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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 extramurale sancties aan de orde komen. In 1998 heeft het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (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 in 2002 het derde. Het voor u liggende rapport is het vierde in de reeks. 

Bij de vervaardiging van de prognoses zijn we volledig afhankelijk van gegevens
die anderen ons aanleveren. Met name de inspanningen van Harm Aten (CBS)
om de gegevens over straftoemeting op tijd beschikbaar te hebben, waarderen
wij zeer. Speciale dank gaat uit naar Nol van Gemmert (DJI), in het bijzonder
voor zijn bijdrage aan het tbs-hoofdstuk. Verder gaat onze dank uit naar Eric
Spaans (DJI), Frans Larmené (Raad voor de Kinderbescherming), Gerhard Ploeg
(SRN), en Annemarieke van Egeraat (Halt-Nederland). Zij leverden op deelterrei-
nen belangrijke informatie.

Ten slotte gaat onze dank uit naar de leden van de begeleidingscommissie
(zie Bijlage 1 voor de samenstelling daarvan).

Debora Moolenaar en Ger Huijbregts
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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





Dit rapport presenteert de vierde prognose van de behoefte aan diverse vormen
van sanctiecapaciteit, die onder de verantwoordelijkheid van het Wetenschap-
pelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) tot stand is gekomen.
Eerdere prognoses zijn verschenen in 1999 (Steinman e.a.), 2001 (Van der Heide
e.a.) en 2002 (Moolenaar e.a.). De prognose is beleidsneutraal. Dat wil zeggen dat
ontwikkelingen en beleid uit het verleden worden doorgetrokken naar de
toekomst. Het effect van reeds vastgesteld beleid is alleen verdisconteerd in de
prognoses voorzover de invloed ervan reeds in de gebruikte gegevens zichtbaar
is. Het effect van toekomstige beleids- en wetswijzigingen is niet gekwantificeerd
en verdisconteerd in de prognoses. Zo zijn de mogelijke gevolgen van de nog
door te voeren voorstellen uit het Veiligheidsprogramma (MvJ/BZK, 2002) nog
niet in de prognoses verwerkt. Echter, voor een aantal maatregelen die in het
Veiligheidsprogramma genoemd worden, zijn reeds in de begrotingen voor 2001,
2002 en 2003 extra middelen gereserveerd. Deze middelen zijn wel in de prog-
noses verwerkt, aangezien ze al toegekend zijn. 

Ten behoeve van de voorbereiding op de Rijksbegroting maken de beleids-
directies van het Ministerie van Justitie (MvJ) een inschatting van de effecten
die nieuw beleid en nieuwe wetgeving hebben op de ontwikkeling van de
capaciteitsbehoefte. Tezamen met de beleidsneutrale prognoses uit het onder-
havige rapport resulteert dit in prognoses inclusief beleidseffecten. Deze prog-
noses worden uiteengezet in een brief die naar verwachting in juni 2003 naar de
Tweede Kamer zal worden gestuurd. Zo zijn in juni en juli 2002 twee brieven
(Kamerstukken II, 2001-2002) naar de Tweede Kamer gestuurd, waarvoor de
vorige WODC-prognoses (Moolenaar e.a., 2002) als basis dienden. Deze brieven
zijn opgenomen in bijlage 5.

1.1 Onderzoeksvragen

Het doel van dit rapport is om op grond van de meest recente gegevens prog-
noses van de capaciteitsbehoefte op het terrein van taakstraffen meerderjarigen,
gevangeniswezen, vreemdelingenbewaring, tbs-klinieken, Halt-afdoeningen,
taakstraffen minderjarigen en justitiële jeugdinrichtingen te presenteren. Voor
elk van de onderscheiden sanctieterreinen worden voorzover mogelijk de
volgende vragen beantwoord:
1 Hoe groot is de verwachte capaciteitsbehoefte in de periode 2003-2007? 
2 In hoeverre is de ontwikkeling van de behoefte in de periode 2003-2007 toe

te schrijven aan autonome maatschappelijke ontwikkelingen?

Afhankelijk van de mate van inzicht in de achtergronden van de behoefte aan
een bepaalde sanctie, zal de beantwoording van met name vraag 2 per sanctie-
terrein meer of minder gedetailleerd zijn. Gekozen is om de prognoses tot en
met 2007 te maken omdat dit overeenkomt met de horizon van de Rijks-
begroting. 
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De prognoses worden uitgedrukt in de gemiddelde capaciteitsbehoefte per jaar
voor de intramurale sectoren en het aantal te starten maatregelen/ sancties per
kalenderjaar voor de extramurale sectoren. Bijlage 4 presenteert de prognoses in
exacte aantallen. Bij de intramurale sectoren worden naast gemiddelden ook
ultimo aantallen gepresenteerd.

1.2 Werkwijze

Voor de bepaling van de verwachte ontwikkeling bij het gevangeniswezen en
de taakstraffen meerderjarigen maakt het WODC gebruik van een (op verzoek
van het Ministerie van Justitie) door het Sociaal en Cultureel Planbureau
ontwikkeld ramingsmodel, Jukebox-volwassenen geheten. De naam Jukebox-
volwassenen is een samentrekking van Justitie-ketenmodel, waarbij de term
‘volwassenen’ staat voor de eerste box (module) in een rij. Jukebox-volwassenen
heeft betrekking op de totale strafrechtelijke keten: van criminaliteitsontwik-
kelingen (aantal geregistreerde delicten) via opsporingen door de politie tot de
rechterlijke afdoeningen. Het model relateert de ontwikkeling van de crimi-
naliteit aan ontwikkelingen in demografische, sociale en economische factoren
en aan factoren die onder de invloedssfeer vallen van het strafrechtelijk
apparaat (pakkans, strafkans, zitkans en strafmaat). Derhalve wordt het ook wel
een verklaringsmodel genoemd. 

Voor de justitiële jeugdvoorzieningen (Halt, taakstraffen minderjarigen, justitiële
jeugdinrichtingen) is een vergelijkbaar verklaringsmodel opgesteld, het zoge-
naamde Jukebox-jeugdmodel. Hierin worden verdachten gerelateerd aan
demografische, sociale en economische factoren. In dit model worden ook
civiele maatregelen meegenomen.

Met de beide Jukebox-modellen worden toekomstige ontwikkelingen berekend.
Bij de meeste sanctieterreinen vindt een vorm van na-ijking plaats, dat wil
zeggen dat de meest recente vastgestelde capaciteitsbehoefte als uitgangspunt
dient voor de voorspelde ontwikkelingen (bijvoorbeeld, als het model een 10%
stijging voorspelt, dan is de voorspelde capaciteitsbehoefte een 10% verhoging
van de meest recent vastgestelde capaciteitsbehoefte).

Voor de overige terreinen, tbs-inrichtingen en vreemdelingenbewaring, is nog
geen verklaringsmodel beschikbaar. Voor vreemdelingenbewaring wordt een
tijdreeksanalyse toegepast. Voor de prognose van de tbs-inrichtingen worden de
opleggingen met een tijdreeksanalyse bepaald en de capaciteitsbehoefte met een
simulatiemodel. Dit laatste onderdeel wordt door de Dienst Justitiële Inrich-
tingen (DJI) uitgevoerd. Voor tbs-opleggingen wordt momenteel een verklarings-
model ontwikkeld. 
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Een uitgebreidere beschrijving van de werkwijze is te vinden in Moolenaar e.a.
(2002). In bijlage 2 van het onderhavige rapport wordt beschreven wat de veran-
deringen zijn ten opzichte van vorig jaar.

1.3 Opbouw

Hoofdstuk 2 analyseert de ontwikkelingen in criminaliteit en rechtshandhaving.
De prognoses van de sanctiecapaciteit voor volwassenen worden per voor-
ziening in een apart hoofdstuk behandeld (hoofdstukken 3 tot en met 6). De
ontwikkelingen in criminaliteit en rechtshandhaving in de jeugdsector komen
aan bod in hoofdstuk 7. De voorzieningen in de jeugdsector worden besproken
in hoofdstukken 8 tot en met 11. 
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Het Jukebox-volwassenenmodel vormt de basis van de prognoses van de
taakstraffen meerderjarigen en het gevangeniswezen (voor een bespreking zie
Moolenaar e.a., 2002). Omdat het genoemde model een verklaringsmodel is,
biedt het inzicht in de achtergronden van de voorspelde ontwikkelingen. 

Diverse exogene, buiten de invloedssfeer van justitie liggende, maatschappelijke
ontwikkelingen spelen in het model een rol bij de ‘verklaring’ van deze crimi-
naliteit. In de eerste plaats betreft het een drietal demografische indicatoren: de
totale bevolking, het aandeel van ongehuwde jonge mannen in de bevolking en
het aandeel jonge niet-westerse allochtone mannen van de tweede generatie in
de bevolking. Naast de demografische variabelen is een drietal economische
indicatoren in het model opgenomen: de omvang van de werkloosheid en
arbeidsongeschiktheid, de omvang van het motorvoertuigenpark en het reëel
beschikbare jaarinkomen per hoofd van de bevolking. Deze laatste factor is
overigens voor het volwassenenmodel van geen betekenis, waar wel voor het
jeugdmodel (zie hoofdstuk 7). Ook zijn er een tweetal maatschappelijke factoren
in het model opgenomen: het aantal drugsverslaafden en het aantal liters
alcohol dat de gemiddelde Nederlander per jaar consumeert. Tezamen vormen
deze exogene factoren een indicatie van maatschappelijke problemen zoals
delinquente groepsvorming, maatschappelijke ongelijkheid, cultuurverschillen,
sociaal isolement. De economische factoren kunnen echter ook een indicatie
zijn van toegenomen welvaart en daaraan gerelateerd enerzijds meer gelegen-
heid tot criminaliteit en anderzijds minder noodzaak tot criminaliteit en minder
sociale problemen (Van der Torre en Van Tulder, 2001). De prognoses van de
ontwikkeling van deze factoren, die overigens grotendeels uit externe bron
worden verkregen, spelen een belangrijke rol in de uiteindelijke prognoses van
de criminaliteit. Zij komen in paragraaf 2.1 aan de orde. 

Het uiteindelijke aantal opgelegde taakstraffen en vrijheidsstraffen wordt
uiteraard door meer bepaald dan de criminaliteit alleen. De mate waarin de
politie daders opspoort en de wijze waarop de staande en zittende magistratuur
zaken afhandelen, spelen hierbij eveneens een belangrijke rol. Een grote pak-,
straf- of zitkans kan een potentiële crimineel immers afschrikken. Verder is ook
de inzet van middelen bij politie en rechtspraak van belang. 

Een prognoses van de maatschappelijke factoren in combinatie met een
prognose van de middelen van politie en justitie bepalen samen de verwachte
ontwikkeling van de opsporingen en bestraffingen. Deze komen in paragraaf 2.2
aan de orde. Omdat op het moment van aangifte niet altijd bekend is of de dader
meerder- of minderjarig is, gaat het in dit hoofdstuk altijd om de totale crimi-
naliteit, totale opsporingen en totale bestraffingen. Hoofdstuk 7 brengt specifiek
de minderjarige verdachten in beeld. 

Verwachte ontwikkelingen in 
(achtergronden van) criminaliteit,
opsporing en bestraffing

2



2.1 Verwachte ontwikkeling exogene verklarende variabelen

Figuur 1 brengt de totale bevolking, het aandeel van ongehuwde jonge mannen
en het aantal tweede generatie niet-westerse allochtone mannen van 15 tot en
met 24 jaar in beeld. Dit zijn de demografische exogenen die in de gebruikte
versie van Jukebox-volwassenen een rol spelen. 

Het aandeel van de jonge niet-westerse allochtone mannen 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 stilstand gekomen. De bevolking stijgt in de periode
2001 tot en met 2007 met ongeveer 3%. Zowel het aandeel van de jonge tweede
generatie niet-westerse allochtone mannen als van het aantal ongehuwde jonge
mannen in de bevolking heeft volgens het model een opstuwend effect op de
criminaliteit. 

Figuur 2 brengt de maatschappelijke en economische variabelen in het volwas-
senenmodel in beeld. Dit zijn het aantal baanlozen (arbeidsongeschikten en
werklozen), het aantal motorvoertuigen, aantal drugsverslaafden en het aantal
liters alcohol, alles per hoofd van de bevolking. 
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De voorziene economische ontwikkeling is deels anders dan in het recente
verleden. Het aantal baanlozen stijgt volgens de huidige prognoses weer enigs-
zins, na een daling tot en met 2001. De stijging vlakt echter af omdat het CPB
verwacht dat in 2003 de regels voor een WAO-uitkering dusdanig zullen veran-
deren dat de instroom drastisch afneemt. Het aantal motorvoertuigen blijft
volgens de verwachting stijgen. Het aandeel drugsverslaafden in de totale bevol-
king en het gemiddelde alcoholverbruik zullen niet veel veranderen. Alle
genoemde ontwikkelingen zullen volgens het model een opwaarts effect op de
criminaliteit hebben.

Figuur 3 brengt op vergelijkbare wijze de ontwikkeling van het volume van de
middelen van politie en rechtspraak in beeld. De ontwikkeling vanaf 2001 is
gebaseerd op de begrotingen 2003 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijkrelaties (BZK) en het Ministerie van Justitie.

Na een sterke groei van de middelen in de laatste jaren, wordt vanaf 2002 voor-
alsnog van een stabilisatie uitgegaan. Daarbij moet worden bedacht dat in het
kader van de kabinetsformatie waarschijnlijk nadere invulling zal worden gege-
ven aan plannen tot uitbreiding van de middelen voor politie en rechtspraak,
zoals bijvoorbeeld voorzien in het veiligheidsprogramma (MvJ/BZK, 2002).
Deze voornemens zijn evenmin in de hier gepresenteerde prognoses verwerkt.
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Figuur 3: Ontwikkeling middelen politie en rechtspraak (1990=100)

Bron: slotwet/begrotingen van MvJ en BZK en loon- en prijsindices CBS (prijzen 2001),

bewerking WODC

2.2 Verwachte ontwikkeling criminaliteit, opsporing en bestraffing

Het Jukebox-volwassenenmodel levert, mede op basis van de in het voorgaande
geschetste prognoses van de exogenen, een prognose van de ontwikkeling van
diverse typen criminaliteit vanaf 2002 (zie figuur 4). 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 strafrecht-
keten en vice versa (zie Moolenaar e.a. 2002). Zo vormen de opiumwetdelicten
slechts een klein deel van de geregistreerde criminaliteit (ongeveer 1%), maar
veroordeelden voor opiumwetdelicten nemen wel 23% van de opgelegde deten-
tiejaren voor hun rekening. 

De cijfers betreffen steeds de door de politie geregistreerde criminaliteit. Met
name van de minder ernstige delicten, die niet tot aangifte (registratie) leiden,
blijft dus een deel buiten beeld. Het niet-geregistreerde deel is echter voor het
beroep op het aantal taak- en vrijheidsstraffen ook niet direct van belang. Rijden
onder invloed en misdrijven tegen de opiumwet zijn bij de prognoses van de
delicten buiten beschouwing gelaten. De ontwikkeling van het aantal geregi-
streerde misdrijven in deze categorieën is vrijwel uitsluitend afhankelijk van de
opsporingsactiviteiten van de politie. Daarom worden ze ook wel haaldelicten
genoemd. Evenals in het voorgaande zijn de cijfers geïndexeerd (1990=100). 
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De ontwikkeling van de vier onderscheiden typen misdrijven is heel verschil-
lend. Grootste groeiers zijn de geweldsmisdrijven en de gekwalificeerde diefstal-
len, na een daling in de tweede helft van de jaren negentig. Het aantal overige
misdrijven blijft vrijwel constant. Gekwalificeerde diefstallen blijken relatief het
meest gevoelig voor de economische ontwikkeling: zowel de toename van het
aantal baanlozen als van het motorvoertuigenpark werkt hierin door. Hoewel het
aantal korte vrijheidsstraffen vanwege eenvoudige diefstal sterk is toegenomen,
speelt dit relatief lichtere type delict nog steeds een kleine rol in de behoefte van
het gevangeniswezen. Het belang voor de ontwikkeling van het aantal taakstraf-
fen is groter.

Het aldus geprognosticeerde aantal misdrijven van verschillende typen bepaalt,
tezamen met de voorziene inzet van middelen bij de politie, het aantal opge-
helderde misdrijven (zie figuur 5). Zonder beleidsintensiveringen zal het aantal
ophelderingen voor geweld blijven stijgen. Het aantal ophelderingen voor rijden
onder invloed blijft gelijk, terwijl het aantal ophelderingen voor de andere
misdrijven licht zal dalen. Deze prognose is beleidsneutraal, dat wil zeggen dat
de effecten van beleidsintensiveringen, richtlijnen en wetgeving gemaakt na
2001, zoals bijvoorbeeld de voorgenomen vergroting van de politiesterkte
(MvJ/BZK 2002), niet in deze prognose zijn verwerkt. 
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Bron realisatie: CBS, bewerking WODC



Figuur 5: Ontwikkeling aantal ophelderingen (1990=100)

Bron realisatie: CBS, bewerking WODC

Figuur 6: Ontwikkeling aantal bestraffingen (transacties en
schuldigverklaringen) (1990=100)

Bron realisatie: CBS, bewerking WODC
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De ophelderingen, tezamen met de voorziene inzet van middelen bij de recht-
spraak, bepalen het aantal bestraffingen (transacties en schuldigverklaringen)
(zie figuur 6). Het effect van de beleidsintensiveringen ten aanzien van drugs-
smokkel, die twee jaar geleden zijn ingezet, is duidelijk te zien: het aantal
bestraffingen voor opiumwetdelicten zal sterk stijgen. Doorgaans krijgen
verdachten van opiumwetdelicten ook relatief lange straffen. Alleen de bestraf-
fingen voor gekwalificeerde diefstal zullen licht dalen. De bestraffingen voor
rijden onder invloed blijven vrijwel gelijk. 

In hoeverre bepalen de achterliggende verklarende variabelen nu de prognose
van de geregistreerde criminaliteit, ophelderingen en bestraffingen? Om deze
vraag te beantwoorden brengt tabel 2 in beeld welk deel van de groei over de
periode 2001-2007 het model toeschrijft aan de verklarende variabelen. Zo blijkt
uit de eerste kolom dat de ontwikkelingen in het aantal werklozen en arbeids-
ongeschikten tot een 7% stijging van het aantal geregistreerde misdrijven leiden.
De totale groei is echter kleiner. Dit komt onder andere doordat de ontwik-
kelingen in de middelen voor de rechtspraak tot een 0,5% daling van de crimina-
liteit leiden. De combinatie van alle effecten samen leidt uiteindelijk tot een
totale groei van de criminaliteit met 6,7%. Hierbij kan sprake zijn van synergie-
effecten: twee of meerdere exogene variabelen kunnen elkaar versterken maar
ook tegen elkaar in werken. 

In de periode 2001-2007 valt de groei van het aantal misdrijven vooral toe te
schrijven aan het aantal baanlozen, motorvoertuigen en tweede generatie
allochtone jonge mannen. Deze factoren samen met de totale bevolking bepalen
ook voor een groot deel de groei in het aantal ophelderingen. De groei in het
aantal bestraffingen wordt vooral verklaard door de ontwikkelingen in het aantal
baanlozen, tweede generatie allochtone jonge mannen, de totale bevolking en de
middelen voor de rechtspraak.
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Tabel 2: Omvang van het effect van de exogene variabelen op de
ontwikkeling van criminaliteit, opsporing en bestraffing, 
2001-2007 (in procentpunten)

Bijdrage exogenen aan groei 

justitiële variabelen

misdrijven ophelderingen bestraffingen

Verklarende variabelen
Werkloosheid en arbeidsongeschiktheid 7,0 2,0 0,7
Aantal motorvoertuigen 3,5 1,0 0,3
Aantal tweede generatie allochtone 
15- t/m 24-jarige mannen 1,5 2,5 0,7
Totale bevolking 1,4 1,3 0,6
Jonge ongehuwde mannen 1,4 0,6 0,3
(Financiële) middelen voor rechtspraak -0,5 -0,3 0,6
(Financiële) middelen voor politie -0,1 0,3 0,2
Alcoholverbruik - 0,2 0,3
Drugsverslaafden - 0,2 0,1

Overige exogenen
Overiga -7,5 -12,2 12,0

Totale groei 2001-2007b 6,7 -4 ,5 15,7

a De categorie overig bestaat uit een trend, dummyvariabelen, constante term, en synergie- 
effecten (zowel elkaar versterkende als elkaar opheffende effecten).

b Dit is de som van alle bovenstaande componenten.

Een deel van de bestraffingen betreft taakstraffen, vrijheidsstraffen of tbs-
opleggingen. De capaciteitsbehoefte voor deze sectoren komt in de volgende
hoofdstukken aan de orde.
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Dit hoofdstuk gaat in op te verwachten ontwikkelingen bij de taakstraffen voor
meerderjarigen. De rechter heeft vanaf 1989 de wettelijke mogelijkheid bij straf-
zaken 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
(Officiersmodel). Een taakstraf kan een werk- of een leerstraf zijn. Verreweg de
meeste taakstraffen hebben het karakter van werkstraffen, in de vorm van
onbetaalde arbeid gedurende een bepaald aantal uren. Het opleggen van
taakstraffen door de rechter is de laatste jaren, in het kader van het terugdringen
van het aantal vrijheidsstraffen, nadrukkelijk gestimuleerd. Vanaf 1997 geldt als
uitgangspunt bij de eisen van het Openbaar Ministerie (OM): ‘een taakstraf,
tenzij...’.

1
Op 1 februari 2001 is het wetboek van Strafrecht gewijzigd (Staatsblad,

2000 nr. 365), waardoor de taakstraf niet meer ter vervanging van een vrijheids-
straf dient maar als zelfstandige straf kan worden opgelegd. Dit betekent ook dat
een taakstraf nu in combinatie met een vrijheidsstraf of bij verstek kan worden
opgelegd, hetgeen voorheen niet mogelijk was. Ook zijn taakstraffen volgens het
Officiersmodel opnieuw ingevoerd voor volwassenen. Deze mogelijkheid was in
1989 afgeschaft voor volwassenen maar is voor minderjarigen altijd blijven
bestaan. 

De reclassering heeft als taak om de tenuitvoerlegging van opgelegde of overeen-
gekomen taakstraffen te begeleiden.

2
Na een succesvol intakegesprek worden

deze taakstraffen gestart. Een deel daarvan mislukt (in 2001 circa 18%). Bij
ongeveer 15% van de ingeschreven taakstraffen komt het niet tot een intake.
De mislukte taakstraffen en de taakstraffen waarbij geen intake heeft plaats-
gevonden, kunnen alsnog tot een beroep op gevangeniscapaciteit leiden en
worden verder in hoofdstuk 4 behandeld.

De prognose van de capaciteitsbehoefte is, evenals de voorgaande prognoses in
2002 (Moolenaar e.a., 2002), gebaseerd op de volgende bouwstenen:
– De uitkomsten van het Jukebox-volwasssenen-model. Een uitgebreide

beschrijving hiervan is te vinden in Moolenaar e.a. (2002). Het model levert
een prognose op van de ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteit (zie
hiervoor hoofdstuk 2), de via opsporing door de politie en behandeling door
de rechtspraak totstandkomende bestraffingen, gedefinieerd als de som van
schuldigverklaringen door de rechter en transacties door het OM, en de
ontwikkeling van het percentage bestraffingen dat heeft geleid tot de start van
een taakstraf (verder aan te duiden als percentage taakstraffen). Cijfers van de
Stichting Reclassering Nederland (SRN) over het aantal gestarte taakstraffen
vormen daarbij het uitgangspunt. Leerstraffen zijn niet in de prognose
betrokken, omdat er geen (betrouwbare) gegevens zijn over een groot aantal

Taakstraffen meerderjarigen3

1 Dit is conform de op 6 juli 1997 door het college van PG’s uitgevaardigde rekwireerrichtlijn.
2 De taakstraffen worden begeleid door de Stichting Reclassering Nederland (SRN), de reclasseringsafdeling

van het Leger des Heils en de verslavingsreclassering. De SRN heeft ook een centrale administratieve
functie.  



jaren. Ze zijn overigens kwantitatief van beperkt belang (ongeveer 5% in
2002). Omdat de toepassing van taakstraffen de afgelopen tijd nog sterk is
geïntensiveerd, zijn de waarnemingen van het percentage taakstraffen in de
laatste tien jaar in beschouwing genomen.

– Een schatting van de capaciteitsbehoefte in 2002 van 22.942 te starten
taakstraffen. Dit niveau vormt het ‘ijkpunt’ van de voorspelde ontwikkelingen
(zie bijlage 4 voor de exacte definitie).

Paragraaf 3.1 geeft de uit het model afgeleide prognose van de taakstraffen.
Paragraaf 3.2 gaat in op de onzekerheden rond deze prognose. 

3.1 Prognose 

Tabel 3 geeft de prognose van het aantal taakstraffen in aantallen en in index-
vorm (2002=100). Ter vergelijking geeft de tabel de in 2002 opgestelde prognose
(Moolenaar e.a., 2002).

Tabel 3: Prognose te starten taakstraffen meerderjarigena

Jaar huidige prognose prognose uit 2002 huidige prognose prognose uit 2002

absoluut absoluut index index

2002 24.800b 20.100 100 100
2003 25.500 20.700 103 103
2004 26.100 21.300 105 105
2005 26.500 21.800 107 108
2006 27.100 22.300 109 111
2007 27.700 111

a De aantallen zijn afgerond op honderdtallen. Het betreft steeds werkstraffen waarbij een intake
heeft plaatsgevonden. 

b Vastgestelde capaciteitsbehoefte.

Het aantal te starten taakstraffen stijgt volgens de huidige prognose van 24.800
in 2002 naar 27.700 in 2007. Dit is een groei van 11%. Deze groei is vergelijkbaar
met de prognose uit 2002. Wel zijn de absolute aantallen een stuk hoger. Dit is
deels het gevolg van het toegenomen aantal bestraffingen, deels het gevolg van
een definitiewijziging (zie bijlage 3), en deels van de wijzigingen in het Wetboek
van Strafrecht ten aanzien van de taakstraffen. Bij het opstellen van de prog-
noses in 2002 was nog niet duidelijk of en hoe groot het effect van de wets-
wijziging zou zijn. Inmiddels is duidelijk geworden dat in 2001 ongeveer 10%
van alle taakstraffen een transactie met het OM is. Voorlopige cijfers laten zien
dat in 2002 dit percentage naar 18% is gestegen. 

Tabel 4 brengt in beeld welk deel van de groei in de periode 2002-2007 het model
toeschrijft aan de achterliggende verklarende en exogene variabelen. Zo geven
de ontwikkelingen in de middelen voor de rechtspraak aanleiding tot een
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1,4% daling van de capaciteitsbehoefte en geven de ontwikkelingen in de tweede
generatie jonge allochtone mannen aanleiding tot een 0,6% stijging in de capa-
citeitsbehoefte. Alle exogene variabelen samen leiden in de periode 2002-2007 tot
een groei van het aantal te starten taakstraffen met 11,4%. 

Tabel 4: Omvang van het effect van de exogene variabelen op het aantal te
starten taakstraffen meerderjarigen, 2002-2007 (procentpunten)

Bijdrage exogenen aan 

groei capaciteitsbehoefte 

Verklarende variabelen
(Financiële) middelen voor rechtspraak -1,4
Aantal tweede generatie allochtone 15- t/m 24-jarige mannen 0,6
Totale bevolking 0,5
Werkloosheid en arbeidsongeschiktheid 0,5
Jonge ongehuwde mannen 0,3
Aantal motorvoertuigen 0,2
Alcoholverbruik 0,2
Drugsverslaafden 0,1
(Financiële) middelen voor politie 0,1

Overige exogenen
Vastgestelde capaciteitsbehoefte 18,5
Overiga -8,0

Totale groei capaciteitsbehoefte taakstraffen 2002-2007b 11,4

a De categorie overig bestaat uit een trend, dummyvariabelen, constante term, en synergie- 
effecten (zowel elkaar versterkende als elkaar opheffende effecten).

b Dit is de som van alle bovenstaande componenten.

Voor een groot deel is deze groei het gevolg van de ijking op de meest recent
vastgestelde capaciteitsbehoefte, de tweede bouwsteen van het model. Dat dit
zoveel invloed heeft, komt door de herinvoering van taakstraffen volgens het
Officiersmodel. Taakstraffen volgens het Officiersmodel zitten slechts in beperkte
mate verwerkt in de criminaliteits- en vervolging-en-berechtingscijfers tot met
2001, terwijl deze taakstraffen met name in 2002 een grote vlucht hebben
genomen.

De middelen voor de rechtspraak hebben een grote invloed op het aantal
taakstraffen. Omdat deze middelen volgens de begroting 2003 van het Ministerie
van Justitie vanaf 2005 zullen afnemen, heeft dit een neerwaarts effect op het
totale aantal taakstraffen. Verder leveren de tweede generatie allochtone jonge
mannen, de totale bevolking en het aantal baanlozen ook een redelijke bijdrage
aan de groei van het aantal taakstraffen.
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Figuur 7 laat de prognose van de ontwikkeling van het aantal te starten taak-
straffen in het perspectief van de ontwikkeling in het verleden zien.
De prognose laat een stijging zien die zwakker is dan die in het eind van de jaren
negentig. 

3.2 Onzekerheden

De onderbroken lijnen in figuur 7 geven een indicatie van de onzekerheid in de
prognose. De waarschijnlijkheid dat de werkelijke ontwikkeling tussen deze
lijnen ligt, is circa 67%. De onderste lijn komt in 2007 bijna 1.600 taakstraffen
(6%) lager uit dan de prognose. De bovenste lijn ligt 1.700 taakstraffen (7%)
hoger. Dit zijn eveneens 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 een aantal onzekerheden
met zich mee, zie hiervoor Steinmann e.a. (1999, p.101). Met name de prognoses
van de economische ontwikkeling kennen grote onzekerheden. Demografische
variabelen daarentegen zijn redelijk goed voorspelbaar. De maatregelen voorzien
in het veiligheidsprogramma (MvJ/BZK, 2002) zijn in deze prognoses nog niet
verwerkt. Een andere bron van onzekerheid is de verdere ontwikkeling van het
aantal taakstraffen volgens het Officiersmodel.
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Figuur 7: Ontwikkeling taakstraffen meerderjarigen 

Bron: CBS en SRN, bewerking WODC



Dit hoofdstuk gaat in op te verwachten ontwikkelingen in de strafrechtelijke
capaciteitsbehoefte van het gevangeniswezen, dus exclusief vreemdelingen-
bewaring. De capaciteitsbehoefte ten behoeve van vreemdelingenbewaring
komt in hoofdstuk 5 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 Moolenaar e.a.
(2002) voor een beschrijving van het model. Het model levert een prognose
op van de ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteit (zie hiervoor
hoofdstuk 2) en de via opsporing door de politie en behandeling door de
rechtspraak totstandkomende bestraffingen in het algemeen en gevangenis-
straffen in het bijzonder.

– Een schatting van de feitelijke strafrechtelijke capaciteitsbehoefte van het
gevangeniswezen in 2002. Hiervoor zijn recente berekeningen van de Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI) als uitgangspunt genomen. Een gedetailleerde
beschrijving staat in bijlage 3 vermeld. De behoefte bedraagt in het basisjaar
2002 afgerond 12.600 plaatsen exclusief de intensivering voor de aanpak van
drugskoeriers. Hierbij is, conform de algemene uitgangspunten, gecorrigeerd
voor manifeste tekorten en verkeerd geplaatsten. 

Paragraaf 4.1 beschrijft de prognose, zoals die via deze bouwstenen totstand-
komt. Paragraaf 4.2 gaat vervolgens in op de onzekerheden in de prognose. 

4.1 Prognose

Het Jukebox-volwassenenmodel schat in de eerste plaats de ontwikkeling van
het aantal door de rechter uitgesproken onvoorwaardelijke gevangenisstraffen
van verschillende duurcategorieën. Deze aantallen zijn, in combinatie met een
gemiddelde strafduur per duurcategorie, tot detentiejaren om te rekenen.
Daarbij is gecorrigeerd voor langere straffen: een gevangenisstraf van meer dan
één jaar wordt over de jaren uitgesmeerd. Gevangenisstraffen worden mee-
gerekend in de capaciteitsbehoefte zodra er een uitspraak van de rechter is.
Eventuele voorafgaande preventieve hechtenis wordt in de gevangenisstraf
verdisconteerd. Er wordt echter geen rekening gehouden met het feit dat preven-
tieve hechtenis wordt uitgezeten voordat er een veroordeling is. Hierdoor kan de
druk op het gevangeniswezen eerder voelbaar zijn dan vervolging- en berech-
tingscijfers suggereren. 

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
e.d.), gevangenisstraffen die bij het mislukken van een taakstraf ten uitvoer

Gevangeniswezen 
(exclusief vreemdelingenbewaring)

4



worden gelegd en voorlopige hechtenissen die niet door een gevangenisstraf
worden gevolgd.

Figuur 8 brengt de ontwikkeling van het aantal gevangenisstraffen in verschil-
lende delictcategorieën in de periode 1990-2001 in beeld. Tevens geeft de figuur
over de periode 2002-2007 de met Jukebox-volwassenen opgestelde prognoses.
De figuur laat zien dat volgens de prognose het aantal gevangenisstraffen voor
eenvoudige diefstallen, opiumwetdelicten en overige delicten stijgt. Voor een-
voudige diefstallen kan de achterliggende oorzaak zijn dat in het kader van
acties tegen ‘draaideurcriminelen’ dit type delict, waarbij vaak sprake is van
recidive, meer aandacht krijgt van de strafrechter. Bij opiumwetdelicten is de
stijging waarschijnlijk toe te schrijven aan beleidsintensiveringen ten aanzien
van drugskoeriers. Gevangenisstraffen voor geweldsdelicten blijven ongeveer op
hetzelfde niveau. Gevangenisstraffen voor gekwalificeerde diefstal en rijden
onder invloed dalen in de prognose.

Figuur 9 geeft de prognose van de ontwikkeling van het aantal gevangenis-
straffen voor de vijf onderscheiden duurcategorieën. Over de totale periode
1990-2001 bezien, zijn de gevangenisstraffen in alle duurcategorieën gestegen.
Anders dan vaak wordt beweerd, stijgt het aantal lange straffen echter in de
tweede helft van de jaren negentig niet meer. Pas in 2001 is het aantal lange
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straffen weer gestegen. Met name de zeer korte vrijheidsstraffen (tot 1 maand)
stijgen na 1995 explosief. In 2001 nemen deze vrijheidsstraffen weer af, maar
daarentegen zitten de vrijheidsstraffen van 1 tot 6 maanden in de lift. De gemid-
delde strafduur is hierdoor afgenomen. Dit is in overeenstemming met het
toegenomen aandeel van de eenvoudige diefstallen (met relatief lichte straffen)
onder de gevangenisstraffen.

Opmerkelijk is dat ondanks de groei van het aantal taakstraffen (zie hoofdstuk 3)
ook het aantal korte vrijheidsstraffen is gegroeid. Blijkbaar zijn taakstraffen voor
een groot deel niet in plaats van onvoorwaardelijke gevangenisstraffen gekomen
en derhalve niet zozeer een substituut voor korte vrijheidsstraffen (zie ook Huls
e.a., 2001, p. 222). 

De prognose van de strafrechtelijke capaciteitsbehoefte van het gevangenis-
wezen wordt niet alleen bepaald door de door de rechter opgelegde gevangenis-
straffen. Daarnaast spelen andere factoren een rol (zie Moolenaar, 2001). Het
gaat hierbij met name om beroep op strafrechtelijke capaciteit vanwege het
opleggen en mislukken van taakstraffen en het executeren van subsidiaire
hechtenissen vanwege het niet betalen van boetes. In 2001 bedraagt deze ‘extra
capaciteitsbehoefte’ twintig procent van de totale strafrechtelijke capaciteits-
behoefte. Figuur 10 geeft de ontwikkeling en de prognose van de verhouding
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tussen extra capaciteitsbehoefte en capaciteitsbehoefte als gevolg van straf-
toemeting door de rechter. 

De extra capaciteitsbehoefte verviervoudigde bijna tussen 1990 en 2001, terwijl
de capaciteitsbehoefte vanwege door de rechter uitgesproken gevangenisstraffen
met circa 50% toenam. Belangrijke achterliggende oorzaken zijn de toename van
het aantal taakstraffen en de mislukkingen daarbij, alsmede de toename van de
subsidiaire hechtenissen vanwege niet-betaalde boetes.

De weergegeven prognoses van de rechterlijke straftoemeting en de extra capa-
citeitsbehoefte vormen tezamen de basis van de prognose voor de strafrechte-
lijke capaciteitsbehoefte van het gevangeniswezen. Tabel 5 geeft deze prognose,
in het absoluut aantal benodigde plaatsen (gemiddeld per jaar) exclusief de
intensivering voor de aanpak van drugskoeriers. Daarnaast vermeldt de tabel,
ter vergelijking, de prognose van vorig jaar (Moolenaar e.a., 2002).

De prognose laat een stijging van de capaciteitsbehoefte zien van 11% in de
periode 2002-2007. Naar verwachting zal het merendeel van deze stijging in 2003
tot en met 2005 gerealiseerd worden. De huidige prognose stijgt sterker dan de
vorige prognose (Moolenaar e.a., 2002). Deze stijging is het gevolg van het toe-
genomen aantal opgelegde vrijheidsstraffen door de rechter in 2001 en het
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geïntensiveerde beleid ten aanzien van drugskoeriers. Weliswaar worden de
meeste drugskoeriers in de daarvoor bestemde noodcapaciteit geplaatst, maar
wegens capaciteitsproblemen is er toch een zekere mate van overloop naar het
reguliere gevangeniswezen. In 2002 zijn er ongeveer 500 gedetineerden door-
gestroomd van de noodcapaciteit naar de het reguliere gevangeniswezen. 

Ook de groei van de capaciteitsbehoefte als gevolg van mislukte taakstraffen,
voorlopige en subsidiaire hechtenissen e.d. heeft een opwaarts effect op de
prognose. De stijging van de capaciteitsbehoefte die louter het gevolg is
van direct door de rechter uitgesproken gevangenisstraffen is in de periode
2002-2007 6%. De extra capaciteitsbehoefte stijgt in dezelfde periode echter met
28%. Waarschijnlijk is dit het gevolg van de wetswijzigingen ten aanzien van
taakstraffen waardoor niet alleen de mogelijkheid voor taakstraffen ruimer wordt,
maar waardoor zeer waarschijnlijk ook het aantal mislukte taakstraffen zal toene-
men. Overigens is het effect in absolute aantallen vrijwel even groot, namelijk een
groei van 700 plaatsen als gevolg van door de rechter uitgesproken gevangenis-
straffen en een groei van 600 plaatsen van de extra capaciteitsbehoefte.

