. 1 302 1 443 1 568 1 684 1 793 1 846
WODC-prognose totaal JJI 2 173 2 401 2 620 2 833 3 037 3 139
Raming beleidseffecten - 19 - 54 - 66 - 76 - 89 - 95
Netto capaciteitsbehoefte 2 154 2 347 2 554 2 757 2 948 3 044
Stand cap. ontwikkeling per 1/01 2017 2 169 2 274 2 395 2 335 2 335
Capaciteitsoverschot/tekort - 137 - 178 - 280 -362 -613 -709

De plaatsbehoefte in de justitiële jeugdinrichtingen neemt fors toe; naar
verwachting jaarlijks gemiddeld nog meer dan in de vorige prognoses van
1999 was voorzien. Voor de opvanginrichtingen is deze toename over de
hele periode zo'n 50%, voor de behandelinrichtingen ruim 40%. Oorzaken
zijn de groei van het aantal strafrechtelijk minderjarigen, de verwachte
stijging van het aantal bevelen tot bewaring, de toename van het aantal
onder toezicht stellingen van 12-17 jarigen, de geraamde langere gemid-
delde duur van de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen
(de zg. pij-maatregel), de groei van het aantal opgelegde pij-maatregelen,
en de stijging van de gemiddelde verblijfsduur in opvanginrichtingen.
Op den duur zullen de scholings- en trainingsprogramma's de druk op de
intramurale capaciteit verminderen. Met dit beleidseffect is bij de becijfe-
ring van de netto capaciteitsbehoefte rekening gehouden. Als deze
behoefte wordt geconfronteerd met de capaciteit die volgens de huidige
planning in de komende jaren beschikbaar zal zijn, blijkt een fors en toene-
mend tekort.

1.4. TBS-inrichtingen

Na een aanvankelijke stijging daalt de geprognosticeerde netto-behoefte
aan TBS-plaatsen vanaf 2003. Tot 2003 is de voorziene groei lager dan in
de vorige prognose. Dit komt vooral door de lager geraamde instroom
van TBS-gestelden. Het (neerwaarts) effect op de plaatsbehoefte hiervan
is groter dan het (opwaarts) effect van de hoger geraamde gemiddelde
behandelduur.
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Als gevolg van de verbetertrajecten die in het verlengde van het Interde-
partementale Beleidsonderzoek naar de TBS (IBO TBS) zijn ingezet, wordt
een stabilisatie verwacht in het aantal opleggingen met bevel tot verple-
ging en een verkorting van de behandelduur vanaf 2003.
Wordt de netto-capaciteitsbehoefte afgezet tegen de beschikbare capaci-
teit' dan blijkt een daling van het tekort aan TBS-plaatsen vanaf 2004.

Tabel 3: prognose-uitkomsten versus ontwikkeling van de beschikbare ~-capaciteit (in gemiddelde cap.eenheden)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

WODC-prognose 1 298 1 356 1 358 1 347 1 345 1 341
IBO TBS -15 -25 -33 -37
Netto capaciteitsbehoefte 1 298 1 356 1 343 1 322 1 312 1 304
Stand cap.ontwikkeling per 1/01 1 222 1 294 1 262 1 262 1 262 1 262
Capaciteitsoverschot/tekort - 76 - 62 -81 - 60 - 50 - 42

1.5. Vreemdelingenbewaring

De prognoses voor de vreemdelingenbewaring laten een trendmatige
stijging zien:

Tabel 4: prognose-uitkomsten versus ontwikkeling beschikbare capaciteit vreemdelingenbewaring (in gemiddelde cap.eenheden)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

WODC-prognose 1 303 1 385 1 468 1 550 1 633 1 674
Raming beleidseffecten 87 141 133 133 133 133
Netto capaciteitsbehoefte 1 390 1 526 1 601 1 683 1 766 1 807
Capaciteits-ontw. jan.2001 1 220 1 183 1 183 1 183 1 183 1 183
Capaciteitsoverschot/tekort - 170 -343 -418 -500 - 583 -624

Voor wat betreft het gebruik van vrijheidsontnemende maatregelen neer-
gelegd in de artikelen 6 en 59 Vw (oud 7a en 26 Vw) is er de laatste jaren
sprake van een opwaartse trend. Door de veronderstelde effecten van de
nieuwe Vreemdelingenwet ligt het in de verwachting dat ook de komende
jaren sprake zal zijn van een sterke opwaartse capaciteitsdruk2. Zonder
extra capaciteitsmaatregelen zal er de komende jaren dan ook sprake zijn
van een sterk oplopend plaatstekort.

