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Voorwoord 

In het begin van de jaren tachtig zijn zogenoemde Halt-bureaus gestart die een 
alternatieve, buiten-justitiele afdoening beogen voor de gangbare reactie van politie 
en justitie op vandalisme van strafrechtelijk minderjarigen. In de jaren daarna 
werden ook vermogensdelicten via Halt afgedaan. Daamaast ondemamen Halt-bu-
reaus ook preventieve activiteiten op wijk- of gemeenteniveau. Onlangs zijn bij 
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor het eerst de voor Halt-afdoening in 
aanmerking komende delicten formeel vastgelegd. Op voorhand zijn de effecten 
van de AMvB niet duidelijk. Ondanks de al relatief uitgebreide toepassing van de 
Halt-afdoening in verschillende regio's kan het beroep op de Halt-bureaus verande-
ren. Dat zou ook gevolgen voor de kosten kunnen hebben en daarmee voor de 
bijdragen van Rijk en gemeenten aan de bureaus. 

Tegen deze achtergrond heeft het ministerie van Justitie het Instituut voor On-
derzoek van Overheidsuitgaven (I00) gevraagd een onderzoek te verrichten naar 
de landelijke structurele kosten van de Halt-bureaus. Het voorliggende rapport 
doet verslag van dit onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door dis. J.A.A. 
Dikmans, drs. L.J.M. de Heij en drs. C. Sips (tevens projectleider) en intern bege-
leid door prof. dr. H. de Groot. Bij de start van het onderzoek waren ook drs. 
C.G.M. van Oosteren en drs. J.S. van Vliet betrokken. Drs. J.A.A. Poppelaars en 
K.M. van de Pest assisteerden bij het onderzoek. Het onderzoek is op stimulerende 
wijze extern begeleid door een commissie onder voorzitterschap van prof. dr. L. 
Traas. De overige commissieleden waren R. van Bennekom (Vereniging Neder-
landse Gemeenten), drs. A. van Hees (Halt-Nederland), mr. W.J. Kommer (minis-
terie van Binnenlandse Zaken), drs. E.M. Naborn en mr. P.A.M. Spaan (beiden 
ministerie van Justitie). Het onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest zonder de 
medewerking van de Halt-bureaus. Zij worden daarvoor hartelijk bedankt. 

De verantwoordelijkheid voor het rapport ligt bij het Instituut voor Onderzoek van 
Overheidsuitgaven. 

prof. dr. H. de Groot 
directeur 
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Samenvatting 

Jongeren in de leeftijd van 12-17 jaar die minder ernstige delicten plegen, komen in 
aanmerking voor alternatieve strafafdoening. In praktisch iedere Nederlandse ge-
meente verzorgen Halt-bureaus de alternatieve afdoening van deze delicten. Aan-
vankelijk betrof dit alleen vandalisme. Later gingen steeds meer Halt-bureaus ook 
kleine vermogensdelicten alternatief afdoen. Daarnaast besteden Halt-bureaus 
aandacht aan preventie. 

In het laatste kwartaal van 1995 is de Halt-voorziening opgenomen in het jeugd-
strafrecht. Tevens is een AMvB van kracht geworden waarin voor het eerst formeel 
werd vastgelegd welke delicten 'Halt-waardig' zijn. Op voorhand was niet duidelijk 
welke effecten de AMvB zou hebben voor het landelijk volume afdoeningen en 
voor de kosten daarvan. Ook andere factoren, zoals het `volwassen worden' van net 
gestarte bureaus, de ontwikkeling van het aantal jongeren, de verwijspraktijk van de 
politie, de werkwijze van de bureaus en de efficientie van de middeleninzet, be-
invloeden de landelijke kosten. Om kwantitatief inzicht te krijgen in deze proble-
matiek is een onderzoek uitgevoerd naar de landelijke structurele kosten van Halt-
afdoeningen na invoering van de AMvB. Dit rapport presenteert de resultaten van 
dit onderzoek. 

Voor het onderzoek zijn acht zogenoemde 'brede' Halt-bureaus als referentiekader 
gehanteerd. Deze bureaus boden al voor de invoering van de AMvB een breed en 
volgroeid pakket. Bij de brede bureaus zijn gegevens verzameld over de ontwik-
keling en samenstelling van het volume afdoeningen, over de personeelssterkte, de 
kosten en de tijdsbesteding van de medewerkers. Waar mogelijk zijn ter vergelij-
king corresponderende landelijke gegevens verzameld. 

Als eerste stap zijn de ontwikkeling en samenstelling van de afdoeningen geanaly-
seerd. Daaruit bleek dat het gemiddeld aantal afdoeningen bij de brede bureaus 
per 1.000 jongeren in 1994 hoger was dan landelijk, namelijk 22 ten opzichte van 
14. Het aandeel afdoeningen in de categorie vermogensdelicten bedroeg bij de 
brede bureaus in dat jaar 49 procent. Dit was jets meer dan gemiddeld bij de 
meeste andere bureaus. Van 1994 op 1995 bleef het aantal afdoeningen bij de 
brede bureaus vrijwel stabiel. Het aandeel vermogensdelicten nam licht toe. Lande-
lijk groeide het aantal afdoeningen fors, namelijk met 20 procent tot ruim 
16 afdoeningen per 1.000 jongeren. De beschikbare gegevens laten geen eenduidige 
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uitspraken toe over de ontwilckeling van het landelijk aandeel vermogensdelicten in 
1995. 

Met het aantal afdoeningen per 1.000 jongeren bij de brede bureaus zijn drie 
varianten ontwikkeld voor het potentiele landelijke volume afdoeningen voor 1995. 
De variant die gebaseerd is op het gemiddelde van de brede bureaus geeft een 
potentieel landelijk volume van 23.900 afdoeningen aan, overeenkomend met een 
toename van 39 procent ten opzichte van het gerealiseerde volume. De andere 
twee varianten geven de bandbreedte aan voor het landelijke potentiele volume 
Halt-afdoeningen in 1995. De ondergrens wordt daarbij aangegeven door de geme-
ten waarde in 1995 voor het aantal afdoeningen per 1.000 jongeren bij Halt-bureau 
Flevoland, een relatief jong bureau. Bij de ondergrens is het potentiele volume 
Halt-afdoeningen ongeveer gelijk aan het in 1995 gerealiseerde volume. De boven-
grens weerspiegelt de situatie bij Halt-Haarlem, een bureau dat in 1995 ruitn twee 
keer zo veel afdoeningen per 1.000 jongeren verrichtte als landelijk gemiddeld. 

De tweede stap in het onderzoek betrof het bepalen van een normtarief per fte 
Halt-medewerker. Op basis van een analyse van de kosten en de personeelssterkte 
bij de brede bureaus werd voor 1995 een normtarief van 97.200 gulden per fte 
Halt-medewerker voorgesteld. In dit tarief zijn behalve personeelskosten ook 
huisvestings- en materiele kosten begrepen. 

Om een verdere toerekening van kosten mogelijk te maken is als derde stap de 
tijdsbesteding van Halt-medewerkers bij de brede bureaus onderzocht. Na correctie 
voor de periode waarin de tijdsbesteding werd onderzocht, kwam het aandeel 
produktieve uren op 79 procent. Hiermee is een normtarief per produktief uur be-
paald, dat in 1995 59 gulden bedroeg. Uit het tijdsbestedingsonderzoek bleek ook 
dat Halt-medewerkers gemiddeld 65 procent van bun direct-produktieve tijd aan 
afdoening besteden en 35 procent aan preventie en voorlichting. De kosten voor 
preventie en voorlichting vallen buiten de vraagstelling van het onderzoek. Daarom 
zijn de produktieve uren die Halt-medewerkers hieraan direct en indirect besteden, 
afgezonderd. Zo kon vervolgens het aantal produktieve uren per afdoening worden 
bepaald. Gemiddeld bleek dit 11,4 uur te bedragen. Na uitsplitsing naar type delict 
bleek de afdoening van vermogensdelicten over het algemeen minder tijd te kosten 
dan de afdoening van vandalisme. 

Tussen de bureaus was sprake van grote verschillen in het aantal produktieve uren 
per afdoening. Dit varieerde van 8,5 uur tot 14,4 A 17,8 uur. Achterliggende facto-
ren lijken onder meer de schaal van produktie, de wijze van afdoen en de effici-
entie van de middeleninzet te zijn. Een eenduidige keuze voor een norm voor het 
aantal produktieve uren per afdoening valt moeilijk te maken. Daar komt bij dat 
geen inzicht bestaat in de effectiviteit van de werkwijze van de bureaus. Daarom 
zijn drie verschillende kostprijzen per afdoening berekend die gebaseerd zijn op het 
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laagste, gemiddelde en hoogste gemeten aantal produktieve uren per afdoening. De 
kostprijzen zijn (voor 1995): 501, 672 en 847 gulden per afdoening. Gezien de 
bijzondere, arbeidsextensieve wijze van afdoen van vuurwerkdelicten is voor dat 
type afdoeningen een kostprijs van 501 gulden voorgesteld. 

De kosten van het potentiele landelijke volume Halt-afdoeningen in 1995 zijn 
bepaald met de gemiddeld gemeten waarde van het aantal afdoeningen per 1.000 
jongeren van de brede bureaus (23.900 afdoeningen). De kosten liepen, afhankelijk 
van de gehanteerde kostprijs, uiteen van 12 miljoen tot 18,5 miljoen gulden. Ten 
opzichte van de (geraamde) kosten van het gerealiseerde volume betekende dit een 
toename met 1 miljoen tot 7,6 miljoen gulden. Gezien de sterls uiteenlopende 
onder- en bovengrens van het potentiele landelijke volume is de bandbreedte rond 
deze bedragen aanzienlijk. 

De resultaten van het onderzoek laten grote verschillen zien bij de onderzochte 
'brede' Halt-bureaus. Het verdient daarom aanbeveling de procedures bij Halt-af-
doening verder te stroomlijnen, zodat het aantal produktieve uren per afdoening 
kan worden genormeerd en kostprijsverschillen minder groot worden. Nu nog 
ontbrekend inzicht in de effectiviteit van verschillende wijzen van afdoening kan 
ook bijdragen aan de keuze voor een bepaalde kostprijs. 
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1 Inleiding 

1.1 Inleiding 

In het begin van de jaren tachtig zijn zogenoemde Halt-bureaus opgezet die een 
alternatieve, buiten-justitiele afdoening beogen voor de gangbare reactie van politie 
en justitie op vandalisme van strafrechtelijk minderjarigen, zoals politiesepot, 
parketstandje, transactie of vervolging. Daarnaast worden ook preventieve activitei-
ten ondernomen op wijk- of gemeenteniveau. Aanvang 1996 waren er 64 Halt-
bureaus in Nederland werkzaam. De Halt-bureaus ontvangen een rijksbijdrage per 
inwoner van de aangesloten Halt-gemeenten. De gemeenten leveren ook een finan-
ciele bijdrage. In 1995 was gemiddeld genomen sprake van ongeveer gelijke bijdra-
gen van Rijk en gemeenten. 

In het laatste kwartaal van 1995 is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 
van kracht geworden, waarin voor het eerst de voor Halt-afdoening in aanmerking 
komende delicten formeel zijn vastgelegd. Op voorhand waren de effecten van de 
AMvB niet duidelijk. Het is mogelijk dat, ondanks het feit dat in verschillende 
regio's al een relatief uitgebreide toepassing van de Halt-afdoening plaatsvindt, per 
saldo een wijzi,ging optreedt in het beroep op de Halt-bureaus. Dat zou ook gevol-
gen voor de kosten kunnen hebben en daarmee voor de bijdragen van Rijk en 
gemeenten aan de bureaus. 

Het ministerie van Justitie heeft gelet op het voorgaande aan het Instituut voor 
Onderzoek van Overheidsuitgaven (I00) gevraagd een onderzoek te verrichten 
naar de landelijke, structurele kosten van de Halt-bureaus na invoering van de 
genoemde AMvB, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de efficiency van 
de afdoening. 

1.2 Probleemstelling 

Met de Halt-afdoening bestaat inmiddels ruim een decennium ervaring. 1  Geleide-
lijk aan is de behoefte ontstaan om ook bij andere delicten dan vandalisme (met 
name eenvoudige veel voorkomende vermogensdelicten) alternatieve afdoening toe 
te passen. Ondanks het ontbreken van een formele vastlegging van de daarvoor in 
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aanmerking komende delicten is in de praktijk al vooruitgelopen op de recent 
afgekondigde AMvB. Bijna de helft van het aantal bureaus had in 1992 al ervaring 
met een breder pakket aan alternatief afgedane delicten. 2  Mede om die uitbrei-
ding mogelijk te maken heeft in 1993 verhoging van het ten laste van de justitiebe-
groting komende budget binnen het Fonds Sociale Vernieuwing plaatsgevonden. 
Ook de gemeentelijke bijdragen zijn mede om die reden toegenomen. De eventuele 
noodzaak van aanvullende middelen na invoering van de AMvB was op voorhand 
niet duidelijk en moest volgens de nota van toelichting bij de AMvB, conform het 
advies van de Raad voor de gemeentefinancien (Rgf, 1994), nader worden onder-
zocht. 3  

Het vooruitlopen door (een deel van) de bureaus op de door de AMvB geformali-
seerde situatie maakt de analyse van de invoering van de AMvB complex. Er is 
geen eenvoudig te definieren nulsituatie waarmee de situatie na de invoering kan 
worden vergeleken. Anderzijds bestaan er praktijkervaringen met de afdoening van 
een breed pakket aan delicten, die gegevens opleveren over de omvang en de aard 
van de afdoening en de bijbehorende kosten per afdoening. 

Het onderzoek is daarom deels op de praktijkgegevens v6or de invoering geba-
seerd. Daarbij dienden Halt-bureaus die reeds v66r de invoering een breed pakket 
aan afgedane delicten hadden als referentiekader. De gegevens van deze 'brede' 
bureaus kunnen niet alleen over de omvang van de afdoeningen ('volume') bij een 
breed pakket inzicht verschaffen, maar ook over de kosten per afdoening (lost-
prijs') in die situatie. Kostprijsverschillen tussen bureaus kunnen bovendien indica-
ties opleveren over de efficiency van de afdoening. Die gegevens kunnen vervolgens 
worden gebruikt om een normatieve kostprijs per type afgedaan delict te bepalen, 
die nodig is voor de raming van de toekomstige behoefte aan middelen. 
Op grond van het voorgaande kunnen de volgende onderzoeksvragen worden gefor-
muleerd: 
- wat is de Halt-afdoening naar omvang en type vo6r de invoering van de AMvB, 

verbijzonderd naar bureaus met verschillende breedte van het pakket afgedane 
delicten? 

- welke landelijke omvang van de Halt-afdoening kan structureel na de invoering 
van de AMvB worden verwacht op basis van de gegevens over de bureaus met 
een breed pakket? 

- welke kosten per afdoening, verbijzonderd naar type, worden in de situatie voor 
de invoering van de AMvB gemaakt door bureaus met een breed pakket? 

- welke normatieve kostprijs per type afdoening kan worden bepaald op basis van 
de kostengegevens van de bureaus met een breed pakket? 

- welk landelijk totaal van de kosten van Halt-afdoening kan structureel na invoe-
ring van de AMvB worden verwacht op basis van de voorafgaande analyses? 
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Bij de onderzoeksvragen kan ten slotte nog worden aangetekend dat preventieve 
activiteiten van de bureaus conform de onderzoeksopdracht buiten beschouwing 
zijn gebleven. Wel is daarmee bij de meting en interpretatie van kostengegevens 
rekening gehouden. 

1.3 Onderzoeksopzet 

Op grond van de aangegeven probleemstelling zijn de volgende stappen in het 
onderzoek gezet. 

Ads eerste stap is een steekproef getrokken van tien Halt-bureaus met een breed 
pakket. De samenstelling van de steekproef is verricht in overleg met Halt-Neder-
land. Bij de selectie is rekening gehouden met de werkwijze (wel of geen werkbege-
leiding), de omvang van de gemeentelijke bijdrage (hoog/laag), de wijze van huis-
vesting (afzonderlijk of bij andere organisaties) en de omgeving (landelijk/stede-
lijk).4  Van de tien geselecteerde bureaus bleken twee niet bereid of in staat mee te 
werken. De overige acht betreffen de Halt-bureaus Flevoland, Haarlem, Eindhoven, 
Walcheren, OZL (Limburg), Breda, Gorinchem en Den Haag. 

Als tweede stap zijn factoren geinventariseerd die het beroep op Halt-bureaus 
beinvloeden. V6or de acht 'brede' bureaus is daarna voor 1994 een beeld geschetst 
van aard en omvang van de Halt-afdoening. Daarbij zijn vier categorieen van delic-
ten onderscheiden. Ter vergelijking is hetzelfde gedaan voor veertig andere bu-
reaus. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie uit jaarverslagen van Halt-bureaus 
en van opgevraagde aanvullende gegevens. Tevens is de ontwikkeling van het aantal 
afdoeningen bij de brede bureaus van 1994 op 1995 bezien. Vervolgens zijn varian-
ten bepaald voor het potentiele, landelijke volume Halt-afdoeningen in 1995. 

Ads derdes' tap is bij de acht 'brede' bureaus informatie verzameld over de perso-
neelssterkte, personeelskosten, materiele kosten en huisvestingskosten. Daarvoor is 
gebruik gemaakt v/an jaarverslagen over het jaar 1994. Zonodig is aanvullende 
informatie opgevraagd. De verzamelde gegevens zijn, na bewerking en analyse, 
gebruikt om de feitelijke kosten per fte Halt-medewerker te bepalen. Deze dienden 
als uitgangspunt voor een normtarief per Halt-medewerker voor 1994. Het normta-
rief voor 1995 is gebaseerd op het voorgestelde normtarief voor 1994, rekening 
houdend met loon- en prijsontwikkelingen. 

Als vierde stap is bij de 'brede' bureaus van februari tot en met april 1996 een 
tijdschrijfonderzoek gehouden. Daarbij is gebruik gemaakt van een door Halt-
Nederland ontwikkeld tijdschrijfformulier. Aan het tijdschrijven ging een startbij-
eenkomst met de betrokken bureaus vooraf, om maximale vergelijkbaarheid van de 
uitkomsten te verzekeren. Gedurende de tijdschrijfperiode bleek dat een van de 
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bureaus, Breda, op grond van drukke werkzaamheden niet in staat was aan het 
tijdschrijfonderzoek deel te nemen. De gegevens over de tijdsbesteding van Halt-
medewerkers zijn derhalve gebaseerd op zeven bureaus. De tijdschrijfgegevens zijn 
gebruikt om kwantitatief inzicht te krijgen in de produktieve en niet-produktieve 
uren van Halt-medewerkers en in het gemiddeld aantal produktieve uren dat bu-
reaus aan een specifieke afdoening besteden. Daarbij is tevens onderscheid ge-
maakt naar verschillende categorieen afdoeningen. Vervolgens zijn varianten opge-
steld voor een normurental per afdoening. 

Ads laatste stap zijn, gebruikmakend van het normtarief per produktief uur Halt-
medewerker en het normurental per afdoening, varianten voor de norm voor de 
kosten per afdoening berekend. Deze zijn vervolgens gebruikt om de structurele 
kosten van het potentiele landelijke volume Halt-afdoenirtgen te bepalen voor elk 
van de onderscheiden varianten. 

1.4 Leeswijzer 

Het rapport is als volgt ingedeeld. Het tweede hoofdstuk bespreekt de samenstel-
ling en de omvang van Halt-afdoeningen in 1994 en 1995. Ads eerste stap in de 
berekening van de structurele kosten van Halt worden in dit hoofdstuk varianten 
aangegeven voor het potentiele volume Halt-afdoeningen in 1995. Ads tweede stap 
analyseert hoofdstuk 3 de kosten per fte en presenteert een normtarief per fte voor 
1995. Ms derde stap worden in hoofdstuk 4 varianten voor een normurental per 
afdoening gegeven. Hoofdstuk 5 berekent als laatste stap met behulp van het 
voorgaande de structurele kosten van het potentiele volume Halt-afdoeningen. Het 
rapport sluit af met enkele bijlagen. 

Noten 

1. Zie voor een uitgebreide terugblik: M. Kruissink en C. Verwers, 1989. 

2. In het Landelijk ovetzicht van aantallen clienten per HALT -bureau over 1992, 
juni 1994, worden 28 van de 62 bureaus gerekend tot bureaus met delictsuit-
breiding voor first- dan we! second-offenders. 

