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 Managementsamenvatting 

Op 1 juni 2003 is de wet- en regelgeving omtrent de behandeling van gratieverzoeken gewijzigd. 

Het herontwerp van de procedure had tot doel te komen tot een snellere en meer doelmatige 

afdoening van gratieverzoeken, met behoud van zorgvuldigheid en kwaliteit van het voorbereiden 

van de gratiebeslissingen. Daartoe zijn verschillende maatregelen genomen om de instroom van 

gratieverzoeken te beperken en de doorlooptijd van gratieverzoeken te verkorten.  

Om inzicht te krijgen in de resultaten van de doorgevoerde wijzigingen, is besloten tot een 

evaluatie van de nieuwe ‘gratiewet’ na drie jaar. De doelstelling van de evaluatie is na te gaan: 

(a) In hoeverre een snellere en doelmatige afdoening van gratieverzoeken wordt gerealiseerd; 

(b) Of er sprake is van veranderende aard en omvang van klachten. 

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van een aantal databronnen: 

(a) Bureau Gratie heeft gegevens over de in- en uitstroom van gratieverzoeken, de doorloop-

tijden van de verzoeken en de klachtenregistratie ter beschikking gesteld. Verder is gebruik-

gemaakt van gegevens uit OM DATA, aangeleverd door het WODC. In de gegevens zijn 

verschillende inconsistenties aangetroffen. Deze hebben echter zeer beperkte gevolgen gehad 

voor de bruikbaarheid van de data; 

(b) Om na te gaan of er naast de invoering van de nieuwe wet ontwikkelingen zijn geweest die 

mogelijk van invloed zijn geweest op de onderzochte parameters, zijn interviews gehouden 

met een aantal betrokkenen: twee vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie (DG 

Preventie, Jeugd en Sancties en DG Wetgeving), een vertegenwoordiger van het Openbaar 

Ministerie (een executieofficier), een vertegenwoordiger van de Zittende Magistratuur (een 

rechter) en medewerkers van Bureau Gratie. 

De doelstellingen van de wet zijn voor een groot deel gerealiseerd 

De hoofdconclusie van dit onderzoek is dat de doelstellingen van de wet voor een groot deel zijn 

gerealiseerd. Hieronder worden per onderzoeksvraag de belangrijkste conclusies weergegeven. De 

maatregelen en de verwachte beleidseffecten worden gelijktijdig met de resultaten besproken. 

Daarna volgt een tabel van de verwachte beleidseffecten en of deze daadwerkelijk zijn opgetreden. 



 

Managementsamenvatting  6

 

Het totaalaantal gratieverzoeken verandert niet, wel treden verschuivingen op 
in het type verzoeken en de manier van afdoen 

Het totaalaantal gratieverzoeken neemt niet af 

Er is een aantal maatregelen genomen om de instroom van gratieverzoeken te beperken. Het 

gaat om het stellen van vormvereisten aan een gratieverzoek en het stellen van duidelijke criteria 

waaraan gratieverzoeken moeten voldoen om in behandeling te nemen. Een afname van het aan-

tal gratieverzoeken lijkt niet op te treden. De absolute aantallen zijn vanaf 1998 sterk afgenomen, 

zijn vanaf 2001 redelijk stabiel en laten vanaf medio 2005 een lichte daling zien.  

Gezien het moment van de daling lijkt de afname van de aantallen niet het gevolg te zijn van de 

invoering van de wet. Ten opzichte van het aantal vonnissen waarvoor gratie kan worden 

verzocht, is het aantal gratieverzoeken vanaf 2002 vrijwel stabiel.  

Het aantal ‘omzetverzoeken’ lijkt te zijn afgenomen 

Een van de knelpunten die leidend was voor de herziening van de wet was het grote aantal 

gratieverzoeken van bij verstek veroordeelden tot de omzetting van de vrijheidsstraf in een 

taakstraf. Met de inwerkingtreding van de Wet taakstraffen (1 februari 2001) zou dit knelpunt 

grotendeels verholpen moeten zijn. Een benadering van dit aantal op basis van data laat inderdaad 

daling van het aantal ‘omzetverzoeken’ zien. De daling is, zoals verwacht, te relateren aan een 

toename van het aantal bij verstek opgelegde taakstraffen en een afname van het aantal bij verstek 

opgelegde vrijheidsstraffen. 

De verschuivingen die optreden in de manier van afdoen zijn conform de beleidshypotheses 

De verwachte beleidseffecten omtrent de manier van afdoen van gratieverzoeken zijn opgetreden: 

(a) Een knelpunt in de oude situatie was dat alle gratieverzoeken de volledige procedure door-

liepen. Onder de nieuwe wet wordt aan de hand van duidelijke criteria onderscheid gemaakt 

naar de verzoeken die naar hun aard niet ingewilligd kunnen worden. Zo leggen deze 

verzoeken geen beslag op de capaciteit van de adviserende instanties en de besliscapaciteit 

van Bureau Gratie en verlengen zij de doorlooptijd niet onnodig. Het aantal gratieverzoeken 

dat buiten behandeling wordt gesteld neemt vanaf de invoering van de nieuwe wet toe van 

ongeveer 20% naar ongeveer 40% van het aantal afdoeningen. De toename komt voor een 

groot deel in de plaats van het aantal afwijzingen, waar een daling zichtbaar is. Het aantal 

gratieverzoeken dat de advieslijn doorloopt neemt daarmee sterk af, wat een belangrijke 

doelstelling was van ‘Redesign Gratie’; 
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(b) Onder de nieuwe wet wordt op een andere manier omgegaan met de zogenaamde ‘omzet-

verzoeken’, dat wil zeggen verzoeken waarbij wordt verzocht de opgelegde vrijheidsstraf om 

te zetten in een werkstraf. In de oude situatie werd hier voorwaardelijke gratie verleend met 

als voorwaarde het verrichten van de werkstraf. Onder de nieuwe wet wordt het gratie-

besluit aangehouden, waarna onvoorwaardelijke gratie respectievelijk afwijzing volgt bij het al 

dan niet met succes uitvoeren van de taakstraf. Het aantal voorwaardelijke gratiëringen en 

het aantal gratiebeslissingen dat moet worden herroepen neemt, conform de verwachting, 

sterk af; 

(c) Doordat er een snellere differentiatie wordt gemaakt naar verzoeken die naar hun aard wel 

of niet tot gratiëring zullen leiden, zullen de gratieverzoeken die in behandeling worden 

genomen, kansrijker zijn. Conform de verwachting neemt het aantal onvoorwaardelijke 

gratiëringen toe.  

Gratieverzoeken worden gemiddeld sneller afgehandeld 

De gemiddelde doorlooptijd van het afhandelen van een gratieverzoek is afgenomen 

Een van de knelpunten die leidend is geweest voor de herziening van de gratiewet was de lange 

doorlooptijd. De belangrijkste maatregelen die genomen zijn om de doorlooptijd te verkorten, 

zijn: 

(a) Centrale coördinatie van Bureau Gratie in het proces; 

(b) Het opheffen van de adviesfunctie van de politie en een beperking van de adviesfunctie van 

het OM; 

(c) Het aanhouden van het gratiebesluit in het geval van een ‘omzetverzoek’. Dit houdt in dat 

het gratiebesluit wordt aangehouden tot de taakstraf is voltooid; hiervoor staat een vaste 

periode. Als de taakstraf niet is voltooid, wordt het gratieverzoek afgewezen. Als de taakstraf 

wel wordt afgerond, wordt onvoorwaardelijke gratie verleend. Deze maatregel heeft een 

verlagend effect op de doorlooptijd door het verminderen van het aantal verlengingen van de 

termijn om aan de voorwaarde te voldoen, het verminderen van het aantal herroepingen 

wegens het niet voldoen aan de voorwaarde en het verminderen van het aantal Koninklijke 

besluiten dat moet worden genomen. Daarmee nemen de administratieve lasten af.  