1.6. Extramurale capaciteit

' In de Justitiebegroting voor 2001 stond een
capaciteit vermeld van 40 plaatsen meer. Dit
betreft echter extramurale GGZ-voorzieningen
waarop Justitie geen gegarandeerd beroep
blijkt te kunnen doen. De afspraken hierover
met het ministerie van VWS zullen opnieuw
worden bezien.
' In de Justitiebegroting voor 2001 werd een
substantiële plaatsreductie voorzien als
gevolg van de vervroeging van de rechterlijke
toetsing van de vreemdelingenbewaring. Deze
besparing pakt bij herberekening echter lager
uit. Deze lagere besparing is nu verdiscon-
teerd.

De raming van het aantal taakstraffen meerderjarigen komt iets hoger
uit dan bij de vorige prognoses die in 1999 zijn opgesteld.
Een bepaald percentage van alle opgelegde taakstraffen komt echter niet
tot een start: geen intake, niet verschenen, hoger beroep. Daarnaast
mislukt een percentage taakstraffen. De WODC-prognoses zijn hiervoor in
onderstaande tabel nader gecorrigeerd.

Tabel 5: prognose-uitkomsten versus ontwikkeling van de aantallen taakstraffen
meerderjarigen (afgerond op honderdtallen)

2001 2002 2003 2004 2005

WODC-prognose 20 700 20 900 21 400 21 800 22 100
Gecorrigeerde prognose 23 300 23 500 24 100 24 500 24 900
Correctie i.v.m. realisatie 1999/2000 19 800 20 000 20 500 20 800 21 200
Raming beleidseffecten 2 000 2 400 2 400 2 400 2 400
Netto capaciteitsbehoefte 21 800 22 400 22 900 23 200 23 600
Capaciteit in begroting 2001 21 600 25 800 25 800 25 800 25 800
Capaciteitsoverschot/tekort - 200 3 400 2 900 2 600 2 200
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Wat betreft de effecten van nieuw beleid op de gecorrigeerde aantallen
taakstraffen voor meerderjarigen is vooral de nieuwe wet Taakstraffen van
belang die onlangs van kracht is geworden. Deze wet zal naar verwachting
een aanzuigende werking hebben: met name de transactiemogelijkheid
voor het OM en de mogelijkheid om een vrijheidsstraf te combineren met
een taakstraf.
Afgezet tegen de huidige meerjarenraming resulteert per saldo vanaf 2002
een substantieel capaciteitsoverschot'.

Bij de taakstraffen minderjarigen is in 2001 nog sprake van een
capaciteitsoverschot, maar vanaf 2002 van een sterk oplopend capaciteits-
tekort.
Voorzien wordt een jaarlijkse stijging met gemiddeld zo'n 10%, waarmee
de ramingen hoger uitkomen dan bij de vorige prognoses. Het WODC
verwacht met name een percentueel grotere groei van het aantal opge-
legde taakstraffen op het totale aantal gehoorde minderjarigen.

Tabel 6: prognose-uitkomsten versus ontwikkeling van de aantallen taakstraffen
minderjarigen (afgerond op honderdtallen)

2001 2002 2003 2004 2005

' Met de wet Taakstraffen worden ook de leer-
straffen voor meerderjarigen geïntroduceerd.
Tussen departement, OM en Stichting Reclas-
sering Nederland (SRN) is vooralsnog een
streefcijfer afgesproken van 2000 leer-
straffen jaarlijks, gebaseerd op het aantal
leerstraffen dat thans bij bijzondere
voorwaarde wordt opgelegd. Er zal vrijwel
steeds sprake zijn van een combinatie van een
werk- met een leerstraf. Om deze reden tellen
deze leerstraffen niet extra door in de capaci-
teitsbehoefte.
' Over een eventuele uitbreiding van de
categorie Halt-waardige delicten met gekwali-
ficeerde diefstal en de «droge klap„ wordt
later dit jaar beslist; deze uitbreiding is nog
niet verdisconteerd.