3. Raad voor de gemeentefinancien, Advies over Besluit aanwtjzing Halt -feiten, 
2 december 1994, Rgf 03.00/002.003. 

4. Tevens fungeerde als selectiecriterium of een bureau reeds deelnam aan een 
onderzoek dat het ITS momenteel uitvoert naar de effectiviteit van Halt-afdoe-
ningen. Dit laatste had als oogmerk later vergelijking van empirische gegevens 
uit beide onderzoeken mogellik te maken. Het gaat hierom de bureaus OZL, 
ass, Breda en Gorinchem. 
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2 Omvang en samenstelling van Halt-afdoeningen 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk verkent de ontwikkelingen van het aantal en de samenstelling van de 
landelijke Halt-afdoeningen. Als referentiekader daarvoor worden de omvang en 
samenstelling van de Halt-afdoeningen bij acht geselecteerde brede en volgroeide 
bureaus genomen. Voor de jaren 1994 en 1995 worden de gegevens van deze 
bureaus gedetailleerd in beschouwing genomen. Waar mogelijk worden de gegevens 
vergeleken met landelijke totalen. Daarna wordt het potentiele, landelijke volume 
berekend en worden de onder- en de bovengrens daarvan aangegeven. Dit geeft 
inzicht in de mogelijke ontwikkeling van de Halt-afdoeningen na 1995. 

Het hoofdstuk start in paragraaf 2 met het weergeven van het gehanteerde analy-
tisch kader. In paragraaf 3 worden de gegevens over de Halt-afdoeningen voor 
1994 besproken en in paragraaf 4 gebeurt dat voor het jaar 1995. De laatste para-
graaf gaat in op het landelijke potentiele volume Halt-afdoeningen. 

2.2 Analytisch kader 

2.2.1 Type afdoeningen 

In overleg met Halt-Nederland is een lijst gehanteerd van dertig verschillende 
mogeLijke typen afdoeningen. Voor het onderzoek zijn deze nader gerangschikt in 
vier hoofdcategorieen. In bijlage I is een overzicht opgenomen van de gehanteerde 
indeling. Het gaat om de volgende vier hoofdcategorieen: 
- het traditionele pakket; 
- de delictsuitbreiding; 
- vuurwerk; 
- overig. 

Het traditionele pakket bevat vooral baldadigheid en vernieling. Bij de afdoeningen 
die onder de delictsuitbreiding in het kader van de AMvB vallen gaat het hoofdza-
kelijk om vermogensdelicten. Afdoeningen voor vuurwerkdelicten zijn in een afzon-
derlijke hoofdcategorie ondergebracht omdat deze over het algemeen projectmatig 
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worden aangepakt. De vuurwerkprojecten bestaan enerzijds uit voorlichting en 
anderzijds uit een versnelde standaardafdoening (bijvoorbeeld vier uur werken en 
een video bekijken en bespreken). De tijdsbesteding per afdoening is relatief kort 
omdat de werkplekken en de hele procedure van tevoren zijn geregeld en omdat 
vaak groepen jongeren tegelijk warden `afgedaan'. Deze vuurwerkprojecten ver-
schillen sterk per Halt-bureau en• het aantal 'vuurwerkklanten' varieert van jaar tot 
jaar. Door de bijzondere wijze van afdoening en de grate varieteit is het noodzake-
lijk vuurwerkdelicten alzonderlijk te beschouwen. Daamaast is dit ook in verband 
met het tijdschrijfonderzoek van belang. Het tijdschrijven vond namelijk (flood-
zakelijkerwijs) plaats in een periode waarin dit type afdoeningen relatief weinig 
voorkwam. 

De categorie `overig' is een ldeine categorie en bevat afdoeningen die niet onderge-
bracht kunnen worden in een van de drie andere categorieen. 

2.2.2 Beinvloedende factoren 

Er zijn verschillende factoren die de omvang en de samenstelling van het aantal 
Halt-afdoeningen bij een bureau beihvloeden. Wanneer deze factoren per werkge-
bied van een Halt-bureau verschillen, zullen zich oak verschillen in het aantal Halt-
afdoeningen per bureau voordoen. Inzicht hierin is van belang om bestaande 
verschillen tussen de brede bureaus te kunnen interpreteren. Voorts is inzicht in de 
ontwikkeling van deze factoren relevant omdat deze (per saldo) kunnen leiden tot 
een toename van het landelijk volume Halt-afdoeningen. 

De volgende factoren zijn te onderscheiden: 
- het aantal gemeenten dat deelneemt in Halt-bureaus; 
- het aantal jongeren in de leeftijd van 12-17 jaar in het werkgebied; 
- het aantal jongeren uit die leeftijdsgroep dat Halt-waardige delicten pleegt; 
- de interpretatie van de Officier van Justitie van de Halt-waardigheid van delicten; 
- de verwijspraktijk van de politic; 
- de mate waarin bureaus delicten afdoen die vallen onder de delictsuitbreiding; 
- de omvang en de wijze van inzet van de middelen die bureaus tot hun beschik-

king hebben voor afdoeningen. 

Deelnemende gemeenten 

De start van Halt was in 1981 in Rotterdam. Tien jaar later nam de helft van de 
gemeenten deel en bedroeg het dekkingspercentage, gemeten in inwoners, 74 
procent. Er waren toen 64 Halt-bureaus. 
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De afgelopen jaren is het aantal gemeenten dat deelneemt in Halt-bureaus sterk 
gegroeid. Het betrof vooral kleinere gemeenten. Inmiddels zijn de Halt-bureaus 
vrijwel landelijk dekkend. In 1994 had het werkgebied van de toen 66 Halt-bureaus 
betrekking op 539 gemeenten en op 93 procent van de inwoners in Nederland. Een 
jaar later ging het om 586 gemeenten en een percentage van 97 procent van de 
inwoners. Aanvang 1996 ging het om 610 gemeenten en 99 procent van de inwo-
ners. 1  In verband met samenvoeging bedraagt het aantal Halt-bureaus inmiddels 
weer 64. Grote effecten op het landelijk aantal Halt-afdoeningen door wijzigingen 
in het dekkingspercentage zullen zich in de jaren na 1996 dus niet meer voordoen. 

Aantal jongeren 12 -17 jaar 

De Halt-afdoeningen zijn bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar. De 
omvang van deze groep hangt sterk samen met het aantal inwoners, maar toch zijn 
er duidelijke verschillen tussen Halt-regio's. In Flevoland zijn bijvoorbeeld relatief 
veel jongeren terwijl in Haarlem het aandeel van de jongeren juist laag is. Het 
aantal inwoners in een regio is dus een onnauwkeurige vergelijkingsmaatstaf voor 
de Halt-bureaus. Daarom wordt in het onderzoek het aantal afdoeningen voor het 
jaar 1994 gerelateerd aan het aantal jongeren in de relevante leeftijdsgroep binnen 
het werkgebied. 

Landelijk bezien is, na correctie voor het dekkingspercentage, het totaal aan jonge-
ren van 12 tot en met 17 jaar van belang. In 1994 ging het om ruim 1 miljoen 
jongeren. Voor de ontwikkeling van deze bevolkingsgroep in de jaren na 1994 
wordt gebruik gemaakt van cijfers en prognoses van het CBS voor de groep jonge-
ren van 10-19 jaar. Opvallend is dat deze gegevens laten zien dat voor 1995 met 
een geringe daling van deze groep (met 0,7 procent) rekening moet worden gehou-
den. In 1996 is sprake van stabilisatie, waarna voor de periode 1997-2000 een 
toename van 2,8 procent is geprognotiseerd. 2  

Jeugdcriminaliteit 

Tussen regio's kunnen zich verschillen voordoen in het voorkomen van jeugdcrimi-
naliteit. Zo zijn in nieuwbouwwijken vaak (nog) geen voorzieningen voor jongeren 
waardoor de kleine criminaliteit, en dus het aantal Halt-waardige zaken, relatief 
hoog kan zijn. Grote steden kennen relatief meer probleemjongeren dan platte-
landsgebieden. Recent is onderzoek verricht naar regionale verschillen in de sa-
menhang tussen psychosociale en gedragsproblemen bij jeugdigen enerzijds en 
risicofactoren anderzijds (Lijesen, Sips en De Groot, 1995). Twee belangrijke 
risicofactoren die met regionale verschillen in jeugdproblematiek samenhingen, 
bleken allochtoniteit (als indicator voor botsende culturen) en eenoudergezinnen 
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(als indicator voor het optreden van emstige levensgebeurtenissen) te zijn. Regio-
nale verschillen in het aantal jeugdigen bleken echter de belangrijkste verldaring te 
geven voor verschillen in de absolute omvang van probleemvoorkomen bij jeugdi-
gen. 

Landelijk bezien is de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit van belang. Het is 
echter niet goed mogelijk om hierover concrete uitspraken te doen voor de periode 
die voor het onderzoek relevant is. Daarom wordt noodzakelijkerwijs verondersteld 
dat zich in de voor het onderzoek relevante periode geen belangrijke wijzigingen 
zullen voordoen in het aantal gepleegde Halt-waardige delicten per jongere. 

Intetpretatie Officier van Justine 

Uit gespreklcen met de acht brede bureaus is gebleken dat de interpretatie van de 
Officier van Justitie van de Halt-waardigheid van delicten van werkgebied tot werk-
gebied kan verschillen. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat delicten die 
strikt genomen niet onder de AMvB vallen toch als Halt-waardig worden be-
schouwd. Er zijn echter geen aanwijzingen dat het hier om grote aantallen afdoe-
ningen gaat of dat hierdoor landelijk bezien het aantal Halt-afdoeningen per saldo 
wordt beInvloed. 

Verwijspraktijk politie 

Halt-bureaus zijn voor de instroom van Halt-waardige zaken volledig athankelijk 
van de politie. Alle door ons bezochte brede bureaus benadrukten het belang van 
goede contacten met en ruime bekendheid binnen de politie. Het zijn de patrouil-
lerende agenten van de basisteams die Halt-zaken moeten signaleren en verwijzen. 
Daarom is een brede verspreiding van de kennis van Halt binnen de politic nood-
zakelijk. Door de opbouw van deze kennis en de ervaring van agenten met eerdere 
Halt-afdoeningen kan het .  aantal verwijzingen stijgen. Bij Halt-bureaus die nog niet 
lang bestaan, zal hierdoor sprake zijn van een `ingroei-effect'. Een tweede aspect is 
dat door de reorganisatie van de politie veel agenten op een andere plaats terecht 
zijn gekomen en een deel van de kennis over en ervaring met Halt verloren is ge-
gaan. Dit heeft geleid tot een tijdelijke daling in het aantal verwijzingen. Ook de 
sterke nadruk op de bestrijding van zware criminaliteit heeft soms geleid tot min-
der aandacht voor de ldeine, alledaagse criminaliteit waar Halt-zaken onder vallen. 
Door deze ontwildcelingen is ook bij Halt-bureaus die al veel langer bestaan nog 
geen stabiele situatie bereikt. Het is niet mogelijk om harde uitspraken te doen 
Over de kwantitatieve effecten hiervan op het aantal verwijzingen. Niettemin zal bij 
de interpretatie van de onderzoeksresultaten hiermee rekening moeten worden 
gehouden. 
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Delictsuitbreiding 

Met de invoering van de AMvB per 1 september 1995 werd het type delicten die 
voor afdoening via Halt in aanmerking komen geformaliseerd. Aanvankelijk behan-
delden Halt-bureaus vooral afdoeningen van gepleegde delicten in verband met 
baldadigheid of vemieling (het traditionele pakket). Geleidelijk aan ontstond de 
behoefte om ook bij andere delicten (met name veel voorkomende eenvoudige 
vermogensdelicten) tot alternatieve afdoening over te gaan. In overleg met de 
Officier van Justitie werd het aantal Halt-waardige delicten uitgebreid. Verreweg 
de meeste Halt-bureaus, ook bureaus die officieel in 1993 en 1994 nog niet deden 
aan delictsuitbreiding, hebben zaken afgedaan die niet in het traditionele pakket 
zitten. 
Omdat de mate waarin Halt-bureaus in 1994 dan delictsuitbreiding deden, kan 
verschillen zullen hierdoor ook verschillen in het aantal afdoeningen per bureau 
optreden. 

Het is moeilijk op voorhand verwachtingen uit te spreken over de landelijke ont-
wikkeling van het aantal afdoeningen als gevolg van de invoering van de AMvB. 
Enerzijds is sprake van een verruiming van de mogelijkheden om delicten via Halt-
af te doen. Bureaus die in 1994 nog weinig of niets aan delictsuitbreiding deden, 
zullen na de AMvB ook afdoeningen voor de betreffende delicten zijn gaan athan-
delen. Anderzijds zullen sommige bureaus met een beperking van de mogelijkhe-
den te maken krijgen. Dit zijn bureaus die in 1994 afdoeningen verrichten voor 
delicten die na invoering van de AMvB niet meer Halt-waardig zijn. Het ging dan 
vaak om een andere definitie dan nu in de AMvB wordt gehanteerd, bijvoorbeeld 
een hoger plafond voor diefstal. 

Daamaast kunnen bureaus mogelijk tijdelijk te maken krijgen met een vergrote 
aandacht van de politie voor de athandeling via Halt van dit type delicten (een 
`publiciteitseffect'). Hoe groot dit effect zal zijn valt moeilijk te zeggen. 

In het onderzoek worden de acht brede bureaus (bureaus die allen in een bepaalde 
mate aan delictsuitbreiding deden) als referentiekader gebruikt. Door vergelijking 
van de aantallen afdoeningen van deze bureaus met die van de overige bureaus zal 
getracht worden meer inzicht te geven in de mogelijke effecten van de delictsuit-
breiding. 
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Middelen en werkmjze Halt-bureaus 

Bureaus die meer middelen hebben of die deze efficienter benutten, zullen een 
grater aantal afdoeningen kunnen afhandelen dan andere bureaus. Bureaus die net 
gestart zijn of nog niet volgroeid zijn, zullen bovendien minder afdoeningen hebben 
dan volgroeide bureaus. De meeste Halt-bureaus kennen in het begin een storm-
achtige groei van het aantal afdoeningen. De personele capaciteit volgt de toegeno-
men werklast vaak pas met enige vertraging. Door de hoge werkdruk zijn de mede-
werkers dan niet in staat de Halt-afdoeningen allemaal adequaat af te doen: de 
looptijd wordt langer, de gesprekken korter en de werkplek minder op maat gesne-
den. Daarnaast hebben de Halt-medewerkers onvoldoende tijd om de politie in te 
lichten over Halt. Daardoor worden niet alle Halt-waardige zaken doorverwezen. 
Ms de personele capaciteit toeneemt, zijn deze Halt-bureaus niet alleen in staat am 
meer Halt-waardige zaken adequaat af te doen, waarschijnlijk kunnen ze oak de 
voorlichting aan de politic intensiveren en zo zorgen voor een grotere instroom. 

De verschillende werkwijzen van bureaus kunnen ook leiden tot verschillen in 
aantallen afdoeningen. Het begeleiden van jongeren is arbeidsintensiel Len bureau 
dat de begeleiding zelf ter hand neemt zal daardoor, ceteris paribus, minder afdoe-
ningen kunnen verwerken dan een even groat bureau dat niet zelf begeleidt. 
Hoofdstuk 4 gaat hierop verder in. Er bestaat overigens geen inzicht in de effectivi-

tett van de verschillende werkmethodes die de Halt-bureaus hanteren. Het is bij-
voorbeeld denkbaar dat de ene werkwijze tot minder recidive leidt dan de andere 
werkwijze. Inzicht in de effectiviteit is van belang am de keuze voor een bepaalde 
werkwijze goed te kunnen onderbouwen. 

Samenvattend zijn de beInvloedende factoren waarmee in het verdere onderzoek 
rekening wordt gehouden: het dekkingspercentage, het aantal jongeren in het 
werkgebied, de mate van delictsuitbreiding, de volgroeidheid, de beschikbare mid-
delen en de werkwijze van de bureaus. 

2.3 Halt-afdoeningen 1994 

De Halt-bureaus verwerkten in 1994 ruim 14.300 afdoeningen (tabel 2.1). Daarvan 
ging het in ruim 3.300 gevallen om afdoeningen in verband met vuurwerk. 
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Tabel 2.1: Afdoeningen* en jongeren**, landelijk en voor de brede bureaus (incl. en 
excl. vuurwerk); 1994 

Afdoeningen Jongeren 	Afdoeningen 	Idem, 
12-17 jaar 	per 1.000 jongeren exclusief vuurwerk 

Flevoland 	 177 	 22.100 	 8,0 	 7,4 
Haarlem 	 179 	 8.500 	 21,0 	 8,7 
Eindhoven*** 	784 	 27.900 	 28,1 	 17,7 
Walcheren 	 217 	 8.600 	 25,2 	 16,1 
OZL 	 476 	 19.100 	 25,0 	 20,0 
Breda 	 467 	 25.700 	 18,2 	 14,6 
Gorinchem 	 268 	 10.400 	 25,9 	 18,6 
Den Haag 	 879 	 34.600 	 25,4 	 20,8 
Totaal 
brede bureaus 	3.447 	156.800 	 22,0 	 16,2 

Totaal landelijk 	14.316 	1.022.200 	 14,0 	 10,8 
Landelijk, excl. 
brede bureaus 	10.869 	865.400 	 12,6 	 9,8 

* Ms indicator voor het aantal afdoeningen is het aantal verwijzingen door de politie genomen. Deze 
twee grootheden zijn praktisch aan elkaar gelijk. 

** De cijfers voor het landelijk aantal jongeren zijn gecorrigeerd voor een landelijk dekkingspercentage 
van 93 procent van Halt-bureaus (opgave Halt-Nederland). 

***In verband met onvolledige gegevens moest het aantal vuurwerkafdoeningen deels worden geschat. 

Bron: Jaarverslagen en opgave brede bureaus; opgave Halt-Nederland; CBS; bewerking 100 

Een kwart van de landelijke afdoeningen werd verzorgd door de acht brede bu-
reaus die in het onderzoek als referentiekader worden gehanteerd. Het aantal 
afdoeningen per breed bureau verschilt blijkens tabel 2.1 (tweede kolom) sterk. 
Een eerste belangrijke verklaring hiervoor zijn de verschillen in het aantal jongeren 
in de regio waarin een bureau werkzaam is. Een bureau met meer jongeren in de 
regio uit de relevante leeftijdsgroep zou, ceteris paribus, ook meer afdoeningen 
moeten hebben. Voor dit effect kan worden gecorrigeerd door het aantal afdoenin-
gen per 1.000 jongere.n te bepalen. Het gemiddeld aantal afdoeningen per 1.000 
jongeren bedroeg voor de brede bureaus 22,0 (tabel 2.1 vierde kolom). Ook nu zijn 
er aanzienlijke verschillen tussen de bureaus waar te nemen. Voor de meeste brede 
bureaus lag dit aantal tussen de 18 en de 28 afdoeningen per 1.000 jongeren. 

Bureau Flevoland is met 8 afdoeningen per 1.000 jongeren een duidelijke uitzonde-
ring. Dit bureau lag in 1994 ook onder het landelijk gemiddelde. Het relatief lage 
aantal afdoeningen per 1.000 jongeren van Flevoland wordt deels veroorzaakt 
doordat dit bureau nauwelijks afdoeningen in verband met vuurwerk had. .Het 
gemiddeld aantal afdoeningen in verband met vuurwerk bedroeg daarentegen voor 
de brede bureaus 5,8 per 1.000 jongeren. Voorts is bureau Flevoland nog een 
relatief `jong' bureau (gestart op 1 april 1992). 
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Bureau Haarlem neemt op het terrein van vuurwerk eveneens een afwijkende 
positie in. Dit bureau deed in tegenstelling tot Flevoland juist zeer veel aan deze 
vorm van afdoeningen: ruim 12 per 1.000 jongeren. Exclusief vuurwerk komt het 
aantal afdoeningen per 1.000 jongeren van bureau Haarlem beneden het landelijk 
gemiddelde. 

Tabel 2.1 laat voorts verschillen tussen bureaus zien die niet direct zijn te verklaren 
uit verschillen in omvang van het aantal jongeren per regio of verschillen in het 
aantal afdoeningen voor vuurwerk. Zo hebben Breda en Eindhoven grosso modo 
evenveel jongeren in het werkgebied. Eindhoven heeft echter per 1.000 jongeren 
veel meer afdoeningen dan Breda. Bureau Eindhoven beschikt dan ook over ruim 
twee maal zo veel menskracht als Breda. 

Niet alle verschillen in tabel 2.1 zijn echter uit verschillen in beschikbare middelen 
te verklaren. Bureau Walcheren, bijvoorbeeld, heeft in totaal praktisch net zoveel 
afdoeningen per 1.000 jongeren als bureau Den Haag. Exclusief vuurwerk heeft 
Walcheren twee keer zoveel afdoeningen als Haarlem. Verschillen in omvang van 
de bureaus (dat wil zeggen in de omvang van de beschikbare middelen) kunnen 
dergelijke verschillen niet zonder meer verldaren. Walcheren is namelijk, gemeten 
in aantal fte, een relatief !dein bureau, terwij1 Den Haag een relatief groot bureau 
is. Ook Haarlem heeft meer fte's dan Walcheren. Het is mogellik dat verschillen in 
de inzet van de beschikbare middelen en in de werkwijze van de bureaus hiervoor 
een verldaring geven. De gegevens uit het tijdschrijfonderzoek gaan hier dieper op 
in. 