De maatregelen lijken effect te hebben gehad. De gemiddelde doorlooptijd van een gratieverzoek 

is sterk afgenomen. Waar begin 2003 de gemiddelde doorlooptijd meer dan 200 dagen bedroeg, 

ligt deze in 2004 onder de 150 dagen en in 2006 zelfs rond de 130 dagen. Opvallend is de 

constante spreiding van de doorlooptijd.  

 

Per manier van afdoen worden de volgende constateringen gedaan: 

(a) De doorlooptijd van (on)voorwaardelijke gratieverleningen verandert niet sterk;  

(b) De doorlooptijd van afwijzingen ligt substantieel lager dan voor de invoering van de wet; 
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(c) De gemiddelde doorlooptijd van de beslissing om het gratiebesluit aan te houden ligt rond 

de 90 dagen. Een vergelijking voor en na de wijziging van de regelgeving is hier niet van toe-

passing; 

(d) De gemiddelde doorlooptijd ligt ongeveer 40 dagen hoger wanneer naast de rechter ook de 

Officier van Justitie wordt geraadpleegd in het adviestraject.  

De 80%-norm wordt na invoeren van de wet bijna altijd gehaald 

Conform de beleidsdoelstelling wordt de 80%-norm van een doorlooptijd van 180 dagen in meer 

gevallen gehaald. In 2003 werd voor rond 50% van de verzoeken de norm van 180 dagen gehaald, 

vanaf 2004 wordt de norm bijna altijd gehaald.  

Er kan geen conclusie worden getrokken over veranderingen in klachten 

De wetswijziging beoogt een snellere en meer doelmatige afdoening van gratieverzoeken, zonder 

dat afbreuk wordt gedaan aan de zorgvuldigheid en kwaliteit van het voorbereiden van de gratie-

beslissingen. Het kwaliteitsaspect zoals dat hier beoogd wordt, is voor het product gratie enkel 

uitgewerkt in termen van klachten van aanvragers van gratie. Ontvangen klachten geven een 

beperkt beeld van de zorgvuldigheid en kwaliteit van het voorbereiden van gratiebeslissingen. 

Bovendien is het aantal klachten zo klein, dat er geen statistisch valide uitspraken kunnen worden 

gedaan over de (eventueel) veranderde aard en omvang van klachten. 

Het is niet aannemelijk dat de effecten het gevolg zijn geweest van andere 
ontwikkelingen 

Naast de wijzigingen in wet- en regelgeving is het mogelijk dat er ook andere ontwikkelingen 

hebben gespeeld op het gebied van gratie. Op basis van gesprekken die zijn gevoerd met diverse 

betrokkenen, is de conclusie dat er in de periode rondom de wijziging van de wet- en regelgeving 

geen grote ontwikkelingen zijn geweest die de aantallen en doorlooptijd van gratieverzoeken 

hebben beïnvloed. Daarom is het aannemelijk dat de geconstateerde effecten het gevolg zijn 

geweest van de invoering van de nieuwe gratiewet. De conclusie is daarom dat een deel van de 

beleidsdoelstellingen is gehaald.  
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Tabel met beleidseffecten 

In de onderstaande tabel staan de knelpunten van voor de invoering van de wet, de wetswijziging 

en de resultaten van wetsevaluatie. 

 

Situatie vóór 1 juni 2003 Wijziging per 1 juni 2003 Resultaat analyses 
Ontbreken van vormvereisten 
gratieverzoek. Geschat 
percentage verzoeken met 
gebreken is 75%. 

Standaard gratieformulier 
verplicht. In dit formulier wordt 
gevraagd de gronden voor gratie 
aan te geven en bewijsstukken 
van die gronden te overleggen. 

Ten opzichte van vóór de 
invoering van de wet is er geen 
lagere instroom. Wel is het aantal 
buiten behandeling stellingen 
sterk toegenomen, waardoor er 
geen onbeargumenteerde 
verzoeken de advieslijn worden 
ingestuurd. Het aantal 
onbeargumenteerde verzoeken 
neemt af. 

Deel van gratieverzoeken wordt 
ingediend kort nadat de rechter-
lijke beslissing onherroepelijk is 
geworden. 

Als gratieverzoek binnen drie 
maanden na onherroepelijk 
worden vonnis of arrest wordt 
ingediend, wordt het verzoek 
buiten behandeling gesteld. 

Ten opzichte van voor de in-
voering van de wet is er geen 
lagere instroom. Wel is het aantal 
buiten behandeling stellingen 
sterk toegenomen waardoor er 
geen onterechte verzoeken de 
advieslijn worden ingestuurd.  

Rechter kan bij verstek geen 
taakstraf opleggen, omdat 
daarvoor instemming van de 
verdachte noodzakelijk is.  

In Wet taakstraffen (1 februari 
2001) is opgenomen dat de 
rechter ook in verstekzaken een 
taakstraf kan opleggen. 

Er is een verminderde instroom 
van gratieverzoeken van bij 
verstek veroordeelden tot om-
zetting van een vrijheidsstraf. Het 
aantal voorwaardelijke gratie-
verleningen is sterk gedaald even-
als het totaalaantal ‘omzet-
verzoeken’. 

Politie is belast met het nagaan 
en verifiëren van de omstandig-
heden die door de verzoeker 
voor het verlenen van gratie zijn 
aangevoerd. 
OM stelt op basis van de stukken 
van de politie een verslag op over 
de te nemen gratiebeslissing en 
stuurt dit door naar de ZM. 

Bureau Gratie controleert en 
verifieert de door de verzoeker 
aangeleverde gegevens. Hiermee:  
(a) wordt Politie van haar 

adviestaak ontheven. 
(b) beperkt OM zich tot het 

uitbrengen van advies in 
zaken die door de MV 
kamer zijn behandeld, waar-
bij het OM aangeeft te 
willen adviseren, of waarbij 
de rechter alsnog vraagt om 
advies van het OM. 

De gemiddelde doorlooptijd is 
aanzienlijk afgenomen. 

Ondergrens geldboete € 227,-. Ondergrens geldboete naar 
€ 340,-.  

Geen of nauwelijks lagere 
instroom zichtbaar. 

Voorwaardelijke gratie onder 
voorwaarde van het uitvoeren 
van een taakstraf wordt 
veelvuldig verleend. 

Het gratiebesluit wordt aan-
gehouden tot de taakstraf is vol-
tooid. Als de taakstraf niet is vol-
tooid, wordt het gratieverzoek 
afgewezen. Als dit wel het geval 
is, wordt onvoorwaardelijke gratie 
verleend. 

De gemiddelde doorlooptijd is 
aanzienlijk afgenomen. Er hoeven 
minder gratiebeslissingen her-
roepen te worden en er zijn 
minder aanvragen voor verlenging 
van de termijn om de taakstraf te 
voltooien.  
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Situatie vóór 1 juni 2003 Wijziging per 1 juni 2003 Resultaat analyses 
Gratieverzoeken kunnen op 
verschillende plaatsen binnen-
komen: griffie, Parket Generaal 
(PaG), Kabinet der Koningin of 
Ministerie van Justitie. 

Alle gratieformulieren worden 
naar het Bureau Gratie gestuurd. 
Hier wordt gecontroleerd of het 
verzoek in behandeling wordt 
genomen. 

De gemiddelde doorlooptijd is 
aanzienlijk afgenomen. 

OM toetst aan de regelgeving of 
gratieverzoek leidt tot op-
schorting van tenuitvoerlegging 
van de straf. 