WODC-prognose 13 900 15 300 16 700 18 200 19 500
Capaciteit in begroting 2001 14 900 12 000 12 000 12 000 12 000
Capaciteitsoverschot/tekort 1 000 - 3 300 - 4 700 - 6 200 -7 500

De ontwikkeling van het aantal HALT afdoeningen laat het volgende
patroon zien:

Tabel 7: prognose-uitkomsten versus ontwikkeling van de aantallen HALT-
afdoeningen en STOP-reacties (afgerond op honderdtallen)

2001 2002 2003 2004 2005

WODC-prognose HALT 24 100 25 400 26 700 27 900 28 800
STOP bij 12-min 1 500 2000 500 500
Netto capaciteitsbehoefte 24 100 26 900 28 700 28 400 29 300
Correctie voor niet-gestart/mislukt 22 900 25 600 27 300 27 000 27 900
Capaciteit in begroting 2001 23 800 25 000 25 000 25 000 25 000
Capaciteitsoverschot/tekort 900 - 600 - 2 300 - 2 000 - 2 900

Het steeds intensievere verwijzingsbeleid van de politie is de voornaamste
verklaring voor de voortgaande groei in het aantal Halt-afdoeningen2.
Een klein deel van de verwijzingen leidt niet tot een succesvolle afdoe-
ning, doordat de politie in een aantal gevallen zaken doorverwijst die niet
door de Halt-bureaus in behandeling (kunnen) worden genomen, ofwel
doordat de afdoening al snel mislukt en het daarbij blijft. In de tabel is
hiervoor gecorrigeerd.
Naar verwachting wordt dit voorjaar besloten tot landelijke invoering van
STOP, een vrijwillig aanbod aan ouders om hen te helpen bij de correctie
van regelovertredend gedrag van hun kinderen jonger dan 12 jaar. Welis-
waar is STOP geen sanctie in strafrechtelijke zin, maar zij drukt wel op de
capaciteit van Halt-Nederland. Voor de jaren 2002 en 2003 lijkt een aantal
van resp. 1500 en 2000 een realistische raming. Daarna zal dit aantal
afnemen tot structureel 500.

Per saldo is ten opzichte van de meerjarenraming in 2001 sprake van een
capaciteitsoverschot, dat in de jaren daarna omslaat in een capaciteits-
tekort.
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2. Maatregelen

Uitgaande van de nieuwe ramingen zullen zonder aanvullende maatre-
gelen op verschillende sanctieterreinen nieuwe tekorten gaan ontstaan.
Dit is niet onverwacht. Immers, in mijn vorige brief over de planning van
de sanctiecapaciteit (30 september 1999, TK 99-00, 26 800 VI, nr. 5) heb ik
bewust het jaar 2001 als planningshorizon gekozen. Voor een definitieve
planning van de sanctiecapaciteit in de jaren na 2001, zo schreef ik u
destijds, zou de nieuwe prognose die thans beschikbaar is, de basis
vormen.
Hoewel de prognoses betrekking hebben op de periode tot en met 2005,
heb ik er voor gekozen de feitelijke capaciteitsplanning te faseren. Immers,
zoals ik hiervoor al heb aangegeven, nemen de onzekerheden van de
ramingen toe, naarmate deze betrekking hebben op steeds verderliggende
jaren.

Hieronder heb ik de maatregelen voor 2001 en 2002 op hoofdlijnen gepre-
senteerd. Voor de meer gedetailleerde financiële onderbouwing verwijs ik
naar de Voorjaarsnota 2001 en naar de begroting van het Ministerie van
Justitie voor 2002.
De geraamde ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte vanaf 2003 is nog
niet in de capaciteitsplanning verdisconteerd. Deze planning zal worden
gebaseerd op nieuwe prognoses van de behoefte aan sanctiecapaciteit die
in de loop van 2002 beschikbaar zullen komen.

2.1. Maatregelen gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring

In de komende jaren laten de ramingen een toenemend overschot zien
van de capaciteit bij het gevangeniswezen met een strafrechtelijke
bestemming. Dit overschot zal deels kunnen worden benut om het toene-
mende tekort aan capaciteit voor de vreemdelingenbewaring te verlichten.
Niet alle overtollige penitentiaire plaatsen zijn evenwel geschikt (te
maken) voor de tenuitvoerlegging van de vreemdelingenbewaring. De
Voorjaarsnota 2001 en de Justitiebegroting 2002 zullen de precieze
aantallen plaatsen aangeven waarmee het tekort zal worden terugge-
bracht. Aangezien een deel van de opwaartse capaciteitsdruk wordt
veroorzaakt door veronderstelde effecten van de nieuwe Vreemdelin-
genwet zal de feitelijke ontwikkeling nauwlettend worden gevolgd. Afhan-
kelijk van deze ontwikkeling zullen mogelijkerwijs aanvullende maatre-
gelen moeten worden getroffen.
Hoewel het gevangeniswezen naar huidige inzichten op den duur een
toenemend overschot aan capaciteit zal laten zien, is thans nog sprake van
een nijpende situatie. Op de gevolgen daarvan zal ik in paragraaf 3 afzon-
derlijk ingaan.

