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lnleiding 

Deze notitie gaat over het JUKE-BOX1-model dat het Ministerie van Justitie gebruikt om 

het toekomstig benodigde aantal gevangeniscellen en taakstraffen voor meerderjarigen te 

voorspellen. Het model is ontwikkeld door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De 

naam staat voor BOX1 van het JUstitie KEtenmodel. Vooralsnog is het de enige 'box', 

maar het is de bedoeling in de toekomst nog extra 'boxes' te ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor 
het voorspellen van de toekomstige benodigde aantal straffen voor minderjarigen. 

De notitie is opgesteld in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie-

centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie. Het WODC heeft KPMG Bureau voor 
Economische Argumentatie (BEA) gevraagd ondersteuning te verlenen bij de beoordeling 

van de plausibiliteit van het Jukebox1 -model. 

In het kader van deze opdracht heeft BEA het JUKE-BOX1-model beschreven en twee 

discussiebijeenkomsten georganiseerd met deskundigen op het gebied van het 
gevangeniswezen en/of taakstraffen. Het doel van deze bijeenkomsten was de deelnemers 

zich te laten uitspreken over de plausibiliteit van de in het model gelegde verbanden. 
Deze notitie bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat een beschrijving van het JUKE-

BOX1 -model, het tweede deel is een weergave van de opvattingen die door de deelnemers 

aan de discussiebijeenkomsten naar voren zijn gebracht. 
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Samenvatting 

Dit rapport behandelt de plausibiliteit van het Jukeboxl -model dat door het Ministerie van 

Justitie wordt gehanteerd om het beroep op de sanctiecapaciteit te voorspellen. Het rapport 
is opgesteld door KPMG Bureau voor Economische Argumentatie, in opdracht van het 

WODC. Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat een niet-wiskundige 

beschrijving van het model, het tweede deel is een weergave van twee 

discussiebijeenkomsten met materiedeskundigen van binnen en buiten het Ministerie van 

Justitie. 

Het model 

Een belangrijk verschil tussen het Jukeboxl -model en zijn voorgangers is dat het 
Jukeboxl -model geen tijdreeksmodel is, maar een verklaringsmodel. In het model zijn 

schattingen gemaakt van het verband tussen een aantal maatschappelijke en 

beleidsmatige ontwikkelingen en de omvang van de criminaliteit, het aantal opgehelderde 
delicten en het hieruit voortvloeiende beroep op de sanctiecapaciteit. 

Het gebruik van modellen in de beleidsvoorbereiding 

In de discussiebijeenkomsten is waardering uitgesproken voor het model in zijn huidige 
vorm. Hierbij is niet alleen van belang dat het huidige model vooralsnog betere 
voorspellingen heeft opgeleverd dan de oude tijdreeksmodellen, maar is ook van belang 

dat het gaat om een verklaringsmodel. Een dergelijk model levert niet alleen prognoses op, 

maar draagt ook bij aan de kennis van de achtergronden van criminaliteit, opheldering en 

bestraffing, en daarmee indirect aan de kwaliteit van de beleidsvorming. 

Het model wordt door de deelnemers aan de discussiebijeenkomsten gezien als een goed 
instrument voor de beleidsvoorbereiding. Wel is opgemerkt dat het aanbeveling verdient de 

onzekerheid omtrent de prognoses tot uitdrukking te brengen door voorspellingsintervallen 
te presenteren in plaats van puntvoorspellingen. Daarnaast moet bij het gebruik rekening 
worden gehouden met mogelijke maatschappelijke en beleidsmatige verstoringen die in het 
model niet zijn opgenomen. 

In de discussiebijeenkomsten is benadrukt dat het model in zijn huidige vorm geen 

eindstation moet zijn. Er is een groot aantal suggesties gedaan voor aanpassing en 

aanvulling van het model die op hun haalbaarheid en hun bijdrage aan de kwaliteit van de 

voorspellingen zouden kunnen worden getoetst. 

Conclusie 

De conclusie van de discussiebijeenkomsten luidt dat het Jukeboxl -model zich nu al leent 
voor gebruik in de beleidsvoorbereiding, maar dat op langere termijn gewerkt kan worden 
aan aanpassing of uitbreiding van het model. Dit werk zou zich niet moeten beperken tot 

verbeteringen die mogelijk zijn op basis van de bestaande gegevens, maar zou zich ook 
moeten uitstrekken tot noodzakelijke verbeteringen in de informatievoorziening. 
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Het JUKE BOX1-model 

In dit deel van het rapport beschrijven we het JUKE-BOX1 model. Dit deel is als volgt 

opgezet . In hoofdstuk 1 plaatsen we enkele algemene kanttekeningen bij econometrische 
modellen en het gebruik daarvan. Vervolgens geven we in hoofdstuk 2 een overzicht van 
de belangrijkste verbanden die in het model worden gelegd. We geven bovendien op elk 

van die verbanden een toelichting. Hier gaat het dus vooral om een kwalitatieve 
uiteenzetting van het model. In hoofdstuk 3 gaan we in op de kwantitatieve verbanden. We 

geven aan hoe zwaar de verschillende verklarende variabelen meewegen in het model. In 

hoofdstuk 4 beschrijven we de wereld volgens het model. We gaan na welke invloed de in 

het model opgenomen maatschappelijke en beleidsmatige variabelen hebben op de 

omvang van de criminaliteit, het aantal opgehelderde misdrijven en het beroep op de 
sanctiecapaciteit. 
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1. Beperkingen van modellen 

Bij het beoordelen van een model is het belangrijk de voor- en nadelen van het gebruik van 
modellen in het algemeen goed in het achterhoofd te houden. 

Modellen zijn een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. De kracht van een 

model schuilt erin dat het een expliciet kwantitatief verband legt tussen de verklarende 

variabelen enerzijds en de te verklaren variabele anderzijds. Dat maakt het mogelijk om op 

grond van prognoses voor de verklarende variabelen voorspellingen te doen over de 

ontwikkeling van de te verklaren variabele. 
De kracht van het model (de expliciete kwantitatieve verbanden) is tegelijkertijd zijn zwakte. 

Vanwege dit vereenvoudigde en kwantitatieve karakter is het niet mogelijk om alle 

verbanden van de werkelijkheid in een model te verwerken. Het is immers onmogelijk om in 
een model rekening te houden met niet-kwantificeerbare relaties. 

Bij het beoordelen van model is het daarom belangrijk om in het achterhoofd te houden dat 

alleen variabelen waarvan vergelijkbare reeksen kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn 

in een model kunnen worden opgenomen. 
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2. De structuur van het Jukeboxl-model 

2.1. Overzicht van het model 

Zes submodellen 

Het Jukebox1-model bestaat uit zes submodellen. Elk submodel doet een voorspelling van 

het aantal en de duur van gevangenisstraffen voor een bepaalde categorie misdrijven. 

Optelling van die straffen levert het totale beroep op celcapaciteit op. De categorieen 

misdrijven zijn: 

- geweldsmisdrijven; 

- eenvoudige diefstallen; 

- gekwalificeerde diefstallen; 
- rijden onder invloed en weigeren bloedproef; 

- opiumwetmisdrijven; 

- overige misdrijven. 

De structuur van de submodellen 

De structuur van de submodellen is weergegeven in figuur 1. 

Figuur 1. De opbouw van het model 

Aantal celstraffen 
en gemiddelde 

strafduur 

Gevangenisstrafkans 
en strafduur 

Celstrafkans en 
strafduur in het 

verleden 
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- De hokjes in het schema van figuur 1 stellen variabelen voor. 

- De pipen geven de oorzaak-gevolgrelaties tussen variabelen weer. 

- In de donkere vlakken staan de onafhankelijke variabelen. De waarde van deze 

variabelen wordt buiten het model bepaald. Ze vormen de input van het model. Er 

!open in het figuur dan ook geen pijlen naar deze variabelen toe. 

- Het lichte vlak bevat de afhankelijke variabelen. De waarde van deze variabelen 

word in het model bepaald op grond van de oorzaak-gevolgrelaties die in de figuur 

door pijltjes zijn weergegeven. Door middel van de plusjes en minnetjes is 

aangegeven of sprake is van een positief verband (als de verklarende variabele 

toeneemt, neemt ook de te verklaren variabele toe) of een negatief verband (als de 

verklarende variabele toeneemt, neemt de te verklaren variabele af). 

- Net stippellijn-piptje van maatschappelijke factoren naar het aantal ophelderingen 

vergt enige toelichting. Bij de slachtofferloze delicten (rijden onder invloed en 

overtredingen van de opiumwet) zijn geen goede statistieken voorhanden van het 

aantal delicten. Daarom wordt bier de stap naar het aantal delicten overgeslagen, en 

wordt er een direct verband gelegd van de maatschappeIijke factoren naar het aantaI 

ophelderingen. 

2.2. De belangrijkste variabelen 

De hokjes in het schema stellen de variabelen voor die gebruikt worden in het 

voorspelfingsmodel. Hieronder volgt een korte omschrijving van de kernvariabelen: 

- aantai delicten; 

- aantal ophelderingen; 

- aantal bestraffingen; 

- aantal en duur gevangenisstraffen; 

- beroep op celcapaciteit; 

- maatschappelijke factoren. 

Aantal delicten 

Een delict is volgens de gehanteerde CBS-statistieken 1  een handelen of nalaten dat bij de 

wet strafbaar is gesteld. Net  aantal delicten wordt in het model bepaald door een aantal 

door politie en justitie te belnvloeden factoren: 

- pakkans (kans dat een geregistreerd misdrijf wordt opgehelderd); 

- strafkans (kans dat de plegers van een opgehelderd misdrijf een straf krijgen); 

- gevangenisstrafkans (kans dat de straf die iemand krijgt een gevangenisstraf is); 

- de gemiddelde strafduur (hoe lang een gestrafte gemiddeld gestratt wordt). 

En daarnaast nog door enkele 

- autonome maatschappelijke factoren; 

1 	CBS, Criminaliteit en strafrechtspleging, 1995 
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Wat betreft de maatschappelijke factoren: deze zijn in het model onafhankelijke variabelen: 

ze worden niet beInvloed door andere variabelen in het model. Aan het eind van dit 
hoofdstuk zetten we de maatschappelijke variabelen die in het model zijn opgenomen op 

een rijtje. 

De bovenstaande factoren die door politie en justitie zijn te benvloeden worden 
daarentegen wet door het model bepaald. Tussen pakkans, strafkans, gevangenisstrafkans 

en strafduur enerzijds en het aantal delicten anderzijds bestaat een negatieve relatie, dat 

wit zeggen, als bijvoorbeeld de pakkans toeneemt, neemt (onder overigens gelijkblijvende 

omstandigheden) het aantal delicten af. 

Aantal ophelderingen 

Ophelderingen zijn misdrijven waarvan tenminste een verdachte bekend werd, ook at is 
deze verdachte voortvluchtig of wordt het plegen van een misdaad ontkent. Het aantal 

ophelderingen wordt in het model bepaald door: 

- het aantal delicten; 

- de middelen die de overheid beschikbaar stelt voor de politie. 

De middelen die de overheid voor de politie beschikbaar stelt vormen in het model een 

onafhankelijke variabele. Bij een gelijkblijvend aantal delicten geldt: hoe meer geld de 
politie ter beschikking heeft, des te groter wordt het aantal ophelderingen. 