Bureau Gratie toetst aan de 
regelgeving of gratieverzoek leidt 
tot opschorting van tenuitvoer-
legging van de straf. 

Niet meegenomen in de 
evaluatie. 

Verzoek tot schorsing/op-
schorting tenuitvoerlegging op 
basis van Artikel 559a, lid 2 SV 
wordt veelvuldig ingediend en 
ingewilligd.  

Aanscherping van de terzake 
geldende beleidsregels, in de 
gratie Circulaire, waardoor deze 
verzoeken slechts bij hoge uit-
zondering worden ingewilligd.  

Niet meegenomen in de 
evaluatie. 
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	De wijziging van de Wet taakstraffen kan invloed hebben 
	210 Ter voorbereiding op de gesprekken is een aantal relevante documenten bestudeerd . Er is één ontwikkeling die van invloed kan zijn op de gratieprocedure. Het betreft het wijzigen van de Wet taakstraffen, zodat rechters ook bij verstek taakstraffen mogen opleggen. Juist de groep bij verstek veroordeelden diende vaker een gratieverzoek in, om de gevangenisstraf om te laten zetten naar een taakstraf. Door de wetswijziging werd het mogelijk voor een rechter om zelf direct al een taakstraf op te leggen. Het verwachte effect is dat rechters vaker bij verstek een taakstraf opleggen. Ten gevolge daarvan zouden er minder ‘omzetverzoeken’ gedaan worden.
	211 Deze wetswijziging is 1 februari 2001 ingegaan; dat ligt ruimschoots voor de ingangsdatum van de nieuwe Wet gratie. Het is daarom aannemelijk dat medio 2003 de effecten van de wijzigingen in de Wet taakstraffen het maximale effect hebben bereikt.

	Uit de gesprekken blijken geen andere grote ontwikkelingen 
	212 Om te inventariseren welke ontwikkelingen er op het gebied van gratie zijn geweest, zijn er interviews gehouden met een aantal betrokken: twee vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie (DG Preventie, Jeugd en Sancties en DG Wetgeving), een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie (een executieofficier) en een vertegenwoordiger van de Zittende Magistratuur (een rechter).
	213 Op basis van de gesprekken met de diverse betrokkenen is de conclusie dat er - op het aanpassen van Wet taakstraffen na - geen grote, externe ontwikkelingen zijn die de afgelopen jaren van invloed kunnen zijn geweest op de gratieprocedure. Wel is een aantal voorbeelden genoemd die van invloed hadden kunnen zijn, zoals het huwelijk van prins Willem-Alexander en prinses Maxima. In het verleden leidden Koninklijke feestelijkheden nog wel eens tot grootschalige gratie verzoeken en -verleningen. Collectieve gratieverleningen zijn bij wet echter niet meer mogelijk.

	Capaciteit Bureau Gratie kan invloed hebben 
	214 Een mogelijke factor die van invloed kan zijn, is de beschikbare capaciteit bij de verschillende instanties. Voor het OM en de ZM gaat het relatief om een zo kleine omvang van werklast verandering, dat beschikbare capaciteit van OM en ZM niet zijn meegenomen. De capaciteit van Bureau Gratie is wel van belang, aangezien deze instantie zich bezighoudt met het behandelen van gratieverzoeken. In de periode 2001 - 2006 is de capaciteit afgenomen van 12 FTE naar 9 FTE. Deze afname zou een negatieve invloed kunnen hebben op de doorlooptijd van de gratie verzoeken.


	Verwachte beleidseffecten
	215 In de voorgaande paragrafen is de situatie van voor en na wijziging van de Wet gratie besproken. Hierbij is ook ingegaan op de knelpunten in de oude situatie en de wijziging die naar aanleiding van het herontwerpproces zijn doorgevoerd. In onderstaande tabel zijn de knelpunten los van elkaar weergegeven. Per knelpunt is de situatie van voor de invoering van de nieuwe wet en daarna besproken. Tevens komt het verwachte beleidseffect aan de orde. 



	1  
	3 Ontwikkelingen in aantallen gratieverzoeken en  -verleningen
	301 Dit hoofdstuk behandelt de ontwikkelingen in het aantal gratieverzoeken en -verleningen. Eerst worden de ontwikkelingen in de aantallen geschetst. Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende manieren van afdoen. Daarna beschrijft dit hoofdstuk de ontwikkelingen in het aantal bij verstek opgelegde vonnissen. Ten slotte wordt kort ingegaan op het adviestraject.
	Ontwikkelingen in aantal gratieverzoeken
	Het aantal verzoeken per jaar is vanaf 2001 redelijk stabiel
	302 In figuur 3.1 is het aantal gratieverzoeken per jaar over de periode 1995 - 2006 weer gegeven. Alle verzoeken worden als gratieverzoeken geregistreerd, ongeacht of het verzoek (vanaf 2003) aan de vormvereisten voldoet of niet. 
	303 Opvallend is het grote aantal verzoeken in 1998 ten opzichte van de jaren daarvoor. Een verklaring voor deze toename is niet te vinden. Daarna zet zich een daling in van het aantal verzoeken. Na 2001 lijkt het aantal verzoeken te stabiliseren rond de 4.000 verzoeken per jaar. 
	 

	De aantallen per maand laten vanaf 2005 een lichte daling zien
	304 Vanaf 2001 zijn de aantallen gratieverzoeken ook per maand beschikbaar (zie figuur 3.2). Wanneer wij deze aantallen nader bekijken, valt ten eerste de grote schommeling in de aantallen geregistreerde gratieverzoeken per maand op. Er lijkt sprake te zijn van batchverwerking, waarbij er capaciteit wordt ingezet wanneer een bepaalde voorraad van te behandelen verzoeken is ontstaan. De trendlijn die is weergegeven (een polynoom met twee vrijheidsgraden ) laat een lichte daling zien vanaf 2005.
	 

	Ten opzichte van het aantal relevante vonnissen is het aantal gratieverzoeken vanaf 2002 stabiel
	305 Het is van belang te kijken naar de relatieve ontwikkeling van het aantal gratieverzoeken ten opzichte van de vonnissen waarvoor gratie kan worden verzocht. Het betreft de volgende relevante vonnissen:
	 

	Gratieverzoek heeft in ongeveer 50% van de gevallen betrekking op een vrijheidsstraf
	306 Op basis van gegevens van het OM is gekeken naar het aandeel van de verschillende typen vonnis in het totaalaantal gratieverzoeken. Het resultaat van de analyse is te zien in figuur 3.4. In deze figuur is te zien dat het grootste deel van de gratieverzoekers een vrijheids straf opgelegd heeft gekregen. Dit aandeel lijkt tot 2003 iets toe te nemen en te stabiliseren rond 50%. Het deel van de gratieverzoekers dat een taakstraf opgelegd heeft gekregen, lijkt iets af te nemen van bijna 40% naar 25%. Het overige deel van de gratieverzoekers heeft een geldboete opgelegd gekregen. Dit aandeel schommelt, maar lijkt vanaf 2003 licht toe te nemen. Een zeer klein deel (1 - 2%) van het aantal gratieverzoeken is afkomstig van een ander vonnis en is niet in de figuur opgenomen.
	 