Welke rol spelen nu de exogene variabele in deze prognose? Tabel 6 brengt
in beeld welk deel van de groei van de capaciteitsbehoefte over de periode 
2002-2007 het model toeschrijft aan de achterliggende verklarende en andere
exogene variabelen. De totale groei in capaciteitsbehoefte van het gevangenis-
wezen is over de periode 2002-2007 bijna 11%. Het blijkt dat van de verklarende
variabelen de tweede generatie allochtone jonge mannen de grootste bijdrage
levert aan de groei in de capaciteitsbehoefte. De ontwikkeling in deze variabele
leidt tot een 1,3% toename van de capaciteitsbehoefte voor het gevangenis-
wezen. Daarnaast is ook het aantal werklozen en arbeidsongeschikten en de
financiële middelen voor de rechtspraak van belang. Ook blijkt dat het ijken op
de meest recent vastgestelde capaciteitsbehoefte (de tweede bouwsteen van de
prognose) forse invloed heeft. Dit verklaart namelijk ongeveer de helft van de
verwachte groei.
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Tabel 5: Prognose strafrechtelijke capaciteitsbehoefte gevangeniswezena

Jaar huidige prognose prognose uit 2002 huidige prognose prognose uit 2002

absoluut absoluut index index

2002 12.600 b 11.900 100 100
2003 13.200 12.100 105 102
2004 13.600 12.300 107 103
2005 13.700 12.500 109 105
2006 13.900 12.700 110 106
2007 14.000 111

a Aantallen zijn afgerond op honderdtallen en geven jaargemiddelden weer. 
De capaciteitsmarge is 3,8%.

b Vastgestelde capaciteitsbehoefte exclusief intensivering voor de aanpak van drugskoeriers.



Figuur 11 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 tussen 1990 en 1997 met bijna zeventig procent. De figuur laat zien
dat de sterke groei in de capaciteitsbehoefte tussen 1997 en 2000 tot staan is
gekomen. De afname in 2000 is overigens het gevolg van een verlaging van de
beleidsmatig gehanteerde capaciteitsmarge van 6,8% naar 3,8% en betekent dus
niet werkelijk een verlaging van het aantal benodigde plaatsen. Vanaf 2001
neemt de capaciteitsbehoefte weer toe.

4.2 Onzekerheden

De voorgaande figuur geeft ook een mogelijk hogere of lagere uitkomst van de
prognose aan. De kans dat de werkelijke ontwikkeling binnen de onderbroken
lijnen blijft is circa 67%. Het is goed denkbaar dat in 2003 de werkelijke capaci-
teitsbehoefte van het gevangeniswezen 3% naar beneden of naar boven van de
prognose afwijkt. In 2007 kan de werkelijke ontwikkeling heel goed 1.300 plaat-
sen (10%) naar beneden of 1.900 plaatsen (14%) naar boven afwijken.

Tabel 6: Omvang van het effect van exogene variabelen op de groei 
van de capaciteitsbehoefte gevangeniswezen, 2002-2007 
(procentpunten)

Bijdrage exogenen aan 

groei capaciteitsbehoefte

Verklarende variabelen
Aantal tweede generatie allochtone 15- t/m 24-jarige mannen 1,3
Werkloosheid en arbeidsongeschiktheid 0,8
(Financiële) middelen voor rechtspraak 0,6
Aantal motorvoertuigen 0,4
Drugsverslaafden 0,4
Totale bevolking 0,3
(Financiële) middelen voor politie 0,1
Jonge ongehuwde mannen 0,1

Overige exogenen
Vastgestelde capaciteitsbehoefte taakstraffen 2,4
Vastgestelde capaciteitsbehoefte gevangeniswezen 4,0
Overiga 0,5

Totale groei capaciteitsbehoefte gevangeniswezen 2002-2007b 10,8

a De categorie overig bestaat uit een trend, dummyvariabelen, constante term, en synergie- 
effecten (zowel elkaar versterkende als elkaar opheffende effecten).

b Dit is de som van alle bovenstaande componenten.
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De op deze manier door de figuur geïndiceerde onzekerheid is maar een deel
van het verhaal. Zo beschouwt het model de prognoses van de exogene variabe-
len als een vast gegeven (zie hoofdstuk 2 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 verdisconteerd, met mogelijke gevolgen voor de behoefte aan
sanctiecapaciteit van dien. Zo zijn de maatregelen voorzien in het Veiligheids-
programma (MvJ/BZK, 2002) niet in deze prognose verwerkt. Overigens is ook in
andere opzichten geen rekening gehouden met mogelijke beleidsingrepen,
bijvoorbeeld in de hoogte van de gehanteerde capaciteitsmarge. De nood-
capaciteit voor drugssmokkelaars, met name de op Schiphol aangehouden
drugskoeriers, is niet in de prognose verwerkt aangezien dit slechts een tijdelijke
maatregel betreft.
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Dit hoofdstuk presenteert een prognose van de toekomstige behoefte aan 
(niet-strafrechtelijke) plaatsen in het gevangeniswezen voor vreemdelingen-
bewaring. Voor de vreemdelingenbewaring is geen zogeheten 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 vreemde-
lingen (aangehouden bij de grens) en artikel 59 vreemdelingen (aangehouden
in het land).

3

Paragraaf 5.1 presenteert de prognose. Deze is gebaseerd op de trendmatige
ontwikkelingen vanuit het verleden. Het basisjaar voor de prognose is de
gemiddelde capaciteitsbehoefte in 2002. Paragraaf 5.2 gaat in op de onzeker-
heden in de prognose. 

5.1 Prognose

De trend wordt bepaald aan de hand van de in het verleden feitelijk gebleken
capaciteitsbehoefte. In de berekening van de capaciteitsbehoefte worden het
aantal en de duur van de inbewaringstellingen verdisconteerd. Gemiddeld over
geheel 2002 bedraagt deze (afgerond) 1.430 plaatsen (zie voor de berekening
bijlage 3). 

Om te kunnen dienen als basis voor tijdreeksanalyse, is het van belang dat de
indicator ‘capaciteitsbehoefte’ elk jaar op gelijke manier totstandkomt. Voor
zover kon worden nagegaan, is dit het geval. Een uitzondering hierop vormt
mogelijk 1994. Door een gebrek aan informatie is in dat jaar als basis voor de
berekening van de capaciteitsbehoefte het aantal asielverzoeken genomen,
gecombineerd met het aandeel ingesloten vreemdelingen die tot de categorie
afgewezen asielzoekers behoren (D&J, 1994). In figuur 12 wordt de ontwikkeling
van de capaciteitsbehoefte van 1990 tot en met 2000 geschetst. 

In figuur 12 vallen de jaren 1994 en 1995 op, evenals de sterke groei in de begin-
periode.

4
Een andere mogelijke oorzaak voor het lage cijfer in 1994 is dat in dat

jaar een beduidend kleiner aantal inbewaringstellingen is verricht (8.000 tegen-
over 10.000 in het jaar 1993). Dit wordt onder andere veroorzaakt door de
vertraagde reorganisatie van de politie, de invoering van de (meer zorgvuldige)
Vreemdelingenwet en een verandering in de procesvertegenwoordiging
waardoor de maatregel meer terughoudend maar ook meer zorgvuldig werd

Vreemdelingenbewaring5

3 Voor de wijziging van de Vreemdelingenwet in 2001 waren dit respectievelijk artikel 7a en artikel 27 vreem-
delingen.

4 In 1988 kwam het eerste huis van bewaring ‘voor vreemdelingenbewaring’ (in Hoorn) met capaciteit
verdeeld over grote zalen. Naar aanleiding van een opstand vond in 1989/1990 een herbezinning van de
vreemdelingenbewaring plaats (o.a. leidend tot verplaatsing van capaciteit naar Alkmaar en andere huizen
van bewaring). Het daadwerkelijke beroep op de capaciteit valt in 1990 hierdoor laag uit. 



toegepast (D&J, 1994).
5

De plaatsbehoefte in 1995 zou dan mogelijk als een
inhaaleffect kunnen worden geïnterpreteerd.

Voor het bepalen van de trend wordt de gemiddelde absolute jaarlijkse groei in
het verleden berekend (zie Steinmann e.a., 1999). Het jaar 2002 is het basisjaar.
De gemiddelde groei bedroeg in de periode 1993-2002 48 plaatsen per jaar. De
prognose wordt nu bepaald door deze jaarlijkse groei op te tellen bij de realisatie
van 2002. Tabel 7 presenteert de prognose, in (afgeronde) absolute aantallen
en geïndexeerd (2002=100) naast de prognose uit 2002. Alle getallen zijn jaar-
gemiddelden.

Tabel 7: Prognose capaciteitsbehoefte vreemdelingenbewaringa

Jaar huidige prognose prognose uit 2002 huidige prognose prognose uit 2002

absoluut absoluut index index

2002 1.430b 1.160 100 100
2003 1.480 1.190 103 103
2004 1.530 1.220 107 105
2005 1.570 1.250 110 108
2006 1.620 1.290 113 111
2007 1.670 117

a Aantallen zijn afgerond op tientallen en geven jaargemiddelden weer. 
De capaciteitsmarge is 3,8%.

b Vastgestelde capaciteitsbehoefte.

Tabel 7 laat zien dat de behoefte aan plaatsen voor vreemdelingenbewaring
toeneemt tot gemiddeld circa 1.670 plaatsen in 2007. De huidige prognose komt
in 2006 zo’n 340 plaatsen hoger uit dan de prognose uit 2002. Dit is het gevolg
van de beleidsintensiveringen die in de tweede helft van 2002 hebben plaats-
gevonden. Omdat er meer capaciteit voor vreemdelingenbewaring beschikbaar
kwam, werden er ook meer vreemdelingen aangehouden. Een latente behoefte
werd hierdoor manifest.

In de prognoses wordt geen onderscheid gemaakt naar artikel 6 en artikel 59
vreemdelingen vanwege het gebrek aan gegevens over een langere periode. Wel
zijn er gegevens over 2002 bekend. In dat jaar was de capaciteitsbehoefte voor
artikel 59 vreemdelingen 1.210 cellen en voor artikel 6 vreemdelingen 220 cellen.
Slechts 15% van de capaciteitsbehoefte voor vreemdelingenbewaring bestaat dus
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5 Een andere mogelijke oorzaak is het feit dat in 1993 en 1994 een piek te zien was in het aantal heenzendin-
gen van preventief gehechte personen. Hierdoor is hoge druk ontstaan om alle (mogelijke) plaatsen te
gebruiken voor deze (strafrechtelijke) groep. Gevoegd bij het gegeven dat veel van de cellen bestemd voor
vreemdelingenbewaring zogenaamde zwerfcellen waren (cellen verspreid over de inrichting) zorgde dit
mogelijk voor een verdringingseffect ten opzichte van de vreemdelingenbewaring: minder vreemdelingen
werden in bewaring gesteld om plaats te maken voor preventief gehechten.



uit vreemdelingen die aan de grens worden aangehouden (art. 6). De rest bestaat
uit illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen.

5.2 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 12
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 werkelijke ontwikkelingen binnen de onderbroken lijnen blijft is 67%. 

De bandbreedte is ruim. In 2003 kan de werkelijke ontwikkeling heel goed 16%
naar onder of 23% naar boven afwijken van de prognose. Dit zijn ongeveer 
240 à 340 plaatsen. In 2007 kan de werkelijke ontwikkeling zelfs bijna 27% naar
onder of bijna 33% naar boven afwijken. Dit zijn bijna 450 à 550 plaatsen.
De (relatief grote) afwijking heeft voor een deel te maken met de in figuur 12 te
signaleren fluctuaties rond 1994 en 2001.

39Vreemdelingenbewaring

realisatie  prognose

0

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400

 
aa

nt
al

 p
la

at
se

n

plaatsen

grenzen 67%-
betrouwbaar-
heidsinterval

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07
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Een verklaringsmodel zoals dat voor het gevangeniswezen en de sector jeugd is
ontwikkeld (de zogenaamde jukebox-modellen), is voor de klinieken ten
behoeve van terbeschikkingstellingen (tbs) thans niet beschikbaar. Daarom is de
prognose voor tbs-klinieken opgebouwd uit twee bouwstenen:
– een trendextrapolatie van het aantal tbs-opleggingen. Overigens wordt

momenteel wel gewerkt aan een verklaringsmodel voor de tbs-opleggingen. 
– een bij de DJI ondergebracht simulatiemodel met daarin bovengenoemde

schattingen van het aantal tbs-opleggingen, de behandelduur en overige
gegevens (waaronder mislukkingen) als input (zie Van Gemmert & Van
Schijndel, 2002). 

Paragraaf 6.1 presenteert de prognose voor tbs-klinieken en paragraaf 6.2 gaat in
op de onzekerheden.

6.1 Prognose

Figuur 13 laat de ontwikkelingen zien van het aantal door de rechter opgelegde
tbs-maatregelen en het aantal beëindigde tbs-maatregelen per jaar. De afge-
lopen acht jaar bevindt het aantal opleggingen zich tussen een ondergrens van
zo’n 150 en een bovengrens van zo’n 200. In 2001 is het aantal opleggingen weer
toegenomen, na een daling in 2000. Ten opzichte van het voorgaande jaar gaat
het om een stijging van meer dan 25 opleggingen. 

Het aantal beëindigingen van de tbs-maatregel is lange tijd duidelijk achter-
gebleven bij het aantal opleggingen. De afgelopen vier jaren geven een lichte
stijging weer. Procentueel gezien bedraagt het aantal beëindigingen circa 50%
van het jaarlijks aantal opleggingen. 

De gemiddelde totale behandelduur van de in een tbs-kliniek opgenomen perso-
nen is een andere belangrijke variabele in het simulatiemodel. Het meest recente
onderzoek op dit onderdeel geeft aan dat de behandelduur op circa negen jaar
moet worden gesteld (zie Laeven en Van Vliet, 2000). Momenteel wordt een
herhaling van het onderzoek voorbereid. 

Vanaf de jaren negentig zijn de capaciteit en bezetting van tbs-klinieken sterk
gegroeid. De capaciteit in deze sector steeg van circa 380 plaatsen in 1990 naar
circa 1.200 plaatsen medio 2002. Ondanks de sterke groei bleef er de afgelopen
jaren sprake van een substantieel tekort. Het tekort aan plaatsen kwam
gedurende de jaren negentig onder meer tot uiting in een toegenomen aantal
terbeschikkinggestelden dat in penitentiaire inrichtingen wacht op plaatsing

Tbs-klinieken6



in een tbs-kliniek, nadat ze eenderde (Fokkens-wachtenden)
6

of tweederde 
(tbs-passanten) van de opgelegde vrijheidsstraf hebben uitgezeten, en een
zeer beperkte opname van psychisch gestoorde gedetineerden met enkel een
gevangenisstraf vanuit het gevangeniswezen in de tbs-klinieken.

Belangrijke oorzaken van de sterk stijgende capaciteitsbehoefte zijn de sinds
begin jaren negentig sterk in aantal toegenomen tbs-opleggingen met bevel tot
verpleging en de eveneens toegenomen behandelduur in de tbs-klinieken (van
6,8 jaar in 1987 tot 9,2 jaar in 1996). Naar aanleiding van het Interdeparte-
mentaal beleidsonderzoek (IBO) over tbs is een verbeteringstraject ingezet dat
gericht is op een stabilisatie van het aantal opleggingen met bevel tot verpleging
en een verkorting van de behandelduur.

In Moolenaar e.a. (2002) kwam het aantal opleggingen in de komende jaren uit
op een gelijkblijvend aantal van min of meer 145 per jaar, maar in de huidige
rapportage wordt een jaarlijkse stijging gesignaleerd van zo’n 5 opleggingen per
jaar tot 207 tbs-maatregelen in 2007. Deze groei is deels het gevolg van een
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6 Vernoemd naar de Wet Fokkens (1997) waarin is geregeld dat terbeschikkingestelden al na eenderde van
hun gevangenisstraf in aanmerking komen voor overplaatsing naar een tbs-kliniek. Na tweederde van hun
gevangenisstraf uitgezeten te hebben wordt men automatisch tbs-passant en moet men zo spoedig
mogelijk overgeplaatst worden naar een tbs-kliniek.

Figuur 13: Ontwikkeling tbs-maatregelen 

Bron realisatie: DJI, bewerking WODC



correctie op de gegevens. Op basis hiervan wordt de capaciteitsbehoefte voor
tbs-klinieken berekend (zie tabel 8). De stijging van het aantal opleggingen heeft
tot gevolg dat de behoefte aan tbs-plaatsen de komende jaren zal stijgen met
12% tot bijna 1.600 plaatsen in 2007. Daarvan zal ongeveer 24% een long-stay
plek zijn, dat wil zeggen een plaats voor tbs-ers die langer zes jaar in de kliniek
verblijven. In 2001 was dat ongeveer 21%. Figuur 14 geeft naast de capaciteits-
behoefte voor tbs-klinieken in het verleden de verwachte behoefte volgens de
meest recente prognose weer.

Tabel 8: Prognose capaciteitsbehoefte tbs-kliniekena

jaar huidige prognose prognose uit 2002 huidige prognose prognose uit 2002

absoluut absoluut index index

2002 1.420b 1.380 100 103
2003 1.470 1.430 103 103
2004 1.510 1.430 106 103
2005 1.550 1.430 109 103
2006 1.570 1.430 111 103
2007 1.590 112

a Aantallen zijn afgerond op tientallen en geven jaargemiddelden weer. 
De capaciteitsmarge is 1%.

b Vastgestelde capaciteitsbehoefte.
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6.2 Onzekerheden

Om een indruk te krijgen van de onzekerheden in de prognose rond de ver-
onderstelde instroom, is in figuur 14 het 67%-betrouwbaarheidsinterval aange-
geven. Bij de huidige prognose groeit de instroom tot 207 opleggingen over 2007.
In 2007 kan de instroom met een kans van 67% variëren tussen de circa zeven
personen minder per jaar of circa zeventien personen meer per jaar. Dit zijn
eveneens denkbare ontwikkelingen van de capaciteitsbehoefte van tbs-klinieken.

De sterke groei in de capaciteitsbehoefte van tbs-klinieken in de jaren negentig
zet de komende jaren nog door en zal pas in 2005 enigszins afzwakken. Als de
instroom in de komende jaren zou gaan stijgen met circa zeventien personen
per jaar, dan zou de capaciteitsbehoefte van tbs-klinieken stijgen naar ruim
1.800 plaatsen in 2007. Dit is 15% meer dan de huidige prognose. Een daling van
de instroom met zeven personen per jaar zou betekenen dat de capaciteits-
behoefte daalt naar zo’n 1.400 plaatsen in 2007. Dit is 10% minder dan de
huidige prognose. 
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De prognoses van de ontwikkelingen in de jeugdsector in dit rapport zijn
gebaseerd op het Jukebox-jeugdmodel. Voor een beschrijving van dit model zie
Huijbregts e.a. (2001) en Moolenaar e.a. (2002). In het Jukebox-jeugdmodel
wordt ernaar gestreefd de ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte van de
diverse jeugdvoorzieningen zoveel mogelijk te verklaren uit achterliggende
factoren. In de jeugdsector begint de justitiële keten aan de strafrechtelijke kant
met het aantal verdachten en aan de civielrechtelijke kant met het aantal onder-
toezichtstellingen (ots). Deze worden verklaard uit een aantal demografische,
maatschappelijke en justitiële verklarende variabelen. De achterliggende
theorieën zijn reeds in hoofdstuk 2 aan de orde geweest.

De verklarende variabelen worden behandeld in paragraaf 7.1. Daarna komen
in paragraaf 7.2 de prognose van de ots-maatregelen en in paragraaf 7.3 de
prognose van de minderjarige verdachten aan de orde. De volgende hoofd-
stukken 8-11 gaan over de prognose van de benodigde capaciteit van de jeugd-
voorzieningen: achtereenvolgens Halt, taakstraffen voor minderjarigen,
opvanginrichtingen en behandelinrichtingen.

