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1  Inleiding en doelstelling

1.1 Inleiding

Het handhaven van de rechtsorde en het bieden van bescherming aan de burgers zijn de
oudste vormen van overheidszorg. In het klassiek-economische liberale concept van Adam
Smith beperkt de overheid zich tot de rol van `nachtwaker'. Zij bekommert zich in dat concept
alleen om de defensie tegen bedreigingen vanuit het buitenland en om handhaving van de
rechtsorde in eigen land. Politie en justitie richten zich in Nederland op laatstgenoemde taak.
In de loop van de tijd, en vooral met de uitbouw van de verzorgingsstaat na de Tweede
Wereldoorlog, heeft de Nederlandse overheid ook veel andere taken dan defensie en
handhaving van de rechtsorde op zich genomen. Het aandeel van de collectieve uitgaven aan
politie en justitie in de totale collectieve uitgaven is dan ook teruggelopen. Tabel 1.1
illustreert dit aan de hand van gegevens vanaf 1955.

Tabel 1.1 Collectieve uitgaven, totaal en politie en justitie  (in indexcijfers en procenten)a

index reële totale
collectieve index reële aandeel politie index reëel aandeel politie

uitgaven uitgaven  en justitie in nationaal  en justitie in
 (1955 = 100) politie/justitie totale collectieve inkomen nationaal inkomen

(1955 = 100)  uitgaven (in %) (1955 = 100) (in %)

1955 100 100 2,9 100 1,1b

1960 125 101 2,3 121 0,9
1970 301 254 2,5 235 1,2
1980 539 431 2,3 313 1,5
1990 630 455 2,1 368 1,3

Reële bedragen zijn verkregen via deflering met het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.a

In 1955 bedroegen de uitgaven aan politie en justitie circa 300 miljoen gulden, de totale collectieve uitgavenb

10,2 miljard en het netto nationaal inkomen 27,3 miljard gulden.

Bron: Kiedrowski et al. (1984); MvJ (diverse jaren); Gegevensbestand kwartaire sector (SCP)

De collectieve uitgaven namen in de periode 1955-1990 in reële termen met meer dan een
factor zes toe. Daarbinnen bleven de uitgaven aan politie en justitie achter. Bedroegen zij in
1955 nog 2,9% van de collectieve uitgaven, in 1990 was dit nog slechts 2,1%.
De tabel laat echter ook zien dat de uitgaven op het terrein van politie en justitie tussen 1955
en 1990 in reële termen meer dan verviervoudigden. Daarmee zijn zij harder gestegen dan het
nationaal inkomen. De uitgaven aan politie en justitie beslaan in 1990 dan ook een iets hoger
gedeelte van het nationaal inkomen dan in 1955 (1,3% tegen 1,1%).

Van invloed op deze ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van het takenpakket van politie
en justitie, namelijk de bestrijding van criminaliteit en de handhaving van het strafrecht.
Criminaliteit en onveiligheidsgevoelens spelen een belangrijke rol in de publieke opinie (SCP
1992 en 1993). Criminaliteitscijfers en belangrijke rechtszaken krijgen uitgebreide
publiciteit. Bestrijding van criminaliteit is een regelmatig geformuleerde politieke
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doelstelling; zij behoorde tot de beleidsprioriteiten van de laatste kabinetten.
Het functioneren van de politie en het openbaar ministerie, het seponerings- en
vervolgingsbeleid, en de hoogte van pakkans en straf staan regelmatig ter discussie. Hetzelfde
geldt voor het cellentekort, de heenzending van verdachten van ernstige misdrijven en
ontsnappingen uit strafinrichtingen.

De rol van politie en justitie op het terrein van de bestrijding van de criminaliteit en de
handhaving van het strafrecht staat in de onderhavige economisch georiënteerde studie
centraal. De politie heeft tot taak de rechtsorde daadwerkelijk te handhaven via preventie en
repressie. De rechtspraak heeft een taak bij de vervolging en bestraffing van daders van
misdrijven en overtredingen. Het gevangeniswezen dient de door de rechter uitgesproken
onvoorwaardelijke gevangenisstraffen te executeren. Het geheel van deze, onderling
samenhangende, activiteiten van politie en justitie is de zogenoemde strafrechtelijke keten.
De genoemde drie producenten en hun samenhangende rol in de strafrechtelijke keten komen
in deze studie aan de orde. Enkele relatief kleine producenten op dit gebied zijn niet in de
analyses van deze studie betrokken. Het gaat daarbij om producenten op het terrein van de
kinderbescherming en de inrichtingen voor ter beschikking gestelden (TBS-inrichtingen).1

Tabel 1.2 toont een aantal gegevens over de inzet van financiële en personele middelen in
1990 van de drie belangrijkste producenten in de strafrechtelijke keten. De exacte afbakening
van de producenten wordt in de desbetreffende hoofdstukken vermeld. De politie en de
rechtspraak hebben ook andere taken dan criminaliteitsbestrijding en strafrechtshandhaving.
Bij de politie gaat het bijvoorbeeld om taken op het terrein van verkeer en hulpverlening. De
rechtspraak houdt zich ook bezig met de behandeling van zaken op het terrein van het civiel
en administratief recht. Omdat de activiteiten op deze gebieden niet los zijn te zien van de
strafrechtelijke activiteiten, komen zij in deze studie eveneens aan de orde. De tabel geeft wel
een globale schatting van de inzet van middelen bij politie en rechtspraak die specifiek aan de
strafrechtelijke keten zijn toe te rekenen.

Tabel 1.2 Politie en justitie: uitgaven en personeel, 1990 (in guldens en aantallen)

uitgaven collectieve uitgaven personeel
(x mln. gulden) (x mln. gulden) (x 1.000)a a

politie 3.630 3.630 40,3b

  wv. i.v.m. strafrecht 2.310 2.310 25,6
rechtspraak  580 500 6,4c d b

  wv. i.v.m. strafrecht 280 280 3,1d

gevangeniswezen 580 580 7,1

totaal 4.800 4.710 53,8
  wv. i.v.m. strafrecht    3.170 3.170 35,8

Exclusief via Rijksgebouwendienst gefinancierde huisvestingskosten; afgerond op tientallen miljoenena

guldens.
Gemeentepolitie, rijkspolitie en centrale diensten.b

Bovendien circa 160 miljoen gulden aan collectief gefinancierde rechtshulp in verband met civiele enc

administratief-rechtelijke zaken.
Bovendien circa 60 miljoen gulden aan collectief gefinancierde rechtshulp in verband met strafrechtzaken.d

De uitgaven aan de drie producenten op het gebied van politie en justitie bedragen in totaal
circa 4,8 miljard gulden. In totaal bieden de producenten ruim 50.000 arbeidsjaren werk.
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Verreweg het grootste deel van de middelen (ca. 75%) betreft de politie. Rechtspraak en
gevangeniswezen ontlopen elkaar niet veel in grootte. Circa 65% van uitgaven en personeel
(3,2 miljard gulden en 36.000 arbeidsjaren) zijn naar schatting toe te rekenen aan activiteiten
in de strafrechtelijke keten, zoals opsporing en bestraffing van misdrijven en overtredingen
(Goudriaan et al. 1989: 150; Van Tulder en Spapens 1990: 20).
Circa 4,7 miljard gulden, dat is 98% van de totale uitgaven, wordt uit de collectieve middelen
gefinancierd. Alleen bij de rechtspraak is sprake van een substantieel aandeel van
niet-collectieve financiering. Het gaat hier om de betaling van griffierechten door
rechtzoekenden in de civiel- of administratief-rechtelijke sfeer. De inkomsten die de overheid
verkreeg via de inning van boetes (in 1990 circa 300 miljoen gulden), zijn niet in de
beschouwing betrokken. Hetzelfde geldt voor de opbrengsten uit arbeid van gedetineerden (in
1990 16 miljoen gulden).

1.2 De aard van de diensten van politie en justitie

Aan de door politie en justitie geproduceerde diensten zijn karakteristieken van zowel zuiver
collectieve goederen als van individuele goederen te onderscheiden.
Het bieden van rechtsbescherming en het handhaven van de rechtsorde worden in het
algemeen beschouwd als taken met een overheersend zuiver collectief karakter. Zuiver
collectieve goederen zijn per definitie niet splitsbaar in eenheden die op de markt te
verhandelen zijn (Musgrave en Musgrave 1984). Preventieve activiteiten bijvoorbeeld zijn in
het algemeen niet gericht op de bescherming van specifieke burgers, maar richten zich op
verhoging van de collectieve veiligheid. Desalniettemin heeft de dienstverlening van politie en
justitie ook onmiskenbaar elementen van individuele goederen in zich. Dit blijkt bijvoorbeeld
uit het feit dat er substituten in de particuliere sfeer bestaan voor delen van de dienstverlening,
zoals particuliere bewaking en beveiliging (zie ook Tulkens en Jacquemin 1971). Activiteiten
op het gebied van hulpverlening, bijvoorbeeld aan verkeersslachtoffers, zijn in belangrijke
mate individueel gericht.

Het tweezijdige karakter van de diensten van politie en justitie komt ook op een andere
manier naar voren. De omvang van deze dienstverlening komt niet tot stand op een `markt'
van individuele vragers en aanbieders.  Er is eerder sprake van een collectieve vraag. Deze2

komt indirect, via verkiezingen en budgetmechanisme, tot uiting in de middelen die aan
politie en justitie ter beschikking worden gesteld.
Maar er is eveneens sprake van een individuele vraag van de burger naar diensten van politie
of justitie. Voorbeelden zijn het leveren van een proces-verbaal voor de verzekering, het
terugbrengen van het gestolen goed of het bevredigen van gevoelens van wraak. In de sfeer
van hulpverlening is het individuele karakter van de gevraagde diensten nog duidelijker. Deze
individuele vraag uit zich het sterkst in de `eerste lijn' van het systeem van politie en justitie.
Dat zijn die onderdelen van het systeem waartoe de individuele persoon of rechtspersoon
direct toegang heeft: de politie en delen van de rechtshulp en de rechtspraak. Zo is de omvang
van de criminaliteit en van het beroep op de rechtspraak in civiele of administratieve zaken
van invloed op het takenpakket van politie en rechtspraak. Deze aspecten komen in deze
studie daarom eveneens aan de orde.3

In het algemeen is de concrete dienstverlening van politie en justitie dan ook veelal in
kwantificeerbare eenheden uit te drukken. Voorbeelden zijn het aantal opgehelderde
misdrijven, het aantal afgehandelde rechtszaken en het aantal door het gevangeniswezen te
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executeren strafjaren. Centraal in deze studie staan dit soort kwantificeerbare diensten van
politie en justitie.

1.3 Doelstelling

1.3.1 Algemeen

De doelstellingen van deze studie luiden:
- het formuleren van een economisch model van de onderdelen van de Nederlandse

strafrechtelijke keten;
- het empirisch schatten van de relaties in het model;
- het gebruiken van het model als basis voor een aantal simulaties van de gevolgen van

beleidsmaatregelen, met name in de vorm van de effecten op de criminaliteit. 

Vragen die in het kader van deze doelstelling aan de orde komen zijn de volgende.
- Welke effecten op de criminaliteit hebben de prestaties die door producenten in de

strafrechtelijke keten worden geleverd?
- Wat is bij genoemde producenten de relatie tussen de inzet van middelen en de geleverde

prestaties?
- Wat kan via combinatie van de eerste twee vragen worden gezegd over de effecten op de

criminaliteit van de inzet van middelen in diverse onderdelen van de strafrechtelijke
keten?

- Welke samenhang bestaat er tussen de inzet van middelen bij de verschillende onderdelen
van de strafrechtelijke keten?

Bij de analyses wordt de totale inzet van middelen bij de politie en in de rest van de
strafrechtelijke keten als exogeen beschouwd.

Drie elementen in het vorenstaande verdienen nadere toelichting:
- de door de producenten geleverde prestaties;
- de strafrechtelijke keten en de onderlinge samenhang daarbinnen;
- de exogeniteit van de inzet van middelen.

1.3.2 Prestaties van de producenten

Politie en de verschillende onderdelen van het justitieapparaat kunnen in economisch
perspectief worden beschouwd als producenten. Deze zetten middelen in (personeel,
materiaal, kapitaal) om bepaalde grondstoffen (b.v. aangegeven misdrijven) tot halffabrikaten
(b.v. opgehelderde misdrijven) te transformeren of halffabrikaten (b.v. opgehelderde
misdrijven) tot eindprodukten (b.v. vonnissen).
Nu is de meting van de produktie in de kwartaire sector (ruwweg: de overheid en de
gesubsidieerde dienstverlening) een klassiek probleem. Politie en justitie vormen daarop geen
uitzondering. Dat hangt samen met zowel de aard van de produktie - het gaat doorgaