
Dit rapport presenteert de vierde actualisering van de prognose sanctiecapaciteit
die onder de verantwoordelijkheid van het WODC totstandkomt. Het betreft
beleidsneutrale prognoses van de benodigde sanctiecapaciteit tot en met 2007
voor de terreinen taakstraffen (minder- en meerderjarigen), gevangeniswezen,
vreemdelingenbewaring, tbs-klinieken, Halt en justitiële jeugdinrichtingen.
‘Beleidsneutraal’ wil zeggen dat de prognoses uitgaan van gelijkblijvend beleid.
Het effect van voorgenomen beleids- en wetswijzigingen is niet in de prognoses
verdisconteerd. Ook zijn de effecten van recentelijk ingezet beleid (na 2001) niet
in de prognoses verwerkt, omdat de prognoses gebaseerd zijn op politie- en
rechtbankcijfers tot en met 2001. Deze slag wordt door de beleidsdirecties van
het Ministerie van Justitie gemaakt. 

Op grote lijnen is de wijze waarop de prognoses van de diverse terreinen tot-
standkomen, gelijk aan de wijze die gevolgd is in de vorige actualisering
prognose sanctiecapaciteit. Dit betekent dat voor het gevangeniswezen (excl.
vreemdelingenbewaring) en de taakstraffen meerderjarigen het verklarings-
model Jukebox-volwassenen is gebruikt. Voor de jeugdsector is 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 ontwikkelingen een
belangrijke rol. Ten opzichte van de vorige prognoses is wel een aantal kleine
wijzigingen in beide modellen aangebracht. Voor de terreinen waarvoor (nog)
geen verklaringsmodel beschikbaar is, is de ontwikkeling van de capaciteits-
behoefte gerelateerd aan de te verwachten ontwikkeling van één of meer van
belang zijnde indicatoren. 

Taakstraffen meerderjarigen
Bij de taakstraffen meerderjarigen wordt een groei voorzien van 11% in de
periode 2002-2007. Het verwachte aantal taakstraffen in 2007 is 27.700. De
voorziene groei is vooral het gevolg van de herinvoering van taakstraffen volgens
het Officiersmodel. De verwachte groei in de tweede generatie niet-westerse
allochtone jonge mannen, de totale bevolking en het aantal baanlozen draagt
ook bij aan de groei van het aantal taakstraffen. De middelen voor de recht-
spraak hebben eveneens een grote invloed op het aantal taakstraffen, maar wel
in neerwaartse zin. Omdat deze middelen volgens de begroting 2003 van het
Ministerie van Justitie vanaf 2005 zullen afnemen, heeft dit een drukkend effect
op het totale aantal taakstraffen.

Gevangeniswezen (exclusief vreemdelingenbewaring)
De benodigde sanctiecapaciteit bij het gevangeniswezen stijgt naar verwachting
in 2002-2007 met 11%. De stijging is het gevolg van de verwachte stijging in de
tweede generatie niet-westerse allochtone jonge mannen, het aantal baanlozen,
het aantal motorvoertuigen en drugsverslaafden. Ook de financiële middelen
voor de rechtspraak dragen bij aan de groei van de celcapaciteitbehoefte
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Overigens is de verwachte stijging van het totale aantal door de rechter
opgelegde vrijheidsstraffen slechts 6%, terwijl het grote beroep op strafrech-
telijke capaciteit vanwege het mislukken van taakstraffen, subsidiaire hechtenis
en voorlopige hechtenis die niet gevolgd wordt door een vrijheidsstraf naar
verwachting met 28% zal stijgen. In absolute aantallen zijn deze effecten echter
ongeveer even groot. In totaal wordt in 2007 een benodigde capaciteit van circa
14.000 cellen verwacht. 

Vreemdelingenbewaring
De behoefte aan plaatsen voor vreemdelingenbewaring neemt volgens de
prognose in 2002-2007 toe met 17%. De capaciteitsbehoefte in 2007 wordt dan
circa 1.670 plaatsen. Deze groei is hoger dan in de vorige prognose omdat
vanwege capaciteitsuitbreiding een voorheen latente behoefte nu zichtbaar is
geworden. 

Tbs-klinieken
De behoefte aan plaatsen in tbs-klinieken stijgt tussen 2002 en 2007 met
ongeveer 12% tot bijna 1.600 plaatsen. De ontwikkeling van het aantal tbs-
opleggingen is overigens in het recente verleden zeer grillig geweest. 