2.2. Maatregelen justitiële jeugdinrichtingen

De groei van de plaatsbehoefte in de justitiële jeugdinrichtingen is buiten-
gewoon sterk; nog sterker dan bij de vorige prognoses in 1999 werd
geraamd. Ook zet de groei na 2002, de destijds aangehouden plannings-
horizon, door. Indien geen aanvullende maatregelen worden getroffen,
leidt dit naar verwachting tot een sterk oplopend plaatstekort. Ik acht dit
buitengewoon ernstig. Een slagvaardige aanpak van de jeugdcriminaliteit
vereist dat voldoende ruimte beschikbaar is voor degenen die als ultimum
remedium in een justitiële jeugdinrichting moeten worden geplaatst.
Voorop staat dat de jeugdige gebaat is bij een snelle reactie op een
onwenselijke situatie.

In dat verband verwijs ik u ook naar de brief die de Staatssecretaris van
Justitie zeer onlangs aan u heeft gezonden over het terugdringen van de
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nu nog te lange doorlooptijden in de jeugdstrafrechtketen (kenmerk
5092974/01/PJS, d.d. 23 april 2001).

' Resp. TK 99-00, 26 800 VI, nr. 5; TK 99-00,
24 587, nr. 48; en nr. just000 474.
z In dit verband verwijs ik naar mijn eerdere
reactie (TK 99-00, 26 016, nr. 14) op de motie
Eurlings/Niederer waarin ik heb aangekondigd
de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie
van Glen Mills te betrekken bij de oordeels-
vorming over de capaciteitssituatie. De
tussentijdse evaluatie heeft plaatsgevonden.
Op dit moment is het onderzoek naar de
mogelijke inkoop van plaatsen binnen Glen
Mills in volle gang.

In mijn brieven van resp. 30 september 1999, 4 mei 2000 en 13 juni 20001
heb ik u geïnformeerd over de maatregelen met betrekking tot het trans-
formeren van plaatsen binnen het gevangeniswezen om de capaciteit-
snood in de justitiële jeugdinrichtingen te verlichten. De mogelijkheden
tot herbestemming zijn echter begrensd vanwege de bijzondere eisen die
moeten worden gesteld aan de opvang en behandeling van jeugdigen.
Voorkomen moet immers worden dat jeugdigen tijdens hun verblijf
worden geconfronteerd met volwassen gedetineerden. Voorts moet de
inrichting over bijzondere faciliteiten beschikken, zodat de jeugdige scho-
ling kan worden gegeven. Op dit moment zijn meer gevangenisplaatsen
voor volwassenen herbestemd voor jeugdigen dan in het Masterplan DJI
is aangegeven. Meer mogelijkheden daartoe op korte termijn ontbreken.

Uiteindelijk is dan ook verdergaande nieuwbouw noodzakelijk dan waarin
het Masterplan DJI thans voorziet. Het gaat daarbij echter om lange-
termijn-investeringen waarvan de financiële consequenties vooral na de
huidige kabinetsperiode zullen worden gevoeld. Omdat de capaciteits-
prognoses minder betrouwbaar worden naarmate de planningshorizon
verder in de toekomst is gelegen, wil ik deze investeringen mede laten
afhangen van de nieuwe prognoses die in de loop van 2002 beschikbaar
komen. Wel zullen nu reeds grondaankopen worden gedaan en zal de
voorbereiding van de bouwplanning ter hand worden genomen. Daarmee
worden overigens geen onomkeerbare investeringsbeslissingen genomen
met betrekking tot de bouw van nieuwe justitiële jeugdinrichtingen.

De twee belangrijkste aanvullende maatregelen die ik tref om de justitiële
jeugdinrichtingscapaciteit te vergroten, zijn:
• het (tijdelijk) uitbreiden van de capaciteit van bestaande inrichtingen

door het treffen van noodmaatregelen;
• inkoop van plaatsen bij niet-justitiële jeugdinrichtingen2.