7.1 Verwachte ontwikkeling exogene verklarende variabelen

De belangrijkste verklarende factor voor de jeugdsector is het aantal jongeren.
De ontwikkeling van het jaargemiddelde van de 12- t/m 17-jarige bevolking is
weergegeven in figuur 15. Van 1992 tot en met 1998 is het aantal jongeren stabiel
gebleven op een niveau van 1,1 miljoen. Daarna neemt het aantal toe en bereikt
in 2007 een maximum van 1,22 miljoen, waarna weer een daling inzet. Dit maxi-
mum is 1% lager dan bij de vorige actualisering van de prognose (zie Moolenaar
e.a., 2002) omdat het CBS de immigratie nu lager inschat.

Een belangrijke subgroep van de 12- t/m 17-jarigen wordt gevormd door de
allochtone jongeren. Deze worden onderscheiden naar eerste generatie (in het
buitenland geboren) en tweede generatie (in Nederland geboren, maar minstens
één van de ouders in buitenland geboren).

7
De ontwikkeling van de allochtone

jongeren van de eerste en tweede generatie wordt weergegeven in figuur 16.

Het aantal jongeren van de eerste generatie allochtonen neemt tot 2007 met 8%
toe, het aantal van de tweede generatie met 36%. Het aantal autochtone jonge-
ren neemt tot 2006 nog met 3% toe, daarna gaat het aantal jongeren dalen
(‘ontgroening’). Van de groei van 2001 tot 2007 van de totale 12- t/m 17-jarige
bevolking wordt 55% bijgedragen door de tweede generatie allochtone jongeren. 

Minderjarige verdachten 
en ondertoezichtstellingen

7

7 Bij de tweede generatie zijn alleen de niet-westerse allochtone jongeren geteld. Bij de eerste generatie was
dit om technische redenen nog niet mogelijk.
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Figuur 15: Ontwikkeling 12- t/m 17-jarigen

Bron: CBS

Figuur 16: Eerste en tweede generatie allochtone jongeren

Bron: CBS



Het Jukebox-jeugdmodel houdt verder rekening met sociale en economische
ontwikkelingen, zoals de mobiliteit (dit is de som van immigratie en migratie),
het aantal bij echtscheiding betrokken kinderen, het reëel beschikbaar jaar-
inkomen per hoofd van de bevolking en het aantal baanlozen (dit is de som van
arbeidsongeschikten en werklozen) per hoofd van de bevolking. Hiervan is het
aantal baanlozen al behandeld in hoofdstuk 2. De overige verklarende variabelen
zijn geïndiceerd weergegeven in figuur 17. In de mobiliteit wordt geen veran-
dering verwacht. Het aantal bij echtscheiding betrokken kinderen neemt iets
toe.

8
Voor het inkomen verwachtte het CPB in december 2002 nog een kleine

groei. Deze prognose wordt echter regelmatig bijgesteld.

Het aantal verdachten wordt in het Jukebox-jeugdmodel 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.
Deze verhouding noemen we de ‘pakkans’.

9
De ontwikkeling van de pakkans

voor geweld, gekwalificeerde diefstal en eenvoudige diefstal is weergegeven in
figuur 18. Voor de categorie overige misdrijven is nog geen verklaringsmodel
ontwikkeld. Hiervoor wordt dus ook geen pakkans berekend.
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8 De waarde voor 2001 is te laat binnengekomen om nog in de berekeningen te betrekken.
9 De term pakkans wordt meestal gebruikt als synoniem voor ophelderingskans. In dit geval gaat het echter

om de verhouding tussen alle verdachten en alle misdrijven per delictcategorie. Specifieke gegevens voor
door minderjarigen gepleegde misdrijven zijn niet beschikbaar.
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Voor alle genoemde delicten wordt een verdere afname van de pakkans voorspeld.
Dit wijkt af van de prognose van vorig jaar, waarin met name bij eenvoudige
diefstal een duidelijke stijging van de pakkans was voorzien. De reden voor dit
verschil is van methodologische aard. Vorig jaar werd de pakkans op ingewikkelde
manier ontleend aan de prognoses van het Jukebox-volwassenenmodel. Dit jaar
werd de pakkans direct geëxtrapoleerd, omdat dit stabielere prognoses oplevert. 

7.2 Ondertoezichtstellingen 12 t/m 17 jaar

Ten opzichte van 2000 is in 2001 het aantal nieuw opgelegde ondertoezicht-
stellingen (ots) bij jongeren van 12 t/m 17 jaar afgenomen (zie figuur 19). Naar
verwachting zal het aantal ots-maatregelen in de toekomst echter weer snel
toenemen. De ontwikkeling van de ots in het verleden wordt voornamelijk
verklaard door autonome ontwikkelingen en het reëel beschikbaar inkomen (zie
tabel 9). Naar verwachting leidt een hoger inkomen tot minder ots-maatregelen
(zie hoofdstuk 3). Omdat het CPB (2002) voor de komende jaren een zeer geringe
groei van het inkomen verwacht, zal de daling van het aantal ots-maatregelen
vrijwel nihil zijn, terwijl de autonome groei rechtlijnig doorgaat. De prognose
van het aantal ots-maatregelen zal zodoende alleen bepaald worden door de
autonome groei, zonder dat deze geremd wordt door een positieve inkomens-
ontwikkeling. 
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7.3 Minderjarige verdachten

In het Jukebox-jeugdmodel worden verdachten en afdoeningen onderverdeeld
in vier delictcategorieën: geweld, gekwalificeerde diefstal, eenvoudige diefstal en
overig. Voor de eerste drie wordt de prognose berekend met een verklarings-
model. De groep overige delicten bestaat bij minderjarigen voornamelijk uit
vernieling en delicten tegen de openbare orde. Omdat voor deze groep nog geen
verklaringsmodel is ontwikkeld, wordt de toekomstige ontwikkeling voorspeld
door extrapolatie. De ontwikkeling van het aantal minderjarige verdachten voor
de diverse delicten is weergegeven in figuur 20.

Het grootste verschil met de vorige prognose (Moolenaar e.a., 2002) treedt op bij
eenvoudige diefstal. Het voor 2006 voorspelde aantal is bijna een kwart lager dan
in de vorige prognose. De oorzaak hiervan is een wijziging in de berekening van
de pakkans (zie bijlage 2). Dit heeft vooral gevolgen voor de voorspelde ontwik-
keling van eenvoudige diefstal, hetgeen weer doorwerkt in de prognose van de
Halt-afdoeningen.

In hoeverre kan de ontwikkeling van het aantal minderjarige verdachten en 
ots-maatregelen nu verklaard worden uit het aantal minderjarige verdachten?
Een overzicht hiervan wordt gegeven in tabel 9. In elke cel staat voor de
betreffende verklarende variabele de bijdrage in procentpunten aan de groei in
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Figuur 19: Ontwikkeling ondertoezichtstellingen 12 t/m 17 jaar
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de periode 2002-2007. Deze tellen op tot de totale procentuele groei, die is weer-
gegeven op de onderste regel. Een negatieve bijdrage betekent dat de totale groei
groter zou zijn geweest als de desbetreffende variabele constant was gebleven.
Dit kan twee oorzaken hebben. Het kan zijn dat de desbetreffende variabele een
negatief effect heeft. Zo veroorzaakt een toename van het gemiddelde inkomen
een afname van het aantal ots-maatregelen. Maar het kan ook zijn dat de varia-
bele wel een positief effect heeft, maar dat voor de variabele zelf een negatieve
groei voorspeld wordt. Zo leidt een grotere pakkans tot meer verdachten. In het
jeugdmodel wordt echter juist een daling van de pakkans voorspeld, zodat
uiteindelijke de bijdrage van de pakkans aan de groei van het aantal verdachten
toch negatief is. Het negatieve effect van het aantal motorvoertuigen op gekwali-
ficeerde diefstal suggereert dat deze variabele vooral een aanduiding is voor de
toegenomen welvaart.
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Tabel 9: Omvang van het effect van de exogene variabelen op 
het aantal ondertoezichtstellingen en minderjarige verdachten,
2002-2007 (procentpunten) 
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Bijdrage exogenen aan groei verdachten en ots

ots geweld gekwalificeerde eenvoudige overige

diefstal diefstal delicten

Verklarende variabelen
Bevolking 12 t/m 17 jaar 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Eerste generatie allochtone jongeren - 0,1 - - -
Tweede generatie allochtone jongerena - 18,1 - - -
Gemiddeld reëel beschikbaar inkomen -12,5 - - - -
Mobiliteit 1,5 - - - -
Motorvoertuigen - - -8,7 - -
Bij echtscheiding betrokken kinderen 2,0 - - -1,1 -
Baanlozen - - - 4,4 -
Pakkans - -3,3 -8,0 -3,5 -

Overige exogenen
Overigb 37,5 4,5 25,6 0,4 4,3

Totale groei 2002-2007c 33,0 23,8 13,4 4,8 8,7

a Dit is het effect van het aandeel van de allochtone jongeren in de bevolking. Daarnaast is de tweede generatie allochtone
jongeren ook nog verantwoordelijk voor 65% van de groei van de minderjarige bevolking. In totaal komt de bijdrage van de
tweede generatie allochtone jongeren daarmee op 21%.

b De categorie overig bestaat uit een trend, dummyvariabelen, constante term, en synergie-effecten (zowel elkaar versterkende
als elkaar opheffende effecten).

c Dit is de som van alle bovenstaande componenten.





Om jongeren buiten het justitiële circuit te houden, beschikt de politie sinds
1981 over de mogelijkheid om 12- t/m 17-jarigen die zijn aangehouden wegens
het plegen van relatief lichte delicten te verwijzen naar een Halt-bureau. De
lichtere vergrijpen waarvoor een Halt-afdoening bedoeld is, hebben meestal
betrekking op misdrijven tegen het Wetboek van Strafrecht. In zo’n twintig
procent van de gevallen gaat het om ontijdig afsteken van vuurwerk. Voor kinde-
ren onder de 12 jaar bestaat sinds 1999 de Stop-reactie. Het Jukebox-jeugdmodel
maakt geen prognose over de Stop-reactie; wel wordt deze meegenomen in de
beleidsrijke prognoses die worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van de
Directie Sancties, Reclassering en Slachtofferzorg (DSRS).

De prognose van de Halt-afdoeningen is gemaakt met het Jukebox-jeugdmodel
en bestaat uit drie stappen:
– De voorspelling van het aantal minderjarige verdachten van Halt-waardige

delicten. Hierbij worden de verschillende delicten gewogen naar hun aandeel
in de Halt-verwijzingen; de belangrijkste rol speelt eenvoudige diefstal. 

– Een prognose van de benuttingsgraad. Onder de benuttingsgraad wordt
verstaan de verhouding tussen enerzijds het aantal Halt-verwijzingen en
anderzijds het aantal verdachten van Halt-waardige delicten. In het model
wordt verondersteld dat deze benuttingsgraad in de loop der jaren geleidelijk
naar een plafond toe groeit. Anders geformuleerd: het percentage verdachten
dat door de politie naar Halt gestuurd kan worden, kan nog verder groeien.

– Een correctie voor het aantal verwijzingen dat niet in behandeling wordt
genomen. 

De vuurwerkdelicten worden apart berekend. In afwijking van de vorige actua-
lisering is de prognose van het aantal vuurwerkdelicten berekend als het gemid-
delde van de afgelopen jaren.

10

8.1 Prognose

De beschreven procedure leidt tot de prognose van het aantal te starten Halt-
afdoeningen. De resultaten zijn weergegeven in tabel 10. De prognose voor 2006
valt 5.400 afdoeningen lager uit dan vorig jaar. Hiervan zijn er 4.850 toe te schrij-
ven aan het feit dat de rekenmethode afwijkt van die van vorig jaar. De overige
550 zijn het gevolg van de actualisering. De hoofdpunten van de methodologi-
sche veranderingen zijn:
– een andere prognosemethode voor de pakkans (zie paragraaf 7.1);
– het als structureel beschouwen van de sterke daling in 2000;
– het aantal vuurwerkdelicten is geprognosticeerd als het gemiddelde uit het

verleden. 

Halt-afdoeningen8

10 Deze verandering is doorgevoerd omdat het aantal vuurwerkdelicten zeer sterk fluctueert. Een verklaring
van deze fluctuaties lijkt niet mogelijk.



Figuur 21 geeft de ontwikkeling van het aantal te starten Halt-afdoeningen en de
ontwikkeling daarvan in de toekomst. De figuur begint bij 1995 omdat in de
jaren daarvoor Halt nog niet landelijk dekkend was.

Tabel 10: Prognose te starten Halt-afdoeningena

Jaar huidige prognose prognose uit 2002 huidige prognose prognose uit 2002

absoluut absoluut index index

2001 18.400b 21.900 98 95
2002 19.200 23.000 100 100
2003 20.400 24.200 106 105
2004 21.200 25.300 110 110
2005 21.700 26.300 113 114
2006 21.900 27.300 114 118
2007 22.100 115

a De aantallen zijn afgerond op honderdtallen. Conform de andere voorziening is bij de 
indexcijfers 2002 op 100 gesteld.

b Vastgestelde capaciteitsbehoefte.

Tabel 11: Omvang van het effect van de exogene variabelen op het aantal
te starten Halt-afdoeningen, 2002-2007 (procentpunten)

Bijdrage exogenen aan

groei capaciteitsbehoefte

Maatschappelijke variabelen
Bevolking 12 t/m 17 jaar 4,2
Bij echtscheiding betrokken kinderen -0,5
Baanlozen 2,0
Motorvoertuigen -1,2

Justitiële variabelen
Pakkans -2,7
Benuttingsgraad 11,0

Overige exogenen
Overiga 2,2

Totale groei capaciteitsbehoefte Halt-afdoeningen 2002-2007b 15,0

a De categorie overig bestaat uit een trend, dummyvariabelen, constante term, en synergie-effec-
ten (zowel elkaar versterkende als elkaar opheffende effecten).

b Dit is de som van alle bovenstaande componenten.

Wat is nu de bijdrage van de verschillende verklarende variabelen aan de van
2002 tot 2007 voorspelde groei? Het antwoord op deze vraag is te vinden in tabel
11. In elke cel staat voor de betreffende verklarende variabele de bijdrage in
procentpunten aan de groei in de periode 2002-2007. Deze tellen op tot de totale
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procentuele groei, die is weergegeven op de onderste regel. Een negatieve
bijdrage betekent dat de totale groei groter zou geweest als de desbetreffende
variabele constant was gebleven. Dit kan twee oorzaken hebben. Het kan zijn dat
de desbetreffende variabele een negatieve effect heeft. Maar het kan ook zijn dat
de variabele wel een positief effect heeft, maar dat voor de variabele zelf een
negatieve groei voorspeld wordt. Zo leidt een grotere pakkans tot meer verdach-
ten. In het jeugdmodel wordt echter juist een daling van de pakkans voorspeld,
zodat uiteindelijk de bijdrage van de pakkans aan de groei van het aantal
verdachten toch negatief is.

De totale groei van de Halt-afdoeningen van 2002 tot en met 2007 is 15%. De
grootste bijdrage wordt geleverd door de benuttingsgraad. Zoals bij minderjari-
gen vaker voorkomt, hebben in de prognose de justitiële variabelen meer invloed
dan de maatschappelijke variabelen. 

8.2 Onzekerheden 

De prognose geeft niet alleen een raming van de toekomstige ontwikkeling, maar
levert ook een schatting van de onzekerheid in de berekening. In figuur 21 wordt
deze onzekerheid weergegeven door twee onderbroken lijnen. De waarschijnlijk-
heid dat de werkelijke ontwikkeling tussen deze lijnen ligt is 67%. De kans dat de
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werkelijke ontwikkeling buiten deze lijnen valt is dus 33%. De capaciteits-
behoefte wordt in 2007 geraamd op 22.100 plaatsen, met marges van 2.500 (11%).
Dit zijn eveneens goed denkbare ontwikkelingen. 

In deze intervallen zijn overigens niet alle onzekerheidsbronnen verwerkt. Met
name de onzekerheid over de prognose van de verklarende variabelen ontbreekt.
Daarnaast zijn er nog onzekerheidsbronnen die specifiek zijn voor Halt. De voor-
naamste onzekerheid in de prognose van de Halt-afdoeningen wordt gevormd
door de prioriteiten van de politie. Dit komt vooral tot uiting bij de vuurwerk-
delicten. Er zijn aanwijzingen dat de aandacht van de politie nogal varieert
(o.a. afhankelijk van grootschalige evenementen en gebeurtenissen). In de
beleidsneutrale prognoses wordt verondersteld dat in gang gezet beleid zich
op dezelfde manier verder blijft ontwikkelen. In het geval van Halt betekent dit
dat de groeiende bekendheid van de Halt-afdoening bij de politie, zich ook in
de toekomst voortzet. Hierdoor is nog een zekere groei van het aantal Halt-
verwijzingen mogelijk: het model voorspelt tot 2007 een groei van de benut-
tingsgraad met 14,7%. Wanneer de bekendheid van de Halt-afdoening bij de
politie niet verder groeit, zal de groei lager uitvallen dan voorspeld.
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Bij de invoering van het nieuwe jeugdstrafrecht in 1995 is de taakstraf bij minder-
jarigen een zelfstandige straf geworden die kan dienen ter vervanging van een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of een onvoorwaardelijke geldboete. Daarnaast
kan de taakstraf door de officier worden aangeboden als transactie. Met de
invoering van de nieuwe wetgeving op de taakstraffen per 1 februari 2001 dient
de taakstraf niet alleen meer als vervanging van een andere straf, maar is het
mogelijk geworden dat de taakstraf gecombineerd wordt met een voorwaar-
delijke of onvoorwaardelijke jeugddetentie van maximaal drie maanden. 

De prognose van taakstraffen voor minderjarigen wordt gemaakt met het
Jukebox-jeugdmodel. In dit model wordt de prognose van te starten taakstraffen
gebaseerd op:
– De prognose van het aantal door de rechter (ZM) opgelegde of door het OM

aangeboden taakstraffen. Deze is op zijn beurt weer gebaseerd op de ontwik-
keling van het aantal minderjarige verdachten (zie hoofdstuk 7) en de fractie
daarvan die een taakstraf krijgt. De OM- en ZM-taakstraffen worden afzonder-
lijk gemodelleerd. Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste is het tijdsverloop
van beide afdoeningen niet synchroon onder andere door de sterke afname
van de doorlooptijd bij de taakstraffen van het OM. Ten tweede hebben de
OM- en ZM-taakstraffen een andere delictsamenstelling.

– Een schatting van het feitelijk aantal te starten taakstraffen. Deze stap is nodig
omdat niet alle ingeschreven taakstraffen ook resulteren in het starten van een
taakstraf (zie bijlage 3 paragraaf 6). 

Paragraaf 9.1 geeft de prognose en paragraaf 9.2 gaat in op de onzekerheden
daarin. 

9.1 Prognose

In de huidige prognose wordt voorzien dat rond 2007 een plafond bereikt wordt
van ongeveer 19.000 taakstraffen (zie tabel 12 en figuur 22). Bij minderjarigen is
het aantal taakstraffen na 1995 sterk gestegen. Deze explosieve groei zal natuur-
lijk ooit afvlakken. In het jeugdmodel wordt daarom verondersteld dat het
percentage verdachten dat een taakstraf krijgt (de benuttingsgraad), weliswaar
nog groeit, maar uiteindelijk naar een plafond toe gaat. Overigens is het pas dit
jaar voor het eerst gelukt om dit plafond ook voor de taakstraffen ZM te schatten.
Daardoor valt de prognose van de ZM-taakstraffen lager uit dan vorig jaar. Voor
het jaar 2006 resulteren de veranderingen in de methode in een toename van
2,6%.