	Het aantal gratieverzoeken is ten gevolge van de wet niet afgenomen
	307 Een van de beleidsdoelstellingen van de nieuwe gratiewet was om de instroom van het aantal verzoeken omlaag te brengen. Bij invoering van de wet werd een ‘afschrikeffect’ verwacht door de invoering van het standaard gratieformulier en de formele eisen aan het in behandeling nemen van een verzoek. Aan de hand van de figuren 3.1, 3.2 en 3.3 kan worden vastgesteld dat dit effect niet is opgetreden. 
	308 Uit de data betreffende het aantal gratieverzoeken blijkt dat het aantal gratieverzoeken vanaf 1998/1999 tot 2001 wel is afgenomen. Dit effect kan gezien de ‘timing’ niet het gevolg zijn van de invoering van de wet. Het kan wel zijn dat het een anticipatie-effect is geweest, maar ook dit is gezien de ‘timing’ niet zo waarschijnlijk. Voor de afname van de instroom vanaf 1998/1999 (en mogelijk eerder) is in dit onderzoek niet expliciet naar een verklaring gezocht, omdat dit niet het doel van het onderzoek was. De daling in het aantal gratieverzoeken in die periode moet bij de interpretatie van de overige resultaten wel in gedachten worden gehouden, daar waar andere gegevens worden weergegeven van de periode 1998 - 2001.
	309 Wel lijkt de samenstelling van het type vonnis (gevangenisstraf, taakstraf of geldboete) vanaf 2003 licht te veranderen. Het aandeel van gratieverzoeken ten gevolge van vrijheidsstraffen is constant. Maar het aandeel gratieverzoeken voor taakstraffen neemt af, ten gunste van het aan deel verzoeken bij geldboetes.


	Ontwikkelingen in manier van afdoen
	310 De instroom van gratieverzoeken is, zoals in de voorgaande paragrafen is beschreven, de afgelopen jaren stabiel. In dit onderdeel wordt ingegaan op de manier waarop de verzoeken worden afgedaan.
	De verschuivingen die optreden in manier van afdoen zijn conform de beleids hypotheses
	Duidelijke ontwikkelingen zichtbaar in manier van afdoen
	311 In figuur 3.5 wordt voor de periode 1995 - 2006 per jaar weergegeven welk percentage op welke manier wordt afgedaan, ten opzichte van het totaalaantal afdoeningen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de gratieverzoeken die buiten behandeling worden gesteld pas vanaf 2001 geregistreerd zijn. 
	 
	312 Figuur 3.6 geeft op basis van de aantallen per maand een gedetailleerder beeld van de percentages van manieren van afdoen ten opzichte van het totaalaantal afdoeningen. Er zijn grote schommelingen in de aantallen per maand. Dit duidt wederom op batchverwerking. Door de feitelijke aantallen zijn trendlijnen getrokken (polynomen met twee vrijheidsgraden). 
	 
	Bij onderscheid naar type vonnis zijn dezelfde verschuivingen in manier van afdoen waar te nemen

	313 Per type vonnis is bekeken hoe de gratieverzoeken worden afgedaan. Dit is gedaan door de gegevens van Bureau Gratie vanaf 2004 te koppelen aan OM DATA. Geconcludeerd kan worden dat de in deze paragraaf geschetste ontwikkelingen van de laatste jaren voor elk type vonnis zicht baar zijn. Als voorbeeld wordt in figuur 3.7 de manier van afdoen van gratieverzoeken met betrekking tot vrijheidsstraffen weergegeven. Daarbij valt op dat een groot deel is ‘afgedaan’ met het aanhouden van het gratiebesluit. Voor deze afdoeningen is niet duidelijk of een afwijzing of een gunstig besluit is genomen.
	 
	Sterke toename van het aandeel buiten behandelingstelling en sterke afname van het aandeel voorwaardelijk gratie 

	314 Het aandeel van buiten behandeling stellingen is vooral vanaf de invoering van de nieuwe wet sterk toegenomen naar rond de 40%. De toename komt voor een groot deel in de plaats van het aantal afwijzingen, waarvoor een daling zichtbaar is. Dit is conform de beleidsdoelstelling om sneller onderscheid te maken naar de verzoeken die naar hun aard niet ingewilligd kunnen worden. Vóór invoering van de nieuwe wet doorliepen deze gratieverzoeken de gehele procedure en werden ze uiteindelijk afgewezen. Nu worden deze verzoeken direct buiten behandeling gesteld, wat een forse verlichting betekent van de belasting van de adviescapaciteit. Verderop in dit hoofdstuk wordt nader gekeken naar het aantal buiten behandeling stellingen. 
	315 In figuur 3.6 is te zien dat het aandeel voorwaardelijke gratieverleningen vanaf 2001 sterk afneemt, startend op ongeveer 35% van het aantal afdoeningen naar een stabilisering op ongeveer 5% vanaf 2005. Dit is conform de doelstelling van de wijziging in de procedure voor voor waardelijke gratieverleningen. In de oude situatie werd het als knelpunt gezien dat er veel veroordeelden waren die de hen opgelegde vrijheidsstraf via een gratieverzoek poogden om te zetten in een taakstraf. In 1999 betroffen deze ‘omzetverzoeken’ 30% van het totaalaantal gratie verzoeken. Op een groot deel van deze verzoeken werd gunstig beslist door middel van het verlenen van voor waardelijke gratie. Onder de nieuwe wet wordt het gratiebesluit bij gunstige beslissing op een dergelijk verzoek aangehouden, waarna onvoorwaardelijke gratie respectievelijk afwijzing volgt bij het al dan niet met succes uitvoeren van de taakstraf. 
	316 Het aandeel van onvoorwaardelijke gratieverlening neemt vanaf medio 2003 toe van een krappe 10% en stabiliseert rond medio 2005 op ongeveer 20%. Dit kan verklaard worden aan de hand van twee elementen uit de beleidstheorie:
	317 Voor de gratieverzoeken met betrekking taakstraffen en geldboetes is eenzelfde ontwikkelingen zichtbaar.

	Aantal verzoeken dat buiten behandeling wordt gesteld, stijgt direct na invoering wet 
	Vanaf 2003 sterke toename van het aantal buiten behandeling stelling
	318 Figuur 3.8 toont het aantal buiten behandeling stellingen vanaf 2001. Vanaf 2003 is er sprake van een groter aantal buiten behandelingstellingen. Het aantal buiten behandeling stellingen neemt direct na de invoering van de nieuwe wet sterk toe van ongeveer 430 in de eerste helft van 2003 naar ongeveer 905 in de tweede helft van 2003. Dit is conform de beleidsdoelstelling, om sneller onderscheid te maken naar de verzoeken die naar hun aard niet ingewilligd kunnen worden. Vóór invoering van de nieuwe wet doorliepen deze gratieverzoeken de gehele procedure en werden ze uiteindelijk afgewezen. Nu worden deze verzoeken direct buiten behandeling gesteld. Het aantal gratieverzoeken waarvoor advies wordt gevraagd aan de rechter (en eventueel aan de Officier van Justitie) neemt direct na de invoering van de nieuwe wet met een vergelijkbaar aantal af als de toename van het aantal buiten behandeling stellingen. 
	 
	Ook ontwikkelingen in de oorzaak van buitenbehandeling stelling

	319 Het aantal buiten behandeling stellingen is uit te splitsen naar drie typen:
	320 In figuur 3.9 is weergegeven welk deel van de buiten behandeling stellingen binnen welke categorie valt. De gegevens zijn pas vanaf 2004 weergegeven (het moment waarop de registratie van deze gegevens is gestart).
	 