Met deze maatregelen zal er volgens de huidige inzichten in 2003 een
evenwicht worden bereikt tussen vraag en aanbod. In 2001 en 2002 zal het
tekort weliswaar worden teruggebracht, maar niet volledig kunnen
worden opgeheven.

Omdat er in deze jaren nog een tekort aan jeugdplaatsen blijft bestaan,
zijn de Staatssecretaris en ik voornemens met het Openbaar Ministerie, de
Vedivo en de Dienst Justitiële Inrichtingen te bezien welke nadere
afspraken over de benutting van de capaciteit gemaakt kunnen worden,
bijvoorbeeld door prioritering versus posterioritering van insluitingscate-
gorieën en/of contingentering van capaciteit.
In dat verband wijs ik in het bijzonder op wat de Staatssecretaris in haar
bovengenoemde brief over de doorlooptijden in de jeugdstrafrechtsketen
heeft aangegeven met betrekking tot de zg. crisisplaatsingen in justitiële
jeugdinrichtingen bij de ondertoezichtstelling. Deze crisisplaatsingen
moeten snel kunnen worden gerealiseerd. Daartoe zijn in genoemde brief
nadere uitgangspunten geformuleerd.

2.3. Maatregelen TBS-capaciteit

Er blijft volgens de eerder gepresenteerde ramingen een beperkt tekort
aan TBS-plaatsen bestaan. Door de thans in gebruik zijnde noodcapaciteit
te handhaven en deels bij bestaande inrichtingen uit te breiden kan het
tekort in 2002 en 2003 terug worden gebracht. Voor de financiële onder-
bouwing verwijs ik naar de begroting van het Ministerie van Justitie voor
2002.
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Mede met het oog op de verkenningen die thans plaatsvinden met betrek-
king tot de wenselijke positie van de TBS-klinieken in relatie tot de
GGZ-voorzieningen door de zogenoemde commissie Kosto acht ik het niet
verstandig om nu ingrijpende uitbreidingsbelissingen te nemen.

2.4. Maatregelen extramurale capaciteit

Voor wat betreft de extramurale capaciteit is de eerstkomende jaren per
saldo sprake van een wisselende ontwikkeling. De raming van de taak-
straffen meerderjarigen laat een overschot zien, terwijl de extramurale
jeugdsancties ten opzichte van de meerjarenraming naar verwachting een
capaciteitstekort zullen gaan vertonen. Deze tekorten kunnen door middel
van budgettaire verschuivingen worden opgelost.

3. Actuele capaciteitsproblematiek gevangeniswezen

Met mijn brief van 4 mei 2000 (TK 99-00, 24 587, nr. 48) informeerde ik u
over de uitvoering van het zg. Masterplan van de Dienst Justitiële Inrich-
tingen. In dat plan wordt op geïntegreerde wijze invulling gegeven aan de
ombuigingstaakstelling die deel uitmaakt van het huidige regeerakkoord,
aan de inzet van de eveneens bij regeerakkoord beschikbaar gestelde
intensiveringsmiddelen, en aan de herschikking van inrichtingscapaciteit
die nodig was op basis van de vorige capaciteitsprognoses.
In paragraaf 1 ben ik ingegaan op de ontwikkeling van de behoefte aan
gevangeniscapaciteit in de komende jaren. De effecten die de
ombuigingsmaatregelen uit het Masterplan DJI naar huidige inzichten
zullen hebben op de toekomstig benodigde capaciteit van het gevangenis-
wezen, zijn daarbij verdisconteerd.

Een afzonderlijk onderdeel van de ombuigingsmaatregelen uit het Master-
plan DJI had betrekking op de wijze waarop pieken in het fluctuerende
gedetineerdenaanbod zouden moeten worden opgevangen. In het
verleden werd daarvoor een ruime marge in de bezettingsplanning van
penitentiaire inrichtingen aangehouden. Dit is echter een kostbare en
ondoelmatige maatregel. In mijn brief van 4 mei 2000 heb ik dan ook
aangegeven hoe ik mij voorstelde pieken in het gedetineerdenaanbod op
een doelmatiger wijze op te vangen, nl. door middel van:
• flexibilisering van de inrichtingscapaciteit (zg. overvolmaatregel)
• incidenteel benutten van politiecellen voor de tijdelijke tenuitvoerleg-

ging van de voorlopige hechtenis
• betere planning van onderhoud en renovatie van cellen
• mogelijke toepassing van bijzondere vormen van elektronische

detentie die kunnen worden gekoppeld aan incidenteel versneld
ontslag van gedetineerden