De vastgestelde capaciteitsbehoefte in 2002 is echter hoger dan in de vorige
prognose (Moolenaar e.a., 2002). Er zijn namelijk aanwijzingen dat bij minder-
jarigen het aantal opgelegde taakstraffen in 2002 aanzienlijk is toegenomen.
De toename is te zien in de productie, in het aantal bij de Raad voor de
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Kinderbescherming (RvdK) ingeschreven taakstraffen en ook in voorlopige
rechtbankcijfers over 2002. De groei is sterker bij het OM dan bij de ZM. De
verschillen met de prognose over 2002 zijn duidelijk groter dan de onzekerheids-
marge. De toename heeft ongeveer dezelfde grootte bij beide bronnen. Hoewel
er dus geen aanleiding was om op grond van de Wet Taakstraffen een toename
van het aantal taakstraffen minderjarigen te verwachten, lijkt dit toch het geval
te zijn. Mogelijk spelen hier andere zaken, zoals toename van het aantal
verdachten bij de politie of veranderingen in de werkwijze van het OM. 

Wat is nu de bijdrage van de verschillende verklarende variabelen aan de van
2002 tot 2007 voorspelde groei? Hiervan wordt een overzicht gegeven in tabel 13.
In elke cel staat voor de betreffende verklarende variabele de bijdrage in
procentpunten aan de groei in de periode 2002-2007. Deze bijdragen tellen
op tot de totale procentuele groei, die is weergegeven op de onderste regel.
Een negatieve bijdrage betekent dat de totale groei groter zou geweest als de
desbetreffende variabele constant was gebleven. Dit kan twee oorzaken hebben.
Het kan zijn dat de desbetreffende variabele een negatieve effect heeft. Maar het
kan ook zijn dat de variabele wel een positief effect heeft, maar dat voor de
variabele zelf een negatieve groei voorspeld wordt. Zo leidt een grotere pakkans
tot meer verdachten. In het jeugdmodel wordt echter juist een daling van de
pakkans voorspeld, zodat uiteindelijke de bijdrage van de pakkans aan de groei
van het aantal verdachten toch negatief is. De totale groei in de periode in de
periode 2002-2007 is 19,7%.
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Tabel 12: Prognose te starten taakstraffen minderjarigena

Jaar huidige prognose prognose uit 2002 huidige prognose prognose uit 2002

absoluut absoluut index index

2002 15.600b 14.500 100 100
2003 16.700 15.700 107 108
2004 17.600 16.800 113 116
2005 18.200 18.000 117 124
2006 18.500 19.100 119 132
2007 18.700 120

a De aantallen zijn afgerond op honderdtallen. 
b Vastgestelde capaciteitsbehoefte.

Tabel 13: Omvang van het effect van de exogene variabelen op het 
aantal te starten taakstraffen minderjarigen, 2002-2007 
(procentpunten)

Bijdrage exogenen aan 

groei capaciteitsbehoefte

Maatschappelijke variabelen
Bevolking 12 t/m 17 4,5
Tweede generatie allochtone jongerena 4,1
Motorvoertuigen -2,1
Bij echtscheiding betrokken kinderen -0,1
Baanlozen 0,4

Justitiële variabelen
Pakkans -3,1
Benuttingsgraad taakstraffen 3,3

Overige exogenen
Overigb 12,7

Totale groei capaciteitsbehoefte taakstraffen 2002-2007c 19,7

a Dit is het effect van het aandeel van de allochtone jongeren in de bevolking. Daarnaast is de
tweede generatie allochtone jongeren ook nog verantwoordelijk voor 65% van de groei van de
minderjarige bevolking. In totaal komt de bijdrage van de tweede generatie allochtone jongeren
daarmee op 7,0%.

b De categorie overig bestaat uit een trend, dummyvariabelen, constante term, en synergie-
effecten (zowel elkaar versterkende als elkaar opheffende effecten).

c Dit is de som van alle bovenstaande componenten.



9.2 Onzekerheden

De prognoses met het Jukebox-jeugdmodel geven niet alleen een raming van de
toekomstige ontwikkeling, maar ook een schatting van de onzekerheid in de
berekening. In het geval van de taakstraffen minderjarigen levert dit echter een
probleem op. Aangezien de oorzaak van de onverwachte toename van 2001 op
2002 onbekend is, valt niet te voorzien wat de gevolgen zijn voor de onzeker-
heidsmarges. De onzekerheidsmarges kunnen derhalve niet op een simpele
manier aangepast worden. Het schatten van de onzekerheid in de berekening
wordt daarmee problematisch, vooral voor de verdere toekomst. Daarom zijn in
figuur 22 de onzekerheidsmarges alleen aangegeven tot 2004. Voor de verdere
toekomst wordt het aangeven van onzekerheidsmarges te speculatief geacht.

Een stijging van het aantal taakstraffen in 2002 kan in principe door drie ontwik-
kelingen veroorzaakt worden: het aantal verdachten kan gestegen zijn, het
percentage verdachten dat een taakstraf krijgt (de benuttingsgraad) kan gestegen
zijn, en de doorlooptijd bij de rechtbanken kan afgenomen zijn. Voorlopige
gegevens wijzen erop dat het gaat om de benuttingsgraad, met name bij het OM.
De oorzaken van deze groei zijn op dit moment nog onbekend.
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De opvanginrichtingen zijn intramurale justitiële voorzieningen voor minder-
jarigen. De opvanginrichtingen kennen strafrechtelijke en civielrechtelijke
opnametitels. Het strafrechtelijk beroep op de opvanginrichtingen bestaat
voornamelijk uit voorlopige hechtenissen en de tenuitvoerlegging van jeugd-
detentie. Verder leggen mislukte taakstraffen en andere subsidiaire hechtenissen
enig beslag op de capaciteit. Ook hebben de opvanginrichtingen nog een kleine,
maar snel groeiende civielrechtelijke bestemming voor crisisopvang en correctie-
plaatsingen vanuit de behandelinrichtingen.

Per 1 februari 2001 is een nieuwe wetgeving op het gebied van taakstraffen
ingevoerd. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de behoefte aan strafrechtelijke
opvangplaatsen. Een belangrijke verandering is namelijk dat de taakstraf
gecombineerd kan worden met een (al niet voorwaardelijke) jeugddetentie van
maximaal drie maanden. Verder is de bruikbare capaciteit van de opvanginrich-
tingen de laatste jaren sterk uitgebreid. Als gevolg daarvan zijn de mogelijkheden
om strafrechtelijke en civielrechtelijke jongeren te plaatsen in opvanginrichtingen
sterk toegenomen. Per 1 juni 2001 is een convenant crisisopvang in werking getre-
den, waarin de opname van civielrechtelijke jongeren binnen een week als norm
wordt gesteld.

De prognose van de beide onderdelen van de opvanginrichtingen is gebaseerd op
twee bouwstenen:
– de voorspelde ontwikkeling van de civielrechtelijke en strafrechtelijke beslis-

singen van de rechter;
– de door de DJI vastgestelde gemiddelde capaciteitsbehoefte voor 2002; zie

hiervoor bijlage 3.

De veranderingen in de methode zijn beschreven in bijlage 2. Paragraaf 10.1 geeft
de prognose voor de komende jaren, terwijl paragraaf 10.2 ingaat op de onzeker-
heden.

10.1 Prognose 

Deze paragraaf behandelt eerst de behoefte aan strafrechtelijke en civielrech-
telijke opvangplaatsen afzonderlijk. Daarna wordt de totale groei van de behoefte
aan opvangplaatsen besproken en uiteengelegd naar de verklarende variabelen.

De voorspelde ontwikkeling van strafrechtelijke opvangplaatsen is weergegeven in
tabel 14. Voor het jaar 2006 is de prognose van de strafrechtelijke opvangplaatsen
ruim 110 lager dan in de prognose van vorig jaar. Dit is vrijwel volledig toe te
schrijven aan de voorlopige hechtenis die samenhangt met de ZM-taakstraffen.
Zoals beschreven in hoofdstuk 9 valt de prognose van de ZM-taakstraffen lager uit
dan de vorige prognose (Moolenaar e.a., 2002). Daardoor neemt ook het aantal
plaatsen af dat nodig is voor de voorlopige hechtenis van een deel van deze groep.
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Tabel 14: Prognose capaciteitsbehoefte strafrechtelijke plaatsen 
in opvanginrichtingena

Jaar huidige prognose prognose uit 2002 huidige prognose prognose uit 2002

absoluut absoluut index index

2002 720b 770 100 100
2003 760 820 104 106
2004 810 880 111 113
2005 840 930 116 120
2006 870 980 120 127
2007 880 121

a Aantallen zijn afgerond op tientallen en geven jaargemiddelden weer. 
b Vastgestelde capaciteitsbehoefte.

De voorspelde ontwikkeling van de behoefte aan civielrechtelijke opvangplaatsen
wordt weergegeven in tabel 15. De prognose voor 2006 van de civielrechtelijke
opvangplaatsen is aanzienlijk hoger dan in de prognose van vorig jaar. Dit komt
doordat de vastgestelde capaciteitsbehoefte van 2001 op 2002 gestegen is van
150 naar 240 plaatsen. Deze stijging is het gevolg van een groei van de bruikbare
capaciteit van de opvanginrichtingen met ongeveer 120 plaatsen. In combinatie
met het in werking treden van het convenant crisisopvang leidt dit tot een
stijging van de vastgestelde capaciteitsbehoefte in 2002.

Tabel 15: Prognose capaciteitsbehoefte civielrechtelijke plaatsen 
in opvanginrichtingena

Jaar huidige prognose prognose uit 2002 huidige prognose prognose uit 2002

absoluut absoluut index index

2002 240b 170 100 100
2003 260 180 108 110
2004 280 200 114 119
2005 290 220 121 130
2006 310 230 127 140
2007 320 133

a Aantallen zijn afgerond op tientallen en geven jaargemiddelden weer. 
b Vastgestelde capaciteitsbehoefte.

De voorspelde ontwikkeling van de totale behoefte aan opvangplaatsen (straf-
rechtelijk plus civielrechtelijk) wordt weergegeven in tabel 16. Voor het jaar 2006
worden 36 plaatsen minder voorspeld dan in de prognose van vorig jaar (3%).
Dit lijkt op zich een zeer stabiele prognose. Bedacht moet echter worden dat de
behoefte aan opvangcapaciteit uit drie componenten bestaat: jeugddetentie,
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extra capaciteit voor diverse vormen van hechtenis
11

en civielrechtelijke maat-
regelen. De veranderingen in de drie componenten blijken elkaar enigszins
te compenseren (jeugddetentie +33 plaatsen, extra hechtenis -144 plaatsen,
civielrechtelijke maatregelen +75 plaatsen). De ontwikkeling van de capaciteits-
behoefte van de opvanginrichtingen wordt weergegeven in figuur 23.

Tabel 16: Prognose totale capaciteitsbehoefte opvanginrichtingena

Jaar huidige prognose prognose uit 2002 huidige prognose prognose uit 2002

absoluut absoluut index index

2002 970b 940 110 100
2003 1.020 1.000 106 107
2004 1.080 1.080 112 114
2005 1.130 1.140 118 122
2006 1.180 1.210 122 129
2007 1.200 125

a Aantallen zijn afgerond op tientallen en geven jaargemiddelden weer. 
De capaciteitsmarge is 7,5%.

b Vastgestelde capaciteitsbehoefte.

Wat is nu de bijdrage die de diverse verklarende variabelen leveren aan de groei
die voorspeld wordt tussen 2001 en 2007? Een overzicht hiervan wordt gegeven
in tabel 17. In elke cel staat voor de betreffende verklarende variabele de bijdrage
in procentpunten aan de groei in de periode 2002-2007. Deze bijdragen tellen op
tot de totale procentuele groei, die is weergegeven op de onderste regel. Een
negatieve bijdrage betekent dat de totale groei groter zou geweest als de desbe-
treffende variabele constant was gebleven. Dit kan twee oorzaken hebben. Het
kan zijn dat de desbetreffende variabele een negatieve effect heeft. Maar het kan
ook zijn dat de variabele wel een positief effect heeft, maar dat voor de variabele
zelf een negatieve groei voorspeld wordt. Zo leidt een grotere pakkans tot meer
verdachten. In het jeugdmodel wordt echter juist een daling van de pakkans
voorspeld, zodat uiteindelijke de bijdrage van de pakkans aan de groei van het
aantal verdachten toch negatief is.

De totale groei van 2002 tot 2007 bedraagt 25%. Een aanzienlijk deel hiervan
wordt toegeschreven aan onverklaarde trends in de prognose van het aantal
minderjarige verdachten. Van de maatschappelijke verklarende variabelen speelt
vooral het aantal tweede generatie allochtone jongeren een rol. De benuttings-
graad van de taakstraffen speelt een kleine indirecte rol via de capaciteit voor
extra hechtenis. 
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10.2 Onzekerheden

De prognose levert niet alleen een raming van de toekomstige ontwikkeling,
maar ook een schatting van de onzekerheid in de berekening. In figuur 23 wordt
deze onzekerheid weergegeven door twee onderbroken lijnen. De waarschijn-
lijkheid dat de werkelijke ontwikkeling tussen deze lijnen ligt is circa 67%. De
capaciteitsbehoefte van de opvanginrichtingen wordt in 2007 geraamd op 1200
plaatsen met marges van 140 plaatsen (12%). Dit zijn eveneens goed denkbare
ontwikkelingen.

Bij het berekenen van de onzekerheidsmarges zijn overigens niet alle onzeker-
heidsbronnen verwerkt. Op de eerste plaats is geen rekening gehouden met de
onzekerheid in de prognose van de verklarende variabelen. De prognose van het
percentage tweede generatie allochtone jongeren is betrouwbaar, maar die van

Tabel 17: Omvang van het effect van de exogene variabelen op 
de capaciteitsbehoefte opvanginrichtingen, 2002-2007 
(procentpunten)

Bijdrage exogenen aan 

groei capaciteitsbehoefte 

Maatschappelijke variabelen
Bevolking 12 t/m 17 4,5
Eerste generatie allochtone jongerena 0,1
Tweede generatie allochtone jongerena 5,5
Gemiddeld reëel beschikbaar inkomen -2,4
Mobiliteit 0,3
Motorvoertuigen -1,0
Bij echtscheiding betrokken kinderen -0,1
Baanlozen 0,1

Justitiële variabelen
Pakkans -2,2
Benuttingsgraad taakstraffen 2,0

Overige exogenen
Overigb 18,0

Totale groei capaciteitsbehoefte opvanginrichtingen, 2002-2007c 24,8

a Dit is het effect van het aandeel van de allochtone jongeren in de bevolking. Daarnaast is de
tweede generatie allochtone jongeren ook nog verantwoordelijk voor 65% van de groei van de
minderjarige bevolking. In totaal komt de bijdrage van de tweede generatie allochtone jongeren
daarmee op 8,4%.

b De categorie overig bestaat uit een trend, dummyvariabelen, constante term, en synergie- 
effecten (zowel elkaar versterkende als elkaar opheffende effecten).

c Dit is de som van alle bovenstaande componenten.
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Figuur 23: Ontwikkeling capaciteitsbehoefte opvanginrichtingen 

Bron: DJI, bewerking WODC

het gemiddelde reëel beschikbare inkomen is veel minder betrouwbaar. Bij de
opvanginrichtingen zijn nog de volgende vormen van onzekerheid te noemen.
1 Er bestaat nog onzekerheid over het effect dat de nieuwe wet op de taakstraf-

fen heeft op het aantal jeugddetenties. De mogelijkheid om een taakstraf te
combineren met een vrijheidsstraf zou kunnen leiden tot een groei van het
aantal jeugddetenties.

2 Het aantal jeugddetenties voor geweld is toegenomen in 2001. Het is
denkbaar dat dit een gevolg is van het afgenomen aantal plaatsingen in een
jeugdinrichting (PIJ); in dat geval is sprake van een tijdelijk effect dat niet
goed in het model is opgenomen. Zie hiervoor paragraaf 11.2, punt 1.

3 De benuttingsgraad is het aantal jeugddetenties gedeeld door de instroom
van verdachten. Voor geweld wordt een dalende benuttingsgraad van de
jeugddetenties voorspeld, wat dus betekent dat relatief minder jeugddetenties
worden opgelegd. Er is echter een technische onzekerheid op dit punt,

12
zodat

een andere ontwikkeling denkbaar is.

12 Dit is het gevolg van het feit dat de extrapolatiemethode de sterke daling van 1994 op 1996 slechts gedeel-
telijk afvangt. Indien bij de berekening de jaren voor de invoering van het nieuwe jeugdstrafrecht waren
weggelaten, zou de prognose van het aantal jeugddetenties hoger zijn geweest. Bij alle andere onderdelen
van het huidige jeugdmodel worden deze jaren wel weggelaten. Het gaat hier om een verouderde methode
in het Jukebox-jeugdmodel, die nog niet is aangepast.



4 Van 2001 op 2002 is de door de DJI bepaalde behoefte aan civielrechtelijke
opvangplaatsen sterk toegenomen (van 154 naar 242 plaatsen). De DJI heeft
aan deze behoefte kunnen voldoen doordat ook de bruikbare capaciteit van
de opvanginrichtingen sterk is toegenomen, terwijl de strafrechtelijke
behoefte wat achterbleef. Aangenomen is dat de hele prognoseperiode de
behoefte aan civielrechtelijke opvangplaatsen doorgroeit. Er zijn echter
minstens twee redenen waarom deze groei toch achterwege zou kunnen
blijven. Op de eerste plaats bestaat er een verband tussen behoefte aan civiel-
rechtelijke opvangplaatsen en beschikbare plaatsen (latente behoefte).
Volgens de begroting 2002 neemt het aantal opvangplaatsen vanaf 2005 niet
verder toe, wat zou kunnen betekenen dat ook de latente behoefte niet verder
stijgt. Op de tweede plaats zou de sterke groei van de behoefte aan civielrech-
telijke opvangplaatsen kunnen samenhangen met het convenant crisisopvang
van juni 2001. Het lijkt onwaarschijnlijk dat een groei als gevolg van dit
convenant doorwerkt tot in 2007.

De in het bovenstaande genoemde onzekerheidsbronnen werken slechts gedeel-
telijk door in de berekende onzekerheidsmarges. Waarschijnlijk zijn deze marges
daarom een onderschatting.
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De behandelinrichtingen zijn intramurale justitiële voorzieningen voor minder-
jarigen. Een deel van de jongeren verblijft in de behandelinrichtingen op basis
van een strafrechtelijke maatregel (de PIJ-maatregel); op dit moment is dit
ongeveer veertig procent. Een ander van de jongeren verblijft in een behandel-
inrichting op basis van een civielrechtelijke maatregel (ots of voogdij); op dit
moment is dit ongeveer zestig procent. Gewoonlijk wordt na het opleggen van
de civielrechtelijke maatregel eerst een minder ingrijpende aanpak gekozen,
zoals begeleiding door een gezinsvoogd, eventueel in combinatie met vrijwillige
hulpverlening of plaatsing in een pleeggezin. Pas als blijkt dat deze aanpak niet
tot het gewenste resultaat heeft geleid, wordt een jongere in een behandel-
inrichting opgenomen. Zodoende kunnen tussen het begin van de maatregel
en de opname in een behandelinrichting vaak jaren verstrijken. 

De prognose van de beide onderdelen van de behandelinrichtingen is gebaseerd
op twee bouwstenen:
– de voorspelde ontwikkeling van de civielrechtelijke en strafrechtelijke beslis-

singen van de rechter;
– de door de DJI vastgestelde gemiddelde capaciteitsbehoefte voor 2002; zie

hiervoor bijlage 3.
De veranderingen in de methode zijn beschreven in bijlage 2. 

11.1 Prognose

De ontwikkeling van de voorspelde capaciteitsbehoefte van de behandelinrich-
tingen wordt weergegeven in tabel 18. De voorspelde strafrechtelijke capaciteits-
behoefte in 2006 is vier plaatsen minder dan in de prognose van vorig jaar.
De voorspelde civielrechtelijke capaciteitsbehoefte is 130 plaatsen groter. De
oorzaak hiervan is een toename van de door de DJI bepaalde capaciteitsbehoefte
in 2002. De achtergrond daarvan is een kleine toename van de bezettingsgraad.
Er is echter ook een toename van de wachtlijst, met name van civielrechtelijke
maatregelpupillen die buiten de justitiële jeugdinrichtingen (JJI) op een plaats
wachten (van 29 in 2001 tot 47 in 2002). Verder vindt er doorstroom plaats van
ots-jongeren in de crisisopvang naar de behandelinrichtingen. De voorspelling
van het totaal van de behandelinrichtingen is weergegeven in figuur 24.

Wat is nu de bijdrage die de verschillende verklarende variabelen leveren aan
de tussen 2002 en 2007 voorspelde groei van de behandelinrichtingen? Een
overzicht hiervan wordt gegeven in tabel 19. In elke cel staat voor de betreffende
verklarende variabele de bijdrage in procentpunten aan de groei in de periode
2002-2007. Deze bijdragen tellen op tot de totale procentuele groei, die is
weergegeven op de onderste regel. Een negatieve bijdrage betekent dat de totale
groei groter zou zijn geweest als de desbetreffende variabele constant was geble-
ven. Dit kan twee oorzaken hebben. Het kan zijn dat de desbetreffende variabele
een negatieve effect heeft. Maar het kan ook zijn dat de variabele wel een positief
effect heeft, maar dat voor de variabele zelf een negatieve groei voorspeld wordt.

Behandelinrichtingen11
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Jaar huidige prognose prognose huidige prognose prognose

uit 2002 uit 2002

absoluut absoluut index index

strafr. civielr. totaal totaal strafr. civielr. totaal totaal

2002 480b 860b 1.340 b 1.260 100 100 100 100
2003 510 880 1.390 1.310 106 102 104 104
2004 550 920 1.470 1.360 114 107 110 108
2005 580 970 1.550 1.430 121 113 116 114
2006 620 1.020 1.640 1.520 128 119 123 120
2007 650 1.080 1.730 135 126 129

a De aantallen zijn afgerond op tientallen en geven jaargemiddelden weer. 
De capaciteitsmarge is 5%.

b Vastgestelde capaciteitsbehoefte.

Tabel 18: Prognose capaciteit behandelinrichtingena

Tabel 19: Omvang van het effect van de exogene variabelen op 
de capaciteitsbehoefte opvanginrichtingen, 2002-2007 
(procentpunten)

Bijdrage exogenen aan 

groei capaciteitsbehoefte

Maatschappelijke variabelen
Bevolking 12 t/m 17 jaar 4,5
Tweede generatie allochtone jongerena 3,7
Gemiddeld reëel beschikbaar inkomen -5,4
Mobiliteit 0,7
Bij echtscheiding betrokken kinderen 1,3

Justitiële variabelen
Pakkans -0,7

Overige exogenen
Overigb 25,0

Totale groei capaciteitsbehoefte opvanginrichtingen, 2002-2007c 29,0

a Dit is het effect van het aandeel van de allochtone jongeren in de bevolking. Daarnaast is de
tweede generatie allochtone jongeren ook nog verantwoordelijk voor 65% van de groei van de
minderjarige bevolking. In totaal komt de bijdrage van de tweede generatie allochtone jongeren
daarmee op 6,6%.

b De categorie overig bestaat uit een trend, dummyvariabelen, constante term, en synergie-effec-
ten (zowel elkaar versterkende als elkaar opheffende effecten).

c Dit is de som van alle bovenstaande componenten.



Zo leidt een grotere pakkans tot meer verdachten. In het jeugdmodel wordt
echter juist een daling van de pakkans voorspeld, zodat uiteindelijk de bijdrage
van de pakkans aan de groei van het aantal verdachten toch negatief is. Ook
inkomen heeft een positief effect, maar de geringe inkomensgroei die het CPB
voorspelt tot en met 2007 heeft een remmende invloed op het aantal ots-maatre-
gelen.

Van de maatschappelijke verklarende variabelen vallen, naast de bevolkings-
omvang, met name op de invloed van inkomen (via de ots-maatregelen, zie
paragraaf 7.2) en de tweede generatie allochtone jongeren (via de PIJ-maat-
regelen). Verder is er een grote restgroep. Aan de civielrechtelijke kant wordt
deze veroorzaakt door een niet verklaarde trendterm in de verklaring van de 
ots-maatregelen. Aan de strafrechtelijke kant wordt deze veroorzaakt doordat
PIJ-maatregelen met een duur van meer dan vier jaar nog steeds ondervertegen-
woordigd zijn en pas langzaam aangevuld worden (de PIJ-maatregel wordt pas
opgelegd sinds eind 1995).

11.2 Onzekerheden

De prognose levert niet alleen een raming van de toekomstige ontwikkeling,
maar ook een schatting van de onzekerheid in de berekening. In figuur 24 wordt
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Figuur 24: Prognose capaciteitsbehoefte behandelinrichtingen

Bron: DJI, bewerking WODC



Figuur 25: Benuttingsgraad PIJ-maatregel: realisatie en 
gemodelleerde waarde*

* Voorafgaand aan 1995 is de benuttingsgraad weergegeven van de bijzondere behandeling 

en de jeugd-terbeschikkingstelling

Bron: DJI, bewerking WODC

deze onzekerheid weergegeven door twee onderbroken lijnen. De waarschijnlijk-
heid dat de werkelijke ontwikkeling tussen deze lijnen ligt is circa 67%. De
capaciteitsbehoefte wordt in 2007 geraamd op 1.730 plaatsen, met marges van
140 (8%). Dit zijn eveneens goed denkbare ontwikkelingen.

De berekende marges zijn betrekkelijk klein. Dit hangt vooral samen met de
lange behandelduur en de vertraging tussen opleggen van ots en opname in een
behandelinrichting. Daarnaast moet echter opgemerkt worden dat niet alle
vormen van onzekerheid in deze marges zijn verwerkt. Bij de behandelinrichtin-
gen zijn de volgende aandachtspunten te noemen:
1 In 2001 is de instroom van nieuwe PIJ-maatregelen achtergebleven bij de

voorgaande jaren, zie figuur 25. DSRS heeft als mogelijke verklaring voor het
achterblijven van het aantal PIJ-maatregelen geopperd dat dit het gevolg zou
kunnen zijn van een tekort aan jeugdpsychiaters. Vermoedelijk gaat het
om een tijdelijke situatie. Het is eenvoudig om te berekenen hoe groot de
voorspelde capaciteitsbehoefte zou zijn als de instroom van de nieuwe 
PIJ-maatregelen op het niveau van de vorige jaren gebleven zou zijn.

13
In
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13 Dit wordt gedaan door de lage waarde van 2001 niet mee te nemen in de berekening. Het berekende
plafond schuift dan naar boven, maar niet veel omdat een enkel punt slechts weinig invloed heeft.
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2007 blijkt dit aantal 55 hoger te liggen dan de huidige prognose. Dit ligt ruim
binnen de onzekerheidsmarge van de behandelinrichtingen (140). Overigens
zal het verschil groter worden wanneer de instroom ook in volgende jaren
achterblijft.

2 Voor de berekening van het aantal civielrechtelijke pupillen in de behandel-
inrichting moet een schatting gemaakt worden van de tijd tussen het opleg-
gen van de maatregel en het begin van de opname. Hierover zijn echter geen
recente gegevens beschikbaar. Ook in andere opzichten is over de civiel-
rechtelijke sector van de behandelinrichtingen veel minder bekend dan over
de strafrechtelijke sector (de PIJ-maatregel).

3 Er zijn niet voldoende gegevens beschikbaar over afwezigheid wegens proef-
verlof en scholings- en trainingsprogramma’s. Deze tellen weliswaar niet mee
in de capaciteitsbehoefte, maar ze komen wel voor in het bestand van
lopende PIJ-maatregelen dat nodig is voor de berekening van de voorraden.
In de berekening moet zodoende een globale correctie worden aangebracht,
die waarschijnlijk niet erg nauwkeurig is.





Judicial sanctions capacity forecasts

Since 1998 the WODC has been responsible for the methodological
development, as well as a yearly update, of forecasts of the capacity needed for
various judicial sanctions. This report presents forecasts over the period
2002-2007. The sanctions involved are either extramural or intramural. 
In case of minor crimes by juveniles extramural sanctions can be handled by the
police (so-called Halt-settlements); in more serious cases the courts are involved
and they can impose community service, which is a compulsory task to be
fulfilled by the convicted juvenile. This last type of sanctions is also available to
adults. 

Intramural sanctions for juveniles involve placement into judicial homes for
juveniles. These placements can occur according to penal law (convictions for
crimes) or by civil law (absence of sufficient parental care). Intramural sanctions
for adults are executed in prisons or in homes 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 some variation in forecasting methodology over the various
types of sanctions. The WODC tries to enhance the uniformity and consistency
of the forecasting methodology. In addition it tries to improve transparency of
the backgrounds of the 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 prison cells, judicial institutions for juveniles and com-
munity services to trends in crime and law enforcement activities. Trends in
crime are in turn related to demographic and socio-economic factors and 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 back-
ground of these trends is not elaborated.

Table 20 shows the forecasts for all sanctions involved. Growth is expected in all
areas. According to the forecasts, the sanctions for juveniles 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 (6%) and an increase in 
non-sentence capacity (28%). The last category includes pre-trial detention not
followed by a prison sentence and non-prison sanctions that have been
converted into imprisonment due to failure (for example failed community
services and unpaid fines).

Summary



Table 20: Forecasts of capacity need for various sanctions 
(annual average)a

As was shown in the past, there will always be forecasting errors. Therefore
the forecasts in this report are presented in combination with a sketch of the
uncertainties related to the forecasts. An indication of possible forecast errors is
presented by estimating a confidence interval around the forecasts. The results
suggest that the intervals are relatively large for community services for juveniles
and custody of illegal foreigners. The intervals are relatively small for community
services for adults.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 growth 2002-

2007c

Community services for adults 24,800 25,500 26,100 26,500 27,100 27,700 11%
Prisons (excluding custody of
illegal foreigners)b 12,600 13,200 13,600 13,700 13,900 14,000 11%
Custody of illegal foreigners 1,430 1,480 1,530 1,580 1,620 1,670 17%
Institutions for compulsory
psychiatric treatment 1,420 1,470 1,510 1,550 1,570 1,590 12%
Halt-settlements 18,400 19,200 20,400 21,200 21,700 21,900 22,100 20%
Community services for juveniles 15,600 16,700 17,600 18,200 18,600 18,700 20%
Judicial institutions for juveniles 2,300 2,400 2,600 2,700 2,800 2,900 27%

a The figures for 2002 are the last known actual needs for capacity, except for the Halt-settlement, where the last known actual
need dates from 2001. 

b Excluding the emergency capacity for drug traffickers.
c For Halt-settlements this is the growth in the period 2001-2007.
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Bijlage 1
Samenstelling begeleidingscommissie 





Elk jaar doet de wenselijkheid zich voor om de Jukebox-modellen nog eens
tegen het licht te houden. De modellen worden aangepast aan nieuwe ontwik-
kelingen en eventueel op bepaalde punten verbeterd. Wat er afgelopen jaar
precies veranderd is, staat uitgebreid beschreven in Huijbregts e.a. (2003).
Hierin wordt per wijziging ook het effect ervan op de prognoses vermeld. Deze
notitie is zeer technisch. Daarom wordt in deze bijlage een samenvatting
gegeven. 

Per voorziening worden de wijzigingen beschreven. Het effect van deze wijzi-
gingen wordt berekend door de prognose van vorig jaar nog eens over te doen
met het gewijzigde model maar met de gegevens die vorig jaar beschikbaar
waren.

Paragraaf 1 beschrijft de wijzigingen en de gevolgen ervan in het Jukebox-
volwassenenmodel. Met dit model worden de prognoses van zowel de capaci-
teitsbehoefte gevangeniswezen als de taakstraffen meerderjarigen berekend.
Paragraaf 2 beschrijft de wijzigingen en de gevolgen ervan in het Jukebox-
jeugdmodel. Dit model omvat Halt, taakstraffen minderjarigen en justitiële
jeugdinrichtingen. De modellen voor de capaciteitsbehoefte van tbs-klinieken
en vreemdelingenbewaring zijn niet veranderd. 

1 Jukebox-volwassenenmodel

Het Jukebox-volwassenenmodel maakt prognoses voor de capaciteitsbehoefte
gevangeniswezen en taakstraffen meerderjarigen. Deze twee sectoren zijn met
elkaar verbonden, ten eerste omdat ze beide gerelateerd zijn aan het totale
aantal bestraffingen en ten tweede omdat een mislukte taakstraf omgezet
wordt in een vrijheidsstraf. Daarom worden beide voorzieningen in dezelfde
paragraaf behandeld. Een wijziging in het model kan op de prognose van beide
voorzieningen van invloed zijn.

De wijzigingen die aangebracht zijn in (het computerprogramma van) het
Jukebox-volwassenenmodel, zijn:
1 de specificatie en de schattingsmethode voor de opiumwetdelicten is

gewijzigd, omdat het model op dit punt slecht aansloot bij de gegevens; 
2 in de vergelijking voor de berekening van de extra capaciteit is een trend

opgenomen omdat de extra capaciteit een trendmatige component heeft; 
3 in de vergelijking voor voorlopige hechtenis bij taakstraffen is de trend

verwijderd omdat de trendmatige component geen invloed meer heeft;
4 de definitie van de vastgestelde capaciteitsbehoefte aan taakstraffen is

gewijzigd opdat de definitie beter aansluit bij de financieringsmethodiek
van DSRS;

Bijlage 2
Wijzigingen in het model



Deze wijzigen leiden in 2006 tot 1.765 extra taakstraffen. Dit is een verhoging
van 7,9%. Het effect op de capaciteitsbehoefte gevangeniswezen is kleiner. De
wijzigingen leiden tot 463 extra cellen in 2006. Dat is een stijging van 3,7%.

2 Jukebox-jeugdmodel

Het Jukebox-jeugdmodel maakt prognoses voor de capaciteitsbehoefte van Halt,
taakstraffen minderjarigen en justitiële jeugdinrichtingen. De diverse voor-
zieningen binnen de jeugdsector staan niet los van elkaar. Niet alleen putten ze
uit dezelfde voorraad van verdachten, maar er zijn ook andere dwarsverbanden,
met name tussen taakstraffen en opvanginrichtingen. Wijziging op de ene plaats
in het model kunnen zodoende invloed hebben op de prognose van andere
voorzieningen.

De wijzigingen die aangebracht zijn in het jeugdmodel, zijn:
1 de prognose van de pakkans is niet ontleend aan het volwassenenmodel,

maar geëxtrapoleerd met de trimmed-mean-difference-methode;
2 op de specificatie van gekwalificeerde diefstallen is de schattingsmethode

toegepast die is aanbevolen door Boswijk e.a. (2002), waarbij de variabelen
echtscheiding en inkomen zijn weggelaten uit het model en het aantal motor-
voertuigen is toegevoegd; 

3 de daling van het aantal Halt-afdoeningen vanaf 2000 is beschouwd als zijnde
structureel;

4 het aantal vuurwerkdelicten is geprognosticeerd als het gemiddelde van het
verleden;

5 ZM-taakstraffen voor minderjarigen zijn gemodelleerd als een logistische
groei, waardoor de groei van de ZM-taakstraffen minder sterk is dan
voorheen. Als gevolg hiervan zijn er in de opvanginrichtingen minder
plaatsen voorspeld voor de combinatie voorlopige hechtenis met taakstraf;

6 bij de opvang- en behandelplaatsen ten behoeve van jeugdigen met civiel-
rechtelijke titel is een nieuwe berekeningsmethode ingevoerd, waarbij de
trend wordt berekend uit de trend van de ots-maatregelen, en het niveau
wordt gekalibreerd op de door de DJI bepaalde capaciteitsbehoefte.

Als gevolg van deze veranderingen is de prognose van het aantal te starten 
Halt-afdoeningen voor het jaar 2006 met 4.844 afdoeningen afgenomen (17,8%).
De effecten van de wijziging zijn beduidend groter dan de destijds berekende
onzekerheidsmarges. Door de wijzigingen daalt de prognose voor taakstraffen
minderjarigen met 2.809 taakstraffen (14,7%). Het aantal opvangplaatsen daalt
met 136 plaatsen. Dit is een afname van ongeveer 11,2%. Het effect op de
prognose van de behandelplaatsen is een stijging van 16 plaatsen ofwel 1,1%.
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Voor alle sectoren geldt dat de prognoses zijn samengesteld uit twee compo-
nenten:
1 de verwachte ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte, uitgedrukt in indices;
2 de capaciteitsbehoefte in het meest recente jaar waarvan de capaciteits-

behoefte bekend is (het basisjaar).

De verwachte ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte wordt beschreven en
berekend in de hoofdstukken 3 t/m 6 en 8 t/m 11, de capaciteitsbehoefte in het
basisjaar wordt in deze bijlage beschreven en berekend. Afhankelijk van de
beschikbaarheid van gegevens is het basisjaar in dit rapport óf de periode
1 januari 2001 t/m 31 december 2001 óf de periode 1 januari 2002 t/m 31 decem-
ber 2002. De definitie van capaciteitsbehoefte is als volgt (zie voor toelichting
Steinmann e.a., 1999, paragraaf 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 

In 2001 zijn er 20.103 taakstraffen (alleen werkstraffen) afgehandeld. Op basis
hiervan wordt berekend welk percentage gestart is en welk percentage niet. Het
startpercentage is berekend door het aantal voltooide, plus de op project en na
intake mislukte taakstraffen te delen door het aantal afgehandelde taakstraffen.
Het startpercentage wordt vervolgens vermenigvuldigd met de instroom om het
aantal te starten taakstraffen in een jaar te bepalen. Weliswaar komt de instroom
niet overeen met het aantal afdoeningen in een jaar omdat een taakstraf in een
ander jaar kan worden afgedaan dan het instroomjaar, maar naar verwachting
leidt dit niet tot grote fluctuaties in het startpercentage.

Voor 2002 zijn er nog geen afdoeningsgegevens bekend. Daarom is het startper-
centage van 2001 toegepast op de instroom van 2002 om toch tot een schatting
van het aantal gestarte taakstraffen te komen. Tabel 1 geeft een overzicht.

Merk op dat het feitelijk aantal gestarte taakstraffen in 2001 ligt op 18.284 (Bron:
SRN). Dat komt omdat een deel van de in 2001 binnengekomen taakstraffen pas
in 2002 zal worden gestart en, omgekeerd, in 2001 nog taakstraffen zijn gestart
die al in 2000 zijn binnengekomen.

Bijlage 3
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Tabel 1: Vastgestelde capaciteitsbehoefte taakstraffen meerderjarigen,
2001 en 2002a

2001 2002

A Afgehandeld 20.103 -
B waarvan voltooid 13.971 -
C mislukt tijdens uitvoering 1.844 -
D mislukt voor uitvoering, na intake 1.296 -
E mislukt voor intake 2.089 -
F overig 903 -

G gestart (=(B+C+D)/A) 85,1% -
H niet gestart (=(E+F)/A) 14,9% -

J instroom 21.739 29.162
K te starten taakstraffen (=GxJ) 18.504 24.822 b

a alleen werkstraffen.
b =rij G in 2001 x rij J in 2002.

Bron: SRN, bewerking WODC

2 Gevangeniswezen (excl. vreemdelingenbewaring)

De tabellen 2 en 3 geven voor respectievelijk huizen van bewaring en de rest van
het gevangeniswezen de berekening van de capaciteitsbehoefte voor de eerste en
tweede helft 2002. De cijfers zijn afkomstig van de DJI. 

