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VOORWOORD

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft reeds een lange traditie in onderzoek en advisering,
gericht op een verbeterde afstemming tussen middelen en taken bij voorzieningen in de quartaire sector.
Vaak was dit onderzoek zeer breed en betrof een groot aantal beleidsterreinen, zoals onderwijs, zorg en
politie en justitie. Hierop gebaseerde adviezen zijn bijvoorbeeld te vinden in diverse Memoranda
quartaire sector ten behoeve van de kabinetsformateur. 

Het verheugt mij dat ook het ministerie van Justitie het belang inziet van een goed inzicht  in de te
verwachten ontwikkeling van de taken die op de diverse voorzieningen in de justitiële sfeer afkomen.
Het verheugt mij tevens dat het ministerie het SCP als adviseur bij de daartoe op te stellen ramingen
heeft aangetrokken. Mede omdat het verzoek goed aansloot op de onderzoeksplannen die het SCP zelf in
zijn werkprogramma had geformuleerd hebben wij gaarne aan dit verzoek voldaan. 
Het voorliggende document is de weerslag van een deel van het door het SCP aan het ministerie
uitgebrachte advies. Het geeft een algemene methodische beschouwing rond modellen die gericht zijn op
het ramen van ontwikkelingen in sanctiecapaciteit. Een belangrijke conclusie is dat van geen enkel
model wonderen zijn te verwachten. Over- en onderschattingen van werkelijke ontwikkelingen blijven
onvermijdelijk. Dit laat onverlet dat het van belang is om een 'gezond' model te kiezen om de kans op
dergelijke misschattingen zo klein mogelijk te maken. Beleidsmakers zullen echter het risico van
misschattingen moeten blijven incalculeren.

Goede modellen kunnen echter meer opleveren dan louter een raming van de toekomstige ontwikkeling
van de benodigde sanctiecapaciteit of een andere doelvariabele. Zij kunnen ook het inzicht in ander
opzicht vergroten. Niet alleen op het justitie-terrein doet de noodzaak zich voelen het inzicht in de
factoren die het beroep op de dienstverlening bepalen te verbeteren. Dit mede in relatie tot de daaraan te
besteden middelen en de bestaande beheersingsinstrumenten. Zo wenst de minister van Onderwijs beter
inzicht in te verwachten leerlingenaantallen en de daarmee gepaard gaande kosten en wenst de minister
van VWS meer inzicht in de factoren die de groei van het beroep op zorgvoorzieningen en de kosten van
de zorg bepalen. 
Eerdere analyses van het SCP dragen wel bouwstenen ter vergroting van dit inzicht aan, maar hebben
qua diepgang hun beperkingen. Zij kunnen ramingen van mogelijke ontwikkelingen opleveren en
ongewenste ontwikkelingen signaleren (bv. ten aanzien van het cellentekort). Zij geven beleidsmakers
echter maar beperkte handvaten om ongewenste ontwikkelingen bij te buigen. 
In dit verband valt onderscheid te maken tussen betrekkelijk autonome ontwikkelingen enerzijds en door
het beleid stuurbare ontwikkelingen anderzijds. Demografische, sociale en economische ontwikkelingen
zijn betrekkelijk autonoom en onttrekken zich meestal geheel of grotendeels aan de beleidsinvloed van
de vakminister.
Anders ligt dat bij kenmerken van het aanbod van voorzieningen, die het beroep op die of andere
voorzieningen mede bepalen. Een voorbeeld vormen eigen bijdragen die van gebruikers worden
gevraagd in het onderwijs, in de zorg of in de rechtshulp.
Een ander belangrijk punt is de mogelijke onderlinge relatie tussen voorzieningen die, noch in
onderzoek, noch in beleid kan worden genegeerd. Het Justitie-terrein, met de samenhangen in
werkzaamheden in diverse schakels van de strafrechtelijke keten, vormt hiervan een duidelijk voorbeeld.
De middelen voor, en taken van de politie, rechtspraak en gevangeniswezen dienen in onderlinge
samenhang te worden bezien. Zowel de doelmatigheid van de schakels van de keten op zich als de
doelmatigheid en effectiviteit van de totale strafrechtsketen zijn van belang en verdienen dan ook
aandacht van onderzoek.

Het SCP tracht, soms gevraagd en soms ongevraagd, op de genoemde terreinen via de ontwikkeling van
simulatiemodellen en analyses op empirisch materiaal, meer zicht te krijgen in de belangrijkste relaties.
Punt van aandacht is daarbij de bewaking van de methodische eenheid in de benaderingen en de daarop
gebaseerde ramingen. Op wetenschappelijke gronden is het goed om bepaalde eisen aan modellen te
stellen. De voorliggende notitie gaat op een aantal aspecten daarvan in.  De intersectorale benadering
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brengt voor het SCP zelf  bovendien de wens met zich mee dat de algemene uitgangspunten van
modellen en ramingen in verschillende sectoren zo veel mogelijk vergelijkbaar moeten zijn. Daarbij
moet tegelijkertijd echter recht worden gedaan aan de specifieke kenmerken en instituties op de
verschillende beleidsterreinen. 

Ik heb het vertrouwen dat dit document een zinvolle bijdrage aan de ontwikkeling van modellen van het
beroep op de dienstverlening van quartaire voorzieningen in het algemeen en justitiële voorzieningen in
het bijzonder kan leveren.

Prof. drs. A.J. van der Staay 
(directeur)
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1  INLEIDING

De laatste jaren is de capaciteit van het gevangeniswezen, de TBS-inrichtingen en de jeugdinrichtingen
fors toegenomen. Een betrouwbare bepaling van de benodigde capaciteit over een termijn van een
aantal jaren is daarbij van belang, maar blijkt niet eenvoudig. Een overschatting van de
geprognosticeerde behoefte leidt tot onnodig hoge kosten, een onderschatting leidt tot ongewenste
wachttijden en heenzendingen. 
De laatste jaren bleken de prognoses van het ministerie vaak te laag. In een onderzoek van de Nationale
Ombudsman naar de TBS-maatregel (NOB 1996) en in een recent verschenen rapport van de Algemene
Rekenkamer over heenzendingen en de tenuitvoerlegging van straffen (ARK 1997) wordt een aantal
kritische kanttekeningen bij (het tot stand komen van) deze prognoses geplaatst. Het ministerie streeft
dan ook naar toetsing en verbetering van de huidige prognose-methoden.  
Daarom heeft het ministerie een werkgroep samengesteld met de opdracht de prognosesystematiek te
herijken. Doel is het op grond van huidige wetenschappelijke inzichten toetsen van de door het
ministerie gebruikte prognosemodellen en, indien nodig, het ontwikkelen van verbeterde modellen.
In dit kader heeft de genoemde werkgroep aan het SCP onder andere gevraagd een algemene
methodische beschouwing te geven van gangbare en actuele methoden van het opstellen van ramingen
in de quartaire sector en hierbij aan te geven welke in het bijzonder geschikt worden geacht voor het
gevangeniswezen, de TBS-inrichtingen, de jeugdinrichtingen en de taakstraffen. Eerste doelstelling is te
komen tot zo betrouwbaar mogelijke prognoses. Het verkrijgen van inzicht in achterliggende
verklarende factoren en de mogelijkheid tot doorrekening van beleidseffecten vormen wenselijke
nevendoelstellingen. Zie bijlage A voor het verzoek van het ministerie.
De voorliggende notitie is het resultaat van dit verzoek. De notitie beschrijft een aantal kwantitatieve
ramingsmethoden in algemene zin en de aan te leggen criteria en de voor- en nadelen bij toepassing
daarvan. Specifieke notities over gevangeniswezen, TBS-inrichtingen, jeugdinrichtingen en taakstaffen
verschijnen afzonderlijk. 
De voorliggende notitie is deels gebaseerd op inzichten uit de literatuur op dit gebied en deels op de
ervaringen die het Sociaal en Cultureel Planbureau in een reeks van jaren voor ramingen van het
gebruik van voorzieningen in de quartaire sector heeft opgebouwd. Wat dit laatste betreft valt te
verwijzen naar een aantal studies op het terrein van de planvorming quartaire sector en de methodische
aspecten van de daarbij toegepaste ramingen (HARK 1983, Blank et al. 1989, Kuhry 1995). Tevens
wordt een aantal voorbeelden gegeven, waardoor  verbindingen worden gelegd met het justitie-terrein.
Daartoe heeft het ministerie van Justitie informatie voor deze notitie ter beschikking gesteld.  

Het antwoord op de vraag welke methode de meest passende is, is mede afhankelijk van de aard van de
vraagstelling. De vraag hoeveel cellen de komende jaren benodigd zullen zijn in Nederland is een
andere dan de vraag hoe zo goed mogelijk kan worden voorzien welke individuen de grootste kans lopen
in de cel te belanden. En de vraag naar een goede voorspelling is op zich een andere dan de vraag wat de
oorzaken zijn van te verwachten ontwikkelingen in celcapaciteit of de vraag hoe een eventuele groei
daarvan is te verminderen.  De vraag hoe groot de kans is dat een TBS-gestelde meer dan 3 maanden1

moet wachten op plaatsing is een andere dan de vraag wat de meest betrouwbare raming is van het
aantal TBS-gestelden. De vraag naar de beste ramingsmethode voor celbehoefte van het
gevangeniswezen kan, door verschillen in aard van de voorziening, leiden tot een ander antwoord dan
de vraag naar de beste ramingsmethode voor het aantal benodigde plaatsen voor TBS-gestelden.
Kortom: methode en doelstelling zijn niet los van elkaar te zien. Deze verbinding wordt in deze notitie
gelegd, waarbij bovengenoemde doelstelling en nevendoelstellingen centraal staan.

De indeling van deze notitie is verder als volgt: hoofdstuk 2 gaat in op een aantal soorten modellen dat
kan worden onderscheiden. Hoofdstuk 3 beschrijft verschillende soorten voorspelmethoden. Hoofdstuk 4
gaat nader in op de voor- en nadelen van deze methoden. Hoofdstuk 5 gaat in op het omgaan met het
risico van voorspelfouten. Hoofdstuk 6 geeft een internationaal overzicht van voorspelmethoden op het
terrein van het beroep op justitie-voorzieningen. Hoofdstuk 7 geeft ten slotte een aantal conclusies.
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2  SOORTEN MODELLEN

2.1 Voorraad- en stroommodellen

Allereerst volgen enkele definities. Een voorraadgrootheid is een grootheid die gedefinieerd is op een
bepaald moment (peildatum). Voorbeelden zijn het aantal gevangenen en het aantal TBS-gestelden op
1 januari. Een stroomgrootheid is een grootheid die gedefinieerd is over een bepaalde periode.
Voorbeelden zijn de omvang van de criminaliteit in een gebied in een jaar of het maandelijkse aantal in
een TBS-inrichting opgenomen personen. 

Er vallen nu verschillende typen modellen te onderscheiden. Een voorraadmodel is een model waarbij
voorraadgrootheden als de te verklaren variabelen fungeren. 

Voorbeeld 2.1
Tot en met 1993 raamde het ministerie de capaciteitsbehoefte direct door extrapolatie van het
maandelijkse aantal TBS-gestelden, waarbij in latere ramingen ook het aantal niet-lopende TBS-
vonnissen werd meegeteld (MvJ 1996: 12, 16). Dit is een voorbeeld van een voorraadmodel.

Een stroommodel is een model waarbij stroomgrootheden als de te verklaren variabelen fungeren. 

Voorbeeld 2.2
Een model waarbij de omvang van de criminaliteit wordt gerelateerd aan een aantal verklarende
variabelen.

Voorbeeld 2.3
Het tot 1993 door het ministerie gebruikte model voor het gevangeniswezen waarbij het aantal door
de rechter uitgesproken strafjaren werd geraamd (MvJ 1993). Deze stroomgrootheid werd
geëxtrapoleerd en direct gebruikt om de trend in de capaciteitsbehoefte te ramen.

Een voorraad-stroommodel is een model waarin zowel voorraden als stromen worden onderscheiden,
waarbij de voorraad de uiteindelijk te ramen variabele is, maar waarin de stromen de te verklaren
variabelen in het model vormen. De voorraad in een bepaald jaar wordt vervolgens afgeleid uit de
voorraad in het voorafgaande jaar, vermeerderd met de instroom in dat jaar en verminderd met de
uitstroom in dat jaar. In formulevorm kan dit als volgt worden weergegeven:

met V  = de voorraad aan het eind van periode tt

I   = de instroom in periode tt

U  = de uitstroom in periode tt 

Voorbeeld 2.4
De voorziening 'TBS-inrichtingen', zoals in de nieuwe aanpak van het ministerie van Justitie. De
instroom wordt bepaald door het aantal opgenomen veroordeelden en de uitstroom door het aantal
ontslagen veroordeelden binnen een bepaald tijdsbestek. De voorraad is het aantal in de instellingen
aanwezige veroordeelden. In dit verband is het aantal op opname wachtende veroordeelden overigens
ook een voorraad. Er loopt een stroom van de ene naar de andere voorraad.

Er zijn verschillende situaties waarin het zinvol is om een voorraad-stroommodel te beschouwen. Wij
noemen twee veel voorkomende situaties.

De eerste situatie doet zich voor als het doel is om een verklarend model voor de voorraad van een
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grootheid op te stellen en als in een relevant tijdsbestek de in- en uitstroom in verhouding tot de
voorraad niet al te groot zijn. De voorraad valt vast te stellen via formule (2.1). 
In dit soort gevallen is de voorraad in jaar t+1 in belangrijke mate bepaald door en gecorreleerd met de
voorraad in jaar t en de kenmerken van de instroom in eerdere jaren. Voorraadmodellen houden in
principe geen rekening met deze correlaties en de in stromen en voorraad besloten informatie. Daarom
levert dit soort modellen in dat geval geen optimale schattingen in de in hoofdstuk 3 genoemde
betekenis. Dit soort modellen is dan dus minder geschikt.

De in- en uitstroom dienen geraamd te worden. Belangrijk onderscheid daarbij is nog tussen situaties
waarin de uitstroom direct wordt gerelateerd aan kenmerken van de instroom dan wel aan kenmerken
van de voorraad. Van beide volgt een voorbeeld.

Voorbeeld 2.5
De voorziening 'TBS-inrichtingen'. De voorraad is het aantal in de instellingen aanwezige
veroordeelden. De instroom wordt bepaald door het aantal in een bepaalde periode opgenomen
veroordeelden en de uitstroom door het aantal in deze periode ontslagen veroordeelden. Als hierbij
voor een voorraadmodel zou worden gekozen, dan is een verandering van het instroombeleid op de
voorraad niet goed vast te stellen. Een groot deel van de voorraad (namelijk de groep van de reeds
geplaatsten) is immers ongevoelig voor veranderingen in dat beleid.
De uitstroom kan hier gerelateerd worden aan kenmerken van de voorraad (soort patiënt,
behandelwijze en -duur, enz.).
Een soortgelijk voorbeeld betreft de behandelinrichtingen voor jeugdigen. 

Voorbeeld 2.6
De capaciteitsbehoefte in inrichtingen voor langgestraften. Verschil met het voorgaande voorbeeld is
dat op het moment van instroom de duur van het verblijf in de inrichting in het algemeen al bekend
is, op basis van het vonnis van de rechter (gecorrigeerd voor vervroegde invrijheidsstelling). Daarom
is een raming van de uitstroom, los van de kenmerken van de instroom, hier niet zinvol.

Als de stromen echter veel groter zijn dan de voorraden, dan is de doorstroom groot en zijn voorraden in
het algemeen van weinig betekenis.

Voorbeeld 2.7
De capaciteitsbehoefte in inrichtingen voor kortgestraften. Deze zullen niet langer dan een jaar in de
inrichting verblijven. Een voorraad-stroommodel opstellen voor deze capaciteitsbehoefte heeft dan
weinig meerwaarde. De raming wordt immers volledig bepaald door omvang en kenmerken van de
instroom die ook direct kunnen worden geraamd.
Soortgelijke opmerkingen gelden voor ramingen van de capaciteitsbehoefte bij andere voorzieningen
op het terrein van justitie, waarbij de behandeltijd kort is. Voorbeelden zijn de opvanginrichtingen
voor jeugdigen en de benodigde capaciteit voor taakstraffen. 

De tweede situatie doet zich voor als wachttijden een cruciale rol bij de vraagstelling spelen en het
toevalselement een belangrijke rol speelt. Wachttijdproblemen kunnen zich voordoen zodra de totale
capaciteit van de instellingen achterblijft bij de behoefte aan plaatsen. 

Voorbeeld 2.9
De wachttijd voor opname in tbs-inrichtingen van tbs-veroordeelden. De op opname wachtende
veroordeelden vormen de voorraad. Het aantal uitgesproken vonnissen waarbij een TBS-maatregel is
opgelegd vormt de instroom. De uitstroom is het daadwerkelijk aantal opgenomen tbs-veroordeelden.
Als moet worden bepaald hoe groot de capaciteit van tbs-instellingen moet zijn opdat de kans dat de
wachttijd voor opname langer is dan 3 maanden niet groter is dan bijvoorbeeld 1%, dan is sprake
van een wachttijdprobleem.

De stromen en voorraden bij de voorziening 'tbs-inrichtingen' kunnen weergegeven worden als in figuur
2.1.
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Figuur 2.1

Zowel het aantal op opname wachtende TBS-veroordeelden als het aantal TBS-veroordeelden in
instellingen vormt een voorraadgrootheid. Het aantal TBS-veroordelingen, het aantal opnames en de
uitstroom van veroordeelden uit de instellingen vormen stromen of stroomvariabelen. De vraag naar
TBS-plaatsen wordt bepaald door formule (2.1) als de instroom I  gelijk is aan het aantal TBS-1t

veroordelingen. Door capaciteitsrestricties (aanbod kleiner dan vraag) ontstaat een voorraad wachtenden
en treedt een wachttijdprobleem op. I  is dan niet langer bepaald door het aantal nieuwe TBS-gestelden,2t

maar door het aantal vrijkomende plaatsen.
In het voorgaande werd al opgemerkt dat het belang van de wachttijdproblematiek groter is naarmate
het toevalselement een sterke rol speelt. Dit heeft te maken met de mate waarin het te verklaren
verschijnsel wordt gekenmerkt door grote of kleine aantallen. Zo is bij het voorbeeld van TBS-
veroordelingen op maandbasis sprake van kleine aantallen, variërend van 1 tot 17 (NOB 1996: 82). Bij
deze kleine aantallen is de statistische ruis relatief groot. Dit zal minder zijn bij bijvoorbeeld het aantal
tot een korte vrijheidsstraf veroordeelden. In het eerste geval is de noodzaak van het opstellen van een
adequaat kansmodel voor het omgaan met statistische onzekerheid groter dan bij het tweede (zie ook
hoofdstuk 5).

2.2 Micro- versus macromodellen

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen micro- en macromodellen. Micromodellen bevatten relaties
tussen variabelen op het niveau van een individu of instelling, zoals de individuele patiënt, de potentiele
delinquent, de individuele gevangene of de individuele tbs-inrichting. Macromodellen daarentegen
hebben betrekking op landelijke (of regionale) aggregaten van microvariabelen, zoals de werkloosheid,
de criminaliteit, de capaciteit bij het gevangeniswezen. 
Wanneer de doelstelling is om variabelen op macroniveau te ramen, dan is de vraag of micro- of
macromodellen adequater zijn. Veel achterliggende processen spelen op microniveau: het door de
rechter uitgesproken aantal strafjaren is de som van uitspraken in individuele rechtszaken. Het ligt dan
voor de hand om ook theoretische relaties op dat niveau te formuleren en de informatie die de theorie
biedt optimaal te gebruiken. 
Hierbij doet zich het probleem voor dat relaties op macroniveau slechts onder stringente voorwaarden
zijn af te leiden uit theoretische relaties op macroniveau. Zie voor dit aggregatieprobleem bijvoorbeeld
Groenen et al. (1992: 49). Daarom is er vaak geen één op één verhouding tussen relaties op micro- en
relaties op macroniveau. Ook kunnen variabelen op microniveau exogeen, dat wil zeggen 'buiten het
model gegeven' zijn, terwijl zij op macroniveau endogeen, dat wil zeggen 'binnen het model verklaard'
zijn. Zo is te beargumenteren dat de pakkans voor de potentiële individuele dader een gegeven (exogeen)
is, terwijl op macroniveau de pakkans mede afhankelijk is van de omvang van de criminaliteit en
daarmee endogeen. Dat betekent dat een model ter verklaring van criminaliteit op macroniveau de
pakkans als exogeen kan beschouwen; bij een model op macroniveau is dat problematischer (Van Tulder
1994: 25).
Als relaties op microniveau aggregeerbaar zijn tot relaties op macroniveau en er op macroniveau geen
extra variabelen een rol spelen, dan maakt het theoretisch niet uit of de schatting op micro- of
macroniveau plaatsvindt. Wanneer gegevens op microniveau aanwezig zijn, is gebruik daarvan
aantrekkelijk omdat het meestal grotere aantal waarnemingen betere schattingen mogelijk maakt.
Verzameling en bewerking van deze gegevens is echter vaak onmogelijk en in ieder geval
arbeidsintensief. Vandaar dat het bij voldoende informatie, ofwel voldoende waarnemingen op
macroniveau, adequater kan zijn relaties op dat niveau te schatten.
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Meestal zijn microrelaties echter niet aggregeerbaar tot relaties op macroniveau. Dat kan te maken
hebben met de structuur van de relaties die optelling analytisch onmogelijk maakt. Andere oorzaken
kunnen liggen in de interactie tussen verschillende microrelaties of in mogelijke terugkoppelingseffecten
van macro- naar microniveau. Een voorbeeld van interactie treedt op als de ene rechter zijn
straftoemetingsbeleid onder invloed van een andere wijzigt. Voorbeelden van terugkoppeling zijn: (a)
toenemende criminaliteit leidt - ceteris paribus - tot een lagere pakkans en (b) een tekort aan
celcapaciteit kan leiden tot lagere gevangenisstraffen, uitgesproken door de rechter.
Vaak ook is de theoretische onderbouwing van microrelaties moeilijk. Denk bijvoorbeeld aan de
(on)mogelijkheden van theoretische onderbouwing van de straftoemeting door de rechter in individuele
zaken. Bovendien zijn er vaak processen die zich op macroniveau afspelen en daarom eerder op dat
niveau dienen te worden gemodelleerd. Een voorbeeld vormen veranderende maatschappelijke
opvattingen over de wenselijke hoogte van straffen. Daarom worden macrorelaties vaak toch
rechtstreeks geschat.

2.3 Tijd, leeftijd, cohort

Bij verklaringen van ontwikkelingen in criminaliteit en het beroep op diverse justitie-voorzieningen
spelen onder andere de factoren tijd, leeftijd en cohort een rol. Sommige verklarende factoren hebben te
maken met het proces van veroudering en de fysieke gevolgen daarvan. Dit is een puur leeftijdseffect.
Andere zaken, zoals wijze van opvoeding, ontplooiingsmogelijkheden, e.d. hebben te maken met
geboortejaar, ofwel het cohort (de generatie) waar personen toe behoren. Weer andere factoren  hebben
te maken met algemene maatschappelijke ontwikkelingen en zijn daarmee gerelateerd aan de tijd, ofwel
(als 'catch-all'-variabele) het jaar in kwestie. 
Nu zijn deze factoren niet onafhankelijk van elkaar te zien. Op macroniveau geldt immers per definitie
dat iemands leeftijd gelijk is aan het jaar in kwestie minus zijn geboortejaar; op macroniveau geldt iets
dergelijks voor gemiddelden. Daarmee is het niet mogelijk de effecten zonder meer te onderscheiden.
Om een dergelijk onderscheid te maken, is nadere modellering nodig van factoren die achter de
invloeden van tijd, leeftijd en cohort een rol spelen (zie bv. Hagenaars 1984). Op macroniveau (zie
paragraaf 2.3) zal dit in het algemeen moeilijk zijn, op macroniveau geldt dit des te sterker.        
Vaak zal op macroniveau de voorspelkracht van het model door een dergelijk onderscheid ook niet
worden vergroot. Als bijvoorbeeld blijkt dat de 10-jarigen nu 2 maal zo crimineel zijn dan de 10-jarigen
van 10 jaar geleden, dan zou dit kunnen leiden tot de hypothese dat  - onder overigens gelijkblijvende
omstandigheden - de 20-jarigen over 10 jaar 2 maal zo crimineel zijn als de 20-jarigen nu. Deze
ontwikkeling kan de resultante zijn van een cohort-effect en/of een tijdseffect. De ontwikkeling kan op
zich goed in de factor tijd (of daar achter liggende factoren) worden verwerkt.2

Dit laat onverlet dat op macroniveau gegevens over criminele carrières en voorspelbaarheid van
crimineel gedrag zinvol kunnen zijn en op termijn kunnen leiden tot nader inzicht in determinanten van
crimineel gedrag en daarmee ook bruikbaar kunnen zijn voor nadere onderbouwing van keuzes van
verklarende variabelen in macromodellen.
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3  SOORTEN KWANTITATIEVE VOORSPELMETHODEN

3.1 Inleiding

De in het vorenstaande beschreven typen modellen kennen alle een aantal te verklaren variabelen, die
geraamd moeten worden. De manier waarop deze raming plaatsvindt is afhankelijk van de gekozen
methode. Daarbij zijn ruwweg vier 'pure' vormen te onderscheiden: 1) de pure tijdreeksmodellen, 2) de
pure verklaringsmodellen, 3) neurale netwerken en 4) de ramingen gebaseerd op de mening van
deskundigen ('expert-opinion'). Deze pure vormen worden in het onderstaande verder besproken. In de
praktijk komen veelal mengvormen van deze methoden voor en ook deze komen kort aan de orde. Dit
hoofdstuk beperkt zich louter tot beschrijvingen en voorbeelden. Nadere kanttekeningen bij de
verschillende methoden en de toepasbaarheid en voorspelkracht daarvan zijn in het volgende hoofdstuk
te vinden.

3.2 Pure tijdreeksmodellen3

Een tijdreeks is een verzameling waarnemingen van een variabele. De waarnemingen moeten of liggen
op tijdstippen met vaste tussenpozen (bij voorraadvariabelen) of de gegevens van een vaste periode
aggregeren (bij stroomvariabelen). Een tijdreeks met T waarnemingen wordt weergegeven door y ,1

y ,....,y . De belangrijkste reden om zogenoemde tijdreeksmodellen op te stellen is om het mogelijk te2 T

maken voorspellingen te doen over toekomstige waarden van variabelen. Het belangrijkste verschil met
verklarende modellen is dat tijdreeksmodellen geen poging doen om y  causaal te relateren aan anderet

variabelen. De ontwikkeling van y  wordt alleen 'gerelateerd' aan zijn eigen verleden en aan de tijd.t

Soms worden ook bij tijdreeksmodellen wel variabelen gerelateerd aan andere variabelen. Dit gebeurt bij
de zogenoemde multivariate tijdreeksmodellen; het hiervoor genoemde tijdreeksmodel met één variabele
heet dan univariaat. Multivariate tijdreeksmodellen zijn modellen met meer dan één tijdreeks. Bij een
multivariaat model wordt bij het ramen van een tijdreeks ook elke andere tijdreeks uit het model
betrokken. Alles wordt dan aan alles gerelateerd, ongeacht of er sprake is van enig causaal verband. Bij
een tijdreeksmodel met drie tijdreeksen (y ,y ,...,y  , y ,y ,...,y  en y ,y ,...,y ,) wordt dus elke11 12 1T 21 22 2T 31 32 3T

tijdreeks niet alleen gerelateerd aan zijn eigen verleden en de tijd, maar ook aan historische waarden van
de andere twee variabelen. Voorspellingen heten bij tijdreeksmodellen extrapolaties.
Een van de meest eenvoudige tijdreeksmodellen is het zogenoemde lineaire tijdreeksmodel:

Hierbij is de tijdreeks y  gelijk aan een constante " met daarbij opgeteld een trendterm t met coëfficiënt $t

en een storingsterm g . " geeft het niveau aan en $ de sterkte van de trend. De term g  geeft de afwijkingt t

van de trend weer en wordt de storingsterm genoemd.

Voorbeeld 3.1
Stel: het strafklimaat verhardt en in een steeds groter deel van de gevallen geeft de rechter aan
verdachten van een bepaald type misdrijf een gevangenisstraf. In bepaalde gevallen kan deze
ontwikkeling zich laten beschrijven door een lineaire trend. De $ geeft dan aan hoe snel deze
verharding gaat.
Uiteraard is niet a priori gezegd dat een lineaire trend de juiste beschrijving geeft. Wellicht treedt
bijvoorbeeld op een zeker moment een verzadiging op, waardoor de trend afzwakt.

De parameters in dit model (hier " en $) kunnen worden geschat als een tijdreeks van y  beschikbaar is.t

Goede schatters van de coëfficiënten in dit soort vergelijkingen zijn zuiver en efficiënt. Zuiver wil
zeggen dat de uitkomst van de schatting niet systematisch afwijkt van de (ons onbekende) werkelijke
waarde van de coëfficiënt. Onzuivere schatters geven dus systematisch over- of onderschattingen.
Efficiënte schatters zijn schatters die een zo gering mogelijke standaardafwijking kennen. Bij
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inefficiënte zuivere schatters komt de schatting gemiddeld - over veel situaties - genomen wel goed uit,
maar is de spreiding rond dat gemiddelde (en daarmee de schattingsfout) groter dan bij efficiënte
zuivere schatters. 
Voor het verkrijgen van dergelijke zuivere en efficiënte schatters is een model nodig dat aan een aantal
eisen voldoet. In het meest ideale geval heeft de storingsterm een verwachting (.gemiddelde) van nul, is
de variantie (.kwadraat van de gemiddelde afwijking van het gemiddelde) constant en is er geen
correlatie (verband) tussen de waarden van twee storingstermen van verschillende tijdstippen. Statistici
noemen storingstermen die aan deze eisen voldoen identiek en onafhankelijk verdeeld met verwachting
nul en constante variantie en ook wel kortweg witte ruis.
Gegeven een aantal waarnemingen (T) van de tijdreeks y , kunnen de coëfficiënten " en $ met één oft

andere schattingsmethode worden geschat. Zie bijvoorbeeld Harvey (1981a) hoofdstuk 1 en Harvey
(1981b) de hoofdstukken 2 en 3 voor enkele populaire schattingsmethoden.

Voordat wordt ingegaan op verschillende ramingsmethoden, worden nog twee elementaire
tijdreeksmodellen besproken, namelijk het random-walk model:

en het random-walk met trend model:

Bij beide modellen bestaat de storingsterm g  uit witte ruis. Het random-walk model (waarbij geen enkelet

coëfficiënt hoeft te worden geschat) zegt dus eigenlijk dat de voorspelling voor de volgend periode gelijk
is aan de waarde voor deze periode. De verwachting van g  is immers nul. Een dergelijke voorspellingt

wordt ook wel de naïeve voorspelling genoemd. Bij het random walk met trend model speelt daarnaast
ook nog een trend een rol. De trend (*) kan weer op basis van waarnemingen met behulp van één of
andere schattingsmethode worden geschat. Stel de geschatte waarde van * is d. Dan kan geëxtrapoleerd
worden door voor elke extrapolatieperiode de waarde d op te tellen bij de vorige extrapolatie. Merk op
dat het analytische deel van vergelijking (3.3) - dus zonder storingstermen - hetzelfde is als van (3.1):
beide gaan uit van een lineaire trend. Omdat volgens formule (3.3) echter ook verstoringen in de vorige
periode blijvend doorwerken betreft het hier toch een ander model. 

Voorbeeld 3.2
Het strafklimaat, zoals weergegeven door het percentage gevangenisstraffen in voorbeeld (3.1). Stel:
er vinden in de ontwikkeling daarvan ook regelmatig niet-trendmatige sprongen plaats die een
blijvend effect hebben. Dan is modellering conform vergelijking (3.3) wellicht adequater dan volgens
vergelijking (3.1). 

Er zijn ook minder eenvoudige tijdreeksmodellen dan de tijdreeksmodellen in (3.1), (3.2) en (3.3). Soms
zijn de storingstermen geen witte ruis en worden andere restricties opgelegd. Afhankelijk van de aard
van de restricties die worden opgelegd, bestaan er verschillende extrapolatiemethoden. Hierbij zij
aangetekend dat op voorhand niet altijd duidelijk is welke restricties moeten worden losgelaten. Als
statistische toetsen aanduiden dat een model als het lineaire tijdreeksmodel niet voldoet, kan de
oplossing vaak in verschillende richtingen worden gezocht. Met andere woorden, het model kan op
verschillende wijzen worden aangepast. In de praktijk zijn daarom ook verschillende
extrapolatiemethoden gangbaar. In principe kunnen er vervolgens weer toetsen worden toegepast om te
bepalen welke extrapolatiemethode de beste is (zie ook Kuhry 1995). Hierna worden 2 belangrijke
groepen tijdreeksmodellen, waaraan ramingsmethoden kunnen worden gekoppeld, besproken, namelijk
ARIMA-modellen en Kalmanfilters. 

3.2.1 ARIMA-modellen

Er zijn tijdreeksmodellen waarin expliciet sprake is van zogenoemde autocorrelatieprocessen. Een
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autocorrelatieproces is een proces waarin de storingstermen in verschillende perioden onderling zijn
gecorreleerd. De veronderstelling van 'witte ruis' is dan dus losgelaten. 

Voorbeeld 3.3
Een voorbeeld ligt in de sfeer van gewoontevorming. Stel dat rechters hun strafmaat voor een
belangrijk deel door gewoontevorming bepalen, dan zal de strafmaat in jaar t een belangrijke
indicatie vormen van de strafmaat in jaar t+1. Een opwaartse afwijking van de trend in jaar t
(gedefinieerd als in voorbeeld 3.1) kan dan ook in jaar t+1 doorwerken.

Box en Jenkins (1976) hebben twee vormen van autocorrelatie nader onderzocht. Het betreft hier de
zogenoemde autoregressieve (AR) modellen en moving average (MA) modellen. Voor het identificeren
van deze twee vormen van autocorrelatieprocessen zijn aparte procedures ontwikkeld en voor het
schatten van modellen met deze autocorrelatie zijn speciale schattingstechnieken ontwikkeld. Een
standaard schattingsmethode (zoals het gewone kleinste-kwadraten-model - OLS) levert bij
aanwezigheid van autocorrelatie inefficiënte schattingen op (Maddala 1979: 281). Bij ARIMA-
schattingen zijn meer waarnemingen nodig dan bij de standaard schattingsmethoden.
Een reeks in een ARIMA-model moet stationair zijn d.w.z. dat de reeks niet structureel mag stijgen of
dalen.  Als een reeks niet stationair is, dan worden eerste, tweede, derde, ...... verschillen genomen4

totdat de reeks wel stationair is. In de quartaire sector is het nemen van eerste verschillen meestal
voldoende voor het bereiken van stationariteit (Kuhry 1995). 
Bij toepassingen van ARIMA-modellen wordt veelal uitgegaan van subjectieve keuzemomenten, hoewel
tegenwoordig ook 'objectieve' computerprogramma's voor de identificatie en schatting van deze
modellen beschikbaar zijn. Voor identificatie van ARIMA-processen zijn over het algemeen lange
tijdreeksen nodig.

3.2.2 Modellen met variabele coëfficiënten

Tot nu toe zijn in dit document alleen modellen met vaste coëfficiënten bekeken. Ook deze restrictie kan
worden losgelaten: soms zijn er redenen om aan te nemen dat verbanden tussen variabelen in het model
in de loop van de tijd wijzigen. De meest elementaire vorm daarvan is de trendbreuk: een veronderstelde
wijziging in één of meer coëfficiënten in een bepaald jaar. Trendbreuken kunnen te maken hebben met
definitie-wijzigingen in reeksen - vaak zijn het dan vooral wijzigingen in het niveau van de reeks, maar
ook met abrupte wijzigingen in beleid, wetgeving, enzovoorts. Er zijn diverse methoden om op het
bestaan van trendbreuken te toetsen. Deze komen er steeds op neer dat bekeken wordt of een model met
ingebouwde trendbreuk significant beter op de waarnemingen 'past' dan een model zonder trendbreuk
(zie bv. de Chow-toets in Maddala 1979: 194 e.v.). Afhankelijk van de aard van de trendbreuk kan
worden besloten het model en de raming slechts op de jaren na de trendbreuk te baseren dan wel een
dummy-variabele in te voegen die een niveau- of trendbreuk weergeeft.

Een ander voorbeeld van variabele coëfficiënten is een model waarin een coëfficiënt afhankelijk is
gemaakt van de tijd:

Als ( en * positief zijn, wordt $  elke periode groter. Daardoor krijgt de waarde uit de vorige periode t

(y ) steeds meer invloed op de huidige waarde van y .t-1 t

Een andere benadering om coëfficiënten variabel te maken, wordt gevormd door het toepassen van een
zogenoemd Kalmanfilter (Kalman, 1960). Kalmanfilters maken gebruik van toestandsruimte modellen,
welke oorspronkelijk ontwikkeld zijn door ingenieurs. Een toepassing van toestandsruimte modellen is
het bijsturen van raketten.

Een eenvoudig voorbeeld van een toestandsruimte model wordt gevormd door de volgende drie
formules:
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Hierbij is y  een tijdreeks en zijn g , .  en 0  weer storingstermen en wel witte ruis. "  en $  zijn tet t t t t t

schatten coëfficiënten, die nu zowel afhankelijk zijn van waarden uit de vorige periode als onderworpen
zijn aan ruis. In de terminologie van toestandsruimte modellen heten "  en $  toestandsvariabelen, heett t

vergelijking (3.5) de meetvergelijking en heten de vergelijkingen (3.6) en (3.7) overgangsvergelijkingen.
Een prettige eigenschap van toestandsruimte modellen is dat elk ARIMA-model omgeschreven kan
worden in een toestandsruimte model. Dat betekent dat als een heel algemeen toestandsruimtemodel
wordt gekozen, een ARIMA-model niet meer apart hoeft te worden onderzocht. Wel zijn voor het
schatten van een heel algemeen model (met dus veel te schatten coëfficiënten) lange tijdreeksen nodig.
Bij de traditionele Kalmanfilters worden schattingen gemaakt van het verloop van de coëfficiënten in de
loop der tijd. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de zogenoemde methode van de maximale
aannemelijkheid (zie bv. Harvey 1981a, 1989 en Bomhoff 1994: §4.4). Een Kalmanfilter is een
verzameling vergelijkingen die het mogelijk maakt de schattingen van de coëfficiënten te updaten als
een nieuwe waarneming beschikbaar komt. Het updaten gebeurt echter alleen voor de laatste periode.
Dit is anders dan bij modellen met vaste coëfficiënten, waarbij een extra waarneming leidt tot
aanpassing van de vaste coëfficiënten voor de gehele periode.

Een speciaal soort Kalmanfilter is het Multistate Kalmanfilter (MSKF), dat in Nederland  door Kool
(1989) is uitgewerkt en toegepast. Het MSKF is zowel een vereenvoudiging als een verdere uitbreiding
van de standaardspecificatie. Er wordt geen poging gedaan om vergelijkingen 3.5, 3.6 en 3.7 te schatten,
maar er worden enkele extreme modellen gepostuleerd. In bijlage B wordt nader ingegaan op
methodische aspecten van het MSKF.

Bij MSKF spelen afnemende gewichten van waarnemingen een rol. Hiermee wordt bedoeld dat bij het
schatten van coëfficiënten oude waarnemingen een lager gewicht krijgen dan recente waarnemingen.
Dat betekent dat bij geleidelijke veranderingen van structuren, de oude structuur steeds minder invloed
heeft op de geschatte waarde van de coëfficiënten. Dit heet discontering. Discontering is overigens ook
bij andere modellen toepasbaar, namelijk daar waar de opsteller van de raming aan de informatie van
oudere waarnemingen minder waarde hecht dan aan die van nieuwere.
Bij plotselinge veranderingen in de waargenomen waarde van y  ('uitschieters' of 'outliers' genoemd)t

gebruikt Kool een andere methode, waarbij hij onderscheid maakt tussen tijdelijk en permanente
veranderingen. Uitschieters die veroorzaakt zijn door tijdelijke veranderingen worden zo veel mogelijk
genegeerd, terwijl outliers die het gevolg zijn van permanente veranderingen vrij snel leiden tot
aanpassing van de schattingen van yt. Wel is het zo dat het tijdelijke of permanente karakter pas blijkt
nadat enkele waarnemingsperioden zijn verstreken. Zie weer bijlage B voor een nadere bespreking.

Een belangrijk voordeel van Kalmanfilters is dat zij rekening houden met veranderingen in de
modelstructuur. Een nadeel van Kalmanfilters is dat de berekeningen relatief ingewikkeld en
ondoorzichtig zijn en dat een aantal tamelijk willekeurige keuzes moet worden gemaakt.

3.3 Pure verklaringsmodellen

Een puur verklaringsmodel is een model waarmee een of meer 'te verklaren' variabelen (ook wel
endogene variabelen genoemd) wordt 'verklaard' uit een aantal 'verklarende' variabelen. In het algemeen
heeft de opsteller van een dergelijk model de pretentie daarmee causale samenhangen te beschrijven. 
Vanwege hun relatieve eenvoud worden vaak lineaire verklaringsmodellen gebruikt. Zo'n lineair
verklaringsmodel, dat ook wel statistisch model wordt genoemd ziet er als volgt uit:
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waarbij y  de te verklaren variabele is en x  , x  ,......, x  de k verklarende variabelen zijn. ", $ ,t 1t 2t kt 1

$ ,......,$  zijn te schatten coëfficiënten. g  is een storingsterm. Verder is g  een kansvariabele, d.w.z. dat2 k t t

g  een kansverdeling heeft. Vaak wordt witte ruis voor de storingstermen verondersteld. Daarbovenopt

wordt dikwijls verondersteld dat de storingsterm g  normaal verdeeld is. Het is echter ook mogelijk omt

net als bij pure tijdreeksmodellen uit te gaan van autocorrelatie (autoregressief of moving average).
Omdat g  een kansvariabele is, is y  het ook. Doorgaans worden de verklarende variabelen niet alst t

kansvariabelen beschouwd. Bij ingewikkelder modellen kunnen verklarende variabelen op hun beurt
weer verklaard worden uit andere variabelen en is sprake van simultane verklaringsmodellen.
Verklaringsmodellen zijn geschikt als er variabelen (factoren) zijn waardoor yt beïnvloed wordt. De
keuze van verklarende variabelen kan in mindere of meerdere mate gebaseerd zijn op economische
theorieën, andere theoretische inzichten of empirische waarnemingen. Op basis van theoretische
inzichten is het soms mogelijk om restricties op coëfficiënten te leggen, waardoor meer informatie
vooraf in het model wordt verwerkt. In theorie geldt dat naarmate gebruik wordt gemaakt van meer
(maar wel juiste) informatie, de schattingen en daarmee ook de ramingen efficiënter (betrouwbaarder)
worden (zie ook paragraaf 4.1).
", $ , $ ,......,$  kunnen worden geschat met een adequate schattingsmethode. Ramingen voor y  worden1 2 k t

verkregen door ramingen voor x , x ,......,x  in te vullen in (3.8) en gebruik te maken van geschatte1t 2t kt

waarden van ", $ , $ ,......,$ . Ramingen voor toekomstige waarden van x , x ,......,x  kunnen op1 2 k 1t 2t kt

verschillende manieren worden verkregen. In feite liggen al de methoden uit dit hoofdstuk hiervoor weer
open. Zo is het mogelijk gebruik te maken van externe ramingen, bijvoorbeeld bevolkingsramingen van
het CBS en werkloosheidsramingen van het CPB. Ook kan een raming worden gemaakt via een pure
tijdreeksraming of via een verklaringsmodel. In het laatste geval verdient het aanbeveling dat
verklaringsmodel voor  x , x ,......,x  te incorporeren in het verklaringsmodel voor y . Dat levert1t 2t kt t

namelijk efficiëntiewinst (kleinere standaardfouten van de coëfficiënten ofwel betrouwbaarder
schattingen) op (zie bv. Judge et al. 1982: 321-325, over seemingly unrelated regression).
 
Bij het schatten van relaties tussen verklarende variabelen en de te verklaren variabele kunnen zich
allerlei problemen voordoen. Hierna worden een aantal veel voorkomende problemen genoemd.
Het is mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat niet alle werkelijk van belang zijnde verklarende variabelen
bekend zijn. Als in zo'n geval toch coëfficiënten worden geschat voor de wèl bekende verklarende
variabelen is de kans aanwezig dat deze schattingen er structureel naast zitten. Deze situatie wordt
aangeduid met misspecificatie. De aanname van autocorrelatie in de storingsterm, kan dan enig soelaas
bieden, maar als de weggelaten variabelen plotseling veranderen, hetzij permanent, hetzij tijdelijk, dan
kan er toch sprake zijn van fouten in de ramingen.

Voorbeeld 3.4
De verklaring van het aantal geweldsdelicten. Stel: de onderzoeker heeft een lineair macro-
verklaringsmodel waarin de hoogte van het aantal geweldsdelicten wordt verklaard uit de pakkans,
de strafkans, de strafmaat de omvang van de bevolking en het percentage jongeren van 16-30 in de
bevolking. Stel: de onderzoeker vergeet de werkloosheid als verklarende variabele op te nemen,
terwijl deze in werkelijkheid wel invloed heeft op de criminaliteit. Dan is er weer sprake van
misspecificatie en kunnen de schattingen van coëfficiënten onbetrouwbaar zijn.

Voorbeeld 3.5
Een specifiek voorbeeld betreft de eerder behandelde trendbreuken. Zo had de invoering van het
blaaspijpje in 1974 als effect dat het aantal geconstateerde gevallen van rijden onder invloed abrupt
toenam. Een model waarbij het aantal geconstateerde gevallen van rijden onder invloed wordt
verklaard, zal dit effect mede (bv. via een dummy-variabele) moeten meenemen.

Ook worden soms variabelen in het model opgenomen die er niet in horen, dat wil zeggen dat op grond
van een ondeugdelijke theorie 'verklarende variabelen' worden opgenomen die in werkelijkheid geen
invloed op y  hebben. Met name bij een gering aantal waarnemingen in tijdreeksanalyses is de kanst

aanwezig dat de variabelen statistisch 'toevallig' correleren en aldus 'valse' relaties (nonsens correlaties)
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worden gelegd.

Voorbeeld 3.6
Stel dat, als variant op de theorieën van Lombroso, de hypothese wordt geformuleerd dat langere
mensen eerder crimineel gedrag vertonen. Zowel de gemiddelde lengte van de Nederlander als de
criminaliteit is gestegen. Bij een rechttoe rechtaan tijdreeksanalyse is het dus heel wel mogelijk dat
een dergelijke theorie niet wordt weerlegd en dat er dus een nonsens relatie wordt gelegd.

Het is dus belangrijk dat er voldoende waarnemingen zijn, zodat alleen coëfficiënten die op een juiste
theorie zijn gebaseerd, significant van nul verschillen.  Algemener is het voordeel van een groter aantal5

waarnemingen dat de schattingen meer informatie bieden. De kans op andersoortige foutieve conclusies
wordt dan ook minder. Zo is het bij kleine aantallen waarnemingen heel goed mogelijk dat geen
statistisch significante relatie wordt gevonden tussen bepaalde variabelen, terwijl er in werkelijkheid wel
van een belangrijke relatie sprake is.   6

Wanneer kan nu worden gesproken van voldoende waarnemingen? In het algemeen heeft het benodigde
aantal waarnemingen te maken met het aantal parameters dat in het model moet worden geschat. Hoe
meer parameters, des te meer waarnemingen zijn nodig om redelijke schattingsresultaten te bereiken.
Ruwweg kan een aantal waarnemingen van drie maal het aantal te schatten parameters als het minimum
worden gezien. Dit kan overigens slechts een grove vuistregel zijn. In de praktijk is het aantal benodigde
waarnemingen ook afhankelijk van de constructie van het model en kenmerken van het gegevens-
materiaal. Zo kan het aantal benodigde waarnemingen geringer zijn, als op basis van theoretische
constructies verbanden tussen variabelen in verschillende vergelijkingen kunnen worden gelegd. 

Ook is het mogelijk dat twee of meer verklarende variabelen volgens de theorie opgenomen moeten
worden in het model, maar dat deze variabelen in het gegevensmateriaal sterk met elkaar zijn
gecorreleerd. Opname van al deze variabelen leidt dan tot grote standaardafwijkingen in de schattingen
van de afzonderlijke effecten van de variabelen, waardoor deze inefficiënt ofwel onbetrouwbaar worden.
Dit komt omdat de ontwikkelingen van de variabelen in de loop der tijd te weinig onderscheid vertonen.
In de econometrie heet dit verschijnsel multicollineariteit. Er zijn toetsen ontwikkeld om te bepalen of
de multicollineariteit te hoog is.

Voorbeeld 3.7
Stel dat in een verklaringsmodel voor het aantal diefstallen niet alleen de werkloosheid, maar ook de
gemiddelde inkomensgroei als verklarende variabele wordt opgenomen. Aangezien beide variabelen
onderhevig zijn aan dezelfde conjunctuurbeweging, is een zekere mate van multicollineariteit tussen
deze twee variabelen te verwachten.

Al eerder is opgemerkt dat verklaringsmodellen in het algemeen de pretentie hebben causale
samenhangen te beschrijven. Daarbij moet echter gewaakt worden voor verkeerde interpretaties vanwege
de mogelijkheid van een omgekeerde causale samenhang dan wel een gezamenlijke derde oorzaak. Van
beide volgt een voorbeeld, in de sfeer van analyses van oorzaken van criminaliteit (zie ook Van Tulder
1985): 

Voorbeeld 3.8
Wanneer op macroniveau een samenhang blijkt te bestaan tussen werkloosheid en criminaliteit, met
andere woorden: personen die werkloos zijn, begaan vaker misdrijven, dan kan sprake zijn van een
omgekeerde causaliteit: personen die misdrijven begaan, lopen meer kans ontslagen te worden. 

Voorbeeld 3.9
Wanneer op macroniveau een samenhang blijkt tussen het percentage allochtonen in buurten of
gemeenten en de omvang van de criminaliteit, kan sprake zijn van een gezamenlijk derde oorzaak:
verpauperde buurten met hoge werkloosheid. 
Ook moet worden bedacht dat bij de meeste misdrijven zowel daders als slachtoffers betrokken zijn.
Dit soort verbanden kan dus ook te maken hebben met kenmerken van het slachtoffer; zo wordt in
rijke buurten meer ingebroken. Iets anders is om daaruit te concluderen dat rijken meer inbreken. 
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3.4 Neurale netwerken7

De laatste jaren zijn neurale netwerken in zwang gekomen. Zij worden bijvoorbeeld reeds toegepast bij
handschriftherkenning, logistiek, luchtvaart, raketgeleidingssystemen, medische diagnostiek en
financiële analyses. Hoewel er de laatste jaren veel aandacht is besteed aan netwerktechnologie werd de
basis reeds meer dan 50 jaar geleden gelegd. De doorbraak van de belangstelling voor neurale netwerken
in de jaren tachtig vindt haar oorzaak in
1) de razendsnelle ontwikkeling in computertechnologie, die zeer snelle computers heeft opgeleverd;
2) de grotere bekendheid over de werkwijze van het menselijk brein;
3) het vele (wiskundige) onderzoek naar de wijze waarop complexe netwerken kunnen worden

beschouwd. 
Een neuraal netwerk is zodanig geconstrueerd dat als het ware gesproken kan worden van een
kunstmatig menselijk brein. De kracht van het menselijk brein ligt vooral in het feit dat mensen kunnen
leren van ervaringen. Bovendien kunnen mensen razendsnel beslissingen nemen gebaseerd op deze
ervaringen.
Het neurale netwerk heeft eveneens een lerend vermogen. Dit lerende vermogen is eigenlijk de kern van
het neurale netwerk. In neurale netwerken wordt onderscheid gemaakt tussen leren onder begeleiding
(supervised learning) en autodidactisch leren (unsupervised learning). Leren onder begeleiding kan
alleen worden toegepast als er databestanden met invoergegeven (verklarende variabelen) en de
bijbehorende uitvoergegevens (te verklaren variabelen) aan het neurale netwerk worden aangeboden,
zoals een gegevensbestand met persoonskenmerken en het koopgedrag van een bepaald product. Het
neurale netwerk kan dan patronen herkennen en op grond daarvan ook voorspellingen doen als nieuwe
invoergegeven worden aangeboden. Daarbij kan het gaan om niet-lineaire verbanden die, anders dan bij
eerder beschreven modellen, niet a priori geëxpliciteerd hoeven te worden. Zie voor  dergelijke
toepassingen van neurale netwerken bijvoorbeeld Warner en Misra (1996). Er is sprake van
autodidactisch leren als alleen invoer-variabelen worden aangeboden. Het netwerk kan dan alleen
groepen van variabelen onderscheiden. 
Een neuraal netwerk heeft de eigenschap dat als het onbeperkt de tijd krijgt om te leren, het alle cases
(bij dwarsdoorsnede-analyses) of waarnemingen (bij tijdreeksen) uit het hoofd leert. Het verzandt dan in
details en vergeet de grote lijnen, zodat het alleen voorspellingen kan maken als de ingevoerde gegevens
exact gelijk zijn aan eerder aangeboden gegevens. Er zijn technieken om te bepalen wanneer een neuraal
netwerk moet stoppen met leren. Hiervoor zijn veel waarnemingen nodig. Bij tijdreeksen bijvoorbeeld
gaat het daarbij om tenminste 120 waarnemingen. Dit maakt neurale netwerken voor veel
tijdreekstoepassingen ondeugdelijk.

3.5 Advies van deskundigen

Het gebruikmaken van het advies van deskundigen is een geheel andere benadering van ramingen. Bij
deze methode wordt aan deskundigen gevraagd, hoe zij denken dat een bepaalde variabele zich zal
ontwikkelen. De vraag is hoe zij aan hun advies komen. Is hun advies gebaseerd op theoretische kennis,
op ervaring of op wetenschappelijk empirisch onderzoek? Dat laatste is dan vermoedelijk niets anders
dan een raming op grond van een model zoals dat in paragraaf 3.2 of 3.3 is besproken. Wanneer het
gaat om theoretische deskundigheid, dan is die pas bruikbaar nadat die in de praktijk waardevol is
gebleken op grond van ervaring of via wetenschappelijk empirisch onderzoek. Daarom wordt hier onder
advies van deskundigen alleen verstaan advies op grond van 'praktijkervaring'. Hiermee wordt bedoeld
advies van mensen die werkzaam zijn in het 'veld'.

Voorbeeld 3.10
Hoe denken procureurs en rechters over de toekomstige ontwikkeling in de straftoemeting?

Voorbeeld 3.11
Hoe denken demografen, politieagenten, procureurs en rechters over de toekomstige ontwikkeling
van de verschillende vormen van criminaliteit en over vraag naar cellen?
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Nadat een aantal 'veldwerkers' advies heeft uitgebracht over te verwachten ontwikkelingen, kan een
gemiddeld advies worden berekend. Dat is dan de raming.

Een speciale methode om aan een advies van deskundigen te komen wordt gevormd door de
zogenoemde 'Delphi' methode (zie bv. Walker 1994). Hierbij wordt eerst de huidige situatie geschetst.
Vervolgens wordt deze schets verstrekt aan deskundigen die geacht mogen worden kennis te bezitten
over bepaalde facetten van een probleem. Voor het ramen van benodigde sanctiecapaciteit kan dan
bijvoorbeeld gedacht worden aan demografen, economen, criminologen, sociologen, politiefunctio-
narissen, rechters en procureurs. Aan deze deskundigen wordt tevens gevraagd om te beschrijven welke
ontwikkelingen zij verwachten en waarom. De resultaten van dit 'onderzoek' worden verzameld en aan
alle deskundigen uitgedeeld. Zij mogen dan hun eigen positie heroverwegen in het licht van wat anderen
hebben gezegd. Dit proces kan dan, althans in theorie, diverse malen worden herhaald. Uiteindelijk
zouden de opinies moeten convergeren.
Eén van de voordelen van de 'Delphi' methode of van een minder strak opgezette methode van
raadpleging van deskundigen is de conceptuele eenvoud. Een ander voordeel is dat de voorspeller nooit
het verwijt kan krijgen onvoldoende deskundigen te hebben geraadpleegd ofwel 'in een ivoren toren' te
hebben gewerkt. Als de ramingen toch onjuist blijken, was er blijkbaar sprake van ontwikkelingen die
'zelfs deskundigen' niet konden voorzien. Er kleven aan deze methode ook een aantal bezwaren. Ten
eerste kan het probleem zich voordoen dat deskundigen zich baseren op wat anderen, de opinieleiders,
schrijven of zeggen. De validiteit van de uitspraken is dan louter afhankelijk van de validiteit van de
ideeën van de opinieleiders.  Ten tweede kan het zijn dat deskundigen niet op de hoogte zijn van alle8

verbanden omdat hun waarnemingsperiode hiervoor te kort is geweest en/of dat zij zich te veel laten
leiden door recente gebeurtenissen ('cognitive bias'; zie ook Hruscka 1995: 74). Vergelijk bij verklarende
modellen de ontwikkeling van relevante verklarende variabelen die na een periode van trendmatige
groei een andere ontwikkeling laten zien. Naarmate meer deskundigen worden geraadpleegd, wordt dit
nadeel kleiner. Ten derde kan de veelheid van gelijktijdig optredende impulsen het de deskundige
moeilijk zo niet onmogelijk maken om een verantwoorde kwantitatieve uitspraak te doen over de
verwachte waarde van een variabele. Ten vierde is het mogelijk dat deskundigen, die in hun functie vaak
ook de behartiger van een of ander belang zijn - hun uitspraken laten beïnvloeden door 'wens-denken'
('motivational bias').  Strikt onafhankelijke deskundigen zijn daarbij wellicht moeilijk te vinden.

3.6 Combinaties van voorgaande methoden

Het is op zich mogelijk combinaties te maken van verschillende soorten modellen. Zo is het mogelijk in
een tijdreeksmodel termen op te nemen in de verklarende sfeer. Ook kan ervoor worden gekozen om
eerst een verklaringsmodel te schatten en vervolgens op de residuen een tijdreeksmodel los te laten. Een
ander voorbeeld is de door het SCP in diverse publicaties gebruikte ramingsmethode van het beroep op
voorzieningen in de quartaire sector (BiZa/SCP 1983; SCP 1994). Daarbij wordt eerst bekeken in
hoeverre het aannemelijk is dat dit beroep wordt beïnvloed ('verklaard') door demografische factoren.
Dit is bijvoorbeeld duidelijk het geval in het onderwijs, de gezondheidszorg en de justitiële inrichtingen
voor minderjarigen. Daarna wordt het gebruik per relevante leeftijdsgroep met een tijdreeksmodel
geëxtrapoleerd.
Een ander voorbeeld van een combinatie is de werkwijze die het Centraal Planbureau vaak toepast.
Hierbij worden verklaringsmodellen geformuleerd, waarbij vervolgens coëfficiënten niet worden
geschat, maar worden 'geprikt' op basis van het advies van deskundigen.
Een ander voorbeeld van een combinatie ligt op het niveau van de selectie van relevante variabelen in
een verklaringsmodel. Het is uiteraard goed denkbaar dat de onderzoeker deze variabelen (mede) op
basis van adviezen van deskundigen selecteert.
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4  KANTTEKENINGEN BIJ DE VERSCHILLENDE METHODEN 

4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op de filosofie achter en de voorspelkracht van tijdreeks- en verklaringsmodellen.
Een ander aspect dat aan de orde komt is de keuze van het aggregatieniveau bij de analyse met deze
typen modellen. 
Over de relatieve voorspelkracht van kwantitatief modelmatige benaderingen versus het gebruiken van
ramingen van deskundigen zijn ons geen duidelijke analyses bekend. In principe mag verwacht worden
dat, als een model de informatie die deskundigen als relevant ervaren bevat, het daarmee ten minste
even goede voorspellingen levert.
Een voorbeeld op dit terrein vormen weerkundige voorspellingen. Tot enige tijd geleden waren
meteorologische modellen niet in staat tot betere voorspellingen dan de 'gemiddelde' landbouwer.
Inmiddels is daar verandering in gekomen. Daarbij dient gezegd te worden dat het KNMI ook inmiddels
veel meer informatie (van allerlei waarnemingsstations) tot zijn beschikking heeft. 

4.2 Theoretische afwegingen

De filosofieën achter tijdreeks- en verklaringsmodellen zijn duidelijk verschillend. Bij tijdreeksmodellen
blijven de achterliggende causale processen een 'black box';  bij verklaringsmodellen wordt de structuur
geëxpliciteerd. Tijdreeksmodellen richten zich dan ook geheel op het voorspellen van ontwikkelingen in
tijdreeksen. Verklaringsmodellen kunnen ook voor voorspellen worden gebruikt, maar richten zich
daarnaast op analyse van structuren (relaties tussen variabelen). Zij kunnen daarmee ook geschikt zijn
voor het opstellen van een 'spoorboekje', dat weergeeft wat er bij verschillende mogelijke ontwikkelingen
van exogene variabelen gebeurt. Daarmee zijn deze benaderingen soms ook geschikt voor 'control' (= het
nagaan ('simuleren') van de gevolgen van bepaalde beleidswijzigingen, zie ook hoofdstuk 5) of 'optimal
control' (= het bepalen van het meest optimale beleid gegeven bepaalde beleidsdoelstellingen).
De manier waarop deze twee soorten modellen met de economische theorie en empirische gegevens
omgaan is dan ook heel verschillend. Tijdreeksmodellen zijn theorie-arm en leggen geen restricties op
die uit de theorie kunnen voortvloeien. Verklaringsmodellen doen dit wel. Daarbij gebruikt een
tijdreeksmodel slechts weinig gegevens, in principe alleen die van de te ramen reeksen, terwijl de
verklaringsmodellen zeer veel reeksen, ook van allerlei achtergrondvariabelen, gebruiken.
Geven tijdreeksmodellen relatief weinig aandacht aan de theorie en de daarmee samenhangende causale
relaties, zij geven juist veel aandacht aan de dynamiek van reeksen en de daarbij horende storings-
structuur (zie hoofdstuk 3). Dit uit zich ook in de gedragslijn die onderzoekers volgen als het model niet
bevredigend is. In tijdreeksmodellen wordt de oplossing gezocht in het veranderen van de
vertragingsstructuur. Bij verklaringsmodellen wordt de oplossing gezocht in het toevoegen van
variabelen of vergelijkingen in het model.
Het voorgaande geeft reeds aan waar de kritiek van adepten van de ene benadering op de andere
benadering zich richt. Kritiek op tijdreeksmodellen is dat deze niet efficiënt zijn, omdat ze geen of
nauwelijks gebruikmaken van theoretische informatie en van logische of theoretische relaties tussen
verschillende reeksen. Kritiek op verklaringsmodellen aan de andere kant is dat deze zwaar leunen op
de keuze van de onderzoeker voor endogene en exogene variabelen en de identificerende restricties.
Deze keuzen mogen dan min of meer op theoretische inzichten zijn gebaseerd, daarbinnen bestaat nog
een aanzienlijke ruimte voor willekeurige (ad hoc) invullingen. Daarbij wordt bij schattingen van
verklaringsmodellen vaak weinig aandacht gegeven aan dynamische specificaties en controles van de
storingsstructuur. Dit kan aanleiding geven tot allerlei nonsens-correlaties; denk aan het bekende
verband tussen het aantal ooievaars en het aantal geboorten in ons land. 

Het volgende samenvattende overzicht geeft een aantal karakteristieken van de pure tijdreeksmethoden
versus verklaringsmodellen. 
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tijdreeksmodellen verklaringsmodellen
------------------------------------------- ----------------------------------------------

gericht op: voorspellen gericht op: structuuranalyse, control, spoorboekjes
en voorspellen

black box; theorie-arm expliciteert structuur

ongerestricteerd vaak gerestricteerd (identificatie)

beperkte informatie (een of meer reeksen) veel informatie (soms honderden reeksen)

gericht op analyse dynamiek en storingsstructuur gericht op analyse causale samenhang

bij falen: meer vertragingen bij falen: meer variabelen of meer vergelijkingen 

maakt zeer intensief en uitputtend gebruik van gebruikt grote dataset oppervlakkig
beperkte dataset

kritiek: inefficiënt, want: Kritiek: niet data-conform, want:
- maakt geen gebruik van theoretische -  onderscheid endogenen/exogenen

informatie -  identificerende restricties
- maakt vaak geen gebruik van relaties -  dynamische patronen

tussen reeksen (meestal univariaat) -  storingsspecificatie

Wat is er nu, naast deze karakteristieken, te zeggen over de voorspelkracht van verschillende typen
modellen? Te bewijzen valt (Zellner en Palm 1974, Prothero en Wallis 1976) dat, wanneer  alle exogene
variabelen in een structuurmodel zijn te schrijven als functie van alle voorgaande waarden van dezelfde
exogenen en storingstermen (een ARMA-proces), de endogene variabelen eveneens als zodanig zijn te
beschrijven en daarmee ook zijn te vatten binnen het kader van de tijdreeksmodellen. Wanneer echter
niet aan deze voorwaarde is voldaan, dan geldt dat een verklaringsmodel bij een correcte specificatie
beter moet 'fitten' en stabieler moet zijn dan (univariate) tijdreeksanalyse. Dus in principe ook beter
moet voorspellen.  
  
Granger en Newbold (1977: 302) concluderen: "In summary, then, we feel that if economic forecasting
models are to be built, it is necessary and desirable that they should incorporate as far as possible the
benefits of economic theory. (...) However, it is equally important that due consideration be paid to
problems of time series behavior, if one entertains the hope of producing reasonably accurate forecasts."
Geriner en Ord (1991) concluderen dat, wanneer de doelstelling alleen is om tot zo goed mogelijke
voorspellingen te komen, (univariate) tijdreeksmodellen en goed gespecificeerde (multivariate)
structuurmodellen vergelijkbare resultaten geven. Wanneer de opsteller van de raming ook is
geïnteresseerd in "what if"-uitkomsten (spoorboekjes, simulaties) en dus voor structuurmodellen kiest,
maar daarbij 'losjes' te werk gaat, kan dit ten koste van de voorspelkracht gaan. Het is dan ook van groot
belang de vertragingsstructuur goed te analyseren. 

4.3 Aggregatieniveau

Ook wanneer de beschouwing beperkt blijft tot modellen op macroniveau, kan sprake zijn van een
keuze-vraagstuk rond het te kiezen optimale aggregatieniveau. Dit geldt op twee manieren: aggregatie
van gegevens die betrekking hebben op hetzelfde tijdstip of dezelfde periode en gegevens die betrekking
hebben op deelperioden. Een voorbeeld van het eerste doet zich voor bij het voorspellen van de
capaciteitsbehoefte van het gevangeniswezen. Daarbij bestaat in principe de keuze tussen een voor-
spelling in één keer van de totale behoefte, dan wel desaggregatie naar verschillende categorieën
gevangenen en het voorspellen van de daarbij behorende capaciteitsbehoefte. De voorspelling van de
totale behoefte is dan de optelsom van de voorspellingen van de behoefte bij de verschillende
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categorieën. Een voorbeeld van het tweede is de keuze om de instroom van TBS-gestelden te voorspellen
op basis van maandelijkse dan wel op basis van jaarlijkse gegevens.
De vraag wat methodisch gezien het optimale aggregatieniveau van de voorspelling is, staat los van de
vraag of er interesse bestaat voor voorspellingen van deelcategorieën of deelperioden. Als dit laatste het
geval is, is dat uiteraard wel een argument op zich om desaggregatie na te streven. Een andere vraag is
dan weer of de gegevens nadere onderverdeling mogelijk maken. Ook in dat geval is het overigens goed
te weten wat de eventuele winst van nadere inspanningen op het gebied van gegevensverzameling zou
kunnen zijn (Lütkepohl 1987: 311).
Een voordeel van desaggregatie, dus het verder onderverdelen van gegevens in kleinere tijdsperioden is
uiteraard dat er meer waarnemingen voor de analyse beschikbaar zijn. Dit maakt op zich efficiëntere
schattingen mogelijk. Iets wat daar mogelijk tegenin werkt is het effect van de kleinere aantallen waar
bij desaggregatie mee wordt gewerkt. Daardoor kan de toevalscomponent groter worden, waardoor de
efficiëntie weer wordt verminderd.  
Tevens kan desaggregatie het vinden van een correcte modelspecificatie bemoeilijken. Zo dient bij
desaggregatie van jaargegevens naar maanden of kwartalen rekening te worden gehouden met seizoen-
effecten.  Bij verklaringsmodellen doet zich nog een ander probleem voor. Naarmate de periode van
waarneming korter wordt, wordt de waarschijnlijkheid groter dat vertragingen in de doorwerking van
causale relaties de analyse parten gaan spelen. De noodzaak voor het opnemen van meer vertragingen en
adequate specificatie-toetsen neemt dan ook toe. De winst van desaggregatie kan daardoor afnemen.
Lütkepohl (1987) suggereert dat bij pure tijdreeksmodellen in de ARIMA-sfeer desaggregatie in de tijd
in het algemeen winst in voorspelkracht oplevert.
Bij desaggregatie naar deelcategorieën ligt dit gecompliceerder. Op zich blijft het aantal waarnemingen
hier onveranderd, wel worden meer reeksen geschat. Dit kan vooral dan winst in efficiëntie opleveren
wanneer er goede redenen zijn om aan te nemen dat bepaalde coëfficiënten in de vergelijkingen voor de
verschillende deelcategorieën overeenkomen of een bepaalde relatie met elkaar hebben of in sommige
gevallen op 0 kunnen worden gesteld.  Soms kan dit uit theoretische noties worden afgeleid. Wat bij
opdeling naar perioden werd gesteld over de nadelen van kleine aantallen kan echter ook hier gelden.
Tevens kunnen complicaties optreden door de samenhang in verstorende factoren bij de ontwikkeling
van de verschillende reeksen.  Deze treedt bijvoorbeeld op voorzover de ontwikkeling van verschillende
deelcategorieën onder invloed van dezelfde factoren staat en deze niet adequaat in het model zijn
verwerkt. Dan bestaat er dus correlatie tussen de residuen van de verschillende reeksen, waarmee in
principe via multivariate analyse rekening moet worden gehouden.  
Volgens Lütkepohl (1987) levert bij ARIMA-processen, in theorie, namelijk wanneer het juiste model
bekend is, maximale desaggregatie optimale resultaten. In de praktijk is het juiste model meestal niet
bekend. In dat geval is het beeld ingewikkelder. Als gebruik wordt gemaakt van losse (univariate)
schattingen van de verschillende reeksen en dus geen rekening wordt gehouden met de onderlinge
correlaties, dan kan deze schatting inferieur zijn aan directe schatting van de geaggregeerde grootheid.
Een schatting op de afzonderlijke categorieën is alleen bij een geringe onderlinge correlatie beter.

4.4 Empirische analyses van voorspelkracht

Vanuit theoretisch oogpunt zijn dus enkele opmerkingen te maken over methoden om te voorspellen,
een andere vraag is wat in de praktijk blijkt uit evaluaties van voorspelmethoden. Het vergelijken van
verschillende ramingsmethoden is een onderwerp dat in de literatuur slechts weinig ter sprake komt. In
deze paragraaf worden de resultaten van 2 studies van de voorspelkracht van tijdreeksmodellen
besproken. 
Een bekend experiment betreffende een systematische toetsing van de voorspelkracht van methoden van
tijdreeksanalyses, is uitgevoerd door Makridakis (zie bv. Makridakis et al. 1982). Hierbij werden 24
methoden getoetst aan de hand van 1001 reeksen uit diverse sectoren van de economie.
De selectie van methoden omvatte onder andere lineaire regressie (OLS), een aantal simpele methoden,
de ARIMA-methode, varianten van het Kalmanfilter en een aantal methoden gericht op 'exponential
smoothing'. De simpelste methode is die van 'naïeve extrapolatie', waarbij de laatst gerealiseerde waarde
de raming vormt. 
Uit de toetsing kwam als resultaat dat lineaire regressie een zeer slechte methode en dat de naïeve
methode (na een correctie voor seizoensinvloeden, die bij de gebruikte data van belang was) een tamelijk
goede methode is om te gebruiken bij extrapolaties. Wel bleek  dat de procentuele fouten (procentuele
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afwijkingen van de gerealiseerde waarden) in elk geval hoog waren (rond de 10% in het eerste jaar en
rond de 15 % in het vierde jaar). Simpele methoden bleken het echter niet slechter te doen dan
geavanceerde methoden.

Een andere studie op dit gebied is Kuhry (1995). Voor deze studie zijn 100 reeksen geselecteerd uit het
SCP-gegevensbestand quartaire sector (GEKS) en uit reeksen die zijn verzameld voor de HARK-
ramingen van  het SCP. De reeksen beslaan de periode 1970-1990 en de reeksen hebben geen sterke
onderlinge correlaties. Het zijn gebruiksreeksen van de volgende deelsectoren: belastingen, sociale
zekerheid, cultuur en recreatie, onderwijs, openbaar vervoer, politie en justitie en zorg. De geselecteerde
reeksen hebben hetzij betrekking op het aantal personen dat gedurende een jaar gebruik heeft gemaakt
van een bepaalde voorziening, dan wel op het aantal malen dat daarvan gedurende een jaar gebruik is
gemaakt. Vervolgens zijn deze aantallen gedeeld door de relevante bevolkingscategorieën, zodat per
saldo variabelen resulteerden die hetzij betrekking hadden op de kans dat personen van de betreffende
bevolkingsgroep gebruikmaken van  de betreffende voorziening, hetzij op de gemiddelde frequentie van
dat gebruik.
Er zijn ramingen uitgevoerd met verschillende SCP-HARK-methoden, met OLS, met verschillende
MSKF- en ARIMA-methoden en met enkele eigen methoden. In sommige varianten werd gedisconteerd,
in andere niet. Er is telkens 1, 2, 3 en 4 jaar vooruit geraamd. Naast de voorspelkracht is ook gekeken
naar de stabiliteit van voorspellingen over de jaren heen. Beleidsmakers zijn i.h.a. niet gelukkig met
'van hot naar her' springende ramingen. De resultaten van de analyse van de voorspelkracht waren
ontnuchterend. De foutenmarges van de ramingen bleken hoog te zijn. Eerstejaars-voorspelfouten liepen
van 5,5% tot 16% en vierdejaars-voorspelfouten van 17% tot 27%.   Ook als voorspelfouten weinig9

uiteenlopen, verschillen de ramingen van de verschillende methoden per reeks aanzienlijk.
Een methode die nauw aansluit bij het eerder geïntroduceerde random-walk+trend-model (zie
vergelijking 3.3.), geeft de beste resultaten. De methode is, omdat er soms gedisconteerd wordt
(afnemende gewichten naarmate de waarnemingen verder in het verleden liggen), gedoopt tot
Discounted First Difference (DFD). Omdat er outliers worden geëlimineerd en voor trendbreuken wordt
gecorrigeerd, is de term 'plus' toegevoegd. De methode heet dus DFD-plus. Deze methode doet het ook
significant beter dan de naïeve raming. Kennelijk zijn de onderhavige reeksen overwegend het best te
beschrijven via een 'random walk met trend'.

Uiteraard rijst steeds de vraag in hoeverre de conclusies in dit soort studies algemene geldigheid
bezitten. Het is waarschijnlijk dat de dynamiek van bijvoorbeeld klassiek-economische variabelen een
andere is dan die van cijfers over het beroep op voorzieningen in de quartaire sector. Ook is het niet
vanzelfsprekend dat een conclusie die is bereikt voor een bepaalde periode ook in andere perioden geldig
blijft. Dit soort analyses zijn daarvoor te theorie-arm.
De overeenkomsten in conclusies uit de twee genoemde studies zijn echter duidelijk en geven
vermoedens in een bepaalde richting: (1) bij elke ramingsmethode bestaat het risico dat aanzienlijke
voorspelfouten optreden en (2)  tamelijk eenvoudige tijdreeksmodellen geven geen slechtere - en soms
zelfs betere - voorspellingen dan meer ingewikkeldere methoden.
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5  OMGAAN MET RISICO'S

Uit het voorgaande is duidelijk dat ook aan de met de beste methode tot stand gekomen raming
onzekerheden kleven. Het is daarom goed om het beleid niet klakkeloos op de uitkomsten van een
dergelijke raming te baseren, maar om ook de vraag te stellen hoe het beste met deze onzekerheden kan
worden omgegaan. 
Een methode waarmee vaak bij ramingen op langere termijn met onzekerheden wordt omgegaan, is het
ontwerpen van scenario's. Voorbeelden zijn de economische scenario's van het CPB (1992) en de
WODC-scenario's (Grapendaal en van der Heide 1997). Scenario's hebben meer het karakter van
verkenningen, waarbij samenhangende veronderstellingen over mogelijke maatschappelijke
ontwikkelingen zijn gemaakt. Doorrekening van de gevolgen van deze veronderstellingen gebeurt
daarbij vaak met behulp van verklaringsmodellen. Scenario's hebben een ander karakter dan ramingen,
die de pretentie hebben de meest waarschijnlijke uitkomst weer te geven. 
Een verwant toepassingsgebied van verklaringsmodellen betreft de uitvoering van simulaties. Anders
dan bij ramingen of scenario's ligt het accent daarbij niet zozeer op het verkrijgen van een volledig beeld
van toekomstige ontwikkelingen, maar meer op het inschatten van de gevolgen (het 'nabootsen') van
bepaalde beleidsmaatregelen of specifieke ontwikkelingen. Een voorbeeld vormen door het SCP
uitgevoerde analyses van de gevolgen van mogelijke veranderingen in de Ziekenfondswet (Van Leeuwen
et al.1997) en de in hoofdstuk 6 besproken simulaties van gevolgen van wijziging in de straftoemeting in
de VS. Deze gevolgen worden daarbij dus geïsoleerd van andere mogelijke effecten op de doelvariabele
(de te onderzoeken variabele). De pretentie van simulaties is dan ook meestal niet om een volledige
voorspelling of raming van de ontwikkeling van de doelvariabele te geven. Dergelijke simulaties kunnen
zinvolle inzichten aan beleidsmakers verschaffen en inzicht geven in de gevoeligheid van de
doelvariabele, ook als inzicht in de verder te verwachten ontwikkelingen beperkt en met onzekerheden
omgeven is.   

In het volgende wordt, conform de doelstelling van deze notitie, verder over onzekerheden bij ramingen
gesproken. 
Twee belangrijke aspecten daarbij zijn: een inschatting van enerzijds de kans op een bepaalde over- dan
wel onderschatting en daarnaast de relatieve ernst van over- dan wel onderschatting van de
doelvariabelen. Dat deze inschatting een rol kan spelen, mag duidelijk zijn uit het voorbeeld van een
stormvoorspelling door het KNMI. Vanuit de gedachte dat het ten onrechte niet waarschuwen voor een
storm ernstiger gevolgen kan hebben dan het ten onrechte wèl waarschuwen voor een storm, ligt het
voor de hand dat het KNMI te vaak storm zal voorspellen. Merk overigens op dat deze strategie ook zijn
grenzen zal hebben: wanneer het KNMI voortdurend stormen zou voorspellen die niet komen, zou het
zijn geloofwaardigheid en daarmee ook het effect van zijn stormvoorspellingen te niet doen.

Over de kans op bepaalde over- en onderschattingen kan het gebruikte model soms aanwijzingen geven,
terwijl daarnaast ervaringsfeiten een rol kunnen spelen. Wat betreft het eerste: zowel tijdreeks- als
verklaringsmodellen leveren in principe betrouwbaarheidsmarges bij de schattingen. Daarbij past wel
een belangrijke kanttekening: deze betrouwbaarheidsmarges zijn alleen geldig bij correcte specificatie
van het model. Weliswaar kan een model  tot op zekere hoogte op specificatie-fouten worden getest,
maar volledige zekerheid biedt dit nooit. Daarom zullen genoemde betrouwbaarheidsmarges in het
algemeen te optimistisch zijn. 

Daarnaast kunnen ervaringsfeiten een rol spelen. Zo was de conclusie in SCP-onderzoek (Kuhry 1995;
zie ook paragraaf 4.3) dat misschattingen bij ramingen 1 jaar vooruit al snel 10% bedragen en voor
4 jaar vooruit al snel 20%. Uiteraard is het de vraag in hoeverre deze uitkomst, behaald via
tijdreeksmethoden, ook geldig is voor verklaringsmodellen. Enige indicatieve waarde heeft zij wel. Bij
verklaringsmodellen spelen daarbij overigens niet alleen onzekerheden in de geschatte coëfficiënten,
maar ook in de exogene (verklarende) variabelen. Instanties die ramingen van exogene variabelen
leveren, publiceren daarbij vaak ook alternatieven om enige indicatie van de daaraan klevende
onzekerheden te geven. Voorbeelden zijn de bevolkingsprognoses van het CBS (1997), met een lage,
midden en hoge variant en de economische prognoses van het CPB (1996), met een behoedzame en een
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gunstige variant. Ook hierbij geldt dat aan de varianten geen absolute waarde mag worden toegekend: zo
is het onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk dat de feitelijke groei onder de laagste variant uitkomt.

Daarnaast is de ernst van over- dan wel onderschatting van belang. In de eerste plaats is het zaak om de
nadelige gevolgen van dit soort misschattingen te minimaliseren. Eerste aandachtspunt is daarbij de
inbouw van maximale flexibiliteit in het omgaan met ramingsuitkomsten. In hoeverre zijn bijvoorbeeld
penitentiaire inrichtingen zo in te richten dat ze van bestemming kunnen veranderen? Voorzover dat het
geval is, kunnen tekorten bij de ene instelling gemakkelijker door overschotten bij een andere worden
opgevangen. Ook kan eventuele frictie-leegstand bij efficiënter gebruik wellicht benut worden. Uiteraard
zullen deze mogelijkheden in de praktijk begrensd zijn.
Een ander aandachtspunt voor het flexibel omgaan met dergelijke onzekerheden is monitoring: het
regelmatig vergelijken van de raming van de doelvariabelen met nieuw beschikbaar gekomen realisatie-
cijfers. Het is verstandig om voor een dergelijke monitoring vaste ijkpunten in de tijd, bijvoorbeeld
jaarlijks bij het vrijkomen van nieuwe cijfers, af te spreken. Uit de verschillen kan worden vastgesteld in
hoeverre de raming nog voldoet dan wel moet worden herzien. Wanneer de raming meer het karakter
van een beleidsmatig streefgetal heeft, kunnen deze verschillen ook aanleiding zijn tot
beleidswijzigingen. 

Daarnaast is het zaak om zich af te vragen in hoeverre de gevolgen van over- en onderschattingen
verschillend zijn. Op veel terreinen, en ook bij capaciteitsramingen op justitie-gebied, zal dit veelal het
geval zijn. Relatief het makkelijkst is de waardering van het 'verlies' bij een overschatting van de
behoefte. Dan is sprake van weggegooid geld in termen van rente-verliezen op bouwkosten en
exploitatie-lasten van de overcapaciteit. Elias (1981) stelt overigens dat het gevaar bestaat dat dit soort
verliezen helemaal niet wordt opgemerkt. Wanneer de overcapaciteit op andere wijze nuttig kan worden
gemaakt, is het beeld uiteraard wat genuanceerder. 
Bij onderschatting van de behoefte is het 'verlies' moeilijker vast te stellen. Het zal tevens afhangen van
het type instelling waar het hier om gaat. Wanneer het de capaciteitsbehoefte van instellingen voor de
executie van lichtere lopende vonnissen betreft, zal er sprake zijn van 'verlies' in termen van langere
wachttijden en de daarmee mogelijk gepaard gaande administratieve beslommeringen en vermindering
van effectiviteit van de straf. Wanneer het gaat om inrichtingen voor zwaardere gevallen, dan zal het
'verlies' wellicht eerder de vorm krijgen van de kosten van noodmaatregelen die moeten worden
genomen om het capaciteitstekort op korte termijn op te heffen. Het recente tekort van plaatsen in TBS-
inrichtingen leidt daarnaast weer heel concreet tot een 'verlies' voor het ministerie van Justitie, in de
vorm van toegewezen schadeclaims aan op plaatsing wachtende TBS-gestelden. Tot op zekere hoogte
kunnen de met over- en onderschatting gepaard gaande 'verliezen' dus concreet worden gewaardeerd.
Daarnaast kunnen ook politieke of beleidsmatige elementen in die waardering besloten zijn. Ook in dat
laatste geval is het echter zinvol om deze waardering te expliciteren.
Een voor de hand liggende strategie is nu om het te verwachten 'verlies', gegeven de ramingsuitkomsten,
te minimaliseren. Dit is ook in de literatuur op dit gebied de gebruikelijke ingang (zie bv. Mood,
Graybill and Boes 1974: 414-415). Het gevolg is dat slechts in één geval de uitkomst van de raming
zonder meer het richtsnoer voor het beleid kan zijn. Namelijk dan, wanneer er relatief evenveel ernst
wordt toegekend aan over- respectievelijk onderschattingen van dezelfde grootte. Is dit niet het geval,
dan zal de strategie die het verwachte verlies minimaliseert uit moeten gaan van een hoger of lager cijfer
dan de raming aangeeft. Het volgende gestileerde voorbeeld moge dit duidelijk maken; de cijfers zijn
volledig fictief. 

Voorbeeld 5.1 
Stel: de capaciteitsbehoefte komt in een bepaald jaar met een waarschijnlijkheid van 25% uit op 900
plaatsen, met een waarschijnlijkheid van 50% op 1000 plaatsen en met een waarschijnlijkheid van
25% op 1100 plaatsen. Stel dat het 'verlies' bij hantering van een te lage raming per 'onderschatte'
plaats even groot is als bij een te hoge raming per 'overschatte' plaats. In dat geval is de beste
strategie om de raming van 1000 als uitgangspunt te nemen. Dit is ook nog de beste strategie als het
'verlies' per onderschatte plaats twee maal zo hoog wordt gewaardeerd als dat per overschatte plaats.
Stel echter dat het 'verlies' per onderschatte plaats meer dan drie maal zo groot is als per overschatte
plaats. In dat geval is de optimale strategie om uit te gaan van een raming van de capaciteitsbehoefte
van 1100 plaatsen.
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Wanneer de onzekerheid groter is, dan is dit des te sneller het geval. Is bijvoorbeeld de
waarschijnlijkheid van de drie uitkomsten even groot (alle 33%), dan ligt het omslagpunt reeds bij
een factor twee. Met andere woorden: als het 'verlies' per onderschatte plaats ten minste een factor
twee hoger is dan dat per overschatte plaats vormt de raming van 1100 het optimale uitgangspunt.

De voorgaande beschouwing heeft betrekking op het omgaan met onzekerheid bij ramingen van de
totale capaciteitsbehoefte. Bij het gebruik van informatie over instroom, voorraad en doorstroom (zie
stroommodellen; hoofdstuk 2) bestaat ook een andere mogelijke vraagstelling rond de te lopen risico's.
Deze is van de vorm: hoe groot is bij een te kiezen capaciteit de kans dat een persoon die in een
voorziening moet worden geplaatst langer dan een bepaalde periode op die plaats moet wachten. Daarbij
is de vraag van belang in hoeverre de in- en uitstroom grote aantallen betreft, waarbij de uitstroom direct
gerelateerd is aan de instroom (gangbare type inrichtingen gevangeniswezen) of kleine aantallen betreft,
waarbij de uitstroom door een grote mate van onzekerheid wordt gekenschetst (TBS-inrichtingen).  
In het eerste geval is met enige rekenregels redelijk snel in te schatten wat de gevolgen zullen zijn van
capaciteitstekorten voor wachttijden. Hier volgt een sterk gestileerd voorbeeld dat de mogelijke
berekeningsmethode illustreert. Stel: in de laatste 3 maanden van een jaar worden 400 en in het
volgende jaar worden 2.000 personen veroordeeld tot gevangenisstraffen van precies 3 maanden (met
verdiscontering van VI); (alleen) deze personen zijn geschikt voor verblijf in een bepaald type
inrichting. Aan het begin van het jaar zijn er geen wachttijden en is de capaciteit juist volledig bezet.
Verder zijn er geen noemenswaardige seizoeneffecten en wordt verondersteld dat degene die het langst
wachten op uitvoering van het vonnis het eerst aan de beurt zijn (het F(irst) I(n) F(irst) O(ut)-systeem).
Stel nu: op basis van een onderschatting van de ontwikkeling is de beschikbare capaciteit slechts 400. In
het eerste kwartaal stromen 400 personen uit en worden 500 veroordeeld. Aan het eind van het kwartaal
zijn er dus 100 wachtenden. Aangezien er per dag gemiddeld 400/91.25=4,4 plaatsen vrijkomen, is de
wachttijd aan het eind van het kwartaal 23 dagen. Elk volgend kwartaal loopt deze wachttijd met
hetzelfde aantal dagen op.  

Een dergelijke berekening kan niet zonder meer worden toegepast bij kleine aantallen en onzekerheden
rond de uitstroom. In dat geval is met een aantal statistische veronderstellingen en duurmodellen deze
vraag te beantwoorden (NOB 1996: 93). Het zal daarbij duidelijk zijn dat een beleidsmatige keuze voor
een capaciteit waarbij de kans dat een persoon langer dan bijvoorbeeld 3 maanden op plaatsing moet
wachten volstrekt nihil is, hoge kosten - in de vorm van een in het algemeen forse overcapaciteit - met
zich meebrengt. Iets vergelijkbaars kan optreden met het aantal plaatsen in 'intensive care'-afdelingen in
ziekenhuizen. Beleidsmakers zullen zich steeds moeten afvragen welke kans op een onwenselijke
situatie ze nog acceptabel achten. 
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6  INTERNATIONAAL OVERZICHT 

Uiteraard zijn ook in het buitenland diverse ramingen opgesteld van de behoefte aan plaatsen in
penitentiaire inrichtingen. Een aantal daarvan zal hier kort worden besproken. De bespreking is
gebaseerd op literatuuronderzoek door het Ministerie van Justitie  en door het SCP. Dit overzicht heeft
niet de pretentie van volledigheid, want daarvoor is het terrein te breed en is van veel landen te weinig
bekend.
In het eerste artikel van een speciale aan ramingen in het gevangeniswezen gewijde uitgave van Crime
and Delinquency (Austin 1992) stellen Austin, Cuvelier en McVey (1992) dat nieuwe technieken samen
met de beschikbaarheid van krachtige computers het tegenwoordig mogelijk maken om veel beter
cumulatieve effecten van beleidswijzigingen door te rekenen.
Zij geven echter niet aan hoe dat precies moet en in de volgende artikelen van deze speciale uitgave
wordt slechts in beperkte mate gebruikgemaakt van beschikbare ramingsmethoden (directe extrapolatie
van recente trends of een random walk).

Heard (1993) gaat in op een aantal in de VS tot stand gekomen ramingen op het gebied van het
gevangeniswezen. Zij stelt dat auteurs, door gebrek aan kennis over de ontwikkeling van daderschap
naar leeftijdscategorie in de loop van de tijd, in het algemeen hun toevlucht nemen tot directe ramingen
van de gevangenispopulatie. Daarbij worden demografische ontwikkelingen in het algemeen in de
ramingen verwerkt (bv. Blumstein et al. 1980), al wordt geconstateerd dat andere dan demografische
factoren, met name wijzigingen in toegekende straffen, i.h.a. een veel belangrijker invloed op de
ontwikkeling hebben (bv. Mac Kenzie et al.1988, Federal Bureau of Prisons 1989). Demografische
factoren kunnen overigens ook een indirect belang hebben voor het beleid op het terrein van
penitentiaire inrichtingen, namelijk via de gevolgen van de veroudering van de gevangenispopulatie.
De gebruikte ramingsmethoden zijn zeer divers. Directe extrapolatie van recente trends in de benodigde
capaciteit (dus voorraadmodellen met gebruik van eenvoudige tijdreeksmodellen - zie hoofdstukken 2 en
3) is een veel gebruikte methode, al stelt Blumstein (1984) dat het een van de minst bruikbare is. Lin et
al. (1986) gebruiken een meer geavanceerde tijdreekstechniek (ARIMA-modellen) en concluderen dat
deze modellen in empirische toepassingen beter voldoen dan exponential smoothing- of
verklaringsmodellen (zie hoofdstuk 3 voor een beschrijving van deze typen modellen).

Het Britse Home Office publiceert regelmatig prognoses van het aantal gevangenen (bv. HOSB 1996).
Daarbij worden afzonderlijke ramingen opgesteld voor gevangenen in verband met geweldsmisdrijven,
vermogensmisdrijven, opiumwetmisdrijven en een restcategorie. Demografische ontwikkelingen, trends
en bij vermogensmisdrijven ook een economische indicator (consumptie per hoofd van de bevolking)
spelen bij de ramingen een rol. Het belang van laatstgenoemde indicator voor de ontwikkeling van de
criminaliteit en daarmee tevens de gevangenispopulatie wordt ook benadrukt door Field (1990).

Een andere tak van modellen zijn te typeren als voorraad-stroommodellen (zie hoofdstuk 2), waarbij
desaggregatie naar verschillende subgroepen plaatsvindt. Dit soort modellen richt zich vaak meer op het
doorrekenen ('simuleren') van de gevolgen van gerealiseerde wijzigingen in straftoemeting e.d (bv.
NCCD 1986) of de effecten van vergrijzing e.d. dan op een analyse van trendmatige ontwikkelingen in
de tijd. Vaak worden belangrijke in-, door- of uitstroomcoëfficiënten - mede door gebrek aan
gegevensmateriaal - constant gehouden (bv. bij het model in Heard 1993).
Ook Olson (1992) maakt gebruik van zo'n voorraad-stroommodel. Hij houdt het percentage
schuldigverklaringen in de totale bevolking constant, evenals het aantal uitgesproken gevangenisstraffen
(=instroom gevangeniswezen in de VS.) als percentage van de schuldigverklaringen, en het percentage
recidivisten.

Belenko et al. (1994) besteden speciale aandacht aan determinanten van de lengte van
gevangenisstraffen. Zij doen dat via onderzoek op macroniveau, namelijk door een analyse van de bij
individuele zaken door superior courts uitgesproken lengte van gevangenisstraffen. Zowel kenmerken
van de verdachte (leeftijd, wel/niet eerder veroordeeld, leeftijd eerste veroordeling) als van het misdrijf
(ernst, enz.) spelen een rol in de analyse. De analyse is bedoeld om inzichten te krijgen in de effecten op
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de gemiddelde lengte van gevangenisstraffen en daarmee de capaciteitsbehoefte van alternatieve straf-
programma's (Alternative-To-Incarceration).

Ook Gaes et al. (1993) maken gebruik van een microbestand, namelijk van een bestand van overtreders
van federale wetten in de VS. Dit bestand bevat een groot aantal variabelen, zoals soort delict naar ernst,
gevolgd onderwijs, leeftijd, inkomen, ras, sekse, straf, datum veroordeling, datum vrijlating, aantal
keren recidive, enz.  Gaes et al. hebben met hun microbestand de gevolgen gesimuleerd van drie10

wetswijzigingen die van invloed zijn op de strafmaat. Zij schatten zowel voor de oude als voor de nieuwe
situatie:
(1) het percentage beklaagden dat een voorwaardelijke straf met een proeftijd krijgt;
(2) het percentage beklaagden dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf krijgt;
(3) de gemiddelde uitgesproken strafduur per delictsoort (netto, dat wil zeggen dat rekening is

gehouden met de verwachte vervroegde invrijheidsstelling);
(4) de gevangenispopulatie in toekomstige jaren.
Beperkingen in de capaciteit van het gevangeniswezen vormen in de VS minder een probleem dan in
Nederland omdat daar, anders dan in Nederland, meer gevangenen in een cel worden geplaatst. Verder
formuleerden zij voor elk van 20 delictsoorten 2 scenario's: één scenario met een hoge groei van het
aantal schuldigverklaringen en één scenario met een lage groei van het aantal schuldigverklaringen.
Terecht merken Gaes et al. op dat voor de groei van het aantal schuldigverklaringen een beter model
ontwikkeld kan worden en dat daarbij gedacht kan worden aan een koppeling aan voorafgaande
ontwikkelingen in de strafrechtelijke keten, zoals de ontwikkeling van het aantal ophelderingen en de
ontwikkelingen van het aantal aan de officier van justitie voorgelegde zaken. Het aantal ophelderingen
per delictsoort beschouwen zij weer afhankelijk van de allocatie van middelen over de verschillende
politiediensten. Zij laten het toepassen van deze inzichten echter liggen voor verder onderzoek.

De conclusie uit dit literatuuroverzicht is dat er binnen een wijd scala van gebruikte methoden twee
soorten modellen zijn te onderscheiden: macrotijdreeksmodellen gericht op het voorspellen van
populaties van gedetineerden en meer microgeoriënteerde simulatiemodellen die bedoeld zijn om de
gevolgen van specifieke beleidsmaatregelen in te schatten. 
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7  SAMENVATTING EN CONCLUSIES OP JUSTITIETERREIN

Deze SCP-notitie geeft, op verzoek van het ministerie van Justitie, een algemene methodische
beschouwing van gangbare en actuele methoden voor het opstellen van ramingen in de quartaire sector.
Achterliggende hoofdvraag is hoe de benodigde capaciteit voor gevangeniswezen, TBS-inrichtingen,
jeugdinrichtingen en taakstaffen zo betrouwbaar mogelijk kan worden voorspeld. Het verkrijgen van
inzicht in achterliggende factoren en de mogelijkheid tot doorrekening van beleidseffecten vormen
wenselijke nevendoelstellingen (zie hoofdstuk 1).
De notitie beschrijft in hoofdstuk 2 een aantal verschillende typen modellen. Een belangrijk onderscheid
is dat tussen modellen die zich richten op het direct ramen van voorraadgrootheden (bv. het aantal
benodigde plaatsen in TBS-inrichtingen) en voorraad-stroommodellen die uit twee delen bestaan: het
eerste richt zich op het ramen van stroomgrootheden (zoals het aantal TBS-gestelden en de uitstroom uit
TBS-inrichtingen) en het tweede behelst een vergelijking die de voorraad als resultante van de voorraad
in het voorgaande jaar en de in- en uitstroom in dat jaar definieert. Daar waar de in- en uitstroom ten
opzichte van de voorraad gering zijn, ligt gebruik van laatstgenoemde type modellen in de rede.
Daarnaast is onderscheid te maken tussen modellen die relaties beschrijven op macroniveau (individuele
rechtszaken, instellingen, et cetera) en op macroniveau (totale criminaliteit, totaal gevangeniswezen).
Ten slotte gaat dit hoofdstuk in op een drietal samenhangende zaken: leeftijds-, cohort- en tijdseffecten.
Hoofdstuk 3 gaat in op een andere typering van kwantitatieve modellen en voorspelmethoden. Allereerst
komen pure tijdreeksmodellen aan de orde, waarbij geen poging wordt gedaan de te voorspellen 
variabele(n) causaal in verband te brengen met andere variabelen. Daarentegen richten deze modellen
zich op het traceren van de patronen waarlangs de te ramen variabelen zich in de tijd ontwikkelen. Pure
verklaringsmodellen daarentegen hebben wèl de pretentie causale samenhangen te beschrijven. In dit
soort modellen worden relaties gelegd tussen de te verklaren variabele(n) en een aantal verklarende
variabelen. Een aantal problemen bij identificatie en interpretatie van dit type modellen komen aan de
orde. Tevens worden neurale netwerken besproken, die de laatste jaren in zwang zijn gekomen. Een
neuraal netwerk heeft een lerend vermogen en kan patronen tussen waarnemingen leren herkennen
zonder dat door de onderzoeker a priori expliciet verbanden worden geformuleerd. Voor toepassing is
echter een lange reeks van waarnemingen vereist. Een andere methode is de voorspelling te baseren op
de mening van deskundigen. Naast deze pure methoden bestaan er diverse mengvormen.
Hoofdstuk 4 plaatst een aantal kanttekeningen over de filosofie achter tijdreeks- en verklaringsmodellen.
Tijdreeksmodellen maken geen gebruik van theoretische inzichten, geven geen inzicht in causale
samenhangen, maar kijken daarentegen uitgebreid naar dynamiek en storingsstructuur.
Verklaringsmodellen zijn hiervan de tegenpool. Op het gebied van voorspelkracht kunnen beide typen
modellen - bij correcte specificaties - theoretisch even goed zijn. Verklaringsmodellen kunnen daarnaast
echter meer inzicht leveren in 'what if'-kwesties. Een empirische analyse van de voorspelkracht van
tijdreeksmodellen voor het beroep op voorzieningen in de quartaire sector laat zien dat bepaalde
eenvoudige tijdreeksmodellen het niet slechter doen dan meer ingewikkelde modellen. Tevens blijken
voorspelfouten i.h.a. hoog: bij voorspellingen een jaar vooruit 6 tot 16%, vier jaar vooruit 17 tot 27%. 
Hoofdstuk 5 gaat in op het beleidsmatig omgaan met risico's dat voorspelfouten optreden. Naast een
regelmatige evaluatie van ramingen (monitoring) en de inbouw van flexibiliteit in het omgaan met
ramingsuitkomsten is het van belang expliciet de vraag te stellen of onder- en overschattingen even erg
zijn. Wanneer dat niet het geval is, kan er reden zijn om uit te gaan van een lagere of hogere uitkomst
dan de raming op zich oplevert.
Hoofdstuk 6 ten slotte geeft een internationaal overzicht van ramingsmethoden van de
capaciteitsbehoefte op justitie-terrein. Er is sprake van een grote diversiteit van ramingsmethoden.
Daarbij is echter een tweedeling te maken: macrotijdreeksmodellen gericht op het voorspellen van
populaties van gedetineerden en meer microgeoriënteerde simulatiemodellen die bedoeld zijn om de
gevolgen van specifieke beleidsmaatregelen in te schatten. 

Welke conclusies zijn nu, in het licht van de doelstellingen van deze notitie, uit deze notitie te trekken?
Allereerst dat bij die voorzieningen waarin personen langdurig verblijven, voorraad-stroommodellen aan
te bevelen zijn. Bij andere voorzieningen kan worden volstaan met een raming van de voorraad of als
benadering daarvan het beroep op de capaciteit als gevolg van de instroom. Tevens ligt de keuze voor
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macromodellen, gezien de beschikbare gegevens en de gebrekkige theoretische kennis over
ontwikkelingen van straftoemeting in de tijd, voor de hand. Dit laat onverlet dat bijvoorbeeld bij
analyses van criminaliteitsontwikkelingen een onderbouwing van keuzes van variabelen via theoretische
inzichten op macroniveau zinvol kan zijn.
Tevens is het duidelijk dat, wat betreft voorspelkracht, van geen enkel model wonderen zijn te
verwachten. Er moet dan ook rekening worden gehouden met misschattingen; het kan daarbij legitiem
zijn om uit te gaan van lagere of hogere waarden dan de meest waarschijnlijke raming oplevert,
afhankelijk van de waardering van de ernst van een onder- dan wel overschatting  Een frequente
monitoring van actuele ontwikkelingen is verder aan te bevelen. 
Louter met het oog op de voorspelkracht is er geen duidelijke reden om te kiezen voor tijdreeks- of
verklaringsmodellen. Eenvoudige tijdreeksmodellen blijken i.h.a. wat betreft voorspelkracht bovendien
niet onder te doen voor meer ingewikkelde tijdreeksmodellen. De beperkte lengte van beschikbare
tijdreeksen maakt ingewikkelder tijdreeksmodellen, zoals van ARIMA-type en ook 'lerende' methoden
zoals neurale netwerken bovendien niet voor de hand liggend. Louter vanuit het perspectief van eenvoud
en spaarzaamheid ('Occams razor') en voorspelkracht zouden dan ook eenvoudige tijdreeksmodellen de
voorkeur verdienen.
Gezien echter de nevendoelstellingen om inzicht in achterliggende verklarende factoren en de
mogelijkheid tot de doorrekening van beleidseffecten te verkrijgen, is het aan te bevelen om, waar
mogelijk, te kiezen voor verklaringsmodellen. Daarbij is het wel van belang een aantal elementaire
toetsen op misspecificaties en kenmerken van de storingsstructuur e.d. toe te passen. Daar waar
theoretische inzichten onvoldoende aanknopingspunten voor dit soort modellen bieden, kunnen
eenvoudige tijdreeksmodellen worden gebruikt. Daarbij kan overigens meestal niet met het elementaire
regressiemodel (OLS) op niveau-waarden worden volstaan, maar dient veeleer naar veranderingen in de
te verklaren variabelen te worden gekeken en op trendbreuken e.d. te worden getoetst.
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BIJLAGE B  ARIMA-MODELLEN

Van een autoregressief proces is sprake als een tijdreeks afhankelijk is van zijn eigen verleden. Als de
afhankelijkheid slechts één periode teruggaat, dan is sprake van een AR(1)-proces. Als deze twee
perioden teruggaat, dan is sprake van een AR(2)-proces, enz.
In formule onderstaande formule staat een AR(1)-proces

Een moving average proces ziet er als volgt uit:

Een algemene vergelijking voor een ARIMA-model ziet er uit als:

waarbij y  een stationaire reeks is, dat wil dus zeggen dat van de oorspronkelijke reeks eerste verschillent

zijn genomen, totdat een stationaire reeks ontstond. Laat nu d het minimum aantal keren zijn dat eerste
verschillen van een reeks moeten worden genomen opdat de reeks stationair is. Dan heet het model
ARIMA(p,d,q). Er zijn procedures ontwikkeld om de waarde van p, d en q te bepalen. Zie bijvoorbeeld
Harvey (1981a). Het doorlopen van deze procedures heet identificeren. Voor het identificeren van
hogere orde ARIMA-processen wordt bij voorkeur gebruikgemaakt van vrij lange reeksen.
Soms is een inhoudelijke interpretatie te geven voor reeksen met p, d en/of q kleiner of gelijk aan
1. jaargemiddelden kunnen aanleiding geven tot ARIMA(0,0,1)-modellen met een positieve 2. Verder
zijn meer waarnemingen nodig dan of ARIMA(0,1,1)-modellen met een positieve 2, terwijl kas-
transactieverschillen tot dezelfde modellen kunnen leiden maar dan met negatieve 2. Het presenteren
van een situatie waarin een voorraad-stroommodel ten onrechte is vervangen door een leeftijdsdeelname
model kan aanleiding vormen voor een hogere orde ARIMA(0,d,q)-proces. Ten slotte kan een algemene
reden voor het optreden van eerste orde AR-processen worden gevormd door onvolkomenheden in een
gebruikt verklaringsmodel; dit is verder het terrein van paragraaf 3.2.
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BIJLAGE C  MSKF-MODELLEN

Uitgaande van het voorbeeld van een toestandsruimte model (zie de formules 3.5, 3.6 en 3.7), worden bij
het MSKF drie modellen bekeken.
Het eerste model is het lineaire tijdreeksmodel, waarin de coëfficiënten "  en $t constant wordent

verondersteld  ("  = ", $  = $). Dit impliceert dat de storingstermen .  en 0  en hun varianties gelijk zijnt t t t

aan 0. De voorspelfout wordt dus alleen veroorzaakt door de storingsterm in vergelijking 3.5. Eigenlijk
gaat het dus gewoon om vergelijking 3.1.
Het tweede model gaat uit van variabele "  en constante $   ($  = $). De storingsterm 0  en zijn variantiet t t t

zijn daarom gelijk aan 0. De voorspelfout wordt dus veroorzaakt door de storingstermen g  en .  int t

respectievelijk de vergelijkingen 3.5 en 3.6. Er wordt echter ook verondersteld dat de variantie van de
storingsterm .  veel groter is dan de variantie van de storingsterm g .t t

Het derde model heeft zowel een variabele "  als een variabele $t. De voorspelfout wordt dus veroorzaaktt

door alle drie de storingstermen. In dit model wordt de extra veronderstelling gemaakt dat de varianties
van de storingstermen .t en 0 veel groter zijn dan de varianties van de storingsterm g in det 

meetvergelijking ,. Er wordt echter ook verondersteld dat de variantie van de storingsterm .  veel grotert

is dan de variantie van de storingsterm g .t

Aan de hiervoor besproken set van drie gewone modellen wordt een corresponderende set
outliermodellen toegevoegd. Deze treden in werking wanneer een sterk afwijkende waarneming (meer
dan 3 à 4 maal de standaarddeviatie van de verwachte waarde van y ) wordt aangetroffen. Daarbij wordtt

een onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en permanente outliers. In het eerste geval is sprake van een
eenmalig afwijkende waarneming, die het gevolg kan zijn van een meetfout of van een uitzonderlijke
omstandigheid. In het tweede geval is sprake van een niveausprong, bijvoorbeeld door een
definitiewijziging of een blijvende institutionele verandering.

Vervolgens wordt de kans geschat dat een bepaald model, gegeven de geconstateerde
(eerstejaars)-voorspelfouten, correct is. Op basis hiervan worden gewichten toegekend aan de
afzonderlijke modellen. Door gewogen middeling van de modelcoëfficiënten volgens de onderscheiden
modellen wordt een geïntegreerde prognose verkregen.
Er wordt dus geen poging gedaan om de ontwikkeling van de coëfficiënten in de tijd direct te schatten,
maar er worden enkele extreme modellen gekozen. De empirie bepaalt de aan deze modellen toegekende
gewichten.

Een belangrijk voordeel van de MSKF-methode is, dat rekening wordt gehouden met mogelijke
veranderingen in de modelspecificatie. Bovendien omvat de methode een scala aan modellen,
waartussen een keuze wordt gemaakt op basis van de empirie. Daarom mag worden verwacht dat de
uitkomsten betrekkelijk robuust zullen zijn. De MSKF-methode heeft echter ook nadelen. Ten eerste zijn
de benodigde berekeningen ingewikkeld en betrekkelijk ondoorzichtig en is de programmatuur daarvoor
niet opgenomen in standaardpakketten. Bij berekeningen heeft het SCP gebruikgemaakt van een
programma van Kool, dat op enkele punten is aangepast en dat is voorzien van een schil van
hulpprogramma's. Ten tweede moet een groot aantal coëfficiënten van het Kalmanfilter op basis van
algemene overwegingen en "trial en error" worden ingevuld. Dit omvat de keuze van te incorporeren
alternatieve modellen, de disconteringsvoet van de coëfficiënten, de relatieve verhouding tussen de
storingsterm in het lineaire tijdreeksmodel en de overige modellen, het aanpassingstempo van de
modelgewichten, diverse initiële waarden, enzovoort.
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1 Let wel: het gaat hier om de vraag op zich. Iets anders is dat kan blijken dat voor een goede voorspelling een goed inzicht in oorzaken
van belang is. 

2 Anders is het als er sprake is van een cohort dat een zeer specifieke ontwikkeling vertoont (bv. een door grote jeugdwerkloosheid
'verloren generatie'). In dat geval kan desaggregatie in het model naar cohort zinvol zijn.  

3 De tekst uit deze paragraaf berust grotendeels op delen uit Harvey (1981), Kuhry (1995) en Kuhry (1997).
4 De formele definitie is dat de verwachting voor elk jaar hetzelfde moet zijn.
5 In statistische termen zou dit een fout van de eerste soort zijn.
6 In statistische termen zou dit een fout van de tweede soort zijn.
7 Deze paragraaf is voor een groot deel gebaseerd op SPSS (1995).
8 Extreme gevallen hierbij zijn de 'self-fullfilling' en 'self-denying prophecies': als het gezag van één persoon of instantie zeer groot is, dan

kunnen zijn voorspellingen het gedrag van anderen zo beïnvloeden, dat de voorspelling daarom wèl of juist niet uitkomt. Een voorbeeld
vormen 'beurs-goeroes'. 

9 Deze cijfers zijn gebaseerd op voorspellingen van een groot aantal reeksen. Wanneer in een bepaald geval een kleinere voorspelfout
wordt gevonden, mag de conclusie zijn dat de raming niet slechter is geweest dan gemiddeld. Een dergelijke constatering op zich zegt
overigens nog niet veel over de kwaliteit van de ramingsmethode. 

10 Vermoedelijk is dit bestand vergelijkbaar met het sinds enkele jaren in gebruik zijnde microbestand van het ministerie van Justitie. 

NOTEN
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