• beschikbaar houden van buiten gebruik gestelde capaciteit voor bijzon-
dere ontwikkelingen in het gedetineerdenaanbod (zg. mottenballen-
capaciteit)

De bovengenoemde voornemens uit het Masterplan DJI worden inmid-
dels gerealiseerd. Zo verloopt de reductie en omvorming van het
geraamde overschot aan capaciteit van het gevangeniswezen in het kader
van het Masterplan DJI volgens planning. In de loop van 2001 zal de
eerder geplande capaciteit worden bereikt.

In het afgelopen jaar is door het gevangeniswezen verder hard gewerkt
om de capaciteit beter te laten fluctueren met veranderingen in het
aanbod. Daar zijn goede vorderingen mee gemaakt. De zgn. overvol-
maatregel kan inmiddels, indien nodig, worden ingezet. De noodzakelijke
tijdelijk buiten gebruikstelling van capaciteit in verband met bijvoorbeeld
onderhoud wordt steeds beter afgestemd op de pieken in het aanbod en
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ook is diverse malen in korte tijd weer zogeheten «mottenballen-
capaciteit» in gebruik genomen. Ook is door de DJI met het CJIB een
convenant gesloten om het aanbod van te arresteren veroordeelden meer
evenwichtig over het jaar te spreiden.

De afgelopen periode heeft echter geleerd dat de flexibiliseringsmaatre-
gelen ook hun grenzen kennen. Gedetineerden kunnen bijvoorbeeld niet
wekenlang in strafcellen worden geplaatst. De veelheid aan vacatures als
gevolg van de gespannen situatie op de arbeidsmarkt draagt direct bij aan
de toegenomen druk op het inrichtingspersoneel, hetgeen resulteert in
oplopend ziekteverzuim. Als gevolg van seizoensfluctuaties in het
gedetineerdenaanbod is de druk op de gevangeniscapaciteit de afgelopen
periode fors opgelopen. Er is thans sprake van een piek in de insluitings-
behoefte. Daar komt bij dat recent in enkele gevallen door de betrokken
rechtbank het huis van bewaring exclusief als plaats is aangewezen waar
de voorlopige hechtenis ten uitvoer dient te worden gelegd.

Deze combinatie van factoren maakt het noodzakelijk enkele bijzondere
maatregelen te treffen om de thans zeer hoge druk op het gevangenis-
wezen te verlichten:
• buffercapaciteit

In verband met een sterk wisselend gedetineerdenaanbod is het
wenselijk over buffercapaciteit te beschikken voor de tenuitvoerlegging
van de voorlopige hechtenis. In het verleden werd daartoe in de
bezettingsplanning rekening gehouden met een relatief ruime marge.
Zoals ik eerder heb uiteengezet, is dit een kostbare en ondoelmatige
oplossing. Ik acht het daarom beter om in noodsituaties voor de tenuit-
voerlegging van de voorlopige hechtenis gebruik te maken van politie-
cellen. Echter, de Dienst Justitiële Inrichtingen heeft daarover geen
zeggenschap. Ik wil dan ook de mogelijkheid onderzoeken om, in
aanvulling op het overleg met de ketenpartners, onder beheer van het
gevangeniswezen bijzondere buffervoorzieningen te creëren die bij
piekaanbod kunnen worden benut voor de eerste fase van de voorlo-
pige hechtenis. Het moet dan gaan om flexibel in te zetten voorzie-
ningen die niet tot de structurele capaciteit van het gevangeniswezen
worden gerekend. Omdat plaatsing in dergelijke voorzieningen voor
zeer korte tijd geschiedt en alleen in noodsituaties aan de orde is,
zullen de regimaire omstandigheden beperkt kunnen zijn. Naar de
haalbaarheid (inclusief de wetgevingsconsequenties) van deze optie
zal ik nader onderzoek laten instellen. Over de uitkomst daarvan zal ik
u nader berichten.

• ketenregulering
Het gevangeniswezen heeft zelf nagenoeg geen mogelijkheden om het
gedetineerdenaanbod te beïnvloeden. Vooral in tijden van schaarste is
evenwel een zekere ketenregulering noodzakelijk. In dit verband zijn er
bij bepaalde categorieën misdrijfplegers mogelijkheden om tot verant-
woorde vormen van contingentering van celcapaciteit te komen
waarbij het (tijdstip van) aanbod wordt afgestemd op de beschikbare
plaatsruimte. Ik denk daarbij aan de planning van bijzondere
opsporings- en vervolgingsacties ten aanzien van lichtere vormen van
criminaliteit en aan de zg. arrestantenplanning. Hetzelfde geldt voor
geplande bijzondere acties die tot een verhoogd aanbod voor de
vreemdelingenbewaring leiden. De afstemming tussen de partners
binnen de strafrechtsketen en binnen de vreemdelingenketen zal
daartoe worden versterkt. Deels zal deze afstemming lokaal moeten
plaatsvinden. Ketenoverleg op dat niveau wordt door mij in het kader
van het Grote-Stedenbeleid dan ook gestimuleerd. Echter, ook op
landelijk niveau is een goede afstemming tussen de ketenpartners van
eminent belang. In dat verband is een bijzondere rol weggelegd voor
het bestaande Landelijk Executie Overleg onder leiding van de
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procureur-generaal die bij het Openbaar Ministerie het executiebeleid
in portefeuille heeft. In dit gremium zijn alle bij de tenuitvoerlegging
van straffen betrokken ketenpartners vertegenwoordigd.
incidenteel versneld ontslag
In noodsituaties kan de druk op de penitentiaire inrichtingscapaciteit zo
hoog oplopen dat bijzondere maatregelen moeten worden getroffen
om deze te verlichten. Het is destijds een bewuste keuze geweest om
in dergelijke incidentele omstandigheden de regulering van de sanctie-
capaciteit van de «voorkant» naar de «achterkant» te verschuiven.
Heenzenden van preventief te hechten personen ondermijnt de slag-
vaardigheid van de strafrechtelijke reactie op criminaliteit. Bovendien
is het buitengewoon frustrerend voor het opsporingsapparaat als een
zojuist gearresteerde pleger van een ernstig misdrijf direct weer op
vrije voeten komt. Hoe onwenselijk ik dit ook vind, gesteld voor het
dilemma tussen heenzending van verdachten en incidenteel versneld
ontslag van veroordeelden, geef ik de voorkeur aan het laatste. In mijn
brief die ik 7 april 2000 over de capaciteitsproblematiek bij het gevan-
geniswezen aan de Tweede Kamer heb gezonden (TK 99-00, 24 587,
nr. 47), ben ik nader ingegaan op dit dilemma. In die brief sloot ik aan
bij het standpunt hierover van het vorige kabinet in de beleidsnota In
Juiste Verhouding (TK 95-96, 24 802, nr. 2). Ik tekende daar toen bij aan
dat alles in het werk wordt gesteld om te voorkomen dat van de optie
om veroordeelden incidenteel versneld te ontslaan daadwerkelijk
gebruik moet worden gemaakt. Nu de flexibiliseringsmaatregelen
binnen het gevangeniswezen niet verder kunnen worden opgerekt en
de druk op de capaciteit van de huizen van bewaring zo hoog is opge-
lopen, sluit ik echter niet uit dat de Dienst Justitiële Inrichtingen
daartoe in de komende periode af en toe zal moeten overgaan. Tijdens
het Algemeen Overleg van de Vaste Commissie voor Justitie van
27 september 2000 (TK 00-01, 24 587, nr. 57) heb ik toegezegd de
Kamer tevoren te informeren als zich een situatie als hierboven
geschetst zou gaan voordoen. Deze toezegging doe ik hiermee
gestand.

4. Tenslotte

Met deze brief heb ik u op hoofdlijnen inzicht verschaft in de maatregelen
die ik heb getroffen om de komende periode te beschikken over
voldoende capaciteit om rechterlijke beslissingen tot vrijheidsbeneming
en -beperking ten uitvoer te kunnen leggen. Met name bij de justitiële
jeugdinrichtingen, het gevangeniswezen en de vreemdelingenbewaring
doen zich knelpunten voor die soms lastige beleidskeuzes noodzakelijk
maken.

Ik hoop met deze brief ook duidelijk te hebben gemaakt welke buitenge-
wone inspanningen van vooral de Dienst Justitiële Inrichtingen worden
gevraagd om de beschikbare inrichtingscapaciteit zo goed mogelijk te
benutten. Met name het inrichtingspersoneel moet zijn werk onder grote
druk verrichten.

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
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