Halt-afdoeningen
De prognose van de Halt-afdoeningen voorziet een stijging van 20% in de
periode 2001-2007. Het aantal Halt-afdoeningen komt dan uit op ongeveer
22.100 in 2007. Van de onderzochte achterliggende ontwikkelingen blijkt vooral
de toename van de benuttingsgraad, dat wil zeggen de verhouding tussen het
aantal Halt-verwijzingen en het aantal verdachten van Halt-waardige delicten,
de belangrijkste verklaring voor de toename van de Halt-afdoeningen. Daarnaast
draagt de verwachte groei van het aantal 12- t/m 17-jarigen in de Nederlandse
bevolking bij aan de te verwachten groei in het aantal Halt-afdoeningen. 

Taakstraffen minderjarigen 
Het aantal taakstraffen zal naar verwachting nog fors door blijven groeien: een
toename van 20% in 2002-2007. Daarmee komt het aantal taakstraffen in 2007
uit op 18.700. Met name de verwachte groei in het aantal tweede generatie
allochtone jongeren en het aantal 12- t/m 17-jarigen dragen bij aan deze groei. 

Justitiële jeugdinrichtingen: opvanginrichtingen
Voor de opvanginrichtingen is in de periode 2002-2007 een groei van de capa-
citeitsbehoefte geraamd van 25%. Het aantal benodigde plaatsen in de opvang-
inrichtingen komt dan op 1.200 plaatsen. Net als bij taakstraffen minderjarigen
valt vooral de invloed van de tweede generatie allochtone jongeren en het aantal
12- t/m 17-jarigen op.

Justitiële jeugdinrichtingen: behandelinrichtingen
Voor de behandelinrichtingen is een groei in de periode 2002-2007 geraamd van
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29%. Het aantal benodigde plaatsen in de behandelinrichtingen komt daarmee
in 2007 op 1.730 plaatsen. Opnieuw speelt de toename van de tweede generatie
allochtone jongeren en het aantal 12- t/m 17-jarigen een belangrijke rol. Maar er
gaat een temperende werking uit van het gemiddelde reëel beschikbare inkomen
in Nederland, dat ondanks de verslechterde economische omstandigheden toch
nog licht zal stijgen. 

Totaaloverzicht
Tabel 1 geeft de geprognosticeerde capaciteitsbehoefte voor de intramurale
sectoren gemiddeld per kalenderjaar en voor de extramurale sectoren in aan-
tallen per kalenderjaar. Tabel 1 laat zien dat op alle onderdelen groei wordt
verwacht. 

Tabel 1: Prognoses voor de diverse sanctieterreinena

Alle in dit rapport gepresenteerde prognoses gaan vergezeld van een beschrij-
ving van de onzekerheden in de prognoses. Tevens wordt getracht (een deel van)
de onzekerheden kwantitatief te duiden via de formulering van een betrouw-
baarheidsinterval rond de prognoses. De onzekerheden blijken relatief groot bij
vreemdelingenbewaring en taakstraffen minderjarigen. Relatief klein zijn de
marges bij behandelinrichtingen en taakstraffen meerderjarigen. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 groei 2002- 

2007c

Taakstraffen meerderjarigen 24.800 25.500 26.100 26.500 27.100 27.700 11%
Gevangeniswezen

(excl. Vreemdelingenbewaring)b 12.600 13.200 13.600 13.700 13.900 14.000 11%
Vreemdelingenbewaring 1.430 1.480 1.530 1.580 1.620 1.670 17%
Tbs-klinieken 1.420 1.470 1.510 1.550 1.570 1.590 12%
Halt-afdoeningen 18.400 19.200 20.400 21.200 21.700 21.900 22.100 20%
Taakstraffen minderjarigen 15.600 16.700 17.600 18.200 18.600 18.700 20%
Justitiële jeugdinrichtingen:

opvanginrichtingen 970 1.020 1.080 1.130 1.180 1.200 25%
Justitiële jeugdinrichtingen:

behandelinrichtingen 1.340 1.390 1.470 1.550 1.640 1.730 29%

a De aantallen voor 2002 betreffen de achteraf vastgestelde capaciteitsbehoefte, behalve voor Halt-afdoening, waarbij het jaar
2001 het uitgangspunt is. 

b Exclusief intensivering van aanpak drugskoeriers.
c Voor Halt-afdoeningen betreft het de groei in de periode 2001-2007