	Toename aantal buiten behandeling stellingen 

	321 Figuur 3.8 laat zien dat het aantal buiten behandeling stellingen in 2005 en 2006 circa 20% lager liggen dan in het tweede half jaar van 2003 en 2004. Figuur 3.9 geeft aan dat het lagere aantal vooral is te vinden in het lagere aantal buiten behandeling stellingen van het eerste type (“6 weken”). Dit duidt erop dat indieners van gratie verzoeken beter op de hoogte raken van hoe ze moeten omgaan met de vormvereisten en komt overeen met de beleidsdoelstelling dat er minder onbeargumenteerde gratieverzoeken binnen komen.
	322 Ook het aantal buiten behandeling stellingen, waarvan gedurende het proces blijkt dat het verzoek niet aan de eisen voldoet (ook wel “buiten behandelingsstelling gewoon”), neemt af. Dit kan een indicatie zijn voor het beter verlopen van de informatievoorziening door de centrale coördinatie van Bureau Gratie, waardoor gratie verzoeken niet meer onterecht in behandeling worden genomen. 

	Aantal verzoeken dat wordt afgedaan met voorwaardelijke gratie neemt af
	323 Zoals reeds beschreven in de voorgaande alinea, werd het in de oude situatie als knelpunt gezien dat er veel veroordeelden waren die de hen opgelegde vrijheidsstraf via een gratieverzoek poogden om te zetten in een taakstraf. Hierop is de regelgeving gewijzigd, wat bij een ‘omzet verzoek’ leidt tot het aanhouden van het gratiebesluit. Tevens wordt de betrokkene na het aanhouden van het besluit direct in de gelegenheid gesteld zijn taakstraf te verrichten.  Dit moet onder andere leiden tot minder administratieve lasten, een kortere doorlooptijd en een groter aantal veroordeelden dat zijn taak straf daadwerkelijk voltooit.
	 
	324 In figuur 3.10 is te zien dat het aantal verzoeken dat wordt afgedaan met voorwaardelijke gratie snel na de invoering van de nieuwe wet afneemt . Ook zijn er indicaties voor het optreden van de beoogde effecten:
	325 Het derde beoogde effect is een toename van het aantal veroordeelden dat de voorwaarde van de taakstraf daadwerkelijk voltooit. De kenmerken van de data maken een vergelijking voor en na invoering van de nieuwe gratiewet onmogelijk . Bekend is wel dat in 2004 en 2005 65 tot 70% van de taakstraffen daadwerkelijk (succesvol) is uitgevoerd. 

	Het aantal ‘omzetverzoeken’ neemt af door invoering wet
	Vanaf eind 2003 is er een daling van het aantal ‘omzetverzoeken’ te zien
	326 In figuur 3.11 is het aantal ‘omzetverzoeken’ weergegeven. Het betreft de som van het aantal voorwaardelijke gratieverleningen met een taakstraf en het aantal aanhoudingen van het gratie besluit. Het betreft een benadering, waarbij rekening moet worden gehouden met een verschillend moment van registratie . 
	 
	327 Een van de doelstellingen van de wet is om het aantal ‘omzetverzoeken’ te verlagen. In figuur 3.11 is te zien dat de benadering van het aantal ‘omzetverzoeken’ afneemt vanaf 2001 (in de werkelijkheid mogelijk al eerder). Daarbij valt op dat vanaf 2002 al gratiebesluiten worden aangehouden, terwijl de nieuwe wet pas in 2003 is ingevoerd. Dit is het gevolg van een pilot project dat is uitgevoerd bij vier arrondissementen, waar de nieuwe werkwijze al eerder is in gevoerd. In 2004 is evens een daling aan de orde geweest van 20%, maar deze is wat oneven wichtig verdeeld over het jaar. 
	De daling van het aantal ‘omzetverzoeken’ wordt verklaard door het aantal bij verstek opgelegde straffen

	328 In ‘Redesign Gratie’ wordt uitgegaan van een relatie tussen het aantal bij verstek opgelegde vrijheidsstraffen en het aantal ‘omzetverzoeken’. Een van de onderzoeksvragen betreft dan ook hoe het aantal bij verstek opgelegde vonnissen zich over de tijd heeft ontwikkeld. In dit kader kan de Wet taakstraffen, ingevoerd in 2001, invloed hebben gehad. Het verwachte effect is dat het aantal bij verstek opgelegde taakstraffen zal toenemen ten koste van het aantal bij verstek opgelegde vrijheidsstraffen, waardoor het aantal ‘omzetverzoeken’ zal afnemen. 
	329 Wanneer wij kijken naar het totaalaantal opgelegde vonnissen in de periode 1999 - 2005, zien wij dat het percentage bij verstek opgelegde vonnissen toeneemt van 47 in 1999 naar 56 in 2004. In 2005 ligt het percentage weer lager, op 53.
	 
	330 Figuur 3.12 laat zien dat in het aantal bij verstek opgelegde taakstraffen een stijgende trend waarneembaar is; van ruim 2.800 in 2001 naar een kleine 6.200 in 2005. De aantallen zijn met gemiddeld 23% per jaar gestegen. De stijging komt overeen met wat te verwachten is aan de hand van de beleidshypothese, namelijk dat het met de invoering van de Wet taakstraffen in 2001 mogelijk werd om bij verstek een taakstraf op te leggen.
	331 De relatie tussen het aantal bij verstek opgelegde vonnissen en het aantal ‘omzetverzoeken’ wordt zichtbaar wanneer wij kijken naar de figuren 3.11 en 3.12. Een toename van het aantal bij verstek opgelegde taakstraffen lijkt samen te gaan met een daling van het aantal ‘omzetverzoeken’. In het aantal bij verstek opgelegde vrijheidsstaffen zit echter ook een autonome ontwikkeling die niet in het onderzoek is betrokken. De exacte relatie tussen het aantal bij verstek opgelegde straffen en het aantal ‘omzetverzoeken’ is daarom niet te onderbouwen. 




	4 Doorlooptijden
	401 In dit vierde hoofdstuk komen de doorlooptijden aan de orde. Allereerst worden de ontwikkelingen in de doorlooptijden vanaf 2001 besproken. Vervolgens komt het al dan niet halen van de norm (80% van de afdoeningen binnen de gestelde termijn) aan de orde.
	Doorlooptijden vanaf 2001
	402 In dit deel worden de doorlooptijden vanaf 2001 behandeld. De doelstelling van het onder zoek is de doorlooptijden voor en na invoering van de wet te behandelen. Door beperkingen van de beschikbare data (zie voor een nadere toelichting Bijlage A) zijn data voor het derde kwartaal van 2001 tot en met het tweede kwartaal van 2003 afkomstig uit een andere bron (de ‘week bestanden’) dan de data voor het eerste kwartaal van 2004 tot en met het vierde kwartaal 2006 (de ‘database’). Voor de tweede helft van 2003 zijn geen betrouwbare data beschikbaar. Dit verklaart de afzonderlijke lijnen in de figuren die in dit deel gepresenteerd worden.
	De gemiddelde doorlooptijd van een gratieverzoek is sterk afgenomen
	Totale doorlooptijd neemt af van rond de 200 dagen naar rond de 130 dagen
	403 De gemiddelde doorlooptijd is door invoering van de nieuwe gratiewet sterk afgenomen. Waar begin 2003 de gemiddelde doorlooptijd meer dan 200 dagen bedroeg, ligt deze in 2004 onder de 150 dagen en in 2006 zelfs rond de 130 dagen.
	404 In figuur 4.1 wordt de gemiddelde doorlooptijd van alle behandelde gratieverzoeken weer gegeven. De gemiddelde doorlooptijd bestaat uit de doorlooptijden voor gratieverleningen, afwijzingen en aanhoudingen KB. In de navolgende paragrafen wordt ingegaan op elk van deze doorlooptijden, om meer inzicht te krijgen in de daling van de doorlooptijd.
	 
	405 Figuur 4.2 toont met betrekking tot de doorlooptijd de mediaan (de middelste waarde) en de 25% en 75% percentiel (doorlooptijd waarbinnen 25% en 75% van de waarnemingen vallen). Opvallend is de constante spreiding van de doorlooptijd. De 25% percentiel ligt rond de 25 dagen onder de mediaan. De 75% percentiel ligt rond de 35 dagen boven de mediaan.
	 