De pakkans wordt berekend uit het aantal geregistreerde delicten en het aantal 

ophelderingen. Zoals hierboven gesteld, is er een relatie tussen de pakkans en het aantal 
delicten. Dit betekent dat meer geld voor de politie naast natuurlijk een positieve, indirect 

ook een negatieve invloed heeft op het aantal ophelderingen: als de pakkans toeneemt, 

neemt het aantal delicten af. Daarvan gaat weer een negatieve invloed uit op het aantal 

ophelderingen. 

Het positieve directe effect van de inzet van extra middelen voor de politie is groter dan het 

negatieve indirecte effect. Uiteindelijk neemt door de extra inzet van middelen voor politie 
het aantal ophelderingen dus toe. 

Aantal bestraffingen 

Bestraffingen worden door de rechtspraak `geproduceerd', hiertoe behoren zowel 

schuldigverklaringen als transacties (d.w.z. schikkingen door het 0.M.). Het aantal 

bestraffingen wordt volgens het model bepaald door: 
- het aantal ophelderingen; 

- de middelen die de overheid beschikbaar stelt voor rechtspraak. 

De invloed van de middelen die voor rechtspraak beschikbaar zijn is vergelijkbaar met die 
van de middelen voor politie: hoe meer middelen, des te groter de strafkans. Ook hier is 
sprake van een indirect verband: als de strafkans toeneemt, neemt het aantal delicten af, 

waardoor er van de hoeveelheid middelen voor rechtspraak ook een negatieve invloed 

uitgaat op het aantal ophelderingen en het aantal bestraffingen. 

Prognosemodel sanctiecapaciteit - Het model 	 9 
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Ook bier geldt dat het directe effect groter is dan het indirecte effect, waardoor de inzet van 

extra middelen voor rechtspraak uiteindelijk een positief effect heeft op het aantal 

bestraffingen. 

Aantal en duur gevangenisstraffen en taakstraffen 

Gevangenisstraffen zijn de gevangenisstraffen die in eerste aanleg worden opgesteld. De 

bestraffingen leiden deels tot deze gevangenisstraffen, deels tot taakstraffen en deels tot 

andere straffen, zoals boetes, verbeurdverklaring of ontzegging van de rijbevoegdheid. 

Het aantal gevangenisstraffen wordt in het model bepaald door: 

- het aantal bestraffingen; 

- de gevangenisstrafkans. 

De gevangenisstrafkans (het % gevangenisstraffen ten opzichte van alle straffen) per 

delictcategorie wordt bepaald met behuip van een tijdreeksmodel, dat wil zeggen dat de 

ontwikkeling in het verleden in de toekomst wordt doorgetrokken. 

Het percentage taakstraffen wordt in dit model ook door een tijdreeksmodel bepaald. De 

verklarende variabele hiervoor is: 

- het aantal bestraffingen. 

De gemiddelde duur van de gevangenisstraffen wordt bij benadering bepaald door de 

gemiddelde strafduur in het verleden te nemen. 

In het model hebben het aantal en de duur van gevangenisstraffen een effect op de 

criminaliteit: naarmate meer en/of langere gevangenisstraffen worden uitgesproken neemt 

(bij gelijkblijvende overige omstandigheden) het aantal delicten af. Taakstraffen hebben dit 

effect niet in het model. 

Beroep op celcapaciteit 

Het beroep op celcapaciteit word in het model bepaald door het aantal en de duur van de 

opgelegde gevangenisstraffen. Op basis van het aantal en de duur van de uitgesproken 

celstraffen kan op vrij eenvoudige wijze het beroep op celruimte worden berekend. 

De maatschappelijke factoren en hun invloed op de criminaliteit 

In het model is rekening gehouden met een aantal theoretische benaderingen van 

criminaliteit. Deze theorieen zijn gebruikt bij de selectie van relevante maatschappelijke 

factoren. De volgende factoren worden genoemd: 

- groepsvorming. Het conformeren van individuen aan groepsnormen waarin de 

criminaliteit hoog staat aangeschreven; 

- sociale instabiliteit. Deze kunnen leiden tot het vervagen van traditionele normen en 

vervreemding en zodoende criminaliteit in de hand werken; 

- maatschappelijke ongelijkheid. Hierbij word verwezen naar de conflicten die uit 

maatschappelijke ongelijkheid voortvloeien; 
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- sociale uitstoting en labeling. Hierbij wordt de aandacht gericht op het etiket dat 

personen of groepen opgeplakt krijgen, waardoor ze moeilijk uit het criminele 
wereldje kunnen ontsnappen; 

- kwaliteit van de opvoeding; 
- wegvallen van sociale controlemechanismen. Deze mechanismen zouden personen 

op het rechte pad houden; 

- culturele spanningen; 

- gelegenheid. Hiermee wordt de gelegenheid bedoeld die personen krijgen tot 

crimineel gedrag. Dit idee sluit aan bij de economische gedachtegang van een markt 

met aanbieders (slachtoffers) en vragers (daders); 

Benadervariabelen 

De meeste van deze factoren zijn op zichzelf niet kwantificeerbaar. Om die reden heeft het 

SCP ervoor gekozen in het model variabelen op te nemen die een indicatie geven van de 

ontwikkelingen in deze maatschappelijke factoren. Bij elk van deze variabelen moet 

bedacht worden dat het gaat om verbanden op macroniveau. Deze laten zich niet zonder 

meer herleiden naar verbanden op micro- ofwel individueel niveau. Een positief verband 

tussen bijvoorbeeld het aantal werklozen en de omvang van de criminaliteit op 

macroniveau kan verschillende betekenissen hebben. Het kan betekenen dat werklozen 
relatief vaak dader zijn, dat mensen in de omgeving van werklozen vaak dader zijn, of dat 

ze juist het slachtoffer zijn. Het effect dat de verschillende eigenschappen hebben op de 
criminaliteit is op macroniveau niet te onderscheiden. 

De groepsvorming is benaderd door het aantal jonge mannen op te nemen als verklarende 

variabele. Met name jonge mannen zijn voor groepsvorming vatbaar. Deze groep heeft 

bovendien nog geen maatschappelijke positie opgebouwd, waardoor ze minder te verliezen 

hebben. 
De sociale instabiliteit is benaderd door het aantal echtscheidingen, het aantal werklozen 
en het aantal niet-Nederlanders op te nemen als verklarende variabelen. Voor 
gescheidenen en werklozen geldt, net als voor jongeren, dat ze minder vaste zekerheden 

hebben, waardoor ze minder te verliezen hebben. 

De maatschappelijke ongelijkheid is benaderd door het aantal werklozen, het aantal niet-

Nederlanders en de inkomensongelijkheid. Ook hier speelt een rol dat werklozen minder te 

verliezen hebben als ze worden gepakt dan mensen met een vaste baan. 

De culturele spanningen zijn in het model benaderd door het aantal niet-Nederlanders op te 

nemen als verklarende variabele. 
De gelegenheid is in het model benaderd door het inkomen per hoofd van de bevolking op 
te nemen als variabele. Welvaart kan de criminaliteit zowel positief als negatief 
beinvloeden: bij een toenemende welvaart is criminaliteit enerzijds minder noodzakelijk, en 
anderzijds lonender. Ook is hier de mogelijkheid voor de dader om uit andere bron 

inkomsten te verkrijgen belangrijk. Het gaat dan onder andere over de betekenis van 
werkloosheid. Dit wordt benaderd door het aantal werklozen. Verder wordt in dit kader 

gekeken naar de groep, die nog geen maatschappelijke positie heeft opgebouwd, en dus 

Prognosemodel sanctiecapaciteit - Het model 	 11 
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nog niet zoveel te verliezen heeft. Deze groep wordt benaderd door het aantal jonge 

mannen en het aantal gescheidenen. 

Societe uitstoting en labeling, kwaliteit van de opvoeding en wegvallen van sociale 

controlemechanismen zijn in het model niet opgenomen door benadervariabelen. I-let is 

mogelijk dat voor deze factoren geen kwantificeerbare variabelen te vinden zijn of dat ze er 

wel zijn maar dat de tijdreeksen te veel samenhangen met de reeksen van andere 

variabelen, die al in het model zitten. 

Probleemindicatoren 

Bij de slachtofferloze delicten (rijden onder invloed en opiumwet) is (bij gebrek aan 

stafistische gegevens over de omvang van de niet opgehelderde delicten) gewerkt met 

probleemindicatoren. Het autobezit is gekozen als probleemindicator voor het rijden onder 

invloed en het aantal ziekenhuisopnames in verband met drugsgebruik is opgenomen als 

(enig beschikbare) probleemindicator voor overtredingen van de opiumwet. 

12 	 Prognosemodel sanctiecapaciteit - Het model 



delictcategorieen 	gewelds- 	eenvoudige 	gekwal 	overige 

verklarende variabelen 	misdrijven 	diefstallen 	diefstallen 	misdrijven*  

aantal jongeren 	 0 	 + 	 0  

aantal scheidingen 	 + 	 0 	 +  

werkloosheid 	 + 	 +  

aantal niet-Nederlanders 	 0 	 0 	 + 	 0  

inkomen per hoofd 	— 	 + 	 — ,.. 	 
inkomensongelijkheid 	 + 	 +  

dru s ebruik 
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3. De kwantitatieve verbanden in het model 

In dit hoofdstuk gaan we in op de kwantitatieve verbanden in het model. Eerst gaan we in 

op de richting en de significantie van de gevonden verbanden, vervolgens gaan we in op 
de elasticiteiten, dat is de mate waarin veranderingen in een verklarende variabele van 

invloed zijn op de te verklaren variabelen. 

3.1. Richting en significantie van de gevonden verbanden 

In tabel 1 is de richting aangegeven van het effect van de verschillende variabelen op de 
verschillende delictcategorieen, met uitzondering van rijden onder invloed en overtredingen 

van de opiumwet. 

Tabel 1. Maatschappelijke factoren en hun invloed op de criminaliteit 

* Overige misdrijven is een aparte categorie (zie p. 5). Het is dan ook exclusief rijden onder invloed en 

overtredingen op de opiumwet 

De tabel laat zich zowel verticaal als horizontaal lezen: 

- de ontwikkeling van het aantal geweldsmisdrijven (eerste kolom van de tabel) wordt 
verklaard door de ontwikkeling van het aantal scheidingen, de werkloosheid, het 

inkomen per hoofd, de inkomensongelijkheid en het drugsgebruik; 

- een toename van het aantal jongeren (eerste rij van de tabel) leidt volgens het model 

tot een toename van de eenvoudige diefstallen en een toename van de overige 

misdrijven. 