Tabel 2: Vastgestelde capaciteitsbehoefte huizen van bewaring, 2002

gemiddeld 2002

gemiddelde bezetting 7.209
- verkeerd geplaatsten:

op overplaatsing wachtenden 235
tbs-passanten inclusief Fokkens-wachtenden 188
strafrechtelijk minderjarigen 8

+ manifest tekort:
tekort op politiebureaua 128
heenzendingen 0
IVO’s 276

totaal exclusief capaciteitsmarge 7.181

totaal inclusief capaciteitsmargeb 7.454

a exclusief vreemdelingen.
b De capaciteitsmarge bedroeg 3,8%.

Bron: DJI

82 Sanctiecapaciteit 2007



Tabel 3: Vastgestelde capaciteitsbehoefte gevangeniswezen, 
excl. huizen van bewaring, 2002

gemiddeld 2002

gemiddelde bezettinga 2.938
+ manifest tekort:

op overplaatsing wachtenden 235
arrestanten inclusief SOB’s 1.579

exclusief capaciteitsmarge 4.752
inclusief capaciteitsmargeb 4.933
+ manifest tekort:

zelfmeldinrichtingen 251

totaal inclusief capaciteitsmargeb 5.184

a inclusief verrekening tbs-passanten wachtend in gevangenis.
b De capaciteitsmarge bedroeg 3,8%.

Bron: DJI

Bij de gemiddelde bezetting worden manifeste tekorten meegeteld. Momenteel
zijn dit alleen op het politiebureau verblijvende preventief gehechten.
Heenzendingen wegens plaatsgebrek zijn in 2002 vrijwel niet voorgekomen.
Wel hebben er incidenteel versneld ontslagen (IVO) en ambtshalve strafonder-
brekingen (SOB) plaatsgevonden. Tbs-passanten, dat wil zeggen personen die
wachten op plaatsing in een tbs-kliniek, worden van de gemiddelde bezetting
afgetrokken. Deze dienen geteld te worden als capaciteitsbehoefte bij de 
tbs-klinieken. De op overplaatsing naar een gevangenis wachtende personen
worden van de bezetting van de huizen van bewaring (hvb) afgetrokken en bij de
bezetting van de gevangenis weer meegeteld. Ook strafrechtelijk minderjarigen
worden van de gemiddelde bezetting afgetrokken. Ten slotte bevat de capa-
citeitsbehoefte 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 2002 12.594, en in de tweede helft 2002 12.682 en gemiddeld over 2002
12.638 plaatsen. De noodcapaciteit voor drugskoeriers is in dit overzicht niet
meegenomen. Deze bedroeg in de eerste helft van 2002 582 cellen, in de tweede
helft van 2002 757 cellen en gemiddeld over heel 2002 670 cellen.

3 Vreemdelingenbewaring

De capaciteitsbehoefte met betrekking tot vreemdelingenbewaring wordt
berekend over de eerste en tweede helft 2002. De cijfers zijn afkomstig van de DJI
en kunnen in een aantal componenten gesplitst worden die tezamen de capaci-
teitsbehoefte voor vreemdelingenbewaring in een bepaald jaar bepalen:
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– de feitelijke bezetting van de huizen van bewaring gebruikt voor vreemde-
lingenbewaring;

– de bezetting, langer dan tien dagen van de politiecellen die voor vreemde-
lingenbewaring gebruikt worden;

14

– de bezetting die gevormd zou zijn uit het aantal personen dat wegens
plaatsgebrek niet in een huis van bewaring geplaatst kan worden en
daarom heengezonden wordt;

– een capaciteitsmarge.

In tabel 4 worden de scores voor de eerste helft 2002 tot en met tweede helft
2002 vermeld.

Tabel 4: Vastgestelde capaciteitsbehoefte vreemdelingenbewaring, 2002 

gemiddeld 2002

gemiddelde bezetting 1.252
wegens plaatsgebrek heengezonden (in detentiejaren) 127

totaal exclusief capaciteitsmarge 1.379

totaal inclusief capaciteitsmarge* 1.431

* De capaciteitsmarge bedroeg 3,8%.

Bron: DJI

4 Tbs-klinieken 

De DJI stelt halfjaarlijks de feitelijke capaciteitsbehoefte vast voor de sector tbs.
Op basis van deze informatie is de feitelijke behoefte over 2002 te berekenen
als het gemiddelde van de eerste  helft van 2002 en tweede helft van 2002.
Volgens tabel 5 komt in 2002 de gemiddelde manifeste behoefte van tbs-klinie-
ken neer op 1.418 plaatsen. 
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Tabel 5: Vastgestelde capaciteitsbehoefte tbs-klinieken, 2002

gemiddeld 2002

Gemiddelde bezetting tbs-gestelden 1.195
+ verkeerd geplaatst:

Art. 41 PM-sec. 6
Overige personen (o.a. PIJ-ers) 4

+ manifest tekort:
tbs-passanten 156
straf + tbs 40
Wachtlijst art. 41 PM-sec 3

totaal exclusief capaciteitsmarge 1.404

totaal inclusief capaciteitsmarge* 1.418

* De capaciteitsmarge bedroeg 1%.

Bron: DJI

5 Halt-afdoeningen 

Bij Halt is de aanleverende instantie de politie. Politiecijfers over het aantal Halt-
verwijzingen zijn evenwel niet bekend. Verondersteld mag worden dat het door
Halt Nederland verstrekte cijfer van het aantal Halt-verwijzingen op hetzelfde
neerkomt.

15
De voorspelde ontwikkeling van het aantal verwijzingen wordt

vervolgens gecorrigeerd met een vast percentage voor de verwijzingen die niet in
behandeling worden genomen.

16
Halt-verwijzingen die wel worden gestart maar

vervolgens mislukken, worden dus meegerekend met de capaciteitsbehoefte,
omdat er wel tijd in moet worden geïnvesteerd.

Een complicatie wordt gevormd door de vuurwerkdelicten. In de prognose
van de Halt-verwijzingen worden de vuurwerkdelicten apart behandeld.
Daarom moet ook bij de jaarlijkse vaststelling van de capaciteitsbehoefte een
onderscheid worden gemaakt tussen vuurwerk- en overige delicten. 

De jongeren onder de twaalf jaar worden buiten de prognose gehouden. Sinds
1999 is hiervoor de Stop-reactie ingesteld, die dus buiten de Jukebox-prognose
valt.

Voor het jaar 2001 bestaat er een dataprobleem. Halt Nederland beschikt slechts
over de resultaten van 56 van de 62 Halt-bureaus. Daarom is voor dat jaar de
capaciteitsbehoefte op een andere manier vastgesteld. Volgens DSRS is de
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productie van al dan niet geslaagde Halt-afdoeningen 18.374, waarvan
3.025 voor vuurwerk. Omdat niet in behandeling genomen verwijzingen niet
worden meegerekend met de productie, hoeft geen verdere correctie te worden
toegepast. 

6 Taakstraffen minderjarigen

De aanleverende instantie voor de taakstraffen is de rechterlijke macht, hetzij
het OM hetzij de rechtbank. Aangezien minderjarigen zelden in hoger beroep
gaan, is het ontbreken van cijfers over onherroepelijke vonnissen hier minder
een probleem dan bij volwassenen. De capaciteitsbehoefte kan dan ook worden
gebaseerd op de rechtbankcijfers, uitgesplitst naar delict en naar OM/ZM. De
voorspelde ontwikkeling van de opgelegde taakstraffen wordt gecorrigeerd met
een vast percentage voor het aantal taakstraffen dat niet gestart wordt.

17
Dit

percentage is het enige gegeven dat aan de uitvoeringsinstantie ontleend wordt.
Mislukte taakstraffen worden dus meegerekend met de capaciteitsbehoefte,
omdat er wel tijd aan moet worden besteed.
Bij de OM-taakstraffen speelt nog het probleem dat de doorlooptijd de laatste
jaren sterk is afgenomen, waardoor het aantal taakstraffen per afdoeningsjaar
toeneemt. Hier is voor gecorrigeerd door te werken met het aantal taakstraffen
per instroomjaar.
In het instroomjaar 2001 is het OM 8.175 taakstraffen overeengekomen met
minderjarigen. In het afdoeningsjaar 2001 heeft de rechter 5.926 taakstraffen
opgelegd aan minderjarigen. Het aantal door het OM opgelegde taakstraffen dat
bij de RvdK niet gestart wordt, is ongeveer 5%. Bij de ZM-taakstraffen is het
aantal dat door de RvdK gestart wordt 15% groter (een kleine duizend) dan door
de rechter wordt opgelegd. De prognose wordt opgehoogd voor deze extra 
ZM-taakstraffen. Het aantal extra ZM-taakstraffen bij de RvdK is veel groter dan
het aantal hoger beroepen bij minderjarigen (ongeveer vijfhonderd). Het is
echter wel de orde van grootte van het aantal mislukte ZM-taakstraffen. Een
verklaring zou dus kunnen zijn dat het hier gaat om mislukte taakstraffen die
een tweede kans krijgen. Deze tweede kans wordt beschouwd als onderdeel van
de capaciteitsbehoefte.
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7 Opvanginrichtingen

De DJI stelt tweemaal per jaar de benodigde capaciteit vast. De opbouw hiervan
over 2002 is weergegeven in tabel 6.

Tabel 6: Vastgestelde capaciteitsbehoefte opvanginrichtingen in 2002

8 Behandelinrichtingen

De DJI stelt tweemaal per jaar de benodigde capaciteit vast. De opbouw hiervan
over 2002 is weergegeven in tabel 7.

Tabel 7: Vastgestelde capaciteitsbehoefte behandelinrichtingen in 2002
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strafr. civielr. totaal

Gemiddelde bezetting 668 236 904
Gem. aantal minderjarigen op politiebureau/hvb na aanvang VH 15 15
Niet geplaatst na aanvang VH, verrekend tot plaatsen 18 18
Lopende vonnissen, verrekend tot (extra) plaatsen 4 4
Niet gehonoreerde verzoeken tot crisisopvang, verrekend tot plaatsen 36 36
PIJ-passanten en ots’ers wachtend op plaats in een behandelinrichting -32 -47 -79

totaal exclusief capaciteitsmarge 673 225 898

totaal inclusief capaciteitsmarge* 723 242 965

* De capaciteitsmarge is 7,5%.

Bron: DJI

strafr. civielr. totaal

Gemiddelde bezetting 390 723 1113
Strafrechtelijke maatregelpupillen in niet-justitiële inrichtingen 38 38
In opvanginrichtingen wachtende jeugdigen 32 47 79
Civielrechtelijke maatregelpupillen die wachten buiten de JJI 47 47

totaal exclusief capaciteitsmarge 460 817 1277

totaal inclusief capaciteitsmarge* 483 858 1341

* de capaciteitsmarge is 5%.

Bron: DJI





Prognoses in absolute aantallen

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Taakstraffen meerderjarigen (te starten) 24.822 a 25.469 26.113 26.513 27.117 27.650

Gevangeniswezen (excl. vreemdelingenbewaring)b

gemiddeld 12.638 a 13.213 13.556 13.735 13.877 14.005
ultimo 12.926 13.385 13.646 13.806 13.941 14.073

Vreemdelingenbewaring
gemiddeld 1.431 a 1.479 1.526 1.574 1.622 1.670
ultimo 1.455 1.503 1.550 1.598 1.646 1.693

Tbs-klinieken
gemiddeld 1.418 a 1.466 1.510 1.546 1.574 1.594
ultimo 1.442 1.488 1.528 1.560 1.584 1.604

Halt-afdoeningen (te starten)c 19.191 20.370 21.171 21.670 21.866 22.062

Taakstraffen minderjarigen (te starten) 15.611 a 16.677 17.608 18.234 18.550 18.679

Justitiële jeugdinrichtingen
strafrechtelijke opvangplaatsen (gemiddeld) 723 a 759 807 842 869 882
strafrechtelijke opvangplaatsen (ultimo) 741 783 825 856 875 889
civielrechtelijke opvangplaatsen (gemiddeld) 242 a 261 277 292 307 322
civielrechtelijke opvangplaatsen (ultimo) 251 269 284 299 314 329

totaal opvangplaatsen (gemiddelde) 965 a 1.020 1.084 1.134 1.176 1.204
totaal opvangplaatsen (ultimo) 992 1.052 1.109 1.155 1.189 1.218

strafrechtelijke behandelplaatsen (gemiddeld) 483 a 514 552 584 620 653
strafrechtelijke behandelplaatsen (ultimo) 499 535 568 606 636 671
civielrechtelijke behandelplaatsen (gemiddeld) 858 a 878 920 970 1.023 1.078
civielrechtelijke behandelplaatsen (ultimo) 868 899 945 996 1.050 1.105

totaal behandelplaatsen (gemiddelde) 1.341 a 1.392 1.472 1.554 1.643 1.731
totaal behandelplaatsen (ultimo) 1.367 1.434 1.513 1.602 1.686 1.776

justitiële jeugdinrichtingen totaal (gemiddeld) 2.306 2.412 2.555 2.688 2.818 2.935
justitiële jeugdinrichtingen totaal (ultimo) 2.359 2.485 2.621 2.757 2.876 2.994

a Vastgestelde capaciteitsbehoeftes.
b Exclusief noodcapaciteit voor drugssmokkelaars.
c Voor Halt is het basisjaar 2001 en het aantal te starten Halt-afdoeningen was in dat jaar 18.374.
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Prognoses in indices (2001=100)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Taakstraffen meerderjarigen (te starten) 100 103 105 107 109 111

Gevangeniswezen (excl. vreemdelingenbewaring)
gemiddeld 100 105 107 109 110 111
Ultimo 100 104 106 107 108 109

Vreemdelingenbewaring
Gemiddeld 100 103 107 110 113 117
Ultimo 100 103 107 110 113 116

Tbs-klinieken
Gemiddeld 100 103 106 109 111 112
Ultimo 100 103 106 108 110 111

Halt-afdoeningen (te starten) 100 106 110 113 114 115

Taakstraffen minderjarigen (te starten) 100 107 113 117 119 120

Justitiële jeugdinrichtingen
strafrechtelijke opvangplaatsen (gemiddeld) 100 105 112 116 120 122
strafrechtelijke opvangplaatsen (ultimo) 100 106 111 116 118 120
civielrechtelijke opvangplaatsen (gemiddeld) 100 108 114 121 127 133
civielrechtelijke opvangplaatsen (ultimo) 100 107 113 119 125 131

totaal opvangplaatsen (gemiddelde) 100 106 112 118 122 125
totaal opvangplaatsen (ultimo) 100 106 112 116 120 123

strafrechtelijke behandelplaatsen (gemiddeld) 100 106 114 121 128 135
strafrechtelijke behandelplaatsen (ultimo) 100 107 114 121 127 134
civielrechtelijke behandelplaatsen (gemiddeld) 100 102 107 113 119 126
civielrechtelijke behandelplaatsen (ultimo) 100 104 109 115 121 127

totaal behandelplaatsen (gemiddelde) 100 104 110 116 123 129
totaal behandelplaatsen (ultimo) 100 105 111 117 123 130

justitiële jeugdinrichtingen totaal (gemiddeld) 100 105 111 117 122 127
justitiële jeugdinrichtingen totaal (ultimo) 100 105 111 117 122 127

Voor noten zie vorige tabel
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24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 78 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juni 2002

1. Inleiding

Jaarlijks zend ik u de prognoses voor de behoefte aan sanctiecapaciteit.
De vorige prognoses heb ik de Kamer doen toekomen in mei 2001 (TK
2000–2001, 24 587, nr. 63). Met deze brief doe ik u conform mijn eerdere
toezeggingen de nieuwe prognoses toekomen, die de volgende kabinets-
periode betreffen.
De veiligheid van de samenleving is gediend bij toereikende sanctie-
capaciteit. Voor een effectieve en geloofwaardige strafrechtspleging is
voldoende capaciteit voor het sluitstuk, de tenuitvoerlegging van sancties,
onmisbaar. De prognoses spelen hierin een belangrijke rol. Ze hebben
betrekking op het gevangeniswezen, de vreemdelingenbewaring, justitiële
jeugdinrichtingen, TBS, taakstraffen meerderjarigen, taakstraffen minder-
jarigen, en Halt.
Met het oog op het nieuwe Regeeraccoord betreft het dit jaar, in afwijking
van andere jaren, zogeheten beleidsneutrale prognoses in de vorm van de
ramingen van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie
Centrum (WODC). Niet verdisconteerd is voorgenomen beleid of reeds
door het kabinet vastgesteld beleid dat nog niet in de WODC-reeksen naar
voren komt, zoals de nota Criminaliteitsbeheersing, het Plan van Aanpak
Drugssmokkel Schiphol en de nota Vasthoudend en Effectief.
De prognoses zijn aan een uitvoeringstoets onderworpen door de
betrokken organisaties en het OM.
De WODC-prognoses zijn als bijlage bij deze brief gevoegd.1

De situatie rond de sanctiecapaciteit is thans essentieel anders dan die
van vorig jaar. Met name in het gevangeniswezen is er sinds medio 2001
sprake van een fors toenemende druk die tot prangende capaciteits-
problemen heeft geleid. Ik heb hierover meerdere malen met de Kamer
gesproken. Dit maakt deze prognoses van prominent belang.

Onderstaand geef ik u de prognoses voor de jaren 2002–2006 op de afzon-
derlijke sanctieterreinen, voorafgegaan door mijn beoordeling van de
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volledigheid en de betrouwbaarheid ervan, en een vergelijking tussen de
vorige en de huidige prognoses.

2. Samenvatting

Het algemene beeld tot en met 2006 is een stijging van de behoefte aan
sanctiecapaciteit over de gehele linie. Het WODC voorziet een autonome
stijging. Met name in het gevangeniswezen is de behoefte in de komende
jaren veel groter dan eerder gedacht. Op de achtergronden ga ik onder-
staand nader in. Mijns inziens zal het nieuwe Kabinet zich dienen te
beraden op de noodzaak tot uitbreiding van de capaciteit dan wel op
alternatieven.

3. Volledigheid en betrouwbaarheid van de prognoses

Over de prognosemethodiek zijn eerder door de Kamer vragen gesteld. De
methodiek werd eerder reeds verschillende malen extern beoordeeld.

3.1. Extern advies Bomhoff

Onlangs heeft in mijn opdracht professor Bomhoff de methode, toegepast
op het gevangeniswezen, nogmaals geijkt (zie bijlage: rapport NYFER).1

Hij beoordeelt de aanpak als overwegend positief en doet de volgende
aanbevelingen:
– De prognosemethodiek is grondig, gedegen en wetenschappelijk

onderbouwd.
– De bruikbaarheid is echter vooral toegesneden op de lange termijn. De

methodiek is aan te vullen met meer kortetermijn-instrumenten zoals
een «early warning system» voor oplopende druk binnen de
strafrechtsketen. Hiertoe doet Bomhoff tevens enkele technische
aanbevelingen.

– De inschatting van effecten van nieuw beleid is weliswaar een lastige
opgave, maar het departement dient er mee voort te gaan.

– Men moet altijd rekening houden met forse onzekerheden ofwel een
flinke «bandbreedte» rond de voorspellingen.

– Om met 95% zekerheid geen capaciteitsproblemen te krijgen, dient de
minister van justitie te beschikken over de volgende middelen: bij
dreigende capaciteitsnood een stevige beïnvloeding van de straftoe-
meting door de rechterlijke macht; vérgaande susbstitutie-maatrege-
len; meer gedetineerden op één cel; en/of een capaciteitsmarge in het
gevangeniswezen van 13,8% (deze marge is thans 3,8% en was tot aan
het huidige Regeeraccoord 6,8%).

Op de consequenties van het advies van Bomhoff – zoals het punt van de
capaciteitsmarge – ga ik niet nader in. Het is aan het nieuwe kabinet om
het oordeel van Bomhoff te wegen bij de definitieve besluitvorming over
de sanctiecapaciteit in de komende jaren.

4. Vergelijking oude en nieuwe prognoses

De nieuwe prognoses wijken op twee punten duidelijk af van de vorige
van mei 2001:
De capaciteitsbehoefte en daarmee het tekort in het gevangeniswezen
stijgen de komende jaren sterk, hetgeen vorig jaar niet was voorzien;
– De verwachtingen voor de justitiële jeugdinrichtingen (opvang en

behandel) pakken over het geheel lager uit dan vorig jaar voorzien.
In het gevangeniswezen is sinds 2001 sprake van een scherp oplopende
capaciteitsdruk. Een verklaring kan worden gevonden in een intensivering
van de rechtshandhaving in het algemeen in de laatste jaren, ook ten
aanzien van kleinere delicten, met name in de grote steden. De Kamer ziet
hiermee de effecten terug van mijn strengere handhavingsbeleid; er wordt

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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veel minder gedoogd. Achtereenvolgende beleidsnota’s zoals Strafrecht
met Beleid hebben er in geresulteerd dat het openbaar ministerie steeds
minder zaken afdoet zonder enige sanctie, en de recente nota
Criminaliteitsbeheersing heeft in de praktijk al zijn feitelijke aanloop. De
nota is mede gebaseerd op ontwikkelingen in de praktijk.
Het WODC signaleert in de cijfers een duidelijke toename van het aantal
zeer korte vrijheidsstraffen voor lichtere delicten. Bij elkaar legt dit een
fors capaciteitsbeslag: een grote categorie zit nu voor lichte misdrijven
bijvoorbeeld drie maal per jaar drie weken vast, in totaal negen weken, in
plaats van bijvoorbeeld eenmaal per jaar vier weken na een gevoegd
vonnis. Verder is er een stijgende capaciteitsbehoefte als gevolg van
mislukte taakstraffen en subsidiaire hechtenis wegens niet betaalde boete-
vonissen.
Complementair aan deze ontwikkeling bleek er in 2001 sprake van 20%
meer te detineren vrouwen dan het jaar ervoor (eveneens gesignaleerd in
het Verenigd Koninkrijk) en een toename van het aantal opgepakte drugs-
koeriers, onder wie vrouwen (ook gesignaleerd in andere West-Europese
landen).
Als gevolg van deze combinatie van factoren liep de druk zo hoog op dat
er sinds medio 2001 in het gevangeniswezen per week zo’n 15 cellen extra
nodig zijn.

Wat de justitiële jeugdinrichtingen betreft: de vorig jaar voorziene sterke
stijging pakt nu minder fors uit. De stijging voor de opvanginrichtingen is
in 2005 en 2006 nog steeds substantieel, zij het minder groot dan vorig
jaar voorspeld. Voor de behandelinrichtingen is sprake van een
bescheiden capaciteitsoverschot. De verklaring kan worden gevonden in
de overgang naar een nieuw prognosemodel, dat een meer realistische
voorspelling mogelijk maakt van onder meer de PIJ-maatregel. Het model
is robuuster, maakt meer gebruik van maatschappelijke factoren zoals de
ontwikkeling van de criminaliteit. Daarmee zijn de uitkomsten op den duur
betrouwbaarder.

5. De toekomstig benodigde sanctiecapaciteit

Onderstaand geef ik u de prognoses op de afzonderlijke sanctieterreinen,
met per tabel een korte toelichting. Elke tabel vermeldt de nieuwe WODC-
prognose en ter vergelijking die van vorig jaar.

5.1. Gevangeniswezen strafrechtelijk

Tabel 1: ontwikkeling capaciteitsbehoefte gevangeniswezen

2002 2003 2004 2005 2006

WODC prognose 2001 11 827 11 845 11 792 11 692 –
WODC prognose 2002 11 934 12 150 12 338 12 508 12 669
Capaciteit in begroting 2002 11 606 11 410 11 040 10 948 10 943

5.2. Gevangeniswezen vreemdelingenbewaring

Tabel 2: ontwikkeling capaciteitsbehoefte vreemdelingenbewaring

2002 2003 2004 2005 2006

WODC prognose 2001 1 385 1 468 1 550 1 633 –
WODC prognose 2002 1 161 1 192 1 223 1 254 1 285
Capaciteit in begroting 2002 1 330 1 411 1 514 1 601 1 609
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5.3. Justitiële Jeugdinrichtingen

Tabel 3: ontwikkeling capaciteitsbehoefte opvanginrichtingen jeugd

2002 2003 2004 2005 2006

WODC prognose 2001 958 1 052 1 149 1 244 –
WODC prognose 2002 940 1 002 1 074 1 144 1 213
Capaciteit in begroting 2002 962 1 024 1 064 975 934

Tabel 4: ontwikkeling capaciteitsbehoefte behandelinrichtingen jeugd

2002 2003 2004 2005 2006

WODC prognose 2001 1 443 1 568 1 684 1 792
WODC prognose 2002 1 262 1 307 1 364 1 433 1 514
Capaciteit in begroting 2002 1 343 1 500 1 554 1 558 1 594

5.4. TBS-inrichtingen

Tabel 5: ontwikkeling capaciteitsbehoefte TBS

2002 2003 2004 2005 2006

WODC prognose 2001 1 360 1 360 1 350 1 350 –
WODC prognose 2002 1 383 1 425 1 430 1 430 1 430
Capaciteit in begroting 2002 1 304 1 296 1 262 1 265 1 290

5.5. Extramurale capaciteit

Tabel 6: ontwikkeling capaciteitsbehoefte taakstraffen meerderjarigen

2002 2003 2004 2005 2006

WODC prognose 2001 20 900 21 400 21 800 22 100 –
WODC prognose 2002 20 150 20 693 21 250 21 772 22 341
Capaciteit in begroting 2002 24 400 24 900 25 200 25 600 25 600

Tabel 7: ontwikkeling capaciteitsbehoefte taakstraffen minderjarigen

2002 2003 2004 2005 2006

WODC prognose 2001 15 300 16 700 18 200 19 500 –
WODC prognose 2002 14 534 15 663 16 832 17 975 19 127
Capaciteit in begroting 2002 15 300 16 700 18 200 18 500 19 500

Tabel 8: ontwikkeling capaciteitsbehoefte en overschot/tekort Halt

2002 2003 2004 2005 2006

WODC prognose 2001 25 400 26 700 27 900 28 800 –
WODC prognose 2002 23 013 24 234 25 320 26 300 27 254
Capaciteit in begroting
2002 25 600 27 300 27 000 27 900 27 900

6. Maatregelen voor het gevangeniswezen

Voor het gevangeniswezen bestaat er een kloof tussen de prognoses voor
de komende jaren en de beschikbare capaciteit. In mijn brief van mei 2001
ging ik reeds afzonderlijk in op de capaciteitsproblematiek in het gevange-
niswezen. Ik noemde als mogelijke maatregelen: een meer flexibele
buffercapaciteit, versterking van de ketenregulering, en toepassing van
Individueel Versneld Ontslag (IVO).
Sindsdien is de capaciteitsproblematiek alleen maar toegenomen. Het
aantal IVO’s dit jaar is inmiddels opgelopen tot 1880. Weliswaar is dit
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aantal niet meer dan zo’n 1,8% van het totale aantal ten uitvoer gelegde
dagen gevangenisstraf in die periode. Niettemin wil ik dit risico in de
toekomst zo veel mogelijk voorkomen.

6.1. Capaciteitsuitbreiding

Het plan om 600 extra cellen reguliere capaciteit te realiseren in maart
2003, opgenomen in het plan van aanpak drugssmokkel Schiphol, bete-
kent reeds een enorme inspanning. Ik heb de DJI gevraagd om al in de
huidige situatie het uiterste te blijven doen om het aantal cellen uit te
breiden. Eind 2003 zullen er in totaal 1000 nieuwe cellen bij gekomen zijn.
Deze forse inspanning zal voornamelijk worden gerealiseerd door uitbrei-
ding van bestaande capaciteit en door plaatsing van noodcapaciteit op het
terrein van penitentiaire inrichtingen. Ook zal het aantal plaatsen in de
bijzondere noodvoorzieningen worden verdubbeld tot 1400.
Gelet op de prognoses voor de komende jaren is dit alles niet toereikend.
Het maximale groeipad voor het gevangeniswezen is in de praktijk zo’n
1000 cellen per twee jaar. Er zal op twee sporen voortgegaan worden: het
noodzakelijke bijbouwen van capaciteit, en tegelijk het blijven zoeken naar
aanvullingen en alternatieven. Hierbij spelen zowel overwegingen van
praktische haalbaarheid als meer principiële gronden: er zijn maatschap-
pelijke grenzen aan het blijven bijbouwen van gevangenisen in ons land.

In dit verband meld ik u tevens dat ik het van belang acht nog een jaar
langer door te experimenteren met de electronische detentiehuizen, waar-
over ik de Kamer eerder heb geïnformeerd. De ervaringen van het afge-
lopen jaar zijn nog onvoldoende om tot een goed oordeel te komen over
de mogelijkheden van dit instrument.

7. Tenslotte

Het volgende Kabinet dient te beslissen over de noodzakelijke capaciteits-
uitbreidingen en de alternatieven.

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
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24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2002

In antwoord op vragen van de vaste commissie voor Justitie naar aanlei-
ding van mijn brief van 17 juni jl. (kamerstuk 24 587, nr. 78) over de
nieuwe prognoses voor de behoefte aan sanctiecapaciteit 2002–2006,
informeer ik u als volgt.
Zoals ik de Kamer schreef bevatte mijn brief uitsluitend de zogeheten
beleidsneutrale prognoses in de vorm van de ramingen van het Weten-
schappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC). Thans vraagt
de Kamer mij hoeveel cellen er extra nodig zijn in het gevangeniswezen
indien ik daarbij tevens de voortzetting van het beleid van het laatste jaar
verdisconteer. Deze aantallen vallen hoger uit dan de beleidsneutrale
reeksen.
Niet verdisconteerd is voorgenomen kabinetsbeleid, zoals de nota
Criminaliteitsbeheersing. Dit heb ik niet opgenomen om de beleidsruimte
van het nieuwe kabinet niet te beperken.

Hoeveel extra cellen zijn nodig en zijn deze opgenomen in de
begroting 2002?
Wat betekent een buffercapaciteit van 13,8% in financiële zin?

Verruiming capaciteitsmarge gevangeniswezen (Bomhoff)
Een hogere capaciteitsmarge zoals professor Bomhoff voor het gevange-
niswezen voorstelt en waarover ik u in mijn brief van 17 juni jl. reeds
informeerde, leidt tot een hogere behoefte aan cellen.
Aangegeven wordt wat een groei naar 13,8% inhoudt in cellen en in finan-
ciële zin tot en met 2006.
De capaciteitsbehoefte wordt in de tabel afgezet tegen de capaciteit
volgens de begroting 2002. De resulterende tekorten zijn dan ook niet
opgenomen in de begroting 2002.
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Tabel 1: ontwikkeling capaciteitsbehoefte gevangeniswezen strafrechtelijk

2002 2003 2004 2005 2006

WODC prognose 2002 11 934 12 150 12 338 12 508 12 669
Capaciteit begroting 2002 11 606 11 410 11 040 10 948 10 943
Tekort – 328 – 740 – 1 298 – 1 560 – 1 726

Capaciteitsbehoefte incl beleid 12 491 12 952 13 234 13 328 13 317
Behoefte, marge naar 13,8% in
2006 12 491 13 276 13 896 14 328 14 649
Tekort, marge naar 13,8% in
2006 – 885 – 1 866 – 2 856 – 3 380 – 3 706

In financiële middelen (mln) 117 226 291 343 3 706

Om te komen tot de verhoging van 13,8% in 2006 groeit de capaciteits-
marge jaarlijks met 2,5% vanaf 2003. Overigens wordt de 13,8% door
professor Bomhoff geadviseerd reeds voor de termijn van het eerste jaar.

Zijn de geplande extra cellen (in het gevangeniswezen) in 2003
financieel gedekt?

De druk op de capaciteit van het gevangeniswezen is aanhoudend hoog.
Dit noopt mij er toe om tijdig in capaciteitsuitbreiding te voorzien. Zoals
de Kamer weet zijn de bouwprocedures echter lang; celcapaciteit is niet
van de ene op de andere dag beschikbaar. Het was dan ook zaak om zo
snel mogelijk met voorbereidende activiteiten te beginnen.
In mijn brief van 17 juni jl. heb ik de Kamer laten weten dat ik er naar
streef dat er eind 2003 in totaal 1000 extra cellen in het reguliere gevange-
niswezen bij gekomen zijn, en dat het aantal plaatsen in de bijzondere
noodvoorzieningen zal worden verdubbeld tot 1400.

1000 extra cellen regulier gevangeniswezen
Hiervoor is thans nog geen financiële dekking. Gelet op de capaciteits-
nood heb ik gemeend aan de DJI ruimte te moeten geven voor de voorbe-
reidingen van de totstandkoming van de 1000 cellen reguliere capaciteit.
De voorbereiding is inmiddels in uitvoering genomen ten laste van het
exploitatieartikel van de DJI. Mocht het niettemin zo zijn dat voor deze
capaciteit geen middelen beschikbaar komen, dan zullen de vervolg-
activiteiten worden stopgezet. Het spreekt voor zich dat dan ook de
genoemde aantallen cellen niet op het geplande moment beschikbaar
zullen zijn.

Verdubbeling bijzondere noodvoorzieningen drugskoeriers van 700 naar
1400
In de begroting van het Plan van aanpak drugssmokkel Schiphol was
voorzien in de bouw van 700 plaatsen bijzondere noodvoorzieningen.
Voor de uitvoering van dat Plan van aanpak heeft het Kabinet voor 2002
51 mln. euro en voor 2003 52 mln. euro beschikbaar gesteld. Afgesproken
is dat bij Najaarsnota gekeken zou worden of en zo ja hoeveel additionele
middelen beschikbaar zouden moeten komen.

Op welke wijze zijn de bezuinigingen van f 115 miljoen
(1998–2002) nu gerealiseerd?

De ombuiging van 52,5 mln. euro (f 115 mln.) maakte deel uit van het
Masterplan DJI, waarover ik enkele malen met de Kamer heb gesproken.
Daarbij was DJI niet alleen gehouden de taakstelling in te vullen, maar
moesten ook de meerkosten (13,6 mln. euro) verbonden aan de uitvoering
van de Masterplan-maatregelen worden gecompenseerd. Bij de
begrotingsbehandeling 2002 en bij gelegenheid van een interpellatiedebat
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over het gevangeniswezen van 12 december 2001, alsmede in de Finan-
ciële Verantwoording 2001 heb ik de Kamer laten weten dat van de ombui-
gingen ca. 44 mln. euro (f 97 mln.) structureel zou worden gerealiseerd.
Ongeveer de helft van de maatregelen om dit te realiseren bestaat uit
versobering en efficiëntieverbeteringen en de andere helft uit capaciteits-
beperkende maatregelen (substitutie). De realisatie van de maatregel rond
de optimalisering van de bedrijfsvoering Rijksgebouwendienst ad 10,4
mln. euro (f 23 mln.) structureel, is nog niet afgerond. De RGD wil de
afgesproken evaluatie van het rijkshuisvestingsstelsel, die is voorzien in
2004, afwachten. Daarna kan worden bezien in welke mate de beoogde
besparing kan worden gerealiseerd. Deze stand van zaken geldt thans nog
steeds.

Wat is de verklaring voor de grote aantallen IVO’s in 2002?

In mijn brief van 17 juni jl. meldde ik de Kamer dat dit jaar – dus over de
eerste vijf en een halve maand – 1880 gedetineerden de inrichting met IVO
hebben verlaten. Over het gehele jaar 2000 waren dit er, zoals ook uw
commissie vaststelt, 200 en over 2001 350.
Sinds medio 2001 is de druk op de capaciteit fors opgelopen, zoals ook in
eerdere overleggen met de Kamer uitgebreid aan de orde is geweest.
De druk is nog verzwaard door de toestroom van de drugskoeriers. Al
sinds het plan van aanpak van het kabinet streef ik er nadrukkelijk naar dat
dit niet ten koste zal gaan van de benutting van de reguliere capaciteit. Dit
is de afgelopen maanden onvoldoende mogelijk geweest aangezien de
realisatie van noodcapaciteit geen gelijke tred kon houden met de
instroom van arrestanten, zodat er ook een aantal drugskoeriers in de
reguliere celcapaciteit terechtkwam. Dit heeft het aantal IVO’s nog eens
doen stijgen.

Schorsing voorlopige hechtenis bij drugskoeriers
Zoals ik de Kamer eerder heb laten weten beschik ik op de korte termijn
niet over andere instrumenten dan de strafonderbreking (SOB) en de
IVO’s. Wanneer ik de capaciteitsdruk wil verminderen door de overloop
van noodvoorzieningen naar reguliere capaciteit te stoppen, is de meest
voor de hand liggende mogelijkheid om specifiek ten aanzien van de
drugskoeriers over te gaan tot schorsing van de voorlopige hechtenis.
Onder de huidige omstandigheden acht ik deze maatregel onvermijdelijk.
In overeenstemming met het College van procureurs-generaal ben ik
voornemens om hiervoor toestemming te verlenen met ingang van 8 juli
a.s. Bij de rechter zal in bepaalde gevallen en onder strikt geformuleerde
voorwaarden schorsing van voorlopige hechtenis van drugskoeriers
worden gevorderd.
Het voornemen hiertoe heb ik de Kamer al in de tweede (kamerstuk
28 192, nr. 12) en derde voortgangsrapportage (kamerstuk 28 192, nr. 13)
Plan van aanpak drugssmokkel Schiphol laten weten.

In reactie op een mondelinge vraag van het lid Rietkerk in het ordedebat
van 18 juni 2002, deel ik u mee dat naar huidige verwachting en binnen de
thans voorziene capaciteitsontwikkeling er dit jaar in totaal 5000 gedeti-
neerden met IVO de inrichting zullen verlaten.

Wat is de relatie tussen het Plan van aanpak drugssmokkel
Schiphol en de WODC-prognoses?

Het beleid zoals vastgesteld in het Plan van aanpak drugssmokkel
Schiphol maakt geen deel uit van de beleidsneutrale WODC-cijfers.

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
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BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CJIB Centraal Justitieel Incassobureau
CPB Centraal Planbureau
DJI Dienst Justitiële Inrichtingen
DSRS Directie Sancties, Reclassering, Slachtofferzorg
Halt Het Alternatief
HvB Huis van bewaring
IVO Incidenteel versneld ontslag
JJI Justitiële jeugdinrichtingen
Jukebox Justitieketenmodel 
MvJ Ministerie van Justitie
OM Openbaar Ministerie
ots ondertoezichtstelling
PIJ plaatsing in een inrichting voor jeugdigen
RvdK Raad voor de Kinderbescherming
SOB ambtshalve strafonderbreking
SRN Stichting Reclassering Nederland
tbs terbeschikkingstelling
WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
ZM Zittende magistratuur
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Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de onderzoeksresultaten

van het WODC wordt een beperkte oplage van de rapporten kosteloos verspreid

onder functionarissen, werkgroepen en instellingen binnen en buiten het Ministerie

van Justitie. Dit gebeurt aan de hand van een verzendlijst die afhankelijk van het

onderwerp van het rapport opgesteld wordt. De rapporten in de reeks Onderzoek en

beleid (O&B) worden uitgegeven door Boom Juridische uitgevers en zijn voor belang-

stellenden die niet voor een kosteloos rapport in aanmerking komen, te bestellen bij

Boom distributiecentrum, postbus 400, 7940 AK Meppel, tel.: 0522-23 75 55, via e-mail:

bdc@bdc.boom.nl.

Een complete lijst van de WODC-rapporten is te vinden op de WODC-site
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