	De doorlooptijd van voorwaardelijke gratie en onvoorwaardelijke gratie verandert niet sterk 

	406 De gemiddelde doorlooptijd van de gratieverleningen (voorwaardelijke gratie en onvoorwaardelijke gratie), ook wel het verschil tussen het moment van binnenkomst en het moment waarop de executiebrief wordt verstuurd, neemt toe in de periode vóór invoering van de wet (van ongeveer 150 dagen medio 2001 tot 250 dagen in 2003). Deze toename hangt vermoedelijk samen met het wegwerken van de werkvoorraad, waarmee in 2000 een start is gemaakt. Het wegwerken van oudere verzoeken leidt in eerste instantie tot een hogere gemiddelde doorlooptijd van alle verzoeken.
	 
	407 Na invoering van de wet ligt de doorlooptijd tussen de 150 en 230 dagen. Vanaf 2006 lijkt een stabiele doorlooptijd van rond de 160 dagen te ontstaan. Voor de piek in 2005 is geen verklaring te vinden - zie figuur 4.3.
	408 De doorlooptijd van het behandelen van een verzoek dat leidt tot een (on)voorwaardelijke gratiebeslissing is dus niet veel korter geworden. Dit terwijl de verwachting was dat de nieuwe procedure zou leiden tot een lagere doorlooptijd.
	Doorlooptijd van afwijzingen korter na invoering wet

	409 De gemiddelde doorlooptijd van afwijzingen ligt na invoering van de wet substantieel lager dan voor de invoering. In figuur 4.4 valt af te lezen dat voor invoering van de wet de gemiddelde doorlooptijd opliep tot rond de 200 dagen. Na invoering van de wet ligt de doorlooptijd tussen de 100 en 150 dagen.
	 
	410 Opvallend is dat de doorlooptijd van de afwijzingen wel sterk afneemt, terwijl dit bij de toewijzingen niet het geval is. Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat er door de nieuwe wet vooraf strenger gefilterd wordt en onvolledige verzoeken buiten behandeling worden gesteld. Waar vóór invoering van de wet (soms incomplete) verzoeken in allerlei vormen moesten worden verwerkt, is er nu een duidelijke vormeis. In het voorgaande hoofdstuk is beschreven dat het aantal buiten behandelingstellingen tijdens het proces is afgenomen. Incomplete (en meestal tijdrovende) dossiers hoeven niet meer te worden behandeld. Hierdoor kunnen de verzoeken sneller worden verwerkt door het OM en de ZM.
	Gemiddelde doorlooptijd aanhouden gratiebesluit ligt rond de 90 dagen

	411 De gemiddelde doorlooptijd voor het nemen van de beslissing om het gratiebesluit aan te houden, ligt, gerekend vanaf de ontvangst van het gratieverzoek, rond de 90 dagen. De doorloop tijd vertoont een constant verloop (tussen de 80 en 100 dagen). Figuur 4.5 toont de gemiddelde doorlooptijd vanaf 2004.
	 
	De totale gemiddelde doorlooptijd neemt af na invoering van de wet

	412 De doorlooptijd van gratieverleningen neemt niet zichtbaar af, maar de doorlooptijd van afwijzingen neemt wel zichtbaar af. Daarnaast heeft het aanhouden van het gratiebesluit een kortere doorlooptijd dan een gratieverlening. Hierdoor is de totale gemiddelde doorlooptijd na invoering van de wet afgenomen.
	413 De kortere doorlooptijd kan verklaard worden aan de hand van een aantal van de beoogde beleidseffecten:

	Gemiddelde doorlooptijd hoger als het OM ook geraadpleegd wordt
	414 Door de nieuwe wet hoeft het OM niet elk verzoek meer te beoordelen. De gegevens in de database bieden de mogelijkheid om de doorlooptijd te bepalen van de verzoeken die alleen door de ZM en de verzoeken die door zowel ZM als OM zijn beoordeeld. Figuur 4.6 geeft de gemiddelde doorlooptijd per kwartaal weer.
	 
	415 De gemiddelde doorlooptijd van zaken die zowel naar het OM als de ZM gaan, ligt - zoals te verwachten is, mede ook omdat het ingewikkelder zaken zijn - hoger dan die van de zaken die alleen langs de ZM gaan. Het verschil is gemiddeld 41 dagen. Dit bevestigt het beleidseffect van het beperken van de adviesrol van het OM.


	80% norm na invoering van de wet bijna altijd gehaald
	416 Een van de uitgangspunten van Bureau Gratie is dat 80% van de gratieverzoeken binnen 180 dagen moet zijn afgehandeld. Opgemerkt moet worden dat het hierbij alleen de verzoeken betreft die in behandeling worden genomen. Verzoeken die buiten behandeling worden gesteld, tellen niet mee voor deze doorlooptijd.
	417 De 80%-norm wordt vanaf 2004 gehaald, op basis van de gegevens uit de database met gratieverzoeken. Ook in de periode vóór 2004 is er inzicht in het halen van de 80%-norm, maar dit gebeurt op basis van de doorlooptijden van zowel de pilot- als de niet-pilot-arrondissementen samen. Dit is derhalve een onjuiste vergelijking. Het is desondanks wel mogelijk om een indicatie te geven van het behalen van de 80%-norm in de periode vóór invoering van de wet. Zo werd, op basis van de eerdergenoemde gegevens, in 2003 voor rond 50% van de verzoeken de norm van 180 dagen gehaald. 
	 
	418 Figuur 4.5 toont per kwartaal het percentage waarvoor de 80%-norm wordt gehaald voor alle gratieverzoeken. In deze figuur valt af te lezen dat de norm voor alle verzoeken bijna elk kwartaal is gehaald. Alleen in 2005, waar wij ook een hogere gemiddelde doorlooptijd zien, is de norm in twee kwartalen net niet gehaald. Opgemerkt dient te worden dat ook verzoeken op basis van de oude wet in dit overzicht zijn opgenomen, die een langere doorlooptijd kennen.

	Afname doorlooptijden ten gevolge van nieuwe Gratiewet mogelijk onderschat, gezien verandering in capaciteit Bureau Gratie
	419 In hoofdstuk 2 is aangegeven dat de afname van de capaciteit van Bureau Gratie in de periode 2001 - 2006 van 12 FTE naar 9 FTE mogelijk invloed heeft gehad op de doorlooptijd. De verwachting zou zijn dat de doorlooptijd hierdoor toeneemt. De algemene conclusie van dit hoofdstuk is dat de gemiddelde doorlooptijd is afgenomen. Gezien de ontwikkeling in de capaciteit van Bureau Gratie is de afname ten gevolge van de wijziging van wet- en regelgeving mogelijk onderschat.
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	5 Klachten
	501 De wetswijziging beoogt een snellere en meer doelmatige afdoening van gratieverzoeken, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de zorgvuldigheid en kwaliteit van het voorbereiden van de gratiebeslissingen. Het kwaliteitsaspect zoals dat hier beoogd wordt, is voor het product gratie tot nu toe enkel uitgewerkt in termen van klachten van afnemers. Ontvangen klachten geven mogelijk enige indicatie, maar geen volwaardig beeld van de zorgvuldigheid en kwaliteit van het voor bereiden van gratiebeslissingen. Op basis van dit onderzoek is derhalve geen valide conclusie te trekken over de zorgvuldigheid en kwaliteit van het voorbereiden van gratiebeslissingen.
	502 Bureau Gratie houdt centraal in de organisatie een overzicht bij van de klachten. Dit over zicht is gebruikt om de klachten te onderzoeken. Klachten worden behandeld conform hetgeen daarover is bepaald in de Algemene wet bestuursrecht.
	Er kan geen conclusie worden getrokken over een veranderende aard en omvang van klachten
	503 Het aantal klachten is zo klein, dat er geen statistisch valide uitspraken kunnen worden gedaan over de (eventueel) veranderde aard en omvang van klachten. In onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van het overzicht. 