De hokjes met een grijze achtergrond geven aan dat bij het schatten van het model een 
significant verband is gevonden. Dat wil zeggen dat statistisch gezien met 90% zekerheid 
gezegd kan worden dat het feitelijke verband tussen deze variabelen afwijkt van nul. De 

hokjes met een witte achtergrond geven aan dat het gevonden verband niet significant 
afwijkt van nul. • 

Prognosemodel sanctiecapaciteit - Het model 	 13 



MI5 Bureau voor Economische Argumentatie 

3.2. De elasticiteiten in het model 

Tabel 2 gee inzicht in het kwantitatieve verband tussen de verklarende variabelen en het 

beroep op ceicapaciteit. De tabel geeft weer welke invloed een toename van 1% in de 

verklarende variabele heeft op het beroep op celcapaciteit. Uit de tabel is bijvoorbeeld at te 

lezen dat een toename van het aantal jongeren met 1% leidt tot een gemiddeld jaarIijkse 

toename op het beroep op celcapaciteit van 0,17%. Hierbij moet warden opgemerkt dat de 

verschillende effecten sIechts benaderingen zijn, omdat kruiseffecten niet zijn 

meegenomen. De som van de verschillende effecten is dan ook kleiner dan het totale 

effect. 

Tabel 2. Omvang van het effect van de verklarende variabelen op het beroep op capaciteit 

aantal motorvoertuigen 

aantal niet-Nederlanders 

middelen voor politie 

drugsgebruik 

inkomen 

werkloosheid 

jongeren 

scheidingen 

inkomensongelijkheid 

middelen voor rechtspraak 

14 

Effect van 1% toename van de verklarende 
variabele op het beroep op celcapaciteit  

0,00% 

0,01% 

0,01% 

0,04% 

0,10% 

0,16% 

0,17% 

0,17% 

0,28% 

0,42% 

Opvallend is dat een toename van de middelen voor rechtspraak met 1% een zeer veel 

grotere invloed heeft op de benodigde celcapaciteit dan de middelen voor de politie met 

eenzelfde percentage. In figuur 2 wordt de omvang van het effect van de verklarende 

variabelen op het beroep op de celcapaciteit nog eens grafisch weergegeven. 

Figuur 2. Het effect van de verklarende variabelen op het beroep op capaciteit 

0.4 

0.35 

53 

0.25 

0.2 

0.15 

0.1 

0.05 

0 

„. 

politie Niet-NL 	inkomen 	jonge mannen 	ink.ongelijkh 
drugsgebruik 	werldoosheid scheidingen 	rechtspraak 
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4. De wereld volgens het model 

In dit hoofdstuk gaan we in op de cijfermatige verbanden tussen de verschillende 

variabelen. We presenteren de verbanden op verschillende manieren, om zo inzicht te 

krijgen in de manier waarop de verschillende variabelen in het model doorwerken. De 

tabellen in dit hoofdstuk zijn bedoeld om een beeld te geven van de wereld volgens het 

model. 
We gaan daarbij uit van een lets vereenvoudigde versie van het model, waarin het 

percentage gevangenisstraffen en de gemiddelde strafmaat in de tijd constant worden 

verondersteld. Er gaat dus geen toe- of afnemende invloed van deze variabelen uit op de 

omvang van de criminaliteit en de behoefte aan celcapaciteit. 

Het model ziet er dan uit als in figuur 3. 

Figuur 3. Het vereenvoudigde model 

De hokjes stellen variabelen voor, de pijltjes oorzaak-gevolgrelaties tussen variabelen 

4.1. De invloed van maatschappelijke factoren 

label 3 geeft de toename in procenten weer van het aantal delicten in elke categorie bij 
een toename van de verschillende verklarende variabelen met 1%. Wanneer een vakje 
leeg is, is er geen oorzakelijk verband tussen de maatschappelijke factor en het aantal 
delicten. Als er een nul staat is er wel een verband, maar is het effect verwaarloosbaar. 

Prognosemodel sanctiecapaciteit - Het model 	 15 



Bureau voor Economische Argumentatie 

Tabel 3. Het effect van maatschappelijke ontwikkelingen op de criminaliteit 

jongeren 

scheidingen 

inkomen 

werkloosheid 

inkomensongelijkheid 

niet-Nederlanders 

drugsgebruik 	 0,01 	 0,27 	 0,26  

Overige misdrijven is een aparte categorie (zie p. 5). Hells dan ook exclusief rijden onder invloed 

en overtredingen op de opiumwet 

Uit de eerste regel van de tabel kan worden afgelezen dat een toename van het aantal 

jonge mannen met 1% leidt tot een toename van het aantal eenvoudige diefstallen met 

ongeveer 2% en het aantal overige misdrijven met 3%. 

In de label zijn de terugkoppelingseffecten at meegenomen. Dat wit zeggen: een toename 

van de criminakteit leidt (bij gelijkblijvende middelen voor politie en justitie) tot een afname 

van pakkans en strafkans, wat oak weer een positieve invloed heeft op de criminakteit. Die 

laatste toename is ook in de tabel verwerkt. 

In label 4 is weergegeven wat de pakkans is bij de verschillende soorten misdrijven en 

welke invloed uitgaat van een toename van de criminaliteit op het aantal ophelderingen en 

daarmee op de pakkans. 

Tabel 4. Criminaliteit en pakkans 

	

gewelds- 	eenvoudige 	gekwalificeerde 	overige 

	

misdrijven 	diefstal 	 diefstal 	misdraven* 

	

2,01 	 3,00 

	

0,47 	 0,07 	 0,27 

	

-0,02 	 0,31 	 1,00 	-0,12 

	

0,18 	 0,15 	 0,86 	 0,17 

	

0,66 	 0,36 	 0,24 	 0,43 

0,12 

gewelds- 	eenvoudige gekwalificeerde 	overige* 

misdrijven 	diefstal 	diefstal  

pakkans 1996 	 41 	 14 	 8 	 20  

groei aantal ophelderingen bij een 

tiroei van de criminaliteit met 1% 	 1,00 	0,88 	 0,90 	0,95  

afname van de pakkans %- 

punten) na een groei van de 

criminaliteit met 1% 	 0 	 -0,02 	 -0,01 	-0,01  

Overige misdrijven is een aparte categorie (zie p. 5). Hells dan ook exclusief rijden onder invloed 

en overtredingen op de opiumvvet 

De eerste regel van de tabel geeft de pakkans (het aantal ophelderingen in procenten van 

het aantal geregistreerde delicten) weer in 1996. De middelste regal laat de groei van het 

aantal ophelderingen zien bij een groei van de criminaliteit met 1%. De laatste regel geeft 

de afname van de pakkans in procentpunten als gevolg van een toename van de 

criminaliteit met 1%. Aangezien de relatie tussen de criminaliteit en het aantal delicten bijna 

edn op eon is, waarbij het aantal ophelderingen in het algemeen minder snel groeit dan het 

aantal delicten, is de afname van de pakkans gering. Toch zorgt deze afname voor enige 

extra groei van de criminaliteit. In de label is dit effect al verwerkt. 
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In tabel 5 is weergegeven wat de strafkans is voor de verschillende categorieen misdrijven 
welke invloed er uitgaat van het aantal ophelderingen op het aantal straffen en op de 

strafkans. 

Tabel 5. Ophelderingen en strafkans 

gewelds- 	eenv. 	gekwal. 	rijden o. 	opium- overige 
misdrijven 	diefstal 	Diefstal 	invloed 	wet  

strafkans 1996 	 42 	24 	41 	48 	100 	62  
groei bestraffingen bij een 
groei van de ophelderingen 
met 1% 	 0,81 	0,83 	0,60 	0,73 	0,00 	0,31  
afname van de strafkans (in 
%-punten) na groei van de 
o • helderin • en met 1% 	-0,08 	-0,04 	-0,16 	-0 13 	-1 01 	-042 

De eerste regel van de tabel geeft de strafkans (het aantaI bestraffingen in procenten van 

het aantal ophelderingen) weer in 1996. 2  Uit de middelste regel is af te lezen dat het aantal 

bestraffingen in het algemeen minder snel groeit dan het aantal ophelderingen. Bij een 

toenemend aantal ophelderingen neemt de strafkans dus af. Dit percentage wordt 

weergegeven in procentpunten in de laatste regel. De afname van de strafkans zorgt zelf 
ook weer voor enige extra groei van de criminaliteit en van het aantal ophelderingen. 

label 6 geeft weer wat de invloed is van de maatschappelijke factoren op de celcapaciteit. 

Tabel 6. Het effect van maatschappelijke factoren op het beroep op celcapaciteit 

jongeren 	 1,47 	 0,88 	0,17 
scheidingen 	 0,38 	0,05 	 0,08 	0,17 
inkomen 	 -0,02 	0,22 	 0,54 	-0,03 	0,10 
werkloosheid 	 0,15 	0,11 	 0,46 	0,05 	0,16 
inkomensongelijkheid 	0,54 	0,27 	 0,13 	0,13 	0,28 
niet-Nederlanders 	 0,07 	 0,01 
drugsgebruik 	 0,01 	0,20 	 0,14 	 0,04  
Overige misdrijven is een aparte categorie (zie p. 5). Het is dan ook exclusief rijden onder invloed 
en overtredingen op de opiumwet 

Uit de eerste regel van de tabel is af te lezen dat een toename van het aantal jongeren met 
1% leidt tot een toename van het beroep op celcapaciteit voor de bestraffing van 
eenvoudige diefstallen met 1,47% en voor de bestraffing van overige delicten met 0,88%. 

2 

gewelds- 	eenvoudige gekwalificeerde 	overige* 	totaal 
misdrilyen 	diefstal 	diefstal 

De procenten in de eerste regel geven niet het theoretische begrip strafkans, maar een 
indicatie daarvan. Bestraffingen en ophelderingen hebben namelijk niet op dezelfde eenheid 
betrekking. 
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De toename van het aantal jongeren met 1% zorgt voor een toename van het totale beroep 

op celcapaciteit met 0,17%. 

4.2. De invloed van beleid 

In tabel 7 is weergegeven wat het effect is van extra middelen voor politie op het aantal 

ophelderingen van de verschillende categorie& misdrijven, en daarrnee op de pakkans. 

Tabel 7. Effect van extra middelen voor poliffe op de pakkans 

gewelds- 	eenv. 	gekwal. 	rijden o. 	opium- overige 
misdrijven 	diefstal 	Diefstal 	invloed 	wet  

pakkans 1996 	 41 	14 	8 	100 	74 	20  

groei aantal ophelderingen 
bij 1% extra middelen voor 
politie 	 0,00 	0,02 	0,07 	0,10 	0,23 	0,01  

toename van de pakkans na 
inzet van 1% extra middelen 
voor politie 	 0 	0,13 	0,10 	 0,05  

De eerste regel van de tabel geeft de paldcans (het aantal ophelderingen in procenten van 

het aantal geregistreerde delicten) weer in 1996. De middelste regel laat de groei van het 

aantal ophelderingen zien bij 1% extra middelen voor politie. Bij 1% extra middelen voor 

poritie neemt het aantal delicten met een slachtoffer at. De pakkans neemt dus toe na inzet 

van 1% extra middelen voor politie. De laatste regel geeft deze toename voor de delicten 

met een slachtoffer. 

In tabel 8 is weergegeven wat het effect is van extra middelen voor rechtspraak op het 

aantal bestraffingen van de verschillende categorieen misdrijven, en daarmee op de 

strafkans. 

Tabel 8. Effect van extra middelen voor rechtspraak op de stratkans 

gewelds- 	eenv. 	gekwal. 	rijden o. 	opium- overige 
misdrijven 	diefstal 	Diefstal 	invloed 	wet  

strafkans 1996 	 42 	24 	41 	48 	100 	62  
groei bestraffingen bij 1% 
extra middelen voor 
rechtspraak 	 0,13 	0,15 	0,29 	0,27 	1,00 	0,68  
toename van de strafkans 
na inzet van 1% extra 
middelen voor rechtspraak 	0,20 	0,17 	0,47 	 0,70  

De eerste regel van de tabel geeft de strafkans (het aantal bestraffingen in procenten van 

het aantal opheideringen) weer in 1996. Zoals hiervoor al is opgemerkt geven de procenten 

in de eerste regel niet het theoretische begrip strafkans, maar een indicatie daarvan. 

Ophelderingen hebben betrekking op misdrijven. Een misdrijf kan door meerdere personen 
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gepleegd worden. Bestraffingen hebben betrekking op zaken. Deze hebben altijd 
betrekking op een persoon, maar kunnen meerdere misdrijven omvatten. 
De middelste regel laat de groei van het aantal bestraffingen zien bij 1% extra middelen 

voor rechtspraak. De laatste regel geeft de toename van de strafkans voor de delicten met 
een slachtoffer. 

Tabel 9 geeft weer wat de invloed is van de middelen voor politie en rechtspraak op de 

criminaliteit, dat wil zeggen op het aantal delicten zonder een slachtoffer. 

Tabel 9. Effect van beleid op de criminaliteit 

extra middelen politie 

extra middelen rechtspraak 

gewelds- 	eenvoudige 	gekwalificeerde 	overige 
misdrijven 	diefstal 	diefstal  

	

0,00 	 -0,11 	 -0,03 	 -0,04 

	

-0,07 	 -0,03 	 -0,20  

Tabel 10 geeft weer wat de invloed is van de middelen voor politie en rechtspraak op de 
celcapaciteit. 

Tabel 10. Effect van beleid op het beroep op celcapaciteit 

extra middelen 

politie 

extra middelen 

rechtspraak 

gewelds- 	eenv. 	gekwal. 	rijden o. 	opium- 	overige 	totaal 
misdrijven 	diefstal 	Diefstal 	invloed 	wet  

	

0,00 	0,02 	0,04 	0,07 	0,00 	0,00 	0,01 

	

0,13 	0,15 	0,29 	0,27 	1,00 	0,68 	0,42 
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4.3. Een beroep op celcapaciteit volgens het model 

Om inzicht te bieden in de rd l die de verklarende variabelen spelen in de feitelijke 

ontwikkefing van het beroep op celcapaciteit hebben we de invloed van deze variabelen op 

een rijtje gezet voor de perioden 1985 - 1995 en 1996 - 2002. 3  

In de periode 1985 - 1995 is het beroep op capaciteit toegenomen. In 1985 waren er 

ongeveer 5260 cellen nodig, in 1990 waren dat er 6950, en in 1995 waren dat er 10770. De 

samenhang van deze toename met de variabelen in het model zijn weergegeven in tabel 

11. 

Tabel 11. Samenhang toename beroep op celcapaciteit 1985- 1995 

jongeren 

scheidingen 

inkomen 

werkloosheid 

inkomensongelijkheid 

niet-Nededanders 

drugsgebruik 

motorvoertuigen 

middelen voor politie 

middelen voor rechtspraak 

totaal 

effect op capaciteitsberoep in cellen 

-110 

300 

90 

40 

210 

20 

30 

0 

10 

1430 

2020 

Voor de periode van 1996 - 2002 zijn met behulp van het model voorspellingen gemaakt 

voor de ontwikkeling van het beroep op capaciteit. Volgens het model neemt het beroep op 

cellen in deze periode met 3.590 toe, van 11170 cellen in 1996 tot 14760 cellen in 2002. 

De samenhang tussen deze toename en de variabelen in het model zijn in tabel 12 op een 

rijtje gezet. 

3 De cijfers die in tabel 2 en 3 gepresenteerd worden zijn slechts benaderingen, maar geven wel 
een indicate van de verschillende effecten op de celcapaciteit. 
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Tabel 12. Prognose ontwikkeling capaciteitsberoep 1996 - 2002 

jongeren 

scheidingen 

inkomen 

werkloosheid 

inkomensongelijkheid 

niet-Nederlanders 

drugsgebruik 

motorvoertuigen 

middelen voor politie 

middelen voor rechtspraak 

totaal 

toename capaciteitsberoep in cellen 

-170 

400 

90 

-130 

0 

20 

-10 

0 

10 

580 

790 

Uit beide tabellen blijkt dat de verklarende variabelen in de periode 1985 - 1995 ongeveer 

40% van de toenemende behoefte aan cellen verklaren. In de periode 1996 - 2002 is dit 
ongeveer 20%. De verklaring hiervoor moet gezocht worden bij: 

trendmatige ontwikkelingen. Deze bepalen een deel van het aantal ophelderingen en 
het aantal bestraffingen. De strafmaat wordt in het model puur alleen door een 

trendmatige ontwikkeling bepaald. De trendmatige ontwikkelingen hebben op deze 
manier tevens een (indirect) effect op de omvang van de criminaliteit. 

kruiseffecten. Bij het berekenen van het aandeel dat een verklarende variabele heeft 

op het totale beroep is gekeken naar de groei van deze ene variabele bij 

gelijkblijvende overige variabelen. De gevonden percentages zijn hierdoor slechts 

benaderingen en wijken af van het eigenlijke aandeel dat de verklarende variabelen 

hebben. 

Hoewel de gevonden percentages benaderingen zijn kunnen we toch concluderen dat de 
invloed van de verklarende variabelen op de totale behoefte aan celcapaciteit niet zo groot 
is. 
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De plausibiliteit van het model 

In dit deel gaan we in op de plausibiliteit van het Jukebox1-model. Deze plausibiliteit 

hebben we getoetst in twee discussiebijeenkomsten met beleidsmedewerkers van het 

Ministerie van Justitie, die hebben plaatsgevonden op 12 augustus en 1 september 1998. 

Een lijst met de deelnemers aan deze bijeenkomsten is als bijlage bij het rapport 

opgenomen. 
Dit deel van het rapport is opgebouwd als volgt. In hoofdstuk 5 gaan we in op de 
bruikbaarheid van het model in de praktijk. In hoofdstuk 6 behandelen we de structuur van 

het model, waarbij we de aandacht vooral richten op de kwalitatieve verbanden die in het 

model zijn opgenomen. Hoofdstuk 7 gaat in op de afzonderlijke vergelijkingen die in het 

model zijn opgenomen, en meer in het bijzonder op de kwantitatieve relaties die in het 

model zijn gelegd. In hoofdstuk 8 zetten we de conclusies van de bijeenkomsten en de 

aanbevelingen voor versterking van het model op een rijtje. 
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5. De algemene indruk: bruikbaar en verbeterbaar 

5.1. lnleiding 

De deelnemers aan de discussiebijeenkomsten onderschrijven het belang van de 

ontwikkeling van modellen ten behoeve van de beleidsvoorbereiding. Een model kan op 

twee manieren bijdragen aan de kwaliteit van het beleid. 
Ten eerste zorgt een model voor voorspellingen van het beroep op de sanctiecapaciteit, 

waardoor een betere afstemming mogelijk is van de bouw van extra capaciteit op het 

toekomstige beroep op die capaciteit. 
Ten tweede zorgt een verklaringsmodel voor een beter begrip van de factoren die van 
invloed zijn op de criminaliteit, het aantal ophelderingen en bestraffingen, en dus op het 

beroep op sanctiecapaciteit. Dit maakt het mogelijk het beleid effectiever vorm te geven. 

Ook is in de bijeenkomsten gewezen op het nut van expliciete voorspellingen, omdat deze 

achteraf kunnen worden getoetst. Discrepanties tussen de voorspellingen en de feitelijke 

ontwikkeling dwingen om na te denken over het realiteitsgehalte van de in het model 

gelegde relaties. Het model stimuleert zodoende een voortdurende discussie over de 

achtergronden en oorzaken van de criminaliteit en het beroep op de sanctiecapaciteit. 

Het doel van het model (prognose of verklaring) bepaalt de eisen die aan de structuur van 
het model moeten worden gesteld. In de volgende paragrafen gaan we daarom in op de 
algemene indruk van het model als prognosemodel, respectievelijk verklaringsmodel. 

5.2. Het model als prognosemodel 

Goede voorspellingen van belang voor capaciteitsbeslissingen 

Vanuit het perspectief van het Ministerie van Justitie is het van belang om te beschikken 
over zo accuraat mogelijke voorspellingen van het beroep op de sanctiecapaciteit. 

Een tekort aan sanctiecapaciteit schaadt de effectiviteit van het beleid van Justitie, omdat 
sancties een belangrijk instrument vormen in het beleid ter bestrijding van de criminaliteit. 
De heenzendingen die het gevolg zijn van een tekort aan celruimte leveren bovendien 
politieke schade op voor de bewindspersonen. 

Een overschot aan sanctiecapaciteit brengt financiele schade met zich mee, omdat cellen 

duur zijn. 
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Verklaringsmodel weld vertrouwen 

In theorie mag worden verwacht dat een model dat een adequate beschrijving vormt van 

de werkelijkheid, ook redelijke voorspellingen van de toekomst oplevert 4 . In dat opzicht 

weld het nieuwe verklaringsmodel verffouwen. In de praktijk kan het wel voorkomen dat er 

een afruil is tussen verklaringskracht en voorspelkracht van een model. Soms leveren 

eenvoudige modellen met een beperkte verklaringskracht bruikbaarder voorspellingen op 

dan uitgebreide modellen, die de complexiteit van de werkelijkheid beter recht doen. De 

deelnemers aan de discussiebijeenkomsten hechten dan ook veel belang aan het parallel-

onderzoek van de SEO, waarin de statistische kwaliteit van het model worden getoetst. 

Model maalct onzekerheld niet ongedaan 

De modelprognoses zijn met onzekerheid omgeven, waardoor altijd een risico bestaat van 

over- of onderschatting van het beroep op de sanctiecapaciteit. De kosten/batenafweging 

die gemoeid is met het uiteindelijk aantal te bouwen cellen is een politieke keuze. Ook 

achteraf zal vaak moeilijk te constateren zijn of het capaciteitsberoep onder- of overschat 

is, omdat het feitelijke beroep op de sanctiecapaciteit - volgens sommige deelnemers - 

mede afhankelijk is van de beschikbaarheid van die capaciteit. 

Het gebruik van modellen helpt wel de onzekerheid te reduceren. Het Jukeboxl -model 

scoort in dat opzicht beter dan het tijdreeksmodel dat voorheen werd gebruikt am het 

beroep op de sanctiecapaciteit te voorspellen. In het verleden behaalde resultaten 

resultaten zijn weliswaar geen garantie voor de toekomst, maar er is wel aanleiding om te 

veronderstellen dat ook in de toekomst met het Jukeboxl -model betere resultaten te 

behalen zijn. 

Geen model voorspelt perfect 

Bij het gebruik van het model zullen steeds de beperkingen ervan in het achterhoofd 

moeten worden gehouden. Het beroep op de sanctiecapaciteit is immers mede afhankelijk 

van incidentele factoren. Als voorbeeld hiervan werd aangehaald de intensivering van de 

fraudebestrijding in de sociale zekerheid, enige jaren gelden. Dit leidde tot een forse 

toename van het beroep op de capaciteit voor taakstraffen. Dergelijke ontwikkelen laten 

zich niet modelleren. Het model moet dus nadrukkelijk worden gezien als een instrument 

dat het mogelijk maakt am het beroep op de sanctiecapaciteit beter te voorspellen. Hoeveel 

het model oak zal warden verbeterd, het zal nooit de werkelijkheid geheel kunnen dekken, 

en bij het gebruik ervan zal dus steeds met verstand naar de uitkomsten moeten warden 

gekeken. 

4 Mits uiteraard de voorspellingen voor de exogenen die gebruikt warden in het model oak 
adequaat zijn. 
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5.3. Het model als verklaringsmodel 

Verklaring is van belang bij de beleidsvoorbereiding 

Een goede verklaring van de ontwikkeling van de criminaliteit, het aantal ophelderingen en 

het beroep op de sanctiecapaciteit vinden de deelnemers belangrijk voor de beleids-

voorbereiding. Kennis van de mechanismen die van invloed zijn op deze variabelen levert 
een belangrijke bijdrage aan de effectiviteit van het beleid. Daarbij gaat het niet alleen om 

het beleid ten aanzien van de sanctiecapaciteit, maar meer in het algemeen cm het beleid 
ter bestrijding van de criminaliteit. 

Goede verklaringen zijn ook belangrijk bij het rechtvaardigen van beleid. Beleid dat 

gebaseerd is op enkel intuftieve ideedn over hoe de werkelijkheid in elkaar zit is veal 
minder verdedigbaar dan beleid dat gestoeld is op meetbare en toetsbare 
veronderstellingen. 

Verklaringskracht beperkt door ontbreken van gegevens 

Ook wat betreft verklaren blijkt het gebruik van modellen belangrijke beperkingen te 

hebben. De modelbouwer moet roeien met de riemen die hij heeft. De keuze van 

variabelen is gebonden aan de beschikbaarheid van gegevens. Bij de bespreking van de 

plausibiliteit van het model in de volgende hoofdstukken komt veel kritiek aan de orde op 

de gekozen variabelen. In veel gevallen zal die kritiek bij gebrek aan gegevens niet te 

ondervangen zijn. 

lnformatievoorziening vraagt aandacht 

In deze rapportage hebben we ook suggesties weergegeven die op basis van de 
bestaande gegevens wellicht niet te realiseren zijn. In het algemeen gaat het immers om 

variabelen die niet alleen in het model, maar vooral ook in de werkelijkheid een belangrijke 

invloed hebben op de beleidsdoelstellingen en het effect van de beleidsinstrumenten van 

het Ministerie van Justitie. In feite gaat het om voor het ministerie belangrijke 

managementinformatie. De opmerkingen die in de discussiebijeenkomsten zijn gemaakt, 
zijn dus niet alleen van belang om op basis van de beschikbare informatie het model te 

verbeteren, maar ook cm gericht te investeren in uitbreiding en verbetering van de 
bestaande informatie. 
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5.4. Eerste indrukken van de deelnemers 

In de discussiebijeenkomsten hebben we de deelnemers gevraagd hun eerste, algemene 
indruk in steekwoorden op papier te zetten in de vorm van positieve en negatieve aspecten 
van het model. In deze paragraaf geven we de reacties weer. We hebben hierbij niet 
gevraagd om het belang van de positieve en negatieve punten aan te geven. De positieve 
en negatieve punten kunnen dus zowel doorslaggevende argumenten zijn als minieme 
kritiek- of pluspunten. 
Het onderscheid positief/negatief is door de deelnemers aan de discussiebijeenkomst zelf 
gemaakt, de rubricering binnen deze twee categorieen is van ons. 

Positieve aspecten van het model 

Het model dwingt tot discussie 

het model dwingt ons om in gemeenschappelijke termen te denken; 

het model kan een stimulans geven om de cijfers op een rijtje te zetten; 

het ondersteunt en stimuleert rationalisering van het beleid; 

het is een poging om onderbuikgevoelens meer bespreekbaar en inzichtelijk te maken; 

het is verbeterbaad; 

het model geeft de mogelijkheid om hoofd-effecten te schatten en het expliciteert 

opvattingen. 

Het model laved een bijdrage aan die discussie 

het model betekent een verbetering van het inzicht (hoe miniem ook) in de achtergronden 

van een toenemende behoette aan celcapaciteit; 

het is goed dat er een onderscheid is gemaakt tussen maatschappelijke factoren en 

beleidsfactoren; 

het model poogt wat meer elementen te betrekken bij net scheppen van inzicht in de werldng 

van net strafrechtelijk systeem; 

de capaciteit wordt in het model geraamd aan de hand van maatschappelijke factoren; 

het is een eenvoudig model, waardoor het begrijpelijk en inzichtelijk is; 

het verhelded de discussie over veronderstelde verbanden; 

net is een poging om tot integratie van inzichten te komen; 

het is systematisch en synoptisch; 

net is goed dat een poging is gedaan een inhoudelijk model te bouwen; 

Het model !evert kwantitatieve voorspellingen op 

een verbetering in de mogelijkheid om de prognose achteraf te toetsen; 

• 	kwantificeren is hoe dan ook een strikte noodzaak tegenover politiek en samenleving; 
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Het model levert betere voorspellingen op 

het lijkt het verleden aardig te voorspellen. Het model geeft betere voorspellingen dan 

eenvoudige extrapolatie; 

het model geeft meer beleidszekerheid en het ziet er doordacht uit. 

het is Oberhaupt nuttig om tot een overzicht te komen, waaruit mogelijke consequenties 

kunnen worden getrokken. Zowel beleidsmatig als financieel. Op deze manier is het niet 

enkel kwalitatief, maar ook kwantitatief; 

Negatieve aspecten van het model 

De voorspelkracht van het model is nog onvoldoende 

ook met dit model zijn voorspellingen op voldoende nauwkeurig niveau niet mogelijk; 

de ex-post toets geeft een relatief forse afwijking (20%); 

de in het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst; 

De verklaringskracht van het model schiet te kort 

er wordt wellicht te weinig verklaard in het model; 

het model bevat een zeker 'black-box'-gehalte; 

in het model is sprake van conceptuele onduidelijkheid als gevolg van te veel 

veronderstellingen; 

zo op het eerste gezicht wordt in het model de relatie met retrospectieve criminologische 

studies te weinig gelegd. 

in het model is sprake van een discrepantie tussen modelmatige verbanden en 

(veronderstelde) relaties met betrekking tot het menselijk gedrag, dat wil zeggen wat doen 

potentiele delictplegers of wat laten ze na; 

het model is moeilijk te doorgronden. Dit belemmert het gebruik; 

• het model geeft geen goede onderbouwing en verantwoording; 

het model is zo eenvoudig dat je je afvraagt of het wel klopt; 

de aannames en dan met name die voor de maatschappelijke factoren komen wel erg kort 

door de bocht over; 

de relatiefactoren naar taakstraffen zijn wel erg mager; 

Het gebruik van modefien brengt risico's met zich mee 

bij varierende omstandigheden, varieert het beroep op de capaciteit in tegenstelling tot het 

regressiemodel, dat alleen zegt: `zoals het vroeger ging, gaat het in de toekomst'; 

het is moeilijk om te kwantificeren zonder `schijnrelaties' aan te geven. De weging en 

vaststelling van de coefficienten en daarmee de onderlinge verbanden maakt een 

willekeurige indruk; 

• er bestaat gevaar voor het stollen van verbanden, dat wil zeggen dat bepaalde 

verhoudingsgetallen uit het verleden worden doorgetrokken in de toekomst, zonder rekening 

te houden met maatschappelijke veranderingen die in de tussentijd mogelijk zijn opgetreden. 

Dit geldt met name voor de maatschappelijke en de beleidsfactoren; 
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Specifieke punten 

de kemvariabele in het model is niet de daders maar is criminaliteit; 

de uiteindelijke variabele, ceicapaciteit, is niet adequaat geoperationaliseerd. Deze is 

gelijkgesteld aan het product van het aantal in eerste aanleg opgestelde gevangenisstraffen 

maal de duur van de straf. In pleats van in eerste aanleg opgestelde gevangenisstraffen zou 

dit onherroepelijke straffen moeten zijn (maar dat gegeven ontbreekt sedert 1990); 

de terminologie is hier en daar verwarrend; 

in het model is geen aandacht voor 'psychologie en florae. Meer specifiek betekent dit 

geen aandacht voor de normen van burgers en de attitude van rechters; 

veel verbanden liggen intuitief niet voor de hand; 

de operationalisering van sommige maatschappelijke factoren roept vragen op; 

er ontbreken sommige variabelen; 

het model kijkt te weinig naar de invloed van wetgeving, OM en ZM; 

het model suggereert soms ten onrechte eon bepaalde causale relatie tussen de variabelen, 

terwijI daartegenover een aantal dubieuze nul-relaties staan, zoals de relatie tussen de 

middelen voor de politie en het aantal opgehelderde geweldsmisdrijven. 
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6. Discussie over de structuur van het model 

6.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we in op de opmerkingen die in de discussiebijeenkomsten zijn 

gemaakt over de structuur van het model. In het algemeen is het beeld dat de structuur zelf 

niet op grote bezwaren stuit. Het gaat hierbij meer om de maatschappelijke en 

beleidsmatige variabelen die (al dan niet) in het model zijn opgenomen, om de vormgeving 

van de kernvariabelen (criminaliteit, aantal ophelderingen en het beroep op de 

sanctiecapaciteit), en om het terugkoppelingseffect van de beschikbare capaciteit op het 

aantal ophelderingen en het aantal gevangenisstraffen. Het gaat met andere woorden, om 

de vraag waarom sommige variabelen wel en andere variabelen niet in het model zijn 
opgenomen en waarom sommige verbanden wel zijn gelegd en andere niet. De 

plausibiliteit van de wel in het model opgenomen kwantitatieve verbanden is in dit 
hoofdstuk niet aan de orde, die komt in hoofdstuk 7 aan bod. 

6.2. De maatschappelijke factoren en het beleid 

Beperking of verruiming van het blikveld 

Streven naar een beknopt model 

In deze notitie komt een veelheid aan suggesties aan bod om aanvullende of alternatieve 

variabelen in het model op te nemen. Dit betekent echter niet dat gepleit is voor een forse 

uitbreiding van het model. In de discussiebijeenkomsten is een voorkeur uitgesproken voor 
een beknopt model waarin slechts de belangrijkste variabelen zijn opgenomen. Nader 

onderzoek moet uitwijzen of de gedane suggesties ook in de praktijk tot betere resultaten 

leiden dan het model in zijn huidige vorm. 

Model beperken tot vier delicten? 

In den van de bijeenkomsten is de suggestie gedaan cm het aantal delictcategorieen in het 

model te beperken tot de 3 of 4 categorie& die zo'n 70 a 80 % van de totale behoefte aan 
celcapaciteit bepalen. Deze beperking van het blikveld maakt wellicht een scherper model 

en betere voorspellingen mogelijk. 
Deze suggestie werd tijdens de bijeenkomsten niet door alle deelnemers gedeeld. De 

modelbouwers zouden moeten onderzoeken wat de invloed van een dergelijke aanpak op 

de voorspellingskracht van het model is. In de uiteindelijke afweging moet worden 
meegenomen dat een beperking van het aantal delictcategorie& ten koste gaat van de 

verklaringskracht van het model ten aanzien van de omvang van de criminaliteit. 

Nadere specificatie van maatschappelijke variabelen 

Een beperking van het blikveld kan ook worden bereikt door een nadere specificatie van de 

verklarende variabelen. Volgens een aantal deelnemers bevatten de nu opgenomen 
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maatschappelijke factoren, zoals het aantal jongeren en het aantal niet-Nederlanders, veel

ruis. Een deelnemer geeft als voorbeeld dat het aantal Russen dat Nederland inkomt veel

meer invloed heeft op de omvang van de criminaliteit dan evenveel extra Zweden. Een

ander voorbeeld is dat de laatste tijd het totale aantal jongeren in Nederland afneemt,

terwijl het aantal allochtone jongeren toeneemt. Juist de allochtone jongeren blijken sterk

gevoelig voor groepsvorming. Een nadere specificatie van deze variabelen zou volgens

veel deelnemers zowel de verklaringskracht als de voorspeikracht van het model ten goede

kunnen komen.

De modellering van het beleid

Niet alleen omvang middelen is van belang, maar ook de aanwending

Ook op de beleidsfactoren die in het model zijn opgenomen, is tijdens de bijeenkomsten

kritiek geuit. Het model richt zich nu alleen op de omvang van de middelen voor politie en

justitie, terwijl ook de aanwending van die middelen van belang is voor de verklaring van

het aantal ophelderingen en het aantal bestraffingen.

De deelnemers geven echter aan dat over de aanwending van de middelen op het moment

geen cijfers beschikbaar zijn. Deze cijfers zijn er niet omdat verzameling van dergelijke

gegevens nooit prioriteit heeft gekregen. De deelnemers achten het echter wenselijk dat de

informatievoorziening op dit terrein in de toekomst wordt verbeterd. Deze gegevens zijn

niet alleen nodig als voeding voor het model, maar ook als informatievoorziening voor

beleid.

Betere modellering politie-inzet nodig

Een factor waarmee bij de verklaring van het aantal ophelderingen rekening moet worden

gehouden, is dat de politie in het algemeen niet de prioriteit legt bij een maximalisering van

het aantal ophelderingen. Wanneer een crimineel wordt gepakt, gaat het de politie er niet

om alle zaken opgehelderd te krijgen waarbij hij betrokken zou kunnen zijn, maar gaat het

erom hem voldoende zaken aan te kunnen rekenen voor een veroordeling. Dit betekent dat

de effectiviteit van de politie-inzet niet kan worden afgemeten aan het aantal

ophelderingen. De deelnemers aan de discussiebijeenkomsten achten het van belang dat

gezocht wordt naar een betere verklaring van de effectiviteit van de politie-inzet. Hiertoe

zou de inzet van middelen scherper kunnen worden gedefinieerd (bijvoorbeeld: de

middelen voor recherche in plaats van de totale middelen voor politie). Daarnaast zou meer

inzicht moeten worden verkregen in de effecten van het hierboven geschetste politiebeleid

op de verhouding tussen de criminaliteit en het aantal ophelderingen. Op basis van de

huidige gegevens lijkt het echter niet mogelijk deze suggesties in het model te verwerken.

Het aantal gevangenisstraffen

Uitkomsten van het model corrigeren voor het effect van hoger beroep

Door een aantal deelnemers aan de bijeenkomst is gesignaleerd dat de behoefte aan

celcapaciteit niet adequaat geoperationaliseerd is. Deze is namelijk gelijkgesteld aan het

product van de trend van het aantal in eerste aanleg afgedane gevangenisstraffen maal de
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duur van de straf. Volgens de deelnemers zouden hiervoor in de plaats de straffen

genomen moeten worden die in hoger beroep zijn afgedaan. Door de modelbouwers is hier

ook aan gedacht. Het geval is echter dat er tot 1990 cijfers bekend zijn over onherroepelijk

afgedane zaken, daarna zijn er enkel cijfers bekend over in eerste aanleg afgedane zaken.

Daarom zijn de in eerste aanleg afgedane zaken in 1990 gekoppeld aan de reeks

onherroepelijke zaken. Op deze manier is voor het niveau-verschil gecorrigeerd en is

alleen de trend vanaf 1990 op de eerste aanleg zaken gebaseerd. Een betere

operationalisering is vanwege het gebrek aan gegevens niet mogelijk.

Rekening houden met voor- en achterdeurstrategleën

Daarnaast is het van belang dat rekening wordt gehouden met de overige afdoeningen

(straffen niet zijnde gevangenisstraffen). Algemeen wordt een tendens bespeurd van

steeds meer afdoening door voordeur- en achterdeurstrategieën bij het OM. Onder

voordeurstrategie verstaan we bijvoorbeeld taakstraffen. Een voorbeeld van een

achterdeurstrategie is een penitentiair programma. Een tendens naar meer afdoeningen

betekent een kleiner beroep op de celcapaciteit. Deze tendens is echter wel impliciet

opgenomen in het model via het tijdreeksmodel voor de gevangenisstrafkans.

6.3. Delicten en daders: een combinatiemodel

Delicten en daders hebben een verschillende dimensie

De kernvariabelen in het model hebben verschillende dimensies. Bij de criminaliteit en het

aantal ophelderingen gaat het om het aantal delicten, terwijl het aantal bestraffingen

betrekking heeft op het aantal mensen dat die delicten heeft gepleegd. Daar zit een

disorepantie tussen: sommige delicten worden door meer mensen samen gepleegd, terwijl

sommige mensen voor meer dan één delict veroordeeld worden. Dit brengt een zekere

spanning in het model.

Meer nadruk op de daders

Tijdens de discussiebijeenkomsten is de suggestie gedaan in het model meer de nadruk te

leggen op de daders, en minder op de delicten. Daders komen immers (ten dele) in de cel,

en delicten niet.

Niet alle deelnemers aan de discussiebijeenkomsten konden zich in die suggestie vinden.

De benodigde celcapaciteit hangt immers niet alleen samen met het aantal daders, maar

ook met de aard van de gepleegde delicten. Bovendien is de omvang van de criminaliteit

voor het beleid een belangrijke variabele. Het justitiebeleid is immers niet in eerste instantie

gericht op aantal en duur van de celstraffen, maar op het terugdringen van de criminaliteit.

Het is dus van belang om die variabele op een of andere wijze te blijven modelleren.

Combinatie van daders en delicten

Als compromis is een combinatie van dader en delict voorgesteld. Een dergelijke aanpak

wordt bijvoorbeeld gehanteerd in de voorspellingsmodellen in Engeland, waarbij gebruik
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wordt gemaakt van het hoge percentage recidive. Als gevolg van de recidive vormt het

beroep op de celcapaciteit op een bepaald moment een belangrijke verklarende variabele

voor het toekomstige beroep op de celcapaciteit. Dit gegeven kan gebruikt worden bij de

bouw van cohort-modellen.

In dergelijke cohort-modellen kan onderscheid worden gemaakt naar soorten daders.

Recidivisten vertonen ander gedrag dan jonge daders (first-offenders). De

terugkoppelingseffecten of afschrikkingseffecten zijn bij deze twee groepen van daders niet

gelijk. Ook moet er in het model onderscheid worden gemaakt naar veelplegers en

weinigpiegers. Veelpiegers plegen immers veel delicten en hebben toch maar één cel

nodig, terwijl weinigplegers die samen evenveel delicten plegen veel meer cellen nodig

hebben.

6.4. Beschikbare sanctiecapaciteit beïnvloedt beroep op capaciteit

Een belangrijk terugkoppelingseffect dat in het model niet is opgenomen is het effect van

de benutting van de celcapaciteit op het aantal ophelderingen en het aantal en de duur van

de gevangenisstraffen. Tijdens de discussiebijeenkomsten zijn hiervan voorbeelden

genoemd. De opening van de gevangenis aan de Havenstraat heeft geleid tot een scherpe

toename van het aantal ophelderingen door het Amsterdamse bureau Warmoesstraat. De

agenten wisten dat er weer capaciteit voorhanden was, en pakten dus mensen op die ze in

de tijd van grote capaciteitstekorten hadden laten lopen. Ook het Openbaar Ministerie en

de rechterlijke macht houden bij de veroordelingen rekening met de beschikbaarheid van

capaciteit. De deelnemers denken niet dat hier gegevens over beschikbaar zijn. Eventueel

zou hier in de toekomst onderzoek naar kunnen worden gedaan.
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7. De plausibiliteit van de verbanden in het model

7.1. Inleiding

In het algemeen worden de verbanden in het model plausibel gevonden, wel worden

talrijke suggesties voor verbetering van meting gedaan, die gedeeltelijk stuiten op het

probleem van het niet beschikbaar zijn van gegevens.

In dit hoofdstuk gaan we achtereenvolgens in op deze suggesties voor wat betreft de

verklaring van de criminaliteit, de verklaring van het aantal ophelderingen en de verklaring

van het aantal bestraffingen.

7.2. De verklaring van de criminaliteit

Inleiding

Zoals in de onderstaande figuur te zien is wordt de criminaliteit verklaard door vier factoren:

— pakkans;

— (gevangenis)strafkans en strafduur;

— maatschappelijke factoren.

De plausibiliteit van deze verbanden willen we één voor één nagaan.

Figuur 7.1. Verklaring_Criminaliteit

Omgevin

_____________
___________

Maatschappelijke

_______

factoren Aantal delicten
. i

Pakkansi

Strafkans 1

Pakkans

Effect pakkans is plausibel, maar het gaat om de gepercipieerde pakkans

We beginnen met de pakkans. In het model is deze opgenomen als:

aantal ophelderingen
pakkans =

aantal geregistreerde delicten
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De deelnemers vinden het feit dat de pakkans opgenomen is in het model plausibel. Wel

zouden zij zouden liever de inschattingen van de pakkans door (potentiële) daders zelf

opgenomen willen zien. Een veelgehoorde suggestie is om deze gepercipieerde pakkans

te benaderen door het aantal ophelderingen te delen door - een schatting van - het feitelijk

aantal delicten. Anderen hadden het idee om via enquêtes achter de gepercipieerde

pakkans te komen. Aan dit laatste kleeft echter het bezwaar dat daders de kans om gepakt

te worden voor anderen veel hoger inschatten dan voor zichzelf. Voor beide oplossingen

geldt overigens dat er geen kwantitatieve gegevens van beschikbaar zijn. De

modelbouwers zouden moeten afwegen of de meerwaarde van deze suggestie opweegt

tegen de mogelijke inschattingsfouten.

Recidive in plaats van pakkans?

De pakkans is opgenomen in het model omdat deze verondersteld wordt op verschillende

manieren invloed te hebben op het aantal gepleegde delicten. Eén van deze manieren is

dat de pakkans een afschrikkende werking heeft. Deze afschrikkende werking zou volgens

een deelnemer beter benaderd kunnen worden door het aantal recidivisten op te nemen.

Volgens hen geeft dit kengetal een beter beeld van de afschrikkende werking van straffen

dan de pakkans van het model.

Nadeel van deze oplossing is dat zij geen recht doet aan de andere manieren waarop de

pakkans invloed heeft op de criminaliteit. Hierbij valt te denken aan het feit dat mensen die

gevangen zitten minder mogelijkheden hebben om delicten te plegen. Een ander nadeel is

dat het aantal recidivisten weliswaar een indruk geeft van de mate waarin eerder

veroordeelden zich laten afschrikken, maar niet van de mate waarin nog niet

veroordeelden zich laten afschrikken.

Strafkans en gevangenisstrafkans

Effect strafkans plausibel, betere modellering nodig van effect taakstraffen

Verder hebben ook de strafkans en de gevarigenisstrafkans in het model invloed op de

criminaliteit. Deze kansen zijn als volgt opgenomen in het model:

gevangenisstraffen
straffen

________________

strafkans = gevangenisstrafkans =

ophelderingen straffen

Opvallend is hierbij dat het aantal taakstraffen en de taakstrafkans niet in de vergelijking

voor de omvang van de criminaliteit zijn opgenomen. Van een toename van het aantal

taakstraffen ten koste van het aantal gevangenisstraffen gaat een (wiskundig gezien)

positief effect uit op de criminaliteit. Gevangenisstraffen hebben, met andere woorden een

groter afschrikkend effect dan taakstraffen.

Tijdens de discussiebijeenkomst is echter aan de orde geweest dat het nu weinig zin heeft

om het model in dit opzicht aan te passen. Er staat een aantal wetswijzigingen op het

terrein van de taakstraffen voor de deur, en het verdient dus aanbeveling even te wachten.
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Te zijner tijd zou wel meer onderzoek gedaan moeten worden naar de effecten van

taakstraffen op de criminaliteit.

Maatschappelijke factoren

Er zijn veel maatschappelijke factoren die invloed hebben op de criminaliteit. De

modelbouwers hebben rekening gehouden met verschillende criminologische theorieën.

Deze theorieën gaan uit van kernbegrippen. Deze kernbegrippen kunnen niet opgenomen

worden in het model. Hiervoor zijn benadervariabelen gebruikt: variabelen die samen

hangen met de kernbegrippen en - in tegenstelling tot de kernbegrippen - kwantificeerbaar

zijn. In de onderstaande tabel volgt een overzicht van de variabelen die per theorie

opgenomen zijn in het model5:

Tabel 7.1. Theorieën en bijbehorende variabelen in het model

iongeren scheidingen werklozen niet-NLders inkomen ink.verdeling

groepsvorming X

sociale instabiliteit X X X

maatschappelijke ongelijkheid X X X

sociale uitstoting Geen variabelen hiervan opgenomen in het model

opvoeding Geen variabelen hiervan opgenomen in het model

sociale controle Geen variabelen hiervan opgenomen in het model

culturele spanningen X

qeleçjenheid X X X X

Deelnemers pleiten voor regelmatige revisie model

De deelnemers zijn het erover eens dat een perfect voorspellingsmodel voor de

criminaliteit onbereikbaar is. Erg belangrijk vinden zij daarom dat het model voortdurend

aangepast wordt aan nieuwe criminologische inzichten. Desondanks hebben velen nu al

wel suggesties om de voorspelling van de criminaliteit te verbeteren.

Deelnemers geven suggesties voor andere variabelen, maar willen niet teveel uitbreiding

In de tabel hieronder staan de suggesties van de deelnemers. De theorieën waaronder ze

gebracht zijn, zijn deels door ons aangebracht. Het feit dat suggesties zijn gedaan voor

andere variabelen, wil niet zeggen dat wordt gepleit voor een uitbreiding van het model. De

deelnemers achten het wel zinvol dat wordt getoetst in hoeverre de gesuggereerde

variabelen als alternatief kunnen dienen voor de nu opgenomen variabelen.

De modelbouwers hebben deze indeling variabelen en theorieën gemaakt.
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Tabel 7.2. Suggest/es voor extra maatschappelijke variabelen 

groepsvorming 

sociale instabiliteit 

maatschappelijke ongelijkheid 

sociale uitstoting 

opvoeding 

sociale controle 

culturele spanningen 

gelegenheid 

EXTRA 

intemationalisering, georganiseerdheid misdaad 

urbanisatie 

mensen zonder opleiding 

enguetes om waarden en normen te meten 

preventie, auto's, fietsen, verkochte sloten, omzet particufiere 

beveiligingsbranche, subsidies voor beveiliging van WBV's 

wapenbezit, aicoholgebruik, drugsgebruik, gebruik methadonvoorzieningen 

GGZ of NIAD, kilo's in beslag genomen drugs  

Veel suggest/es zijn op korte term (in niet realiseerbaar 

Niet al deze suggesties zijn even bruikbaar. Van veel van de genoemde variabelen zijn 

geen kwantitatieve gegevens beschikbaar. Ook kan er sprake zijn van reeksen die 

ongeveer hetzelfde verloop hebben als reeds opgenomen variabelen. Zo is te verwachten 

dat de ontwikkeling van het aantal echtscheidingen en de ontwikkeling van het aantal 

eenoudergezinnen ongeveer gelijke tred houden. Het is dan niet zinvol om beide als 

variabele op te nemen in het model. Toch raden de deelnemers aan Oen en ander - voor 

zover mogelijk - econometrisch te toetsen. 

Grote invloed van aantal jonge mannen op de criminaliteit is plausibel 

Het aantal jonge mannen heeft in het model een grote invloed op de criminaliteit. De 

deelnemers vinden dit plausibel. Alle aanwezigen onderschrijven dat het aantal jonge 

mannen een belangrijke verklarende factor van criminaliteit is. Wel vinden sommige 

deelnemers het niet plausibel dat het verband tussen het aantal jongeren en het aantal 

geweldsmisdrijven nut is. 

Het aantal niet-Nederlanders kan nader worden gespecificeerd 

Het aantal niet-Nederlanders heeft in het model weinig tot geen invloed op de criminaliteit. 

De deelnemers wijten dit aan het feit dat deze variabele weinig specifiek is. Het aantal 

Russen in Nederland heeft bijvoorbeeld een andere invloed op de criminaliteit dan het 

aantal Zweden. Dit betekent dat de verklaringskracht van het model verbeterd zou kunnen 

worden door deze variabele nader te specificeren. 

Lange tijdreeksen vertroebelen het beeld 

Enkele deelnemers vinden het niet plausibel dat het aantal geweldsmisdrijven in het model 

zo weinig wordt beInvloed door de opgenomen maatschappelljke factoren. Met name 

omdat de helft van de toename van het beroep op de celcapaciteit te wijten is aan 

geweldsmisdrijven. Dit zou een mogelijk tekort aan verklaringskracht van het model kunnen 
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betekenen. Oorzaak hiervan zou - zo speculeren de deelnemers - kunnen liggen in het felt 
dat de geweldsmisdrijven pas in het laatste decennium sterk zijn toegenomen, terwijI de 

verbanden in het model gebaseerd zijn op tijdreeksen over 40 jaar. Tijdens de 

bijeenkomsten is dan ook gesuggereerd te onderzoeken of het mogelijk is om dergelijke 
recente ontwikkelingen meer recht te doen. 
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7.3. De verklaring van het aantal ophelderingen 

Zoals in de onderstaande figuur te zien is worden ophelderingen verklaard door twee 

factoren: 

- aantal delicten 

- middelen voor politie 

Figuur 7.2. Verklaring opheideringen 

Aangezien het verband tussen het aantal delicten en het aantal ophelderingen door 

iedereen zeer plausibel wordt geacht, zullen we ons in deze paragraaf alleen richten op het 

verband tussen de middelen van de politie en het aantal ophelderingen. 

Middelen voor de politie 

Effect van de middelen voor politie op aantal ophelderingen is beperkt 

Tijdens beide discussiebijeenkomsten is aan de orde geweest dat het effect van de 

middelen voor politie op het aantal ophelderingen zeer klein is. De meeste deelnemers 

vinden dat wel plausibel. Daarvoor zijn verschillende redenen genoemd. 

Ten eerste is als verklaring genoemd dat er geen landelijke overeenstemming is over de 

betekenis van het begrip "opheldering". Verschillende pofitiedistricten registreren daarom 

het aantal ophelderingen volgens verschillende definities. Dit resulteert in een bont 

gezelschap van appels en peren. Dit lijkt inderdaad een probleem, maar is geen verklaring 

van het geringe effect van de middelen op de ophelderingen. Het zou hooguit een 

verklaring kunnen zijn van een - per post - wisselend effect. 

Ten tweede wordt als verklaring genoemd dat de hoeveelheid middelen voor de politie 

weliswaar is toegenomen, maar dat deze middelen in belangrijke mate voor andere politie-

activiteiten zijn ingezet dan voor het ophelderen van delicten. Vergeleken bij de middelen 

voor rechtspraak worden de politiemiddelen veel minder gericht ingezet op activiteiten die 

het beroep op de celcapaciteit vergroten. Wanneer de inzet van middelen voor opsporing 

veel minder is gegroeid dan de totale inzet van middelen voor de politie, kan het zijn dat het 

effect van de inzet van middelen voor opsporing wordt onderschat. 
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Modellering politiebeleid verbeteren 

Waar de oorzaak ook moge liggen, feit is dat "middelen voor de politie" het slecht doen als 

verklarende variabele voor het aantal ophelderingen. De deelnemers stellen hiervoor 

enkele oplossingen voor. 

Ten eerste stelt men voor om in plaats van de hoeveelheid middelen het aantal 

politiemensen op te nemen. Als er cijfers van bekend zijn zelfs het liefst alleen het 

personeel dat is betrokken bij ophelderingen (dus met name recherche). 

Ten tweede stelt men voor om de middelen voor politie op te nemen met een bepaalde 

vertraging. lmmers, extra inzet van middelen leidt niet onmiddellijk tot extra ophelderingen. 

Extra personeel moet geschoold worden, waardoor pas op termijn de effecten duidelijk 

worden. 

Ten derde stelt men voor om alleen de middelen die ingezet worden voor opsporing te 

gebruiken in het model. De deelnemers geven echter zelf aan dat cijfers hiervoor 

waarschijnlijk slecht of niet beschikbaar zijn. 

Nulverband tussen middelen en opheldering geweldsmisdrijven niet plausibel 

Naast deze oplossingen geven sommige deelnemers aan dat zij het verband van 0 tussen 

het effect van extra middelen en ophelderingen in geweldsmisdrijven absoluut niet 

plausibel vinden. Dit zou betekenen dat er evenveel geweldsmisdrijven worden 

opgehelderd bij een budget van miljarden, als zonder budget. Dit vinden de deelnemers 

absoluut niet plausibel. Wanneer het gevonden verband slechts binnen bepaalde marges 

geldt, zou dat expliciet kunnen worden aangegeven. 

7.4. Verklaring van de bestraffingen en beroep op sanctiecapaciteit 

Zoals in de onderstaande figuur te zien is worden bestraffingen en beroep op 

sanctiecapaciteit verklaard door drie factoren: 

- aantal ophelderingen; 

- middelen voor de rechtsspraak; 

- gevan gen isstrafduur. 

Dat het aantal ophelderingen invloed heeft op het aantal straffen en het beroep op de 

sanctiecapaciteit vinden de deelnemers zonder meer plausibel. Daarom behandelen we 

hieronder alleen de middelen voor de rechtspraak. 
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Figuur 7.3. Verklaring bestraffingen en beroep op sanctiecapaceit 

Gevangenisstraffen 
in het verleden: 
- gevangenisstrafkans 
- gevangenisstrafduur 

Gevangenisstraffen nu 
- aantai straffen 
- gemiddelde strafduur 

Beroep op celcapaciteit Aantal taakstraffen 1 

Middelen voor de rechtspraak 

Grote invloed van middelen voor rechtspraak plausibel 

Dat extra middelen voor de rechtspraak veel meer invloed hebben op het aantal 

bestraffingen dan dat extra middelen van de politie hebben op de ophelderingen vinden de 

deelnemers plausibel. De middelen voor politie warden namelijk voor veel meer 

verschillende doelen ingezet dan de middelen voor de rechtspraak. Daarnaast heeft den 

deelnemer geopperd dat rechtspraak misschien meer eon 'bottleneck' zou zijn in het hele 

proces. 

Enkele deelnemers suggereren dat oak sprake kan zijn van toeval. De afgelopen jaren is 

sprake van een toename van zwaardere misdrijven, die zou kunnen hebben gezorgd voor 

een toename van het beroep op de celcapaciteit. Tegelijkertijd is sprake van een toename 

van de middelen voor rechtspraak. Het zou dus kunnen zijn dat er geen oorzakelijk 

verband moet warden gezocht achter de gelijktijdige toename van de middelen voor 

rechtspraak en het beroep op de sanctiecapaciteit. 

Middelen voor rechtspraak kunnen nader worden gespecffibeerd 

Volgens deelnemers aan de bijeenkomsten kunnen de "middelen van rechtspraak" wat 

nader warden gespecificeerd. Aileen de middelen die ingezet warden voor strafzaken 

zouden in het model moeten worden opgenomen. Eliervoor is een schatting te maken door 

de verhouding van de ingezette fte's voor strafzaken en niet-strafzaken als verdeelsleutel 

te gebruiken bij de middelen. Volgens een van de deelnemers zijn er gegevens over deze 

fte-verhouding beschikbaar. 

Deelnemers hechten belong aan punitiviteit in model 

Een aantal deelnemers benadrukt het belang van "hoe zwaar rechters straffen", omdat 

hierin verschuivingen pleats vinden in de loop van de tijd. Sommige deelnemers geven aan 

dat er geen straftoemetingsonderzoek is dat kwantitatieve gegevens oplevert op dit punt. 
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Andere deelnemers denken dat het wel mogelijk is dit te kwantificeren, door bijvoorbeeld 
een "strafinflatiecorrectie" in te bouwen voor de tendens van rechters om zwaarder te 

straffen. Het is echter de vraag of een dergelijke correctiefactor meerwaarde biedt ten 

opzichte van het nu gebruikte tijdreeksmodel. 

"Snelheid van justitieel handelen" als variabele 

Enkele deelnemers geven aan als extra verklarende variabele voor het aantal bestraffingen 

"de snelheid van het justitieel afhandelen" zou moeten worden opgenomen. Hoe sneller 

deze is, hoe minder de recidive. Helaas zijn gegevens over de snelheid van de justitiele 

afhandeling niet consequent bijgehouden. Overigens maakt volgens een aantal 
deelnemers de snelheid alleen uit als het binnen uren of dagen is, in plaats van weken of 

maanden. Twee in plaats van drie maanden heeft nauwelijks invloed. 
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8. Conclusie 

Het Jukeboxl -model verschilt van zijn voorgangers omdat het geen tijdreeksmodel is, maar 

een verklaringsmodel. Ten behoeve van het model zijn schattingen gemaakt van het 

verband tussen een aantal maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen en de 

omvang van de criminaliteit, het aantal opgehelderde delicten en het hieruit voortvloeiende 

beroep op de sanctiecapaciteit. Ter beoordeling van de plausibiliteit van het model hebben 

we het model voorgelegd aan een aantal deskundigen van binnen en buiten het Ministerie 

van Justitie. 

Het gebruik van modellen in de beleidsvoorbereiding 

In de discussiebijeenkomsten is waardering uitgesproken voor het model in zijn huidige 
• vorm. Hierbij is niet alleen van belang dat het huidige model vooralsnog betere 

voorspellingen heeft opgeleverd dan de oude tijdreeksmodellen, maar is ook van belang 

dat het gaat om een verklaringsmodel. Een dergelijk model levert niet alleen prognoses op, 

maar draagt ook bij aan de kennis van de achtergronden van criminaliteit, opheldering en 

bestraffing, en daarmee indirect aan de kwaliteit van de beleidsvorming. 
Het model wordt door de deelnemers aan de discussiebijeenkomsten gezien als een goed 

instrument voor de beleidsvoorbereiding. Wel is opgemerkt dat het aanbeveling verdient de 
onzekerheid omtrent de prognoses tot uitdrukking te brengen door voorspellingsintervallen 

te presenteren in plaats van puntvoorspellingen. Daarnaast moet bij het gebruik rekening 

worden gehouden met mogelijke maatschappelijke en beleidsmatige verstoringen die in het 

model niet zijn opgenomen. 

In de discussiebijeenkomsten is benadrukt dat het model in zijn huidige vorm geen 

eindstation moet zijn. Er is een groot aantal suggesties gedaan voor aanpassing en 

aanvulling van het model die op hun haalbaarheid en hun bijdrage aan de kwaliteit van de 
voorspellingen zouden kunnen worden getoetst. 

De beschikbaarheid van gegevens 

Bij het ontwikkelen van een model is het zaak om te roeien met de riemen die je hebt. Dat 

brengt belangrijke beperkingen met zich mee, omdat van een aantal variabelen waarvan 

theoretisch mag worden verwacht dat ze van invloed zijn op het beroep op de 

sanctiecapaciteit, geen gegevens voorhanden zijn. Een voorbeeld hiervan vormen 

gegevens over daders die een belangrijke aanvulling zouden kunnen vormen op de nu 
gebruikte informatie over de omvang van de criminaliteit. Daarnaast zou specifieke 

informatie over de aanwending van de middelen voor politie en justitie de kwaliteit van het 
model en de prognoses kunnen verbeteren. 

Voor de langere termijn verdient het hierom aanbeveling om niet alleen te proberen de 

kwaliteit van het model op basis van de bestaande gegevens te verbeteren, maar ook 
gericht te streven naar verbetering van de informatievoorziening op deze terreinen. Het 

gaat hier immers cm belangrijke managementinformatie die de effectiviteit van het beleid 
ten goede kan komen. 
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Suggesties voor aanpassing van het model 

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de structuur van het model tijdens de 

discussiebijeenkomsten niet ter discussie heeft gestaan en dat de verbanden in het model 

grotendeels als plausibel ervaren zijn. Wel zijn tijdens de bijeenkomsten verschillende 

suggesties gedaan voor aanpassingen van het model die ten goede zouden kunnen komen 

aan de verklaringskracht en/of de voorspelkracht van het model. Gegeven de beperkte 

aanwezigheid van de gegevens zijn echter niet alle suggesties toepasbaar. In deze 

paragraaf noemen we er een paar. 
Een van de suggesties die is gedaan, is dat het model zich zou kunnen richten op de 

daders in plaats van de delicten. Dergelijke cohortmodellen zijn in Groot-Brittannie in 

gebruik en schijnen goede resultaten op te leveren. 

Een andere suggestie heeft betrekking op het blikveld van het model. Het huidige model 

heeft betrekking op zes soorten misdrijven, terwijI slechts een beperkt aantal misdrijven 

van substantiele invloed is op het beroep op de celcapaciteit. Het model zou zich tot die 

misdrijven kunnen beperken. Een uitgesproken nadeel hierbij is dat hierdoor prognoses 

voor taakstraffen in het geding komen. Anderzijds zijn ook suggesties gedaan om het 

blikveld juist te verruimen, bijvoorbeeld door de opname van alternatieve of aanvullende 

maatschappelijke factoren ter verklaring van de omvang van de criminaliteit. In enkele 

gevallen is gesuggereerd de opgenomen variabelen nader te preciseren. 

In de huidige versie van het model zijn als beleidsvariabelen slechts de middelen voor 

pantie en justitie opgenomen. Zo mogelijk zou gebruik gemaakt kunnen worden van 

aanvullende informatie over de aanwending van die middelen. 

Een terugkoppelingseffect dat in het model ontbreekt is het effect dat uitgaat van de 

beschikbaarheid van vrije sanctiecapaciteit op het aantal ophelderingen door de polite en 

het aantal bestraffingen door de rechterlijke macht. 

Conclusie 

Als conclusie van de discussiebijeenkomsten luidt dat het Jukeboxl -model zich nu al leent 

voor gebruik in de beleidsvoorbereiding, maar dat op langere termijn gewerkt kan worden 

aan aanpassing of uitbreiding van het model. Dit werk zou zich niet moeten beperken tot 

verbeteringen die mogelijk zijn op basis van de bestaande gegevens, maar zou zich ook 

moeten uitstrekken tot mogelijke verbeteringen in de informatievoorziening. 
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Bipage: Deelnemers expertbijeenkomst 

In eerste instantie zijn voor de bijeenkomsten 27 deskundigen geselecteerd door de leden 
van de begeleidingscommissie Prognose sanctiecapaciteit. Dit betrof 3 personen per 
instantie voor de volgende instanties: stg. reclassering Nederland, OM, DJI, Immigratie- en 

Naturalisatiedienst, directie financieel-economische zaken, directie algemene justitiele 

strategie. Verder zijn er 4 personen genodigd van de directie preventie, jeugd- en 

sanctiebeleid en 5 van WODC. 

Deze personen hebben een databrief ontvangen waarop ze konden aangeven op welke 
data zij wel en niet aanwezig konden zijn. Hieruit zijn twee data gedestilleerd waarop 21 
van de 27 personen aanwezig konden zijn. Deze 21 personen zijn uitgenodigd. De 6 

anderen op de hoogte gesteld van de datumkeuze. Van deze 21 personen zijn er 15 
gekomen. Hun namen staan hieronder vermeld. 

Naam 

drs. B. Berghuis 
drs. E.W. Bezem 

dr. J.C.J. Boutellier 
mr. A. Doeser 
drs. M. Grapendaal 
dr. M.M. Kommer 

drs. N.S.T. Obbink 

dr. G.J. Ploeg 
drs. P.L.M. Steinmann 

dr. K. Swierstra 
dr. M.P. Tummers 
drs. J.J.L.M Verhagen 

drs. B.S.J. Wartna 
drs. C. Wiebrens 

drs. H.M. Willemse 

Functie 

Openbaar Ministerie/Parket Generaal 

Directie Financieel Economische Zaken 

Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid 
Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid 
WODC 

Directie Algemene Justitiele Strategie 

Directie Financieel-Economische Zaken 

Reclassering 

WODC 
WODC 

WODC 
Dienst Justitiele Inrichtingen 
WODC 

Openbaar Ministerie/Parket Generaal 

Directie Algemene Justitiele Strategie 
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