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke effecten van de AMvB zijn in tabel 2.2 
per breed bureau de afdoeningen uitgesplitst naar de vier onderscheiden catego-
rieen. Tevens is het aandeel delictsuitbreiding berekend in het totaal aantal afdoe-
ningen, exclusief vuurwerk. Vergelijkbare landellike gegevens zijn echter, afgezien 
van de landelijke aantallen afdoeningen in- en exclusief vuurwerk, niet beschikbaar. 
Om toch een beter inzicht te krijgen in het landelijk aandeel delictsuitbreiding 
hebben we voor alle bureaus waarvan Halt-Nederland over een jaarverslag beschik-
te, de afdoeningen ingedeeld in de vier onderscheiden categorieen. Dit betrof 40 
bureaus die gezamenlijk een kleine 8.900 afdoeningen verwerkten. De gegevens zijn 
in bijlage II opgenomen. De bureaus waarvan we niet over deze gegevens beschik-
ken, zijn kleine bureaus. 

In totaal konden we door deze exercitie het aandeel delictsuitbreiding bepalen van 
48 bureaus die in totaal ruim 12.300 afdoeningen afhandelden. Dit is 86 procent 
van het totaal aantal afdoeningen in 1994. 
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Tabel 2.2: Afdoeningen naar categorie en aandeel delictsuitbreiding, 1994 

Bureau 	Traditioneel 	Delicts- 	Vuurwerk 	Overig 	Totaal 	Aandeel 

	

uitbreiding 	 delictsuitbreiding 
in totaal, 

excl. vuurwerk 

Flevoland 	63 	101 	13 	0 	177 	62% 
Haarlem 	32 	42 	105 	0 	179 	57% 
Eindhoven* 	110 	306 	290 	78 	784 	62% 
Walcheren 	39 	96 	78 	4 	217 	69% 
OZL 	126 	195 	94 	61 	476 	51% 
Breda 	177 	184 	92 	14 	467 	• 49% 
Gorinchem 	97 	89 	75 	7 	268 	46% 
Den Haag 	436 	241 	161 	41 	879 	34% 
Totaal 
brede bureaus 1.080 	1.254 	908 	205 	3.447 	49% 

Totaal 40 
andere bureaus 3.151 	3.092 	2.254 	369 	8.886 	47% 

Totaal 
48 bureaus 	4.231 	4.346 	3.162 	574 	12.333 	47% 

Landelijk 	n.b. 	n.b. 	3.305 	n.b. 	14.316 	n.b. 

* In verband met onvolledige gegevens moesten de aantallen traditionele, uitbreidings- en vuurwerkaf-
doeningen deels worden geschat. 

Bron: Jaarverslagen bureaus; bewerking 100 

De meest opvallende conclusie die uit tabel 2.2 kan worden getrokken is dat het 
aandeel delictsuitbreiding van de 8 brede bureaus (49 procent) nauwelijks afwijkt 
van dat van de 40 andere onderzochte bureaus. De 8 brede bureaus blijken in de 
praktijk gezamenlijk dus maar weinig breder te zijn geweest dan het merendeel van 
de andere Halt-bureaus! Het onderscheid tussen de 8 bureaus en de overige bu-
reaus lijkt veel meer te liggen in de mate van volgroeidheid (het aantal afdoenin-
gen per 1.000 jongeren) dan in de mate waarin al voor de invoering van de AMvB 
aan delictsuitbreiding werd gedaan. 

Een tweede conclusie is dat tussen de acht brede bureaus verschillen zijn wat 
betreft het aandeel delictsuitbreiding. Dit varieert van 34 tot 69 procent. 
Binnen de 40 andere bureaus is sprake van een veel grotere variatie van het aan-
deel afdoeningen in de categorie delictsuitbreiding (bijlage II). Dit varieert van 0 
tot 80 procent. Van de 40 andere bureaus zijn er 8 waarvan het aandeel delictsuit-
breiding lager was dan 34 procent (het laagste van de brede bureaus) en 3 waarvan 
het aandeel groter was dan 69 procent (het hoogste van de brede bureaus). Bij 21 
van de 40 andere bureaus lag het aandeel delictsuitbreiding tussen de 40 en de 60 
procent. 
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2.4 Halt-afdoeningen 1995 

In 1995 bedroeg het aantal afdoeningen door de Halt-bureaus zo'n 17.200. De 
toename ten opzichte van 1994 bedraagt 20 procent. De groei in 1995 was minder 
groot dan de groei in het voorgaande jaar. In 1994 groeide het aantal afdoeningen 
namelijk met 28 procent ten opzichte van 1993. 

De toename in 1995 kan onder meer worden veroorzaakt door de invoering van de 
AMvB (laatste kwartaal 1995), maar ook door een verdere ingroei van `jonge' 
bureaus, door betere verwijzing/een actievere rol van de politie of door verhoging 
van de `landelijke dekking' van 93 naar 97 procent. Het aantal jongeren daalde 
echter licht (met 0,7 procent). 

In tabel 2.3 wordt een overzicht gegeven van de groei van de acht brede bureaus 
van 1995 op 1994. Blijkens de tabel hebben de bureaus gezamenlijk een geringe 
groei van het aantal verwijzingen gehad: 2 procent. Het totaal aantal afdoeningen 
per 1.000 jongeren bleef bij de brede bureaus dan ook redelijk stabiel. Exclusief 
vuurwerk was sprake van een toename. 

Landelijk bezien waren de ontwikkelingen beduidend anders. De groei van het 
aantal verwijzingen bij de overige bureaus was namelijk zeer fors: 26 procent. Deze 
ontwikkelingen leidden ertoe dat het verschil in afdoeningen per 1.000 jongeren 
tussen de brede bureaus enerzijds en landelijk anderzijds minder groot werd. 
Exclusief vuurwerk is dit in nog sterkere mate het geval. Achtergrond hiervan is dat 
bij de brede bureaus het aantal afdoeningen hiervoor per 1.000 jongeren daalde, 
terwijI bij de andere bureaus sprake was van een stijging. 
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Tabel 2.3: Ontwikkeling van het aantal verwyzingen van 1995 op 1994, landelyk en 
by de brede Halt-bureaus 

Bureau Verwijzingen 	Verwijzingen 	Groei 	Verwijzingen per 	Idem, exclusief 
1994 	1995 	(perc.) 	1.000 jongeren 	vuurwerk 

1995* 	 1995 

Flevoland 	• 	177 	354 	100% 	 16,2 	 14,8 
Haarlem 	179 	288 	61% 	 34,0 	 22,7 
Eindhoven 	784 	759 	- 3% 	 27,4 	 21,4 
Walcheren 	217 	222 	2% 	 26,0 	 17,7 
OZL 	 476 	354 	-26% 	 18,7 	 14,8 
Breda 	 467 	416 	-11% 	 16,3 	 14,5 
Gorinchem 	268 	302 	13% 	 29,4 	 20,7 
Den Haag 	879 	- 	822 	- 7% 	 23,9 	 19,3 
Totaal 
brede bureaus 	3.447 	3.517 	2% 	 22,6 	 17,9 

Landelijk 	14.316 	17.185 	20% 	 16,2 	 13,0 
Landelijk, excl. 
brede bureaus 	10.869 	13.668 	26% 	 15,1 	 12,2 

* Aantal jongeren per regio en landelijk is gecorrigeerd voor de landekke ontwikkeling in de groep 
jongeren 10-19 jaar. Aantal jongeren landelijk is bovendien gecorrigeerd voor een dekkingspercenta-
ge van 97 procent. 

Bron: Halt-Nederland; opgave brede bureaus; berekening 100 

Om nader te bezien welke rol de invoering van de AMvB heeft gespeeld in de 
ontwikkeling van het aantal afdoeningen is in tabel 2.4 voor 1994 en 1995 het 
aandeel delictsuitbreiding in het totaal, exclusief vuurwerk, weergegeven. 

Tabel 2.4: Verandering aandeel delictsuitbreiding* 1995 op 1994 (percentage) 

Bureau Aandeel 	Aandeel 
delictsuitbreiding 	delictsuitbreiding 

1994 	 1995 

Wijziging 

Flevoland**• 	 62 	 70 	 toename 
Haarlem 	 57 	 80 	 toename 
Eindhoven*** 	 62 	 48 	 afname 
Walcheren 	 69 	 75 	 toename 
OZL 	 51 	 49 	 lichte afname 
Breda 	 49 	 54 	 toename 
Gorinchem 	 46 	 42 	 afname 
Den Haag 	 34 	 39 	 toename 

Totaal 
brede bureaus 	 49 	 53 	 lichte toename 

* Berekend als percentage van het totaal aantal afdoeningen, exclusief vuurwerk. 
** Voor 1995 aandeel berekend op basis van 340 verwijzingen. 
***Voor 1994 deels geschat in verband met onvolledige gegevens over aantal uitgesplitste delicten. 

Bron: Jaarverslagen en opgave brede bureaus; bewerking 100 
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Uit tabel 2.4 blijkt dat het aandeel delictsuitbreiding van 1995 op 1994 voor de 
brede bureaus licht is toegenomen. 

De situatie bij de acht brede bureaus als geheel verhult de grote verschillen die 
zich tussen individuele bureaus hebben voorgedaan. De verschillen in groei tussen 
de acht brede bureaus zijn blijkens tabel 2.3 frappant: ze varieren van -26 procent 
tot + 100 procent. Twee bureaus hebben een zeer forse groei doorgemaakt: Haar-
tern en Flevoland. Haarlem doet relatief kort aan delictsuitbreiding conform de 
AMvB: sedert 1 oktober 1994. 3  De groei van het aantal verwijzingen in 1995 komt 
door groei in de categorie `delictsuitbreiding'. De verbreding van de verwijzings-
grondslag sedert die datum is waarschijnlijk een belangrijke verldaring hiervoor. 
Weliswaar was er ook een ldeine groei in het aantal traditionele zaken, maar 
daartegenover stond een geringe daling van het aantal vuurwerkzaken. 

Ook bij Flevoland geeft de delictsuitbreiding deels een verklaring voor de groei: 
Flevoland doet pas aan delictsuitbreiding sedert 1 april 1994. Een andere verklaring 
voor de groei van het aantal clienten in Flevoland kan zijn, zoals ook in de vorige 
paragraaf werd genoemd, dat het een nog relatief `jong' bureau is (gestart op 1 
april 1992). 

Gorinchem is het derde bureau dat in 1995 een redelijke groei kende, zij het 
minder dan de niet-brede bureaus. Het is niet goed mogelijk hiervoor eenduidige 
oorzaken aan te geven. Halt-Gorinchem is een relatief volwassen en breed bureau: 
het is gestart op 1 juni 1987 en doet aan delictsuitbreiding sedert 1 januari 1993. 
Een bijzonderheid is dat het deel uitmaakt van drie politieregio's en drie arron-
dissementen. Het aandeel delictsuitbreiding is bij Gorinchem gedaald in 1995. 
Reden hiervan is dat het aantal zaken in de categorie delictsuitbreiding gelijk bleef, 
terwijl met name bij de traditionele en vuurwerkzaken sprake was van een toena-
me. 

Bij Halt-Walcheren was in 1995 praktisch geen groei in het aantal verwijzingen. Er 
was een ldeine afname bij de traditionele en vuurwerkzaken en een kleine groei bij 
zaken in de categorie delictsuitbreiding. Daarnaast was er een toename in de 
categorie `overig'. Per saldo resulteerde een toename van het aandeel delictsuitbrei-
ding. Dit is enigszins opvallend omdat in het arrondissement waar Walcheren 
onder valt sprake was van een beperking van de verwijsgond na invoering van de 
AMv13.4  Halt-Walcheren is gestart op 1 juni 1991 en doet aan delictsuitbreiding 
sedert september 1991. Bij Walcheren lijkt sprake van een stabiele situatie. 

De brede bureaus, geselecteerd in dit onderzoek, hebben niet allemaal een verdere 
groei in 1995 doorgemaakt. Bij vier bureaus is zelfs sprake van een afname van het 
aantal verwijzingen. Dit zijn Eindhoven, Breda, Den Haag en OZL. 
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Bij Eindhoven is de afname van het totaal aantal afdoeningen mogelijk een gevolg 
van de AMvB. Evenals bij Walcheren, brengt bij Eindhoven de AMvB een beper-
king van de verwijsgrond met zich mee. Bij Eindhoven daalde zowel het aantal 
afdoeningen in de categorie delictsuitbreiding als het aandeel delictsuitbreiding in 
het totaal (excl. vuurwerk). 

Bij Breda en Den Haag valt de afname van het totaal aantal afdoeningen niet 
zonder meer toe te schrijven ,aan de AMvB. Uit de gesprekken die wij bij beide 
bureaus voerden, bleek dat het te verwachten effect van de AMvB niet op voor-
hand duidelijk was. Enerzijds is sprake van een verruiming, anderzijds van een 
beperking van Halt waardige delicten. In 1995 was bij beide bureaus sprake van 
een lichte stijging van het aantal afdoeningen in de categorie delictsuitbreiding. 
Opvallend is dat bij beide bureaus het aantal traditionele zaken fors afnam. Bij 
Breda nam ook het aantal vuurwerkafdoeningen af. Deze ontwikkelingen leidden 
bij beide bureaus tot een toename van het aandeel delictsuitbreiding. 

Ook bij OZL is het aantal clienten van 1995 op 1994 afgenomen. Op grond van de 
AMvB zou voor OZL een combinatie van beperking en verbreding van de ver-
wijsgrond van toepassing zijn. In het geval van OZL kan echter geen volledig effect 
van de AMvB worden gemeten omdat men de delictsuitbreiding niet voor alle 
delicten uitvoert. 5  Voor OZL geldt echter dat de afname zich in 1995 in alle cate-
gorieen voordoet. Het bureau zelf beschouwt 1994 als een uitzonderlijk lopjaar'. 

Op basis van de boven gepresenteerde gegevens kunnen geen eenduidige uitspra-
ken worden gedaan over het effect van de invoering van de AMvB. Per saldo bleef 
de situatie bij de brede bureaus van 1995 op 1994 min of meer stabiel, zowel in het 
aantal afdoeningen per 1.000 jongeren als in het aandeel delictsuitbreiding. Exclu-
sief vuurwerk nam het aantal afdoeningen per 1.000 jongeren echter toe. Dit lijkt 
eerder te worden veroorzaakt door een (per saldo) ingroei-effect, dan door de 
AMvI3. 

Het is op gond van ontbrekende gegevens niet mogelijk om voor andere bureaus 
dan de hier besproken acht, gegevens te presenteren over de ontwikkeling van het 
aandeel delictsuitbreiding in 1995. In paragraaf 2.3 is geconstateerd dat het aandeel 
delictsuitbreiding van de 8 brede bureaus in 1994 nauwelijks afweek van 40 andere 
bureaus. Wanneer de acht brede bureaus als representatief zouden worden be-
schouwd voor de genoemde 40 kan gezegd worden dat ook bij deze 40 het aandeel 
delictsuitbreiding in 1995 per saldo licht moet zijn toegenomen. Zeker is dit echter 
niet. Tot de 40 andere bureaus behoorden immers 8 bureaus die relatief weinig aan 
delictsuitbreiding deden. Het is waarschijnlijk dat bij deze bureaus het aandeel 
delictsuitbreiding in 1995 en latere jaren zal toenemen. Of dit ook leidt tot een 
sterkere toename van het aandeel delictsuitbreiding bij de 40 bureaus gezamenlijk 
dan bij de 8 brede bureaus, hangt (onder meer) af van de mate waarin afname van 
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deze categorie afdoeningen optreedt als gevolg van beperking van de mogelijkhe-
den van Halt-afdoening door de AMvB. Eenduidige uitspraken over het landelijk 
aandeel delictsuitbreiding in 1995 zijn al met al niet te doen. 

2.5 Halt-afdoeningen na 1995 

an van de onderzoeksvragen luidt welke landelijke omvang van de Halt-afdoening 
structureel na invoering van de AMvB kan worden verwacht op basis van de gege-
yens over de bureaus met een breed pakket. Ter verkenning van dit vraagstuk zijn 
in tabel 5.1 varianten opgenomen van schattingen van het landelijk volume afdoe-
ningen inclusief en exclusief vuurwerk voor 1995. Ads uitgangspunt daarvoor is het 
aantal afdoeningen per 1.000 jongeren van de brede bureaus genomen. Daarvoor 
zijn steeds drie verschillende waarden gehanteerd: het laagste, het gemiddelde en 
het hoogste gemeten aantal afdoeningen. De laagste variant kan beschouwd worden 
als een ondergrens en de hoogste variant als een bovengrens voor het potentiele, 
landelijke volume Halt-afdoeningen. Daarbij moet bedacht worden dat het aantal 
Halt-waardige delicten regionaal kan verschillen door verschillen in criminaliteit. 

De schattingen voor 1995 weerspiegelen het landelijk volume in de situatie waarin 
de AMvB een deel van het jaar van kracht is geweest en waarbij bij alle bureaus 
van een soortgelijke mate van volgroeidheid, verwijspraktijk, etcetera sprake is als 
bij de brede bureaus in dat jaar. 

Tabel 2.5: Varianten voor het potentiele, landelijk volume Halt-afdoeningen, 1995 

(1) 	 (2) 	 (1)-(2) 
Veronderstelling 	Potentieel 	Realisatie 	Verschil 	 Idem, 

landelijk volume 	 (absoluut) 	procentueel 

Totaal aantal afdoeningen 
per 1.000 jongeren 
laag: 16,2 
gerniddeld: 22,6 
hoog: 34,0 

Idem, excl. 
vuurwerk 
laag: 14,8 	 15.700 	 13.800 	 1.900 	 14% 
gemiddeld: 17,9 	18.900 	 13.800 	 5.200 	 37% 
hoog: 22,7 	 24.000 	 13.800 	 10.500 	 74% 

Bron: 100 

Over de varianten in tabel 2.5 kan het volgende worden gezegd. Voor 1995 is voor 
de varianten inclusief vuurwerk sprake van een grote variatie in de uitkomsten. De 
variant met de laagste gemeten waarde geeft een geschat landelijk volume dat 
ongeveer gelijk is aan het gerealiseerde. De variant met de hoogst gemeten waarde 
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17.100 	 17.200 	 -100 	 -0% 

	

23.900 	 17.200 	 6.700 	 39% 

	

36.000 	 17.200 	 18.800 	 110% 
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geeft daarentegen ruim een verdubbeling. Exclusief vuurwerk is sprake van een 
minder grote variatie. 

Bovenop het geschatte structurele landelijk volume Halt-afdoeningen voor 1995 
komen de te verwachte ontwikkelingen voor 1996 en later. In paragraaf 2.2 werd 
erop gewezen dat de verwijspraktijk van de politie begin 1996 nog niet in een 
stabiele situatie verkeerde. Wijzigingen hierin kunnen het aantal verwijzingen 
beinvloeden. Kwantitatieve uitspraken hierover zijn niet mogelijk. 

Wel kan worden gezegd dat het dekkingspercentage nog nauwelijks invloed zal 
hebben. Het aantal jongeren blijft in 1996 stabiel en zal vervolgens in periode 1997- 
2000 met zo'n 0,7 procent per jaar toenemen. Dit betekent dat het structureel 
volume afdoeningen in deze jaren navenant zal veranderen. Deze extra toeneming 
is echter beperkt ten opzichte van de veronderstelde groei naar een breed en 
volgroeid pakket voor alle bureaus. 6  

Noten 

1. Opgave Halt-Nederland. De cijfers over inwoners hebben betrekking op CBS-
cijfers over 1994. 

2. Voor de jaren na 1994 is gebruik gemaakt van CBS-gegevens over de leeftijds-
groep 10-19 jaar. Voor 1995 is sprake van een daling van 0,68 procent ten 
opzichte van 1994. De genoemde cijfers voor 1996 en 1997-2000 zijn prognoses 
volgens de middenvariant van het CBS. 

3. Winkeldiefstal (second offender) word al sinds 1-3-1991 afgehandeld. 

4. Zie ook het Ovetzicht gevolgen tweede concept AMvB, Inventarisatie Halt-Ne-
derland, 28 juli 1994. 

5. Men handelt sedert oktober 1992 wel winkeldiefstal af. De overige extra toe-
stroom van zaken door de delictsuitbreiding als gevolg van de AMvB doet men 
nu niet af omdat er te weinig personeel is. Deze zaken worden wel geregi-
streerd door het OM. Volgens Halt OZL zou uitvoering van de AMvB leiden 
tot zo'n 200 extra zaken per jaar. 

6. Volgens Halt-Nederland is het aantal verwijzingen in de eerste vier maanden 
van 1996 ten opzichte van dezelfde periode in 1995 bij de 8 brede bureaus 
toegenomen met 15 procent en landelijk met 28 procent. 

Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven 	 29 



3 Kosten per Halt-medewerker 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beoogt een normtarief te ontwikkelen per Halt-medewerker. Daar-
mee wordt een eerste stap gezet bij het bepalen van een normatieve kostprijs per 
Halt-afdoening. De tweede stap, het ontwikkelen van een normurenta1 per (type) 
Halt-afdoening, wordt gezet in hoofdstuk 4. Daarbij worden gegevens uit een tijds-
bestedingsonderzoek bij Halt-bureaus gebruikt. 

Het hoofdstuk is als volgt ingedeeld. Paragraaf 2 bespreekt kort de gebruikte 
gegevens. Paragaaf 3 geeft inzicht in de totale kosten, de kostenstructuur en het 
aantal fte's per betrokken Halt-bureau. Paragrafen 4, 5 en 6 analyseren achtereen-
volgens de verschillen tussen de bureaus wit -  betreft de kosten voor personeel, 
huisvesting en materieel. De laatste paragraaf doet een voorstel voor een normta-
rief per Halt-medewerker. 

3.2 Gebruikte gegevens 

In het onderzoek worden financiele gegevens benut van de acht geselecteerde 
'brede' Halt-bureaus. Deze bureaus dienen in het onderzoek als referentiekader 
voor de te ontwikkelen normatieve kostprijs per Halt-afdoening. 

Bij het verzamelen van de gegevens zijn in eerste instantie de jaarverslagen over 
het jaar 1994 van de acht bureaus benut. Deze bevatten echter onvoldoende gede-
tailleerde informatie. Daarom is bij alle bureaus een aanzienlijke hoeveelheid 
additionele informatie opgevraagd. Desondanks konden niet altijd voldoende uitge-
splitste gegevens worden verkregen. Hierbij moet worden bedacht dat van de acht 
bureaus slechts twee bureaus geheel financieel zelfstandig zijn. Andere bureaus 
betreffen een onderdeel van een (gemeentelijke) organisatie of instelling. Deze 
beschikken niet altijd over gedetailleerde kosteninformatie. 1  

In de meeste gevallen betreffen de hierna genoemde bedragen gerealiseerde kos- 
ten. In twee gevallen konden echter geen gegevens over realisaties worden verkre- 

Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven 	 31 



gen en moest met begrotingscijfers (voor 1994 of 1995) worden gewerkt. 2  De 
gegevens worden uit privacy-overwegingen geanonimiseerd gepresenteerd. 3  

3.3 Kosten en fte's per bureau 

Tabel 3.1 geeft inzicht in de totale kosten van de acht brede Halt-bureaus en in het 
aandeel daarin van drie kostensoorten: personeelskosten, huisvestingskosten en 
materiele kosten. Uit de tabel blijkt dat bij elk bureau de personeelskosten verre-
weg de belangrijkste kostenpost zijn. Zij maken bij vier bureaus zo'n tweederde van 
de totale kosten uit. Bij vier andere bureaus is dit zelfs driekwart tot viervijfde van 
de totale kosten. Uit tabel 3.1 blijkt voorts dat voor de meerderheid van de bureaus 
(zes van de acht) de materiele kosten de tweede grote kostenpost vormen. Deze 
kosten belopen in de meeste gevallen 9 tot 16 procent van de totale kosten. Drie 
bureaus (A, D en H) springen daar duidelijk bovenuit. De kosten voor huisvesting, 
de derde kostenpost, fluctueren zeer sterk: van 3 tot 21 procent. 

Tabel 3.1: Kosten en kostenstructuur Halt-bureaus, 1994 (guldens en procenten) 

Halt-bureau Totale kosten* 	Aandeel 	Aandeel 	Aandeel 
( =100 procent)** 	personeel 	huisvesting 	materieel 

A 	 319.000 	 66 	 4 	 30 
B 192.000 	 69 	 21 	 10 
C 	 625.000 	 80 	 7 	 13 
D 183.000 	 69 	 8 	 23 

E 325.000 	 78 	 8 	 14 
F 	 385.000 	 75 	 12 	 14 
G 217.000 	 81 	 3 	 16 
H 800.000 	 65 	 10 	 24 

Gem iddeld 
per bureau 	381.000 	 72 	 13 	 15 

* Afgerond op duizenden guldens. 
** Door afronding tellen de percentages niet altijd op tot 100 procent. 

Bron: Jaarverslagen en opgegeven informatie Halt-bureaus; berekeningen 100 

Uit tabel 3.1 blijkt dat de totale kosten per bureau aanmerkelijk uiteenlopen. Dit 
valt logischerwijs deels te verklaren door verschillen in omvang van het bureau. 
Tabel 3.2 geeft hier meer duidelijkheid over. 
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Tabel 3.2: Fte en kosten per fte per Halt-bureau, 1994 

Halt-bureau 	 Totaal fte 	Totaal fte, 	Totale kosten per fte, 
excl. stagiaires 	excl. stagiaires* 

(gld.) 

A 	 4,7 	 3,7 	 86.000 

	

2,2 	 1,8 	 107.000 

	

9,4 	 7,4 	 85.000 

	

1,5 	 1,5 	 122.000 

E 4,4 	 4,4 	 74.000 
F 	 3,6 	 3,6 	 107.000 
G 3,3 	 2,9 	 76.000 
H 6,7 	 6 , 7 , 	 120.000 

Gemiddeld 	 4,5 	 4,0 	 96.000** 

* Afgerond tot duizenden guldens. 
** Gewogen gemiddelde. 

Bron: Jaarverslagen en opgegeven informatie Halt-bureaus; berekeningen 100 

De omvang van de Halt-bureaus, gemeten in totaal aantal fte, loopt, blijkens tabel 
3.2, uiteen van 1,5 tot 9,4. Bij vier van de acht bureaus waren tevens stagiaires 
werkzaam (bureaus A, B, C en G). Deze waren goed voor 0,5 tot 2 fte. Het aantal 
structurele fte per bureau (fte, exclusief stagiaires) loopt uiteen van 1,5 tot 7,4. 

Om inzicht te krijgen in de verschillen in kosten per bureau, gecorrigeerd voor 
verschillen in omvang, zijn de totale kosten gedeeld door het aantal structurele fte. 
Gekozen is voor het aantal structurele fte, omdat stagiaires weinig kosten met zich 
meebrengen.4  Zou het totaal aantal fte zijn gekozen, dan zou voor bureaus met 
stagiaires een te laag bedrag aan kosten per fte worden berekend. De kosten per 
structurele fte staan in tabel 3.2 weergegeven in de laatste kolom. Het blijkt dat 
deze aanzienlijk van bureau tot bureau kunnen verschillen. De bedragen lopen 
uiteen van 74.000 gulden tot 122.000 gulden per structurele fte. Gemiddeld belopen 
de kosten 96.000 gulden per structurele fte. 

Voor het vaststellen van een normtarief per uur werkzaamheden van een Halt-
medewerker vormen de gemiddelde kosten per structurele fte het uitgangspunt. 
Gezien de aanmerkelijke verschillen in dit bedrag per bureau kan, zonder nadere 
analyse, niet zonder meer van het boven berekende bedrag van 96.000 .gulden 
worden uitgegaan. Ook de geconstateerde variatie in de aandelen van de drie 
onderscheiden kostensoorten maakt meer analyse noodzakelijk. Daarom worden in 
de navolgende paragrafen per kostensoort de verschillen tussen de bureaus nader 
onder de loep genomen. Daarbij wordt telkens bezien of er factoren zijn die de 
verschillen verklaren en of er aanleiding is om een ander normtarief te hanteren 
dan de gemiddelde kosten per fte. 
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3.4 Personele kosten 

De eerste kostensoort die onder de loep wordt genomen, betreffen de personeels-
kosten. Het gaat hier om het geheel aan salariskosten, sociale lasten en onkosten-
vergoedingen. Tabel 3.3 laat de verschillen zien tussen de bureaus. Deze zijn aan-
zienlijk. Gemiddeld bedragen de personeelskosten 69.000 gulden per structurele fte. 
Bij drie bureaus, A, E en G, zijn de personeelskosten echter beduidend lager, zo'n 
57.000 tot 62.000 gulden per structurele fte. Bij vier andere bureaus (B, D, F, en H) 
liggen de personeelskosten beduidend hoger: 73.000 tot 85.000 gulden per fte. 

Tabel 3.3: Petsoneelskosten per structurele fte en beihvloedencle factoren, 1994 

Bureau 

A 	 57.000 	 3,7 	 ld :4,8:1,6 	 - 
B 73.000 	 1,8 	 1:0,9:0,4 	 0 
C 	 67.000 	 7,4 	 1:8,8:2,1 	 + 
D 85.000 	 1,5 	 1:0,5:0 	 0 

E 58.000 	 4,4 	 1:2,3:0,7 	 - 
F 	 80.000 	 3,6 	 1:2,6e :0 	 0 
G 62.000 	 2,9 i:2,&:0 ,0f.0 	 - 
H 79.000 	 6,7 	 1:5,0:1,0 	 + 

Gemiddeld' 	69.000 	 4,0 

a 

Personeelslcosten 	Structurele 
per structurele ftea 	fte 

Afgerond op duizend gulden. 
Coordinator: medewerker: administratieve kracht. 
Gewogen gemiddelde. 
Geen coordinator maar directeur. 
Wamvan 0,5 werkbegeleider. 
Waarvan 1,0 vervangende dienstplicht. 

Er is een aantal factoren denkbaar dat aanleiding kan geven tot verschillen in 
personeelskosten per bureau. Het gaat om: 
- de functiestructuur; 
- de vigerende CAO en de inschaling van de medewerkers; 
- de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand en andere factoren (arbeidsmarkt-

situatie, etcetera). 

Bron: Jaarverslagen en opgegeven informatie Halt-bureaus; bewerking 100 

Functiestructuur 

Functiestructuurb  Relatieve 
inschaling 

Bij de acht Halt-bureaus zijn verschillende typen functies te onderscheiden. De 
functie van coordinator komt bij ieder bureau voor (66n bureau heeft een direc- 
teur). Tevens is bij elk bureau de functie van medewerker (voor Halt-zaken en 
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soms ook voor preventie) te onderscheiden. Sommige bureaus hebben administra-
tieve krachten. Een bureau kent tevens de functie werkbegeleider. De functiestruc-
tuur betreft de bestaande kwantitatieve verhouding tussen de verschillende type 
functies. Functies van een relatief hoog niveau (zoals coordinator) kennen een 
hogere beloning. Halt-bureaus met naar verhouding veel functies van een hoog 
niveau, zullen daarom meer personeelskosten hebben dan Halt-bureaus met naar 
verhouding weinig functies van een hoog niveau. 

De vierde kolom van tabel 3.3 laat zien hoe de verhouding is tussen de functies bij 
de acht bureaus. Daarbij staat weergegeven hoeveel fte medewerkers en fte admini-
stratieve krachten er op een fte coordinator werkzaam zijn. Zo kent bureau A een 
verhouding van 4,8 medewerker en 1,6 administratieve kracht op 1 coordinator. Uit 
de cijfers blijkt dat zich tussen de bureaus aanmerkelijke verschillen in functiestruc-
tuur voordoen. Deze zijn deels te verklaren door verschillen in omvang. Kleinere 
bureaus (bijvoorbeeld B en D) hebben naar verhouding meer fte coordinator dan 
grotere bureaus (zoals C en H). Bij bureau G doet zich het bijzondere geval voor 
dat de functie van 1 medewerker wordt vervuld in het kader van vervangende 
dienstplicht. 

Inschaling 

Verschillen in inschaling van werknemers die een bepaalde functie vervullen, 
kunnen ook tot verschillen in personeelskosten leiden. Voor de werknemers van de 
meeste bureaus worden voor het vaststellen van de beloning BBRA-schalen gehan-
teerd. In enkele gevallen gaat het om de CAO-Welzijn. Op basis van de informatie 
van de bureaus kan globaal gesteld worden dat de `gemiddelde' inschaling van een 
coordinator in schaal 9 a 10 BBRA plaatsvindt, van een medewerker in schaal 8 
BBRA en van een administratieve kracht in schaal 6 BBRA. Ten opzichte hiervan 
hebben bureaus A, E en G een lagere inschaling en hebben bureaus C en H een 
hogere inschaling (tabel 3.3). 

Incidentele factoren 

Meer incidentele verschillen, zoals verschillen in leeftijdsopbouw, kunnen eveneens 
tot verschillen in personeelskosten leiden. In het geval van bureau E werd bijvoor-
beeld voor de administratieve kracht het jeugdloon uitbetaald, hetgeen (tijdelijk) 
tot lagere personeelskosten leidt. Gezien de geringe doorsnee-omvang van een 
Halt-bureau, werken dergelijke incidentele factoren naar verhouding sterk door op 
de gemiddelde personeelskosten per fte van een afzonderlijk bureau. Met dergelij-
ke factoren behoeft voor de samenstelling van een normtarief geen rekening te 
worden gehouden, wanneer ze elkaar `uitmiddelen'. Dat willen zeggen, wanneer de 
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relatief jeugdige leeftijdsopbouw bij het ene bureau opweegt tegen de relatief oude 
leeftijdsopbouw bij het andere bureau. In het kader van dit onderzoek wordt veron-
dersteld dat dit het geval is. 5  

De bedragen voor de personeelskosten bevatten ook onkostenvergoedingen voor 
reiskosten woon-werkverkeer, studie en dergelijke. Voor een verschillenanalyse van 
deze kosten was onvoldoende gedetailleerde informatie beschikbaar. In verhouding 
tot de loonkosten gaat het echter om geringe bedragen. 

Normkosten 

Afsluitend moet de vraag beantwoord worden of het bovenstaande aanleiding geeft 
om voor de personeelskosten per structurele fte een ander normtarief te hanteren 
dan het berekende gemiddelde van 69.000 gulden. Bij de analyse van de functie-
structuur kwam naar voren dat bij bureau G sprake is van vervangende dienstplicht 
voor een functie. Dit leidt tot een neerwaartse vertekening van de personeelskosten 
per structurele fte voor dit bureau. Wanneer bureau G niet zou worden meegeno-
men bij de berekening van de gemiddelde personeelskosten resulteert een bedrag 
van 70.000 gulden per structurele fte. Dit verschilt nauwelijks van het gemiddelde 
voor de acht bureaus. 

Wat betreft inschaling en functiestructuur kan het volgende worden gezegd: 
- de bureaus met de geringste personeelskosten per fte, A, E en G hadden alle drie 

een relatief lage inschaling van de werknemers. Dit is echter niet de enige factor 
waardoor de personeelskosten bij deze bureaus relatief laag waren. Bureau A 
kent een relatief goedkope functiestructuur, bureau E betaalde (tijdelijk) het 
jeugdloon voor een werknemer uit en bureau G had de eerder vermelde dienst-
weigeraar; 

- het bureau waarvan de personeelskosten per fte praktisch gelijk waren aan het 
gemiddelde voor de acht bureaus, bureau E, kende de hoogste inschaling, maar 
had eveneens de goedkoopste functiestructuur; 

- de bureaus met hoger dan gemiddelde personeelskosten per fte (B, D, F en H) 
hadden in drie gevallen (B, D en F) een `gemiddelde' inschaling van de werkne-
mers en een relatief dure functiestructuur. 

Uit het voorgaande lijken geen objectieve factoren naar voren te komen die aanlei-
ding geven tot het hanteren van een ander normtarief voor de personeelskosten 
dan het berekende gemiddelde van 69.000 gulden per structurele fte. 

Het is overigens denkbaar dat op beleidsmatige gronden additionele normen (bij- 
voorbeeld wat betreft de inschaling van functies) worden geformuleerd die aanlei- 
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ding geven tot een ander normtarief. Het gaat hierbij dan om een beleidsmatige 
keuze. 

3.5 Huisvestingskosten 

De tweede kostensoort waarvan de verschillen tussen de acht bureaus worden 
geanalyseerd betreffen de huisvestingskosten. In paragraaf 3.3 kwam al naar voren 
dat het aandeel van deze kostenpost in de totale kosten sterk kan fluctueren: van 
bijna niets tot een kwart van de totale kosten. Tabel 3.4 geeft voor elk bureau de 
huisvestingskosten per structurele fte weer. Ook bier komen aanmerkelijke onder-
tinge verschillen naar voren. Deze kunnen samenhangen met verschillen in kwaliteit 
in de behuizing, in het aantal m 2  dat een bureau tot zijn beschikking heeft en in de 
prijs per m2  die regionaal kan verschillen. 

Tabel 3.4: Huisvestingskosten* per structurele fte, 1994 

Bureau 	 Huisvestingskosten 
per structurele fte 

A 	 3.000 
22.000 

6.000 
10.000 

6.000 
12.000 
2.000 

12.000 

Gemiddeld** 	 8.000 

* Afgerond op duizend gulden. 
** Gewogen gemiddelde. 

Bron: Jaarverslagen en additionele informatie Halt-bureaus; bewerking 100 

Uit navraag bij de bureaus bleek dat de gegevens over de huisvestingskosten voor 
vier bureaus niet goed btuikbaar zijn. In het geval van bureau A en G bleek dat de 
zeer lage kosten veroorzaakt werden door een te kleine en slechte behuizing. Beide 
bureaus zijn inmiddels verhuisd naar een meer passende (en duurdere) accommo-
datie. Bureau G gaf aan inmiddels 5.000 gulden per fte aan huisvestingskosten uit 
te geven. 

Bij een bureau met zeer hoge huisvestingskosten, bureau B, is het weergegeven 
bedrag niet goed vergelijkbaar met de andere bureaus. Het bedrag bevat namelijk 
tevens bureaukosten. Uitgesplitste gegevens zijn niet beschikbaar. 
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De gemiddelde huisvestingskosten voor de overige vijf bureaus (C, D, E, F en H) 
bedragen 9.000 gulden per structurele fte. Om beter inzicht te krijgen of dit bedrag 
kan dienen als normtarief voor de huisvestingskosten per structurele fte is nadere 
irtformatie ingewonnen bij de Rijksgebouwendienst. Geinformeerd is naar -normen 
voor het aantal m2  per werknemer (fte) en de bijbehorende prijs. Er bleken geen 
normen te bestaan voor instellingen, vergelijkbaar met de Halt-bureaus. Wet is er 
een aantal jaren geleden een onderzoek geweest naar de huisvestingskosten van 
tentrale Bureaus' in het welzijnswerk. Deze bureaus zijn in zoverre vergelijkbaar 
met Halt-bureaus dat het relatief kleine bureaus betreft, die meestal geen eigen 
pand hebben maar de behuizing delen met anderen, en die over het hele land 
verspreid zijn. Halt-bureaus zullen echter, in tegenstelling tot Centrale Bureaus, 
extra (aparte) ruitnte nodig hebben voor het voeren van gesprekken. 

Uit het onderzoek van de Rijksgebouwendienst is gebleken dat bij de Centrale 
Bureaus gemiddeld 30 a 35 m2  bruto vloeroppervlak per fte gebruikt wordt. De 
verschillen tussen de bureaus kunnen echter groot zijn, vooral als het gaat om de 
prijs per m2. Gemiddeld bedroegen de huisvestingskosten, inclusief servicekosten, 
7.500 gulden tot 8.750 gulden per jaar per fte. 6  Wanneer deze bedragen als refe-
rentiekader worden gehanteerd voor het berekende gemiddelde bedrag van 9.000 
gulden per structurele fte bij de Halt-bureaus, lijkt het aanvaardbaar dit bedrag als 
normtarief te hanteren voor de huisvestingskosten. 

3.6 Materiele kosten 

De laatste kostenpost die onder de loep wordt genomen, betreft de materiele 
kosten van de Halt-bureaus. De materiele kosten per structurele fte verschillen van 
bureau tot bureau. Tabel 3.5 maakt dit duidelijk. 

Om meer inzicht te lu-ijgen in de oorzaken van de verschillen in materiele kosten is 
navraag gedaan bij de bureaus. Een belangrijke oorzaak bleek het al dan niet zelf 
uitvoeren van werkprojecten met jongeren, waarvoor men zelf materiaal en appara-
tuur in huis heeft. Zo zijn er bureaus die beschikken over een eigen busje en/of 
professionele schoonmaakapparatuur, waarmee werkprojecten worden uitgevoerd. 
Bureau A, een bureau met hoge materiele kosten, beschikt bijvoorbeeld over een 
Halt-bus en eigen schoonmaakmateriaal. 
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Tabel 3.5: Materiele kosten* per structurele fte, 1994 

Bureau 	 Materiele kosten 
per structurele fte 

A 	 26.000 
11.000 
11.000 
28.000 ** 

10.000 
15.000 
12.000 
29.000 

Gemiddeld*** 	 18.000 

** 

*** 

Afgerond tot duizend gulden. 
Een eenmalige post van 10.000 gulden, zijnde kosten van de produktie van een voorlichtingsfilm, 
is niet meegerekend. 
Gewogen gemiddelde. 