	6 Beantwoording onderzoeksvragen
	601 In het laatste hoofdstuk van deze rapportage gaan wij in op de conclusies van het onder zoek. Dit gebeurt door de onderzoeksvragen te beantwoorden, zoals deze in hoofdstuk 1 aan de orde zijn gekomen. Vervolgens wordt ingegaan op mogelijkheden voor nader onderzoek.
	602 De meeste onderzoeksvragen kunnen op basis van dit onderzoek en de beschikbare data bronnen worden beantwoord. In een enkel geval is dit niet mogelijk gebleken. Er zijn enige beperkingen geconstateerd met betrekking tot de gebruikte data. Deze beperkingen hebben geen gevolgen voor de bruikbaarheid van de gegevens, wel dienen de resultaten te worden geïnter preteerd in het licht van de geconstateerde inconsistenties. Kleine verschillen moeten niet zonder meer als een trend of ontwikkeling worden gezien. Grotere verschillen duiden wél op trends en ontwikkelingen in de gegevens. Bijlage A gaat nader in op deze beperkingen. 
	603 Hieronder wordt, per onderzoeksvraag, antwoord op de onderzoeksvragen gegeven. 
	Onderzoeksvraag 1: ontwikkeling aantallen
	Hoe heeft het aantal gratieverzoeken zich ontwikkeld ten opzichte van de periode voor de wijziging van de wet- en regelgeving (1 juni 2003)? Hoe heeft het aantal gratieverzoeken zich ontwikkeld in relatie tot het aantal relevante vonnissen?
	604 Het aantal gratieverzoeken is vanaf 2001 stabiel rond de 4.000 verzoeken per jaar. Een trend  analyse van de maandcijfers laat een lichte daling zien vanaf 2005. Ten opzichte van het aantal relevante vonnissen is het aantal gratieverzoeken vanaf 2002 stabiel gebleven op ongeveer 3%. De conclusie is dat het totaalaantal gratieverzoeken niet substantieel is afgenomen als gevolg van de wijziging van de wet- en regelgeving. Ook ten opzichte van het aantal relevante vonnissen is geen daling zichtbaar.
	605 Uit het aantal afdoeningen door middel van voorwaardelijke gratie met een taakstraf en het aantal aanhoudingen van het gratiebesluit kan wél worden afgeleid dat het aantal ‘omzet verzoeken’ is afgenomen. Dit is conform de vooraf geformuleerde beleidsdoelstelling. 
	Zijn er verschuivingen in de aantallen die op bepaalde wijze worden afgedaan? Welke? In hoeverre komen deze verschuivingen overeen met wat verwacht kan worden op basis van de beleidstheorie?

	606 Er zijn verschuivingen in aantallen verzoeken die op bepaalde wijze worden afgedaan. Deze verschuivingen komen overeen met wat verwacht kan worden op basis van de beleidstheorie:
	Hoe vaak wordt jaarlijks bij verstek een taakstraf opgelegd?

	607 In “Redesign Gratie” wordt uitgegaan van een relatie tussen het aantal bij verstek opgelegde straffen en het aantal ‘omzetverzoeken’. Het verwachte effect is dat het aantal bij verstek opgelegde taakstraffen zal toenemen ten koste van het aantal bij verstek opgelegde vrijheidsstraffen, waardoor het aantal ‘omzetverzoeken’ zal afnemen. Uit de data blijkt dat er een stijgende trend waarneembeer is in het aantal bij verstek opgelegde taakstraffen van ruim 2.800 in 2001 naar een kleine 6.200 in 2005 met een groei van gemiddeld 23% per jaar. Het verwachte effect is opgetreden. 
	608 Daarnaast neemt het aantal ‘omzetverzoeken’ af; er wordt dus minder vaak een voor waardelijk gratiebesluit genomen met als voorwaarde een taakstraf. Ook dit is conform het verwachte beleids effect.
	Hoeveel verzoeken worden behandeld volgens de verkorte procedure?

	609 Over de ontwikkeling van de doorlooptijd van de ‘verkorte behandeling’ en ‘volledige behandeling’ kunnen geen verdere uitspraken worden gedaan, omdat deze niet apart worden geregistreerd.


	Onderzoeksvraag 2: ontwikkeling doorlooptijd
	Hoe heeft de doorlooptijd zich ontwikkeld ten opzichte van de periode voor de wijziging van de wet- en regelgeving?
	610 De gemiddelde doorlooptijd van een gratieverzoek is sinds de invoering van de nieuwe wet aanzienlijk lager. Vóór invoering van de wet was de gemiddelde doorlooptijd ongeveer 200 dagen. Na invoering van de wet is de gemiddelde doorlooptijd gedaald naar ongeveer 130 dagen.
	Hoe heeft de doorlooptijd zich ontwikkeld van ‘verkorte behandeling’ en ‘volledige behandeling’?

	611 Over de ontwikkeling van de doorlooptijd van de ‘verkorte behandeling’ en ‘volledige behandeling’ kunnen geen verdere uitspraken worden gedaan, omdat deze niet apart worden geregistreerd.
	Wordt de norm van tachtig procent van de beslissingen binnen zes maanden gerealiseerd?

	612 De 80%-norm wordt, vanaf de invoering van de wet, bijna altijd gehaald. Dit is een verbetering ten opzichte van de situatie van vóór de invoering van de wet, toen ongeveer de helft van de verzoeken binnen 180 dagen werden afgehandeld.


	Onderzoeksvraag 3: veranderende aard van klachten
	Welk aantal klachten is sinds 2000 jaarlijks ontvangen? Is de aard van deze klachten inhoudelijk of procedureel? Lijken hierin verschuivingen te zijn opgetreden? Zijn de klachten gegrond of ongegrond? Lijken hierin verschuivingen te zijn opgetreden?
	613 Er kan geen conclusie worden getrokken over de veranderende aard en omvang van klachten. Het aantal klachten is zo klein, dat er geen statistisch valide uitspraken kunnen worden gedaan over de veranderde aard en omvang van klachten. 


	Onderzoeksvraag 4: effectanalyse 
	Van welke aspecten is het aannemelijk dat wijzigingen hierin, naast de wets- en beleidswijzigingen, van invloed zijn geweest op de snelheid en doelmatigheid van de afdoening van gratieverzoeken? Welke alternatieve verklaringen voor (positieve en negatieve) effecten op snelheid en doelmatigheid van de afdoening van gratieverzoeken zijn vast te stellen?
	614 Na bestudering van relevante documenten en gesprekken met betrokkenen is rekening gehouden met twee relevante ontwikkelingen:
	In hoeverre is het aannemelijk dat de effecten op snelheid en doelmatigheid van de afdoening van gratieverzoeken het gevolg zijn van de wets- en beleidswijzigingen? In hoeverre is het aannemelijk dat de effecten op snelheid en doelmatigheid van de afdoening van gratieverzoeken het gevolg zijn van alternatieve verklaringen?

	615 Beide ontwikkelingen zijn meegenomen in het onderzoek:
	616 Voor de geconstateerde effecten op de snelheid en doelmatigheid van het afdoen van gratieverzoeken zijn geen andere alternatieve verklaringen gevonden. Hierdoor kan worden geconcludeerd dat de geconstateerde effecten het gevolg zijn van de nieuwe Wet gratie. 
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	Management Summary
	The objectives of the Act have largely been achieved
	The overall number of requests for sentence remission is not changing, but there have been shifts is the types of requests and the way they are handled
	The total number of requests for pardons is not decreasing
	The number of ‘conversion requests’ seems to have dropped
	One of the bottlenecks that triggered the review of the Act was the large number of requests for pardons from people sentenced by default, asking for custodial sentences to be converted into an alternative sanction. When the Act alternative sanctions came into effect (1 February 2001), this bottleneck should have been largely resolved. Examination of this figure based on the data does indeed show a reduction in the number of ‘conversion requests’.  As expected, the drop is related to an increase in the number of alternative sanctions imposed by default and a reduction in the number of custodial sentences imposed by default.
	The shifts occurring in the way requests are handled fits in with the hypothetical results of the policy

	Requests for sentence remission are handled more quickly on average
	The average throughput time for handling a request for a pardon has been shortened
	After the introduction of the Act, the 80% norm is almost always met

	No conclusions can be drawn about changes in complaints
	The legislative change aims to handle requests for pardons more quickly and more efficiently, without prejudicing the level of care and quality in the preparation of pardoning decisions. The quality aspect described here is only defined for the ‘product’ – a pardon – in terms of complaints by those who request pardons. The complaints received give a limited picture of the levels of care and quality in the preparation of decisions about sentence remission. Moreover, the number of complaints is so small that no statistically valid statements can be made about any changes that there may be in the nature and numbers of complaints.

	It is not likely that the effects are due to other developments
	In addition to the changes in legislation and regulation, it was possible that other developments might also have affected items related to pardoning. Based on discussions carried out with various people involved, the conclusion is that no major developments took place during the period around the changes to the legislation and regulations that might have affected the numbers of requests for sentence remission and their throughput times. It is therefore likely that the effects observed were the consequence of the introduction of the new Pardons Act. The conclusion is therefore that a proportion of the policy objectives were achieved.


	 Table showing effects of policy
	The following table shows the bottlenecks that were present before the Act was introduced, the legislative change and the results of the evaluation of the Act.


	A Gebruikte databronnen
	Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van diverse gegevensbronnen. Bij Bureau Gratie (dienst Justis) en het WODC is geïnventariseerd welke gegevensbronnen er beschikbaar zijn en wat de bruikbaarheid van de betreffende bronnen is. 
	Bij Bureau Gratie zijn de volgende drie gegevensbronnen beschikbaar:
	Bij het WODC is OM DATA en OBJD (Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie) beschikbaar:
	Beperkingen van de gegevens voor de aantallen 
	Structureel hogere uitstroom dan instroom
	De productiegegevens van Bureau Gratie duiden op een structureel hogere uitstroom dan instroom; met andere woorden: er worden jaarlijks meer verzoeken verwerkt dan er binnen komen. Dit kan voor een korte periode, in geval van het wegwerken van een werkvoorraad, ook het geval zijn.  De gegevens van Bureau Gratie laten echter vanaf 1999 een standaard overproductie van ongeveer 10% zien met een uitschieter in 2000. De uitschieter in 2000 is het gevolg geweest van het wegwerken van een werk voorraad die was opgebouwd in de jaren ervoor. Voor de standaard overproductie is geen verklaring gevonden. Bureau Gratie kan ook geen nadere verklaring geven. 
	De onderzoekers zijn van mening dat deze overproductie geen grote gevolgen heeft voor de interpretatie van de gegevens. Dit komt omdat:

	Gegevens van Bureau Gratie en OM Data komen, indien geregistreerd, overeen
	Door het WODC is een koppeling uitgevoerd van gegevens van Bureau Gratie (de Access-database) en OM DATA. Deze koppeling laat zien dat als er een resultaat in beide bronnen bekend is, dit, op een enkele uitzondering na, hetzelfde resultaat is. Maar er blijkt ook uit dat het voorkomt dat gratieverzoeken niet in OM DATA bekend zijn, maar wel bij Bureau Gratie. Andersom komt het ook voor dat de resultaten in OM DATA al wel bekend zijn, maar dat de gegevens van Bureau Gratie nog niet zijn bijgewerkt.
	Gezien het feit dat de gegevens, waar bekend, wel overeenkomen, heeft deze beperking geen gevolgen voor de interpretatie van de gegevens. 

	Geen inzicht in aantallen verzoeken vóór 2003 die onderdeel van de pilot zijn
	Vanaf 2001 is er bij vier arrondissementen reeds proefgedraaid met het aanhouden van gratie besluiten in een pilot. Alle gratieverzoeken bij deze arrondissementen werden volgens de nieuwe werkwijze afgehandeld (aanhouden gratiebesluit in plaats van het verlenen van voorwaardelijke gratie). Voor de vergelijking vóór en na de wijziging van de wet- en regelgeving is in dit onderzoek uitgegaan van de doorlooptijden van de arrondissementen die niet aan de pilot hebben deel genomen; dit was namelijk de feitelijke situatie voor invoering van de wet. 
	Er is geen inzicht in de aantallen gratieverzoeken die door de pilotarrondissementen zijn behandeld. Daarom is het ook niet mogelijk om gewogen gemiddelde doorlooptijden te berekenen van de gehele onderzoekspopulatie. 


	Beperkingen van de gegevens voor de doorlooptijd
	Niet alle doorlooptijdgegevens zijn bruikbaar
	Voor het analyseren van de doorlooptijdgegevens is gebruikgemaakt van twee verschillende data bronnen. Ten eerste een bestand waarin Bureau Gratie vanaf 2001 per week de doorlooptijden heeft geregistreerd. Het tweede bestand is een database met daarin alle verzoeken die vanaf 2004 zijn afgehandeld waarbij de datum van de verschillende stappen in de gratieprocedure ook is vastgelegd.
	Tijdens het analyseren van de gegevens is geconstateerd dat bij het bestand met de doorloop tijden vanaf 2001, na invoering van de nieuwe wet, de doorlooptijd niet overeenkwam met de doorlooptijd op basis van de gegevens uit de database. Na overleg met Bureau Gratie is gebleken dat er bij het bepalen van de doorlooptijd door hen is gebruikgemaakt van een onvolledige query. De datum van het eindbesluit werd altijd meegenomen bij het bepalen van de doorlooptijd, terwijl dit niet meer correct was, aangezien de mogelijkheid was ontstaan om gratiebesluiten aan te houden. Niet de datum van het eindbesluit (wat een gevolg is van het al dan niet voldoen aan de gratievoorwaarden) maar de datum van het aanhouden van het gratiebesluit (het besluit van Bureau Gratie om de gratie, onder voorwaarden, te verlenen) moest namelijk gebruikt worden om de doorlooptijd te bepalen. De datum van het eindbesluit is namelijk niet afhankelijk van de snelheid van een van de instanties in de gratieprocedure, maar van de termijn waarbinnen gratie verzoeker voldoet aan de voorwaarden.
	Voor invoering van de wet is de berekenmethode wel correct toegepast; er bestond toen nog geen mogelijkheid om een besluit aan te houden. Daarom kan tot het tweede kwartaal van 2003 worden gebruikgemaakt van de gegevens uit het bestand met daarin de doorlooptijden. Vanaf 2004 kan worden gebruikgemaakt van de database waarop nu wel op de juiste wijze de door looptijd wordt bepaald. De grafieken laten daarom geen gegevens zien van het derde en vierde kwartaal van 2003. 



	B Tabellen bij de figuren
	In deze bijlage zijn de tabellen opgenomen corresponderend met de figuren in de hoofdtekst. 
	Tabellen corresponderend met de figuren in hoofdstuk 3
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