Bron: Jaarverslagen Halt-bureaus en opgegeven informatie, bewerking 100 

Een tweede oorzaak van verschil is het aandeel voorlichting/preventie. Een bureau 
dat veel doet aan voorlichting en preventie zal hogere materiele kosten hebben. 
Vooral als men zelf ook nog voorlichtingsmateriaal (lespakketten, brochures, films) 
ontwikkelt en produceert. Bureau D had in 1994 eenmalig extra hoge materiele 
kosten doordat men in dat jaar een voorlichtingsfilm heeft gemaakt. Gezien de 
omvang van het bedrag in relatie tot de totale materiele kosten van dat bureau en 
gezien het eenmalige karakter van de uitgave, is besloten deze kostenpost niet mee 
te nemen. Voor andere bureaus die zeiden materiele kosten op dit gebied te heb-
ben, was nadere uitsplitsing niet mogelijk. 

Een derde punt betreffen de bureaukosten en overhead. In de voorgaande para-
graaf werd reeds gemeld dat voor bureaus B geldt dat deze kosten onder 'Huisves-
tingskosten' zijn opgenomen. De in tabel 3.5 opgenomen kostenposten geven der-
halve een onderschatting van de materiele kosten van dit bureau. Daarnaast geldt 
dat het bureau deels gratis gebruik maakt van voorzieningen van de gemeente. Ook 
voor drie andere bureaus, E, G en H, geldt dat niet alle diensten van de gemeente 
volledig worden doorberekend aan het Halt-bureau. Ook hier leidt dit tot een 
onderschatting van de materiele kosten van de betreffende bureaus ten opzichte 
van bureaus waarvoor dit niet geldt. Wanneer voor de vier bureaus waarvoor dit 
probleem niet speelt (A, C, D en F) de gemiddelde materiele kosten per fte wor-
den berekend, resulteert een bedrag van 17.000 gulden per structurele fte. 
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3.7 Normtarief per Halt-medewerker 

De berekende bedragen in de voorgaande paragrafen voor normtarieven voor 
personeel, huisvesting en materieel, kunnen gesommeerd worden tot een normta-
rief voor de kosten per structurele fte van 95.000 gulden. Dit is praktisch gelijk aan 
het in paragraaf 3.3 berekende feitelijk gemiddelde. Dit normtarief wordt als 
uitgangspunt gehanteerd voor de verdere berekeningen. Zoals eerder opgemerkt, is 
het denkbaar dat op beleidsmatige gronden additionele normen worden geformu-
leerd die aanleiding geven tot een ander normtarief. 

Het bedrag van 95.000 gulden per structurele fte is bepaald voor het jaar 1994. 
Voor 1995 bedraagt het normtarief, rekening houdend met loon- en prijsstijging, 
97.200 gulden per structurele fte. 7  

Bij de bepaling van een kostprijs per Halt-afdoening is het nodig een normtarief 
per produktief uur werkzaamheden van een (structurele) Halt-medewerker te bepa-
len. Dit gebeurt door uit te gaan van 40 uur per week per fte en van 52 weken per 
jaar. Uit informatie van de Halt-bureaus bleek dat 40 uur per fte bij de meeste bu-
reaus gebruikelijk is. Waar dit niet het geval was, zijn de in dit hoofdstuk gepre-
senteerde gegevens over fte's omgerekend naar 40 uur. Vakantie, feestdagen en 
ATV zijn hierbij inbegrepen. De tijdschrijfgegevens in hoofdstuk 4 zullen inzicht 
geven in de produktieve en niet-produktieve uren van Halt-medewerkers. In hoofd-
stuk 5 zal, na correctie voor de niet-produktieve uren, een normtarief per produk-
tief uur worden berekend. Dit dient als uitgangspunt voor de, in hetzelfde hoofd-
stuk te berekenen, kostprijs per afdoening. 

Noten 

1. In een geval, waarbij het bureau deel uitmaakt van een stichting, is speciaal op 
verzoek voor dit onderzoek een kostenverbijzondering naar Halt-werkzaam-
heden gemaakt. 

2. Dit was het geval voor bureaus B en E. 

3. In de hoofdtekst wordt noodzakelijkerwijs op zeer gedetailleerde wijze de 
samenstelling van de personeelskosten besproken. Gezien het gemiddeld kleine 
personeelsbestand van Halt-bureaus zou, zonder anonimisering, de privacy van 
de betrokken medewerkers in het geding kunnen komen. 

4. Geprobeerd is te achterhalen welke kosten aan stagiaires konden worden 
toegerekend, zodat de totale kosten daarvoor konden worden gecorrigeerd. Dit 
bleek niet mogelijk. Vermoedelijk gaat het echter om relatief geringe bedragen. 
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5. Overigens is waarschijnlijk, gezien het korte bestaan, de leeftijdsopbouw bij een 
doorsnee-Halt-bureau relatief jeugdig ten opzichte van andere reeds langer 
bestaande instellingen in de collectieve sector. 

6. Exclusief servicekosten zijn deze bedragen 5.700 en 6.650 gulden. 

7. Dit is als volgt berekend. De looncomponent in het normbedrag is gecorrigeerd 
voor de loonontwikkeling in 1995. Volgens CBS gegevens heeft van 1994 op 
1995 een stijging van de contractlonen in de sector overheid plaatsgevonden 
van 1,43 procent. Daar komt de incidentele loonontwikkeling nog bovenop. 
Deze is benaderd door voor 1995 het gemiddelde van de incidentele loonont-
wikkeling te nemen over de periode 1986-1993. Dit bedroeg 0,83 procent. De 
totale loonstijging in 1995 bedroeg daarmee 2,26 procent. 
De componenten voor de huisvestings- en de materiele kosten zijn gecorri-
geerd voor de ontwikkeling van de consumentenprijsindex. Volgens gegevens 
van het CPB zou deze in 1995 2 procent zijn gestegen (Centraal Economisch 
Plan 1996, blz. 369). 
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4 De tijdsbesteding van Halt-medewerkers 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van het tijdschrijfonderzoek. Het tijdschrijf-
onderzoek beoogt kwantitatief inzicht te geven in de tijdsbesteding van de Halt-me-
dewerkers. Op basis daarvan kan een meer nauwkeurige toerekening van kosten 
plaatsvinden dan zonder dit inzicht. 

In de voorgaande hoofdstukken zijn voor acht geselecteerde bureaus gegevens over 
aantallen afdoeningen en kosten per fte gepresenteerd. Oorspronkelijk zou bij al 
deze bureaus ook een tijdschrijfonderzoek worden gehouden. Een bureau, Halt-bu-
reau Breda, zag echter bij nader inzien - op grond van drukke werkzaamheden - af 
van medewerking aan het tijdschrijfonderzoek. De navolgende gegevens hebben 
daarom betrekking op zeven bureaus. 

Een belangrijke voorwaarde voor een betrouwbaar tijdschrijfonderzoek is een 
voldoende lange onderzoeksperiode. Daarom zijn van ieder bureau (geschoonde) 
gegevens verzameld over ten minste een periode van twaalf weken. De gegevens-
verzameling vond plaats in de maanden februari, maart en april 1996. Het tijd-
schrijfformulier dat daarbij is gebruikt, is in bijlage III opgenomen. 

Het hoofdstuk is als volgt ingedeeld. Paragraaf 2 bespreekt eerst het analytische 
kader en de te hanteren methodiek. In paragraaf 3 en 4 wordt daarna beschreven 
waaraan de tijd bij de betreffende Halt-bureaus wordt besteed. Paragraaf 5 ten 
slotte gaat in op de methode om, op basis van de gegevens uit paragrafen 3 en 4, te 
komen tot een standaardafdoening. 

4.2 Analytisch kader 

Produkten 

In het kader van dit onderzoek zijn twee produkten gedefinieerd die de Halt-bu- 
reaus voortbrengen. Het eerste produkt betreft de afdoening van alternatieve 
straffen voor jongeren van 12-17 jaar voor delicten conform de AMvB. Activiteiten 
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die door Halt-medewerkers worden uitgevoerd in verband met de alternatieve 
strafafdoening zijn onder meer het voeren van gesprekken met de jongeren en 
(soms) met hun ouders, de opzet en uitvoering van schaderegelingen, de opzet van 
de Halt-afdoening, de organisatie van werkplekken, de begeleiding van jongeren op 
de werkplekken, enzovoort. Soms worden extra activiteiten voor een client uitge-
voerd, wanneer blijkt dat er jets de aan de hand is. Dit kan bijvoorbeeld zijn het 
actief doorverwijzen (door middel van een brief of telefoontje) van de jongere naar 
een hulpverlenende instantie. Deze extra activiteiten worden in de praktijk `signale-
ring' genoemd. Signalering valt op te vatten als een bijprodukt van afdoening en is 
daarom onder produkt I opgenomen. 

Het tweede produkt betreft preventie en voorlichting. Naast het afdoen van alter-
natieve straffen voeren de Halt-bureaus ook projecten uit die erop gericht zijn veel 
voorkomende criminaliteit onder jongeren te voorkomen. Het voorlichten van 
ouders, jongeren, politie, enzovoort hangt hier nauw mee samen. 

De vraagstelling van het onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de kosten van 
het eerstgenoemde produkt, de afdoeningen. Kosten die verbonden zijn met het 
tweede produkt, preventie en voorlichting, moeten daarom bij de berekeningen 
buiten beschouwing worden gelaten. Met de gegevens uit het tijdschrijfonderzoek 
worden deze kosten afgezonderd. 

Produktieve en niet -produktieve uren 

Ms volgende stap is in de tijdschrijfgegevens onderscheid gemaakt tussen produk-
tieve en niet-produktieve uren. Produktieve uren zijn alle uren die Halt-medewerk-
ers direct of indirect besteed hebben aan de twee gedefinieerde produkten. Niet-
produktieve uren, zoals ziekte, verlof, enzovoort, leiden niet tot produktie. Voor 
het bepalen van het normatieve aantal uren per standaardafdoening worden deze 
daarom niet meegenomen. De kosten verbonden aan niet-produktieve uren dienen 
uiteraard wet te worden meegenomen. Dit zal gebeuren bij de bepaling van de 
kostprijs per uur afdoening aan de hand van de gegevens over niet-produktieve tijd 
van de brede bureaus (hoofdstuk 5). 

Directe en indirecte produktieve uren 

Tevens is een onderscheid gemaakt tussen bestede tijd die direct tot produktie leidt 
en tijdsbesteding die indirect tot produktie leidt. Cruciaal hierbij is de mate van 
samenhang tussen de twee produkten en de betreffende vorm van tijdsbesteding. 
Tijd besteed aan PR en representatie (open dagen, mediacontacten, eigen publica-
ties, enzovoort) en aan Organisatie (archivering, algemeen beleid, intern werkover- 
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leg en dergelijke) valt onder de indirecte uren. Tijd die rechtstreeks aan een afzon-
derlijke afdoening toegeschreven kan worden (zoals het eerste of tweede gesprek 
dat met de jongeren wordt gevoerd of de opzet van de betreffende afdoening) valt 
duidelijk onder de directe tijd. Er is voor gekozen om de tijd die door Halt-mede-
werkers werd besteed aan extern overleg met politie, Officier van Justitie enzovoort 
geheel toe te schrijven aan het produkt afdoeningen. Deze keuze is gemaakt naar 
aanleiding van de gesprekken die wij met de bureaus hebben gevoerd. 

De indirect produktieve uren worden, bij het bepalen van het aantal uren per 
standaardafdoening, omgeslagen over de direct produktieve uren. Dit gebeurt naar 
rato van het aandeel van de beide produkten in de direct produktieve uren. 

De Halt-medewerkers is gevraagd zoveel mogelijk aan te geven aan welke specifie-
ke afdoening de direct produktieve tijd is besteed. Voor de meeste vormen van 
directe produktieve tijdsbesteding was dit ook mogelijk. Voor administratie, reistijd 
en `overige werkzaamheden' in verband met afdoeningen, kon dit vaak niet. Daar-
om is de tijd die hieraan werd besteed omgeslagen over het aantal uren waarvoor 
wel specifieke toerekening mogelijk was. Ook de tijd besteed aan signalering en 
extern overleg wordt op deze wijze omgeslagen. 

Op basis van beide opslagfactoren wordt uiteindelijk voor ieder bureau een opslag-
factor berekend per direct produktief uur dat gekoppeld kan worden aan een 
afzonderlijke afdoening. 

Bepaling gemiddeld direct produktieve tzjd per afdoening 

Per bureau is de gemiddelde direct produktieve tijd per afdoening bepaald. Hierbij 
bleek dat niet van alle afdoeningen de gehele hoeveelheid bestede tijd bekend was. 
Bij aanvang van de tijdschrijfperiode hadden de Halt-bureaus een aantal van de 
afdoeningen waaraan tijd werd besteed namelijk al onder handen. Gedurende de 
tijdschrijfperiode Imam bier nog een aantal bij. Deze werden niet allen gedurende 
de tijdschrijfperiode afgerond. Het voorgaande betekent dat bij een aantal afdoe-
ningen slechts informatie beschikbaar was over een deel van de totale bestede tijd. 
Dit behoeft geen probleem te vormen wanneer verondersteld wordt dat de werk-
druk (het gemiddelde van de instroom en uitstroom van afdoeningen) van een 
bepaald bureau gedurende de tijdschrijfperiode redelijk constant was. 1  Dan kan de 
gemiddeld bestede tijd per afdoening worden bepaald aan de hand van de gemid-
delde werkdruk per bureau. Dit is overigens een gebruikelijke veronderstelling bij 
tijdschrijfonderzoek. 
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Verschillen in werkwijze en per delictcategorie 

Het is denkbaar dat verschillen in werkwijze tussen bureaus en de aard van een 
delict leiden tot verschillen in bestede tijd per afdoening. Uit de gesprekken die wij 
met de bureaus hebben gevoerd, bleek dat de hoofdpunten waarop de werkwijze 
kan verschillen zijn: het al dan niet voeren van een tweede gesprek, het al dan niet 
zelf begeleiden van de jongere en het al dan niet voeren van een eindgesprek. 
Voorts vindt niet altijd schadebemiddeling plaats. 

In hoofdstuk 2 zijn vier categorieen afdoeningen onderscheiden: het `traditionele 
pakket', afdoeningen die vallen onder de delictsuitbreiding, afdoeningen in verband 
met vuurwerk en overige afdoeningen. De werkwijze van een bureau kan per type 
afdoening verschillen. Daarom wordt in het onderzoek niet alleen gekeken naar de 
gemiddeld bestede tijd per afdoening, maar wordt ook per type afdoening bezien of 
de gemiddeld bestede tijd uiteenloopt. 

4.3 Directe en indirecte produktieve tijd 

Deze paragraaf gaat in op de directe en indirect produktieve tijdsbesteding van de 
onderzochte Halt-bureaus. Tabel 4.1 biedt een overzicht. 

De voornaamste conclusie die uit tabel 4.1 kan worden getrokken, is dat gemiddeld 
door de bureaus voor ruim 70 procent van de tijd aan andere zaken wordt besteed 

dan - direct - aan afdoeningen. 

Uit tabel 4.1 blijkt voorts dat de niet-produktieve tijd per bureau sterk varieert: van 
11 tot 39 procent, met een gemiddelde van 18 procent. Daarvan was 1 tot 5 procent 
verzuim door ziekte. Gemiddeld bedroeg het ziekteverzuim 3 procent van de totale 
tijd (exclusief zwangerschapsverlof). Het grootste deel van de overige niet-produk-
tieve tijd betrof verlof wegen vakantie, feestdagen, zwangerschap of ouderschap. 
Tevens zijn koffiepauzes of een personeelsuitje bij de niet-produktieve tijd opgeno-
men. Bij het voorgaande past de kanttekening dat geldt dat, vooral voor ldeine 
bureaus, zwangerschapsverlof of vakantie van een personeelslid tijdens de tijd-
schrijfperiode sterk doorwerkt. Zo heeft bij bureau Gorinchem een personeelslid 
gedurende de hele tijdschrijfperiode ouderschapsverlof opgenomen. Zij werd niet 

vervangen. 2  
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Tabel 4.1: Niet-produktieve en directe en indirecte produktieve tijd (%) bij Halt-
bureaus* 

PRODUKTIEVE T1JD 

Direct produktief 

Flevo- Haarlem Eind- 	Wal- 	OZL 	Gorin- 	Den Getnid- 
land 	 hoven cheren 	 chem 	Haag deld** 

Produkt I 
Afdoening 	 36 	41 	9 	32 	25 	16 	32 	23 
Signalering 	 0 	1 	0 	0 	1 	1 	1 	1 
Extern overleg 	5 	7 	6 	6 	5 	5 	3 	5 
Subtotaal 
produkt I 	 42 	48 	15 	39 	30 	21 	35 	29 

Produkt II 
Preventie 	 3 	2 	21 	9 	1 	2 	9 	10 
Voorlichting 	 5 	2 	8 	4 	6 	6 	2 	5 
Subtotaal 
produkt II 	 7 	5 	29 	13 	7 	8 	11 	15 

Totaal direct 
produktief 	 49 	53 	44 	52 	37 	29 	46 	44 

Indirect pn9duktief 
PR en 
representatie 	2 	1 	1 	4 	1 	2 	2 	2 
Organisatie 	 32 	31 	44 	33 	34 	30 	34 	36 
Totaal indirect 
produktief 	 34 	32 	45 	38 	35 	32 	36 	38 

NIET-PRODUKTIEVE 
TIJD 	 17 	16 	11 	10 	28 	39 	18 	18 

TOTAAL 
BESTEDE TIJD 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 

* Door afronding kan het voorkomen dat de percentages niet tot 100 optellen. 
** Gewogen gemiddelde. 

Bron: Tijdschrijfgegevens Halt-bureaus, bewerking 100 

Ter vergelijking is de gemiddelde niet-produktieve tijd berekend bij een doorsnee 
aantal vakantie-, feest-, atv- en bijzonder verlofdagen en bij een ziekteverzuim van 
2 tot 5 procent. Deze bedroeg: 20-23 procent. 3  Een andere vergelijkingsmaatstaf 
vormt de norm die hiervoor door het ministerie van Financien wordt gehanteerd 
voor departementen (ministerie van Financien, DAR, 1994). Deze bedraagt 24 
procent. 4  Tegen het voorgaande afgezet is het feitelijk gemeten gemiddelde per-
centage niet-produktieve tijd van 18 procent aan de lage kant. Achtergrond hiervan 
is dat de tijdschrijfperiode wat betreft vakantie- en feestdagen niet representatief is 
voor een heel jaar. 
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Wanneer voorts wordt gekeken naar de produktieve tijd, blijkt dat de direct-pro-
duktieve uren bij de meeste bureaus, afgezien van OZL en Gorinchem, 44 tot 52 
procent van de totale tijd in beslag nemen. De direct-produktieve tijd wordt bij alle 
bureaus, op Eindhoven na, voor het grootste deel aan produkt I besteed. De beste-
de tijd aan `afdoening' varieert van 9 tot 41 procent van de totale tijd. Gemiddeld 
over alle bureaus is dit 23 procent. De tijd besteed aan signalering en voorlichting 
is bij alle bureaus marginaal. Ook aan 'extern overleg' wordt niet veel tijd besteed: 

• gemiddeld is dit ruim 5 procent. Gemiddeld wordt aan produkt I 29 procent van de 
tijd besteed. 

Gemiddeld bedraagt de bestede tijd aan produkt II (preventie en voorlichting) 15 
procent van de totale tijd. Hierbij valt vooral op dat Eindhoven veel meer doet aan 
preventie dan de andere bureaus. Vier van de zeven bureaus besteden in de prak-
tijk nauwelijks tijd aan preventie. s  

De indirect produktieve tijd wordt vooral besteed aan een groot aantal verschillen-
de activiteiten die bijdragen aan de organisatie van de bureaus (zie ook het tijd-
schrijfformulier in bijlage III). De meeste bureaus, uitgezonderd Eindhoven, beste-
den hieraan circa eenderde van de totale tijd. Daarvan waren qua tijdsbesteding de 
belangrijkste activiteiten: archiveren, algemeen beleid, werkoverleg, deskundigheids-
bevordering, algemene administratie en organisatie overig. 

Aandelen produkten 

De direct-produktieve uren voor produkt II worden in het onderzoek niet meege-
nomen. Ook de indirect-produktieve tijd die toegerekend kan worden aan produkt 
II blijft buiten beschouwing. Deze toerekening gebeurt naar rato van het aandeel 
van produkt I in het totaal van de produkten van de bureaus. Tabel 4.2 laat dit 
aandeel zien. 

Tabel 4.2: Aandelen van produkt I en produict II in de direct-produktieve uren per 
Halt-burectu 

Produkt I 	85% 	91% 	34% 	75% 	82% 	74% 	77% 	65% 
Produkt II 	15% 	9% 	66% 	25% 	18% 	26% 	23% 	35% 

Totaal 	 ' 100% 	100% 100% 	100% 100% 	100% 100% 100% 

* Berekend aLsihet gewogen gemiddelde van de zeven bureaus. 

Bron: Tijdschrijfgegevens Halt-bureaus 
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Uit tabel 4.2 wordt duidelijk dat de meeste bureaus zo'n driekwart tot viervijfde 
van hun direct-produktieve uren besteden aan produkt I. Haarlem ligt daar jets 
boven. Eindhoven ligt daar met ruim eenderde van de direct-produktieve tijd 
beduidend onder. 

Opslagfactor indirect-produktieve uren 

Met de berekende aandelen van produkt I in de direct-produktieve uren kan voor 
ieder bureau een opslagfactor voor de toegerekende indirect-produktieve uren 
worden bepaald. Deze staan in tabel 4.3. 

Tabel 4.3: Opslagfactor* voor produkt I voor de indirect-produktieve uren per Halt-
bureau (in uren) 

Flevo- Haarlem Eind- Wal- 	OZL 	Gorin- 	Den Gemid- 
land 	 hoven cheren 	 chem 	Haag deld** 

Opslagfactor per direct 
produktief uur 
produkt I 	 1,7 	1,6 	2,0 	1,7 	1,9 	2,1 	1,8 	1,9 

* Berekend als: (toegerekende indirect-produktief + direct-produktief produkt I)/direct-produktief 
produkt I. 

** Gewogen gemiddelde. 

Bron: Tijdschrijfgegevens Halt-bureaus 

Tabel 4.3 laat zien dat de opslagfactor voor PR en organisatie (de indirect-produk-
tieve uren) per direct-produktief uur sterk varieert: van 1,6 tot 2,1 uur. Het gemid-
delde bedraagt 1,9 uur. 

4.4 De direct -produktieve tijdsbesteding aan afdoeningen 

In de voorgaande paragraaf (tabel 4.1) werd duidelijk dat de bureaus gemiddeld 23 
procent van de totale tijd aan de afdoeningen zelf besteden. Deze paragraaf gaat 
dieper in op de tijdsbesteding van Halt-medewerkers aan afdoeningen. Het gaat 
daarbij om zaken als het voeren van gesprekken met de jongeren, het opzetten van 
de afdoening, het begeleiden van de jongeren, enzovoort. Tabel 4.4 laat zien welk 
tijdsbeslag hiermee gepaard gaat. 
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Tabel 4.4: Relatieve tijd (%) besteed aan Afdoening' naar categoric (A tot en met 

X), per Halt-bureau 

Flevo- Haar- Bind- 	Wal- 	OZL Gorin- Den 	Gemid- 
land 	lem 	hoven cheren 	chem 	Haag 	deld•• 

A. Eerste gesprek 	16 	15 	14 	11 	12 	5 	6 	11 
B. Tweede gesprek 	6 	2 	10 	0 	9 	6 	14 	8 
C. Opzet schaderegeling 	1 	4 	2 	5 	1 	4 	2 	2 
D. Opzet Halt-afdoening 	1 	12 	9 	15 	6 	1 	2 	5 
E. Contacten ouders 	1 	4 	2 	7 	2 	2 	1 	2 
F. Organisatie werlcplek 	5 	8 	8 	11 	6 	9 	5 	7 
G. Werkbegeleiding 	10 	2 	9 	0 	8 	37 	23 	13 
H. Uitvoering schadereg. 	0 	4 	3 	4 	1 	7 	1 	2 
L Leerprojecten 	 0 	5 	2 	1 	1 	3 	3 	2 
J. Afronding 	 1 	8 	5 	23 	4 	7 	1 	5 
Subtotaal A Vm J 	41 	63 	65 	77 	52 	82 	58 	58 

K. Adtninistratie 	43 	25 	20 	19 	26 	9 	22 	26 
R. Reistijd afdoening 	12 	1 	7 	1 	17 	7 	13 	9 
X. Afdoening overig 	5 	11 	8 	3 	5 	3 	7 	6 
Subtotaal K Vm X 	59 	37 	35 	23 	48 	18 	42 	42 

Totaal (%)• 	 100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 

• Door afronding kan het voorkomen dat de percentages niet tot 100 optellen. 
** Gewogen gemiddelde. 

Bron: Tijdschrijfgegevens Halt-bureaus, bewerking 100 

Uit tabel 4.4 blijkt dat de administratie die direct samenhangt met afdoeningen 
(bijvoorbeeld correspondentie met de Officier van Justitie naar aanleiding van een 
specifieke afdoening) bij de meeste bureaus de meeste tijd in beslag neemt. Ook 
aan het voeren van het eerste gesprek besteden de meeste bureaus veel tijd. Aan 
contacten met ouders wordt weinig tijd besteed. Dit geldt ook voor het opzetten en 
uitvoeren van schaderegelingen en leerprojecten. 

De tijd die de bureaus besteden aan het tweede gesprek varieert. Over het alge-
meen is dit relatief minder dan voor het eerste gesprek. In sommige gevallen is 
sprake van een wisselwerking met het al dan niet voeren van een afrondend ge-
sprek. Walcheren voert nooit een tweede gesprek, maar voert daarentegen wel 
afrondende gesprekken. Den Haag houdt nooit een afrondend gesprek, maar 
besteedt wel veel tijd aan het tweede gesprek. 

De tijd die de bureaus besteden aan de opzet van de afdoening wisselt sterk. 
Daarvoor is niet zonder meer een verklaring te geven. 

Wat betreft werkbegeleiding valt op dat Gorinchem en Den Haag hier naar ver-
houding zeer veel tijd aan besteden. Walcheren doet dit daarentegen in het geheel 
niet. 
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Sommige bureaus (Flevoland, OZL en Den Haag) hebben veel reistijd in verband 
met afdoeningen. Bij Flevoland en OZL is dit te verklaren doordat zij spreekuren 
op verschillende locaties hebben. 

Bij het voorgaande moet bedacht worden dat verschillen tussen bureaus deels 
kunnen ontstaan door verschillen in de wijze van tijdschrijven. De correspondentie 
met betrekking tot de opzet van een Halt-afdoening bijvoorbeeld, kan worden 
geschreven op D of op K. Dit gegeven maakt een voorzichtige interpretatie van 
geconstateerde verschillen tussen bureaus noodzakelijk. 

Gemiddelde direct-produktieve tijd per afdoening 

Het tijdsbeslag dat gepaard gaat met de categorieen A tot en met J uit tabel 4.4 is 
direct aan een specifieke afdoening toe te schrijven. De bureaus is gevraagd steeds 
aan te geven om welke client het hierbij ging. Voor de overige categorieen (admini-
stratie, reistijd en overig) was dit niet of bijna niet mogelijk. 6  Voor de bestede tijd 
in de categorieen A tot en met J is de `gemiddeld bestede tijd' per afdoening te 
bepalen. Deze gemiddelden worden weergegeven in tabel 4.5. Het totaal aantal 
afdoeningen is, zoals toegelicht in paragraaf 4.2, gebaseerd op het gemiddelde van 
de instroom en de uitstroom van zaken. 7  

Tabel 4.5: Gemiddelde ttjd (uren) per afdoening voor de categorieen A tot en met J 
per Halt-bureau 

Gemiddeld aantal 
uren per afdoening 

* Gewogen gemiddelde 

Bron: Tijdschrijfgegevens Halt-bureaus, bewerking 100 

Flevo- Haar- Bind- Wal- OZL Gorin- Den 	Gemid- 
land 	lem 	hoven cheren 	chem 	Haag deld* 

3,0 	3,7 	1,6 	3,6 	2,5 	5,1 	3,1 	2,9 

De resultaten uit tabel 4.5 wijzen uit dat voor vijf van de zeven bureaus per afdoe-
ning 2,5 tot 3,7 uur wordt besteed aan de activiteiten in de categorieen A tot en 
met J. Eindhoven ligt daar met 1,6 uur per afdoening duidelijk onder en Gorin-
chem komt er met 5,1 duidelijk boven. Gemiddeld voor de zeven bureaus is het 2,9 
uur.8  Het relatief hoge urental van Halt-Gorinchem kan worden verklaard doordat 
dit bureau veel tijd besteedt aan het begeleiden van jongeren (zie ook tabel 4.4). 
Het bureau maakte ten tijde van het onderzoek een rustige periode door en kreeg 
relatief weinig zaken doorverwezen. Omdat de begeleiding groepsgewijs plaatsvindt, 
beinvloedt het geringere aantal verwijzingen alleen de groepsgrootte en niet de tijd 
die aan begeleiding is besteed. 9  

Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven 	 51 



Het zelf begeleiden van jongeren behoeft overigens niet zonder meer tot een hoger 
aantal direct produktieve uren per afdoening te leiden. Een bureau dat relatief veel 
tijd aan begeleiding besteedt is, zoals eerder gezegd, Den Haag. Dit bureau heeft 
een aantal direct produktieve uren per afdoening dat jets boven het gemiddelde 
voor de zeven bureaus ligt. Het cijfer van Den Haag ligt echter onder dat van 
Walcheren en Haarlem, bureaus die beide nauwelijks tijd aan begeleiding besteden. 

Een `gemiddelde' afdoening verhult verschillen die bestaan tussen de onderscheiden 
delicttypen. Voorzover gegevens over het delicttype beschikbaar waren is in tabel 
4.6 een uitsplitsing naar delictsoort gemaakt. Ter vergelijking is tevens het gemid-
delde hierover berekend. Dit is lager dan het in tabel 4.5 gepresenteerde gemiddel-
de, omdat Halt-medewerkers niet voor alle tijd die zij aan activiteiten in de catego-
rieen A tot en met J besteedden, het delicttype van de betreffende afdoening heb-
ben aangegeven. Tabel 4.6 laat dat zien. Het was op grond van een te gering aantal 
zaken niet mogelijk om voor vuurwerkdelicten en overige afdoeningen soortgelijke 
gemiddelden te berekenen. 

Tabel 4.6: Gemiddelde tijd (uren) in de categorieen A tot met J per afdoening naar 

delicttype 

Traditionele delicten 
Delictsuitbreiding 

Gemiddeld** 

Delicttype 
onbekencine  

Totaal gemiddeld 
per afdoening 

** 

S.* 

Bron: Tijdschrijfgegevens Halt-bureaus, bewerking 

Flevo- Haar- Bind- Wal- OZL Gorin- Den 	Gemid- 
land 	lem 	hoven cheren 	chem 	Haag deld.  

2,4 	4,1 	1,2 	3,6 	2,5 	5,5 	2,9 	2,7 
2,1 	2,9 	1,2 	2,5 	2,2 	4,5 	2,4 	2,3 

2,1 	3,1 	1,1 	2,9 	2,2 	5,0 	2,6 	2,3 

0,9 	0,6 	0,5 	0,7 	0,3 	0,1 	0,5 	0,6 

3,0 	3,7 	1,6 	3,6 	2,5 	5,1 	3,1 	2,9 

Gewogen gemiddelde. 
Over (het gemiddelde van de instroom en uitstroom van) alle afdoeningen, inclusief enkele 
afdoeningen in verband met vumwerk en overig. 
In uren per afdoening. 

Tabel 4.6 laat zien dat traditionele delicten over het algemeen meer tijd kosten dan 
vermogensdelicten (delictsuitbreiding). Uit tabel 4.4 bleek dat de opzet en uitvoe-
ring van schaderegelingen relatief een bescheiden tijdsbeslag met zich meebrengen. 
Voorzover Halt-bureaus hieraan tijd besteden, lijkt het blijkens opgave van de 
bureaus vooral te gaan om de traditionele zaken. Dit kan het hogere urental voor 
dat type afdoening deels verldaren. Voor drie bureaus, Haarlem, OZL en Walche- 
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ren, kon de gemiddelde tijd voor schadebemiddeling (voor volledig .  afgeronde 
zaken) worden berekend: deze bedroeg jets meer dan 1 uur. 10  

Voorts blijkt uit tabel 4.6 dat bij verschillende bureaus de cijfers voor het gemid-
deld aantal uren per afdoening voor alle zaken waarvan het .delicttype bekend was 
(derde kolom in de tabel) dicht in de buurt liggen bij de cijfers voor de categorie 
delictsuitbreiding. Dit komt door het relatief grote aantal zaken in die categorie. 

Opslagfactor 

Reeds eerder werd opgemerkt dat de uren die aan de drie categorieen administra-
tie, reistijd en overig zijn besteed niet aan een specifieke afdoening kunnen worden 
gekoppeld. Dit geldt ook voor de uren die zijn geschreven als `Signalering' en 
'Extern overleg' en die worden gerekend tot de directe produktieve uren van 
produkt I. Deze uren worden daarom omgeslagen over alle clienten. Deze `Opslag-
factor voor direct produktieve tijd' wordt in tabel 4.7 weergegeven. Gemiddeld over 
alle bureaus bedraagt de opslagfactor per uur voor de direct produktieve uren in de 
categorieen A tot en met J 2,1. De berekende opslagfactor varieert sterk: van 1,6 
tot 2,8 uur. 

Tabel 4.7: Opslagfactor* voor de direct-produktieve uren per Halt-bureau (in uren) 

Opslagfactor 

* Berekend door het totaal van de direct-produktieve uren voor produkt I te delen op het totaal van 
de uren besteed aan de categorieen A tot en met J. 

Bron: Tijdschrijfgegevens Halt-bureaus 

4.5 Varianten voor een standaardafdoening 

Flevo- Haar- End- Wal- OZL Gorin- Den 	Gemid- 
land 	lem 	hoven cheren 	chem 	Haag deld 

2,8 	1,9 	2,7 	1,6 	2,4 	1,6 	1,9 	2,1 

Naast inzicht in de tijdsbesteding van de Halt-bureaus beoogt het tijdschrijfonder-
zoek tevens een voorstel voor een normatief aantal uren per standaardafdoening te 
ontwikkelen. Hierbij wordt de volgende methode gehanteerd. 

Uitgangspunt vormt het aantal uren dat een Halt-bureau gemiddeld direct besteedt 
aan een specifieke afdoening. Dit varieerde van 1,6 tot 5,1 uur en was gemiddeld 
2,9 uur (tabel 4.5). Dit getal wordt vermenigdvuldigd met een opslagfactor voor 
indirect-produktieve uren en voor die direct-produktieve uren die niet rechtstreeks 
tot een specifieke afdoening waren te herleiden. Deze opslagfactor werden gepre- 
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senteerd in de tabellen 4.3 en 4.7. Omwille van de eenvoud worden ze omgerekend 
tot 66n opslagfactor. Deze staat weergegeven in tabel 4.8. 

Tabel 4.8: Opslagfactoren per Halt-bureau (in uren) 

Flevo- Haar- Eind- Wal- OZL Gorin- Den 	Gemid- 
land 	lem 	hoven cheren 	chem 	Haag deld** 

Opslagfactor voor 
indirecte uren 	 1,7 	1,6 	2,0 	1,7 	1,9 	2,1 	1,8 	1,9 
Opslagfactor voor 
directe uren 	 2,8 	1,9 	2,7 	1,6 	2,4 	1,6 	1,9 	2,1 

Totale opslagfactor* 	4,8 	3,0 	5,3 	2,7 	4,6 	3,5 	3,4 	4,0 

• Berekend als: indirecte opslagfactor x directe opslagfactor 
** Gewogen gemiddelde. 

Bron: Tijdschrijfgegevens Halt-bureaus 

Met de opslagfactor kan worden berekend hoeveel tijd een Halt-bureau per afzon-
derlijke afdoening besteed. Dit gebeurt in tabel 4.9. 

Tabel 4.9: Indirect en direct produkfieve uren per afdoening per Halt-bureau. 

Directe uren per afdoening 	3,0 	3,7 	1,6 	3,6 	2,5 	5,1 	3,1 	2,9 
Opslagfactor per uur 	4,8 	3,0 	5,3 	2,7 	4,6 	3,5 	3,4 	4,0 

Totaal torn per afdoening 	14,4 	11,1 	8,5 	9,8 	11,7 17,8 	10,6 	11,4 

Bron: Tijdschrijfgegevens Halt-bureaus 

Flevo- Haar- End- Wal- OZL Gorin- Den 	Gemid- 
land 	lem 	hoven cheren 	chem 	Haag deld** 

Uit tabel 4.9 blijkt dat de Halt-bureaus in totaal gemiddeld 11,4 uren aan een 
afdoening besteden. De spreiding hierin bedraagt: -25 procent tot +56 procent. 11  

Aan de hand van het berekende totaal aantal uren per afdoening kunnen varianten 
voor een standaardafdoening worden ontwikkeld. Te denken valt aan het laagste, 
het gemiddelde en het hoogste urental. Deze varianten dienen als uitgangspunt 
voor de in het volgende hoofdstuk te berekenen kostprijs per afdoening. De inge-
zette produktieve uren per afdoening is een indicator voor de efficiency. Bij de 
keuze voor de varianten dienen naast overwegingen van efficiency ook overwegin-
gen een rol te spelen die de effectiviteit van de werkwijze van de onderzochte 
bureaus betreffen. Al eerder is echter opgemerkt dat over de mate van effectiviteit 
van de verschillende werkwijzen van Halt-bureaus nog geen inzicht bestaat. 
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Noten 

1. Deze methode veronderstelt tevens dat de doorlooptijd van afdoeningen niet te 
zeer varieert en dat de bestede tijd per afdoening niet te zeer ongelijk in de 
tijd is verdeeld. 

2. Overigens beinvloedt het hoge percentage niet-produktieve uren van Gorin-
chem het gemiddelde voor de zeven bureaus niet veel gezien de relatief gerin-
ge omvang van Halt-bureau Gorinchem. Exclusief Gorinchem bedroeg het 
gemiddelde percentage niet-produktieve uren 16 procent. 

3. Een jaar telt gemiddeld 261 doordeweekse dagen. Bij 25 'vakantiedagen, 7 
feestdagen, 13 atv-dagen (overeenkomend met een werkweek van 38 uur), 2 
bijzonder-verlofdagen en een ziekteverzuim van 2 tot 5 procent telt een jaar 52 
tot 60 niet-produktieve werkdagen. Dit is 20 tot 23 procent van 261 dagen. 

4. De aangehaalde norm gaat uit van 62 dagen afwezigheid in verband met feest-
dagen (6), adv-dagen (12), vakantiedagen (25) en ziektedagen (19; overeenko-
mend met een verzuimpercentage van 7,5). 

5. Overigens schatten de Halt-bureaus in de gesprekken die wij met hen voerden 
het aandeel preventie in bun tijdsbesteding vaak hoger in, namelijk in de orde 
van 15 tot 30 procent. 

6. Zoals eerder opgemerkt kunnen verschillen tussen bureaus deels ontstaan door 
verschillen in de wijze van tijdschrijven. Dit geldt ook voor de berekening van 
de gemiddelde tijd per afdoening. Een bureau dat relatief veel schrijft op K, 
komt op een lagere gemiddelde tijd per afdoening (omdat de categorie K bier 
nog buiten beschouwing blijft) dan wanneer datzelfde bureau niet veel schrijft 
op K (en in plaats daarvan op een andere (sub)categorie). Voor de (in para-
graaf 4.5) te berekenen totale tijd per afdoening maakt dit overigens niet uit. 

7. De gebruikte formule is: (Aantal volledige zaken) + 1/2 (het aantal zaken dat 
voor de tijdschrijfperiode was begonnen + het aantal begonnen, maar niet-
afgeronde zaken). 

8. Exclusief Gorinchem: 2,7 uur. 

9. Uit navraag bij Halt-Gorinchem bleek dat er in de onderzoeksperiode relatief 
weinig Halt-waardige delicten zijn gepleegd. De contacten met de politie, die 
de jongeren moeten doorverwijzen, worden als goed ervaren. De verwijsprak-
tijk van de politie is volgens Halt-Gorinchem in de periode niet veranderd. 
Het ging hierbij vooral om de laatste periode van het tijdschrijven bij Gorin-
chem. Over de eerste 9 weken van de tijdschrijfperiode bedroeg het gemiddeld 
aantal bestede uren per afdoening 3,4. Dit getal wijkt minder af van de resulta-
ten van de andere bureaus. 

10. De variatie is echter groot: het minimum is 0,0 uur en het maximum is 6,7 uur. 

11. Exclusief Gorinchem bedraagt de tijd die bij de overige zes bureaus gemiddeld 
in totaal voor een afdoening benodigd is 11,1 uur. Dit is praktisch gelijk aan 
het eerder berekende gemiddelde. De spreiding rond het gemiddelde wordt 
dan, uiteraard, minder groot: -23 procent tot +30 procent. 
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5 De landelijke structurele kosten 
van Halt-afdoeningen 

5.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat in op de landelijke structurele kosten van Halt-afdoeningen 
voor het jaar 1995. De bouwstenen hiervoor vormen de in de vorige hoofdstukken 
gepresenteerde gegevens. In hoofdstuk 2 zijn de onder- en de bovengrens voor het 
potentiele volume Halt-afdoeningen voor het jaar 1995 aangegeven. Hoofdstuk 3 
stelde een normtarief voor per fte Halt-medewerker, dat te zamen met de resulta-
ten uit het tijdschrijfonderzoek (hoofdstuk 4), gebruikt kan worden voor de kost-
prijs per afdoening. 

De indeling van het hoofdstuk is als volgt. Paragraaf 5.2 gaat in op een kostprijs 
per afdoening. Met behulp daarvan worden in de derde paragraaf de landelijke 
structurele kosten berekend. De laatste paragraaf bevat een aantal afsluitende 
opmerkingen en doet enkele aanbevelingen. 

5.2 Kostprijs per afdoening 

In hoofdstuk 3 werd een voorstel ontwikkeld voor de normkosten per fte Halt-me-
dewerker. Deze zijn voor het jaar 1995 97.200 gulden per fte. Voor het bepalen van 
een kostprijs per afdoening dient als eerste stap een normtarief per produktief uur 
te worden vastgesteld. Uit het tijdschrijfonderzoek bleek dat 18 procent van de 
totale geregistreerde tijd van Halt-medewerkers niet produktief was. Bij een verge-
lijking met alternatieve berekeningen bleek dit percentage aan de lage kant (para-
graaf 4.3). Met name het relatief geringe aantal verlofdagen in de tijdschrijfperiode 
is hieraan debet. Daarom wordt voor de berekening van een normtarief per pro-
duktief uur uitgegaan van een plausibeler percentage van 21 procent niet-produk-
tieve tijd. 1  Het normtarief komt daarmee op 59 gulden per produktief uur. 

Het vorige hoofdstuk sloot af met enkele suggesties voor varianten voor een stan-
daardafdoening. Het ging om het laagste, het gemiddelde en het hoogste gemeten 
aantal produktieve uren per afdoening. De laagste en gemiddelde gemeten waarde 
bedroegen respectievelijk 8,5 en 11,4 uur. Het hoogste aantal produktieve uren per 
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afdoening (17,8) werd bij Halt-bureau Gorinchem gemeten. Zoals eerder opge-
merkt, had dit bureau echter gedurende het laatste deel van de tijdschrijfperiode 
praktisch geen instroom van clienten. Hierdoor viel het gemeten aantal produktieve 
uren per afdoening relatief hoog uit. Tegen deze achtergrond is de gemeten waarde 
bij Gorinchem niet bruikbaar om een variant voor de kostprijs van een Halt-afdoe-
ning te onderbouwen. Daarom is gekozen voor de op een na hoogste gemeten 
waarde. Deze bedraagt 14,4 uur en is gemeten bij Halt-bureau Flevoland. 

Ter informatie staat in tabel 5.1 weergegeven met hoeveel afdoeningen per fte 
Halt-medewerker de varianten voor een standaardafdoening corresponderen. 

Tabel 5.1: 	Afdoeningen per fte Halt-medewerker 

Bron: 100 

Produktieve uren 
per afdoening 

Produktieve uren 	Aantal afdoeningen 
per fte Halt-medewerker 	per fte Halt-medewerker 

Laag 	 8,5 	 1.650 	 194 
Gemiddeld 	11,4 	 1.650 	 145 
Hoog 	 14,4 	 1.650 	 115 

Gebruikmakend van het berekende normtarief van 59 gulden per uur kan de 
kostprijs voor de varianten worden berekend. Tabel 5.2 laat dit zien. 

Tabel 5.2: Varianten voor de kostprijs per afdoening (guldens), 1995 

Bron: 100 

Produktieve uren 	Normtarief per 	Kostprijs 
per afdoening 	produktief uur 	per afdoening 

Laag 	 8,5 	 59 	 501 
Gemiddeld 	 11,4 	 59 	 672 
Hoog 	 14,4 	 59 	 847 

De kostprijs in de variant met het gemiddeld aantal produktieve uren per afdoe-
ning is blijkens tabel 5.2 eenderde hoger dan de kostprijs met het laagste aantal 
produktieve uren per afdoening. De hoogste kostprijs is bijna 70 procent hoger dan 
de laagste kostprijs. 

De kostprijzen in tabel 5.2 zijn gebaseerd op een normtarief per produktief uur en 
op de feitelijke gemeten waarden voor de produktieve uren per afdoenirtg. Voor 
het bepalen van een normatieve kostprijs per afdoening zou aan de gepresenteerde 
waarden voor het aantal produktieve uren per afdoening een norm dienen te 
worden ontleend. 
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Bij deze keuze spelen verschillende factoren een rol. Het laagste aantal produktieve 
uren per afdoening is gemeten bij bureau Eindhoven, een bureau dat relatief veel 
zaken afdeed. Het is goed denkbaar dat schaalvoordelen hier een rol spelen. 2  An-
dersom was bij Halt-Gorinchem duidelijk sprake van schaalnadelen. Het optreden 
van schaalvoordelen pleit in principe voor een zekere minimale schaal voor Halt-
bureaus. Het is gezien het aantal geringe aantal cases echter niet mogelijk om 
`harde' uitspraken hierover te doen. Andere factoren betreffen de arbeidsintensiteit 
van de gekozen methode van afdoen en verschillen in efficiency. Zo had Walcheren, 
na Eindhoven, het geringste aantal produktieve uren per afdoening. Schaalvoorde-
len spelen hier geen rol: het aantal zaken dat Walcheren in de tijdschrijfperiode 
verwerkte bedroeg .  ongeveer eenderde van dat van Eindhoven. Achtergrond lijkt 
eerder te zijn dat Walcheren niet zelf de clienten begeleidt en dat dit bureau een 
relatief hoog percentage direct-produktieve uren had. Een combinatie van factoren 
lijkt een rol te spelen bij Den Haag. Dit bureau deed in de tijdschrijfperiode bijna 
evenveel delicten af als Eindhoven en begeleidt veel zelf. Het aantal produktieve 
uren per afdoening lag bij Den Haag iets onder het gemiddelde. Dit lijkt te kunnen 
worden verklaard door een cornbinatie van optredende schaalvoordelen en de 
keuze voor het relatief arbeidsintensieve zelfbegeleiden. Ook bureau Flevoland had 
relatief veel afdoeningen in de tijdschrijfperiode en besteedde veel tijd aan begelei-
ding. Het aantal produktieve uren per afdoening komt bij dit bureau echter hoog 
uit. Dit kan duiden op een geringere efficiency dan bij bureau Den Haag, mogelijk 
voortvloeiend uit het feit dat Flevoland een nog jong bureau is. Een andere factor 
betreft de produktmix van de bureaus. Uit de resultaten van het tijdschrijfonderzoek 
bleek dat traditionele afdoeningen over het algemeen meer tijd kosten dan afdoe-
ningen die vallen onder de delictsuitbreiding. Een bureau dat naar verhouding veel 
traditionele delicten afdoet, zal daarom ceteris paribus een hoger gemiddeld aantal 
produktieve uren per afdoening hebben. 

Uit het voorgaande blijkt dat veel factoren een rot spelen bij de hoogte van het 
aantal produktieve uren per afdoening. De onderzoeksres -ultaten laten een eendui-
dige keuze voor een standaardafdoening niet toe. Hier komt nog bij dat tevens de 
effectiviteit van de wijze van afdoen van delicten in ogenschouw zou moeten worden 
genomen. Zo is het denkbaar dat een naar verhouding arbeidsintensieve methode 
van afdoen leidt tot minder recidive (bijvoorbeeld omdat meer individuele aan-
dacht aan de clienten wordt besteed) dan een minder arbeidsintensieve werkwijze. 
In hoofdstuk 4 werd echter al aangegeven dat bier geen inzicht over bestaat. Ge-
zien het voorgaande zullen bij de verdere berekeningen steeds de drie varianten 
voor de kostprijs per afdoening worden gehanteerd. 

Een uitzondering moet worden gemaakt voor afdoeningen in verband met vuur-
werkdelicten. De boven weergegeven aantallen uren per afdoening zijn bepaald op 
basis van gegevens voor een periode waarover weinig vuurwerkdelicten werden 
afgedaan. Uit onze gesprekken met Halt-bureaus bleek dat de afdoening van vuur- 
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werkdelicten in vergelijking met andere type afdoeningen weinig arbeidsintensief is. 
Dit itnpliceert dat het aantal direct produktieve uren per specifieke vuurwerkafdoe-
ning gering zal zijn. 3  Anderzijds gelden de in hoofdstuk 4 berekende opslagen per 
direct produktief uur ook voor vuurwerkafdoeningen. Het een en ander afwegend 
lijkt het reeel voor vuurwerkafdoeningen in elke variant de laagste kostprijs (501 
gulden) te hanteren. 

Ten slotte is als proef op de som bezien of met behulp van vorenstaande gegevens 
een goede benadering kan worden verkregen van het beschikbare landelijk budget 
voor 1995. Dit geeft inzicht in de robuustheid van de gegevens die verkregen zijn 
uit het onderzoek en in de plausibiliteit van de gemaakte veronderstellingen voor 
de niet-produktiviteit en de kostprijs voor vuurwerkafdoeningen. 

De kosten van het gerealiseerde landelijke volume afdoeningen in 1995 kunnen 
worden benaderd met behulp van de gemiddelde kostprijs per afdoening (672 
gulden) en de lage kostprijs (501 gulden) voor vuurwerkafdoeningen. Tabel 5.3 laat 
zien dat dan een bedrag van bijna 11 miljoen resulteert. Rekening houdend met de 
geraamde kosten voor preventie (5,8 miljoen gulden) 4, kunnen de totale landelijke 
kosten 1995 worden geraamd op 16,8 miljoen gulden. 

Tabel 5.3: Vergehjking beschikbaar budget en geraamde kosten op basis van gereali-
, 	seerd volume Halt-afdoeningen, 1995 

Kosten afdoeningen, excl. vuurwerk 	13.781 	672 	9,3 
Vuurwerkafdoeningen 	 3.404 	501 	 1,7 
Totale geraatnde kosten ajdoeningen 	17.185 	 11,0 

Geraamde kosten preventie 	 5,8 

Totaal geraamde kosten Halt 	 16,8 

Beschikbaar landelijk budget 	 16,8 

Bron: 100 en Halt-Nederland 

Gerealiseerd 	Kostprijs per 	Kosten 
volume 	afdoening (gld.) 	(mm. gld.) 

Volgens opgave van Halt-Nederland bedroeg het feitelijk beschikbare landelijke 
budget in 1995 ook 16,8 miljoen gulden.5  Hierbij is verondersteld dat de extra 

middelen (2 miljoen gulden) die eind 1995 beschikbaar kwamen pas in 1996 door 

Halt-bureaus zijn uitgegeven. De extra middelen zijn dus niet opgenomen in het 
genoemde landelijke budget van 16,8 miljoen gulden. Uit tabel 5.3 blijkt dat de 
landelijke kosten van de Halt-bureaus in 1995 goed geraamd kunnen warden met 
de gehanteerde kostprijzen en de onderzoeksresultaten voor de tijdsbesteding aan 

preventie. 
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Het in tabel 5.3 genoemde bedrag van bijna 11 miljoen gulden aan geraamde 
kosten van het gerealiseerde landelijk volume Halt-afdoeningen dient in de verdere 
berekeningen als referentiekader. 

5.3 De kosten van het potentiele volume Halt -afdoeningen 

In hoofdstuk 2 werd ingegaan op het potentiele volume Halt-afdoeningen voor 
1995. Het potentiele volume afdoeningen 1995 is daarbij berekend met behulp van 
drie mogelijke waarden voor het aantal afdoeningen per 1.000 jongeren. 

Hierna worden de kosten berekend van het potentiele volume Halt-afdoeningen 
dat bepaald is met de gemiddeld gemeten waarde van het aantal afdoeningen per 
1.000 jongeren van de brede bureaus. Het gaat hier om 23.900 afdoeningen, waar-
van 5.000 voor vuurwerk. Tabel 5.4 laat de kosten zien. 

Tabel 5.4: Kosten potentieel volume Halt-afdoeningen 23.900 in 1995 

Lage 	501 	18.900 	9,5 	2,5 	12,0 	1,0 	+9% 
kostprijs 
Gemiddelde 
kostprijs 	672 	18.900 	12,7 	2,5 	15,2 	4,3 	+39% 
Hoge 
kostprijs 	872 	18.900 	16,0 	2,5 	18,5 	7,6 	+69% 

* Potentieel aantal vuurwerkafdoeningen: 5.000 

Bron: 100 

Kost- 	Potentieel Kosten 	Kosten 	Totale 	Verschil 	Idem, 
prijs 	volume 	 vuurwerk* kosten 	t.o.v. 	procen- 

excl. 	 realisatie 	tueel 
(gld.) 	vuurwerk 	(mln. gld.) (mln. gld.) (min. gld.) 	(mln. gld.) 

Tabel 5.4 laat zien dat de kosten van het potentiele volume Halt-afdoeningen in 
1995, afhankelijk van de hoogte van de kostprijs, 12 miljoen tot 18,5 miljoen gulden 
bedragen. In vergelijking met de geraamde kosten van het gerealiseerde volume 
(11,0 miljoen gulden) is sprake van een toename van 1 tot 7,6 miljoen gulden. 

De andere twee varianten uit hoofdstuk 2 dienen te worden opgevat als de band-
breedte voor de landelijke kosten van het potentiele volume Halt-afdoeningen in 
1995. De ondergrens wordt daarbij aangegeven door de gemeten waarde in 1995 
voor het aantal afdoeningen per 1.000 jongeren bij Flevoland. Bij de ondergrens is 
het potentiele volume Halt-afdoeningen ongeveer gelijk aan het in 1995 gereali-
seerde volume. De bovengrens weerspiegelt de situatie bij Halt-Haarlem, een 
bureau dat in 1995 ruim twee keer zo veel afdoeningen per 1.000 jongeren verricht-
te als landelijk gemiddeld. 
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Uit de berekeningen in bijlage IV blijkt dat de bandbreedte rand de in tabel 5.4 
berekende kosten aanzienlijk is. 

5.4 Afsluitende opmerkingen 

In het voorgaande is een aantal varianten gepresenteerd voor de landelijke structu-
rele kosten van Halt-afdoeningen in 1995. Uitgangspunt hiervoor vormde een 
potentieel landelijk volume van 23.900 afdoeningen in 1995. Gebleken is dat, afhan-
kelijk van de gehanteerde kostprijs, de landelijke structurele kosten 1 miljoen tot 
7,6 miljoen gulden hoger uitvallen dan de huidige kosten van circa 11 miljoen 
gulden. De bandbreedte rand het genoemde potentiele volume is aanzienlijk. 

Met het onderzoek is een eerste stap gezet op weg naar een normatieve kostprijs 
voor Halt-afdoeningen. Duidelijk is geworden dat bij het vaststellen daarvan ver-
schillende, op elkaar inwerkende factoren een rol spelen. Het gaat hier am schaal-
grootte, de arbeidsintensiteit van de gekozen werkwijze, de produktmix, efficiency 
en de effectiviteit van de methode van afdoen. Het is aanbevelenswaardig te komen 
tot een verdere normering door de gehanteerde procedures bij afdoening verder te 
strootnlijnen. Concreet betekent dit dat de verschillen in het aantal produktieve 
uren per afdoening zouden moeten warden teruggebracht, zodat kostprijsverschillen 
minder groat warden. Nog ontbrekend inzicht in de effectiviteit van verschillende 
wijzen van afdoening kan ook bijdragen aan de keuze voor een bepaalde kostprijs. 
Dit vereist meerjarige informatie over de feitelijke kosten per (type) afdoening, die 
bijvoorbeeld door monitoring kan warden gegenereerd. In het verlengde hiervan 
verdient het aanbeveling over enkele jaren, als de Nederlandse Halt-bureaus allen 
volgroeid zijn en een breed palcket bieden, de kostprijs per afdoening opnieuw te 
evalueren. 

Noten 

1. De berekeningen zijn gebaseerd op 1.650 produktieve uren per Halt-medewer-
ker. Dit komt overeen met 79 procent van (261*8=)2.088 uren per jaar. Uitge-
gaan is van 21 procent niet-produktieve uren. Dit komt overeen met gemiddeld 
47 niet-produktieve dagen op grand van vakantie, feestdagen, bijzonder verlof 
en atv en een ziekteverzuimpercentage van 3 procent (het feitelijk gemeten ge-
middelde bij de Halt-bureaus). 

2. Voor de goede orde: het gaat hier am de schaal van produktie (het aantal 
afdoenirtgen per bureau en niet om het aantal fte per bureau. Van schaalvoor-
delen is sprake wanneer een toename van de produktie samengaat met een 
minder dan evenredige toename van de ingezette middelen. Hierbij wordt 
uitgegaan van een constante kwaliteit. 
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3. Een indicatie hierover kan worden ontleend aan de tijdschrijfgegevens over het 
(beperkte) aantal afdoeningen voor vuurwerk bij de zeven bureaus. Het bleek 
dat voor dit type afdoeningen gemiddeld 0,5 tot 1,7 direct produktief uur per 
afdoening benodigd.was. 

4. Volgens de resultaten van het tijdschrijfonderzoek besteden Halt-medewerkers 
gemiddeld 35 procent van hun tijd aan preventie. Met behulp van dit percenta-
ge en met de normkostprijs per produktief uur van 59 gulden kunnen de lande-
lijke kosten voor preventie worden geraamd. Deze zijn berekend als: 11,0 
miljoen gulden x (0,35/0,65). 

5. Dit bedrag bestaat uit 8.446.968 gulden (deels geschatte) gemeentelijke bijdra-
gen (begrotingscijfers) en 8.335.703 gulden rijksbijdrage (begrotingscijfer) 
(opgave Halt-Nederland). 

Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven 	 63 



Literatuur 

Centraal Planbureau, 1996, Centraal economisch plan, Den Haag, SDU. 

Centraal Bureau voor de Statistiek, statistiek bevolking en statistiek van arbeid en 
lonen, opgevraagde gegevens. 

Halt-Nederland, 1994, Landelyk overzicht van aantallen clienten per Halt-bureau over 
1992, Leiden. 

Halt-Nederland, 1995, Landelijk overzicht van aantallen clienten per Halt-bureau over 
1994, Leiden. 

Halt-Nederland, diverse opgevraagde gegevens. 

Jaarverslagen Haltbureaus. 

Kruissink, M. en C. Verwers, 1989, Halt: een altematieve aanpak van vandalisme, 
Gouda, Quint BV. 

Lijesen, M., C. Sips en H. de Groot, 1995, Naar behoefte verdeeld, Reeks nr. 74, 
Den Haag, Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven. 

Ministerie van Financien, Directie Accountancy Rijksoverheid, 1994, DAR-Tarie-
venhandleiding 1995, Den.Haag. 

Raad voor de Gemeentefinancien, 1994, Advies over Besluit aanwtjzing Halt-feiten, 
Rgf, 03.00/002.003. 

Staatsblad, 1995, nr. 62, Besluit aanwijzing Haltleiten. 

Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven 	 65 



Bijlage I 

Indeling delicten 

Bij de onderverdeling van de delicten in de categorieen `traditioneer, `delictsuit-
breiding', `vuurwerk' en `overig' is de volgende indeling gehanteerd: 

1. Onder `traditionee is gerangschikt: 
- Baldadigheid (424 Sr.) 
- Brandstichting (157 Sr.) 
- Graffiti/bekladding 
- Vernieling/Openlijk geweld tegen goederen (350 en 141 Sr.) 
- Vernieling (d.m.v. vuurwerk) 
- Voetbalvandalisme (141 of 350 of 424 Sr.) 
- Zich bevinden op verboden terrein (461) 

2. Onder `delictsuitbreiding' is gerangschikt: 
- Diefstal (ook poging tot diefstal) en diefstal d.m.v. braak of inklimming (Sr. 

310, 311sub4, 321, 416 en 417bis) 
- Heling (416/417) 
- Illegaal collecteren (326 Sr) 
- Oplichting 
- Verduistering 
- Winkeldiefstal (ook prijskaartjes verwisselen) (326 Sr) 

3. Onder `vuurwerk' is gerangschikt: 
- Vuurwerk afsteken buiten de toegestane tijden, vuurwerk voorhanden hebben 

buiten de toegestane tijden en vuurwerk voorhanden hebben dat niet voldoet 
aan de gestelde eisen (lokale APV, Wet milieu-gevaarlijke stoffen) 

4. Onder `overig' is gerangschikt: 
- Dierenmishandeling/dierenkwelling 
- Eenvoudige mishandeling (Sr 300.1) 
- Huisvredebreuk/lokaalvredebreuk (Sr 138, 139) 
- Valsheid in geschrifte (Sr 225) 
- Verboden wapenbezit 
- Verkeersdelicten (onder andere `joy-riding') 
- Overige delicten 
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Bijlage II 

Tabel B.1: Aantallen afdoeningen naar categorie en aandeel delictsuitbreiding voor 40 
Haltbureaus, 1994 

Bureau Traditio- 	Delicts- 	Vuurwerk Overig Totaal 	Aandeel delicts- 
neel 	uitbreiding 	 uitbreiding in 

totaal, excl. 
vuurwerk (perc.) 

Roennond 	71 	0 	34 	0 	105 	0 
Eemland 	 83 	0 	10 	8 	101 	0 
Venray 	 61 	 o 	17 	0 	78 	0 
Weert 	 18 	1 	 5 	1 	25 	5 
Venlo 	 66 	7 	36 	3 	112 	9 
Groningen 	85 	10 	145 	0 	240 	11 
Drenthe 	 71 	29 	30 	0 	130 	29 
Enschede 	82 	39 	31 	2 	154 	32 
Krimpenerwaard 	31 	17 	53 	2 	103 	34 
Arnhem 	 57 	34 	45 	3 	139 	36 
Rotterdam 	231 	140 	178 	11 	560 	37 
West.mijnstr. 	77 	78 	19 	54 	228 	37 
Zuid-Holland Nrd 246 	162 	248 	23 	679 	38 
Oosterschelderegio 	62 	58 	2 	26 	148 	40 
West-Brabant 	106 	80 	41 	15 	242 	40 
Delft 	 92 	68 	85 	5 	250 	41 
Waterweg NW 	83 	83 	104 	19 	289 	45 
Spijkenisse e.o. 	103 	118 	98 	42 	361 	45 
Rijnmond-Zuid 	33 	28 	87 	o 	148 	46 
Dordrecht 	151 	136 	160 	8 	455 	46 
Zwolle 	 94 	98 	36 	o 	248 	46 
Arr.Haarlem, 
excl. Haarlem* 	228 	218 	117 	12 	575 	48 
MiddenTwente 	48 	71 	17 	26 	162 	49 
Nijmegen 	78 	77 	83 	2 	240 	49 
Helmond 	72 	95 	95 	21 	283 	51 
Tiel 	 60 	62 	49 	0 	171 	51 
Amsterdam/ 
Amstelland 	160 	179 	79 	6 	424 	52 
Tilburg 	 127 	171 	16 	21 	335 	54 
Zoetenneer 	41 	57 	45 	5 	148 	55 
Stedendriehoek 	188 	270 	105 	10 	573 	58 
Gouda 	 45 	70 	44 	0 	159 	61 
Den Bosch e.o. 	55 	142 	33 	20 	250 	65 
Cap. aid IJssel 	7 	37 	27 	10 	81 	69 
Oss 	 38 	101 	19 	6 	164 	70 
Vallei/Heuvelrug 	46 	121 	35 	4 	206 	71 
Friesland 	55 	235 	26 	4 	320 	80 

Totaal 40 bureaus 3151 	3092 	2254 	369 	8886 	47 

* Dit zijn Umond-Noord, Kennemerland Zuid, Velsen, Zaanstreek en Waterland. 

Bron: Jaarverslagen bureaus; bewerking 100. 
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Algemene gegevens afdoening 

Mminfstratle  Sehade 
bemidddling 

ja nee 

begeleiden 

ja nee 
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Hoofd categorieen:  
1 Afdoening 
2 Signalering 
3 Preventie 
4 Voorlichting 
5 Representatie en PR 
6 Structureel (extern) overleg 
7 Organisatie 
8 Ziekte/verlof 

Subcategorie 

Tijdregistratiemodel voor de Haltbureaus 

J. 
Afdoening 

a Eerste gesprek voeren 
b Tweede gesprek voeren 
c Opzet schaderegeling 
d Opzet Haltafdoening 
e Contacten met ouders/verzorgers 
f Organisatie werkplekken 
g Werkbegeleiding 
h Uitvoering schaderegeling 
i Voorbereiding/uitvoering leerprojecten 
j Afronding (by. afsluitend gesprek) 
k Administratie en (standaard-)correspondentie 
r Reistijd afdoening 
x Afdoening overig 

2 Signalering 
a Extra activiteiten vopr individuele clienten 
b Extra activiteiten voor groepen clienten 
c Verwijzing 
d Reistijd signalering 
x Signalering overig 

3 Preventie 
a Organisatie preventieprojecten 
b Uitvoering preventieprojecten 
c Reistijd preventie 
x Preventie overig 
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4 Voorlichting 
a Basisonderwijs 
b Voortgezet onderwijs 
c Scholen overig 
d Informatief doelgroep jongeren 
e Informatief doelgroep ouders 
f Informatief overige doelgroepen 
g Instructie politie 
h Instructie werkplekken 
i Instructie overig 
r Reistijd voorlichting 
x Voorlichting overig 

5 Representatie en PR 
a Voor specifieke doelgroepen 
b Mediacontacten 
c Contacten met derden 
d Eigen publicaties 
✓ Reistijd presentatie en PR 
x Representatie overig 

6 Structureel (extern) overleg 
a Overleg gemeenten 
b Overleg politiek 
c Overleg OM 
d Overleg Haltbureaus regionaal 
e Overleg Halt Nederland 
✓ Reistijd structureel overleg 
x Overleg overig 

7 Organisatie  
a Receptie (bezoekers, telefoon) 
b Behandeling ingaande/uitgaande post 
c Archiveren 
d Notuleren/verslaglegging 
e Kleine kas 
f Buro: beheer/aanschaf/onderhoud 
g Financien: begroting en financieel beheer 
h Bestuur/Begeleidingscommissie 
i Algemeen beleid 
j Personeelszaken 
k Werkoverleg 
1 Automatisering/systeembeheer 
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m Deskundigheidsbevorming 
n Literatuur 
o Algemene administratie en correspondentie 
x Organisatie overleg 

8 Ziekte/verlof 
a Dokter/tandartsbezoek 
b Ziek 
c Verlof 
d Vastgestelde vrije dagen 
e Bijzonder verlof 
f Samenzijn (koffie/thee, dagje uit, etc.) 
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Bijlage IV 

Berekening kosten ondergrens en bovengrens potentieel volume Halt-afdoe-
ningen 

Tabel IVa: Kosten potentieel volume 17.100 in 1995 

Kost- 	Potentieel Kosten 	Kosten 	Totale 	Verschil 	Idem, 
prijs 	volume 	 vuurwerk* kosten 	t.o.v. 	procen- 

excl. 	 realisatie 	tueel 
(gld.) 	vuurwerk 	(mm. gld.) (mm. gld.) (inln. gld.) 	(mm. gld.) 

Lage 
kostprijs 	501 	15.700 	7,9 	0,7 	8,6 	-2,4 	-22% 
Gemiddelde 
kostprijs 	672 	15.700 	10,6 	0,7 	11,3 	0,3 	+3% 
Hoge 
kostprijs 	847 	15.700 	13,3 	0,7 	14,0 	3,0 	+28% 

* Potentieel aantal vuurwerkafdoeningen: 1.400 

Bron: 100 

Tabel IVb: Kosten potentieel volume 36.000 in 1995 

Kost- 	Potentieel Kosten 	Kosten 	Totale 	Verschil 	Idem, 
Prils 	volume 	 vuurwerk* kosten 	t.o.v. 	procen- 

excl. 	 realisatie 	tueel 
(g,ld.) 	vuutwerk 	(mm. gld.) (mm. gld.) (min. gld.) 	(mm. gld.) 

Lage 
kostprijs 	501 	24.000 	12,0 	6,0 	18,1 	7,1 	+65% 
Gemiddelde 
kostprijs 	672 . 	24.000 	16,2 	6,0 	22,2 	11,2 	+102% 
Hoge 
kostprijs 	872 	24.000 	20,4 	6,0 	26,4 	15,4 	+141% 

* Potentieel aantal vuurwerkafdoeningen: 12.000 

Bron: 100 
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In de reeks verschenen eerder: 

1. Openbaar vervoer op weg naar 1990 
A.G.M. van der Meijs 

2. Human capital, richtinggevende maatstaf voor een industriebeleid? 
P.M.P.J. Merckelbach 

3. Macht en en middelen in de verhouding rijk -lagere overheid 
N.C.M. van Niekerk (red.) 

4. Sociale zekerheid en recessie 
JA.H. Bron (red.) 

5. Beroepsonderwijs: ontwikkeling en beheersing 
R. Gerritse, D.C. van Ingen, C.P. Maan, J.M.M. Coenen 

6. Doen en laten: een onderzoek naar verzelfstandiging van overheidsdiensten 
P.J.M. Hofhuis 

7. Integratie van werkloosheidsregelingen 
JA.H. Bron, F. van Gaans, R.D.J. Nieuwenhuizen 

8. De inkomenspositie van weduwen en weduwnaars 
F. van Gaans, H.R. Hurts 

9. Auto en overheid 
A.G.M. van der Meijs 

10. Woonbeleid opnieuw onderbouwd 
JA.H. Bron, P.R. Heij (red.) 

11. Op waarde geschat: methoden en technieken ter bepaling van de consumenten-
waardering van gesubsidieerde voorzieningen 
P.J.M. Wilms 

12. Een proeve van decentralisatie: njksbijdrageregeling sociaal-cultureel werk in 
financieel-bestuurkk perspectief 
P.R. Heij 

13. Subsidieren van prestaties: een evaluatie van de tijdelijke nylasubsidieregeling 
vormingswerk in intemaatsverband 
P.R. Heij, J. Hofland 

14. Onder behandeling: Strategische keuzen bij de kostenbeheersing in de gezond-
• heidszorg 

J. Hofland, P.J.M. Wilms 

15. Economie en sociale zekerheid 
J.A.H. Bron, H.R. Hurts, J.D. Poelert 



16. Flevoland: takenpakket, organisatie en financien van een nieuwe provincie 
G.J. Baldcer, C.P. Maan 

17. Mogelijkheden en onmogelijkheden van een gemeentelijk ombuigingsbeleid 
P.R. Heij 

18. Onderwijs en bestuur wat valt te leren? 
N.C.M. van Niekerk (red.) 

19. Bedrijvige overheid: naar een betere informatievoorziening over de bedriffsvoering 
van de overheid 
J. Holland, N.C.M. van Niekerk 

20. De vaste boekenprijs: pro's en contra's 
P.R. Heij, N.C.M. van Niekerk (red.) 

21. Mogelijkheden budgeWnanciering sociale werkvoorziening 
JA.H. Bron, H.R. Hurts, R.DJ. Nieuwenhuizen, J.D. Poelert 

22. Veranderingsoperaties in de publieke sector doorgaan maar hoe? 
N.C.M. van Niekerk (red.) 

23. Subsidie in revisie 
P.R. Heij, P.H.J. Vrancken (red.) 

24. Sturing van personenvervoer 
K. Bron, H.L. van der Kolk 

25. Europa zonder grenzen, begroting zonder grerzzen? 
R. Gerritse, R. Klunder (red.) 

26. Middelgrote gemeenten in viervoud 
R. Klunder, JAA. Poppelaars 

27. Fiscus en wetenschap 
H.L. van der Kollc, R. Onverzaagt 

28. Middelen op maat: naar een verdeelstelsel voor uitkeringen aan zorgverzekeraars 
R. Gerritse, J.D. Poelert 

29. Eenheid en verscheidenheid van inforrnatievoorziening: een analyse van de inrich-
ring van openbare registers 
E. Boneschansker, J.H. Hoogteijling 

30. Vervoerselasticiteiten: een basis voor differentiatie 
't Hoen, F.C. Kuik, JAA. Poppelaars 

31. Norrnering van gemeentelijke uitgaven 
J.H. Hoogteijling, EA. van Noort, R. Onverzaagt 

32. De relatie overheid - NS in Europees perspectief 
H.L. van der Kollc, F.C. Kuik, R. Onverzaagt 



33. Budget en norm: beheersing en doelmatigheid van ondermjsuitgaven 
D.L. Kabel, P.H.J. Vrancken 

34. Besturen op afstand 
J.H. Hoogteijling (red.) 

35. Produktiviteit in WVC -sectoren 
D.C. van Ingen, P.H.J. Vrancken 

36. Instntmenten bij sturen op afstand 
E. Boneschansker, H. de Groot 

37. Naar verdeelmaatstaven voor de Ttjdeltj ke Financieringsregeling Verslavingszorg 
JAA. Poppelaars, P.H.J. Vrancken 

38. Zicht op doelmatigheid? Mogeltjkheden om kosten en prestaties van uitvoerings-
organisaties in beeld te brengen 
D.L. Kabel, C.G.M. van Oosteren, J.S. van Vliet 

39. Gemeentelijke lasten voor bednjven 
D.L. Kabel, C.G.M. van Oosteren 

40. Milieubeleid en overheidsfinancien 
K.L. Bangma en H. de Groot 

41. Secundaire arbeidsvoorwaarden voor onderwijs- en rtjkspersoneel 
A.A.M. de Kemp en C.G.M. van Oosteren 

42. Burger-oorlogsslachtoffers in beeld Determinanten van nieuwe aanvragen in het 
kader van de Wet Uitkeringen Burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 
J.S. van Vliet en P.H.J. Vrancken 

43. Kosten en baten van rendementsbekostiging in de bovenbouw van HAVO en VW0 
J. van der Bij, EA. van Noort en P.H.J. Vrancken 

44. Financieringsarrangementen in het hoger onderwijs 
D.C. van Ingen en P.H.J. Vrancken 

45. Budgettaire consequenties van leefvormen. Een budgettaire verkenning van het 
advies van de Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten 
drs. AA.M. de Kemp en drs. P.H.J. Vrancken 

46. Financiele steun aan de luchtvaart 
drs. K.L. Bangma en drs. E. Boneschansker 

Public financial support to civil aviation, The Dutch sitation 
drs. K.L. Bangma en drs. E. Boneschansker 

47. Exteme kosten van het goederenvervoer 
drs. E. Boneschansker en drs. A.L. 't Hoen 



48. Plussen en minnen. Naar een nieuwe verdeelsleutel voor het Provinciefonds 
In samenwerlcing met KPMG Klynveld Management Consultants 
drs. D.G. Andriessen, drs. W. Goedhart, dr. H. de Groot, drs. L.C.J. van den Hoek, drs. EA. van 
Noort en drs. J.S. van Vliet 

49. Rechtshulp aan asielzoekers. Evaluatie van de doelmatigheid 
en organisatie-advies 
drs. AA.M. de Kemp, drs. C.G.M. van Oosteren, drs. E.B.M. Schoenmalcers 
en drs. P.H.J. Vrancken 

50. Financiele verhouding in samenhang 
dr. H. de Groot en drs. JAA. Poppelaars (red.) 

51. Kerrzgegevens openbaar bestuur. Over produkten, personeel en kosten van publieke 
dienstverlening 
In samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau 
dr. H. de Groot, drs. H.M.M. Haring, drs. B. Kuhry en drs. EA. van Noort 

52. Investeren in infrastructuur: gevolgen voor overheid en burger 
dr. mr . J. van der Bij en dr. H. de Groot 

53. Economische effecten van cultuur 
drs. JAA. Poppelaars en drs. C. Sips 

54. Financiele scenario's voor stady- en streekvervoer 
drs. A.P.G. de Moor, drs. J.S. van Vliet, dr. H. de Groot 

55. Milieuleges voor bedryven 
dr. mr. J. van der Bij, drs. C.G.M. van Oosteren en dr. H. de Groot 

56. Exteme kosten van het personenverlceer 
drs. E. Boneschansker 

57. Budgetten voor vervoerregio's 
drs. A.P.G. de Moor, drs. J.S. van Vliet en dr. H. de Groot 

58. Provinciefonds en regiovorming 
drs. C.G.M. van Oosteren, drs. J.S. van Vliet en dr. H. de Groot 

59. De kemtakenbenadering by de Rylcsoverheid 
drs. C. Sips en drs. P.HJ. Vrancken 

60. Luchtvaan' en milieu: instrumenten voor overheidsbeleid 
dr.mr. J. van der Bij, drs. E. Boneschansker en drs. A.P.G. de Moor 

61. Kerngegevens openbaar bestuur 1994 
In samenwerlcing met het Sociaal en Cultureel Planbureau 
dr. H. de Groot, drs. H.M.M. Haring, drs. B..Kuluy, drs. J. van Leenders, drs. EA. van Noort, 
drs. JA.M. Stevens en drs. A.GJ. van der Torre 



62. De prijs van mobiliteit in 1990. Deel Samenvatting 
drs. E. Boneschansker, drs. M.G. Lijesen en dr. H. de Groot 

De pnjs van mobiliteit in 1990. Deel 	Overheidsfinancien in relatie tot verkeer 
en vervoer 
dr. mr. J. van der Bij, drs. M.G. Lijesen en dr. H. de Groot 

The price of mobility in the Netherlands 
drs. E. Boneschansker, drs. M.G. Lijesen en prof. dr. H. de Groot 

63. Normering van personele lasten in het voortgezet onderwijs 
drs. H.M.M. Hating en drs. P.H.J. Vrancken 

64. Linearisering van forrnatieformules in het voortgezet onderwijs 
drs. H.M.M. Haring en drs. P.H.J. Vrancken 

65. Kosten voor de overheid van de Europese privacyrichtlijn 
drs. C.G.M. van Oosteren en drs. J.S. van Vliet 

66. Beoordeling ABDA-pnjsvergek king geneesmiddelen 
drs. R. Goudriaan 

67. Normuitkeringen en het regiocriterium 
drs. A.P.G. de Moor, H. te Pas en drs. P.H.J. Vrancken 

68. Verkenning van de wachtgeldproblematiek 
drs. H.M.M. Haring, drs. J.S. van Vliet en drs. P.H.J. Vrancken 

69. Keuzen in natuurbeheer 
drs. M.G. Lijesen en drs. A.P.G. de Moor 

70. Kerngegevens openbaar bestuur 1995 
In samenwerldng met het Sociaal en Cultureel Planbureau 
drs. H.M.M. Hating, drs. J. van Leenders, drs. EA. van Noort, drs. J.A.M. Stevens 
en drs. A.G.J. van der Torre 

71. Afschaffing vermogenstoets bewoners van bejaardenoorden 
drs. AA.M. de Kemp en drs. EA. van Noort 

72. Kosten en opbrengsten van substitutie in de zorg voor ouderen 
drs. A.A.M. de Kemp 

73. Produktiviteitsmeting bij de Belastingdienst 
drs. M.G. Lijesen, drs. J.S. van Vliet en prof. dr. H. de Groot 

74. Naar behoefte verdeeld 
drs. M.G. Lijesen, drs. C. Sips en prof. dr. H. de Groot 

75. De pnjs van mobiliteit in 1993 
drs. JAA. Dikmans, drs. M.G. Lijesen en prof. dr. H. de Groot 

76. Normering van personele lasten in het basisonderwijs 
ir. D.C. van Ingen, drs. H.M.M. Haring en drs. P.H.J. Vrancken 



77. Provinciale milieuleges op basis van kosten 
drs. E.A. van Noort en drs. J.S. van Vliet 

78. Musea in de economie 
drs. J. van Leenders en drs. C. Sips 

79. Normering van personele lasten in het speciaal onderwijs 
ir. D.C. van Ingen en drs. J. van Leenders 



Het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (TOO) is een particuliere en 
onafhankelijke non-profit instelling. Het 100 is in 1968 opgericht door de Neder-
landse Vereniging voor Openbare Financien. Het verricht toegepast wetenschap-
pelijk onderzoek op het terrein van de uitgaven van het Rijk, de andere overheden 
en de sociale verzekeringen. Met de publikatie van onderzoeksresultaten, het 
uitgeven van het tijdschrift Openbare Uitgaven en de organisatie van symposia 
streeft het 100 ernaar het inzicht in de financiele, bestuurlijke en sociaal-economi-
sche aspecten van het overheidsbeleid te vergroten en de belangstelling daarvoor te 
stimuleren. 

Het TOO voert in hoofdzaak onderzoek uit in opdracht van derden, maar verricht 
ook studies op eigen initiatief. Opdrachtgevers zijn zowel overheidsinstellingen als 
particuliere organisaties en bedrijven. Voor opdrachten wordt de kostprijs in reke-
ning gebracht. Opdrachten kunnen in beginsel betrekking hebben op alle onderde-
len van het overheidsbeleid. 

Voor financiering van andere activiteiten dan het onderzoek voor derden is het 
TOO aangewezen op ondersteuning door bedrijven, publiekrechtelijke lichamen, 
andere instellingen en personen. De minimumdonatie bedraagt f 150,- per jaar 
voor particulieren en f 250,- per jaar voor instellingen. Donateurs ontvangen gratis 
het tijdschrift Openbare Uitgaven en het jaarverslag van het 100. Bovendien krijgen 
donateurs korting op het Jaarboek Overheidsuitgaven en op de toegangsprijs van de 
symposia die het 100 in het voor- en najaar organiseert. Donateurs die minimaal 
f 500,- per jaar bijdragen krijgen op aanvraag gratis alle onderzoekspublikaties van 
het 100 toegezonden. 

Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven 
Oranjestraat 8, 2514 JB Den Haag 
Telefoon 070 - 370 91 00 
Telefax 070 - 356 29 33 
E-mail info@Iv0v0.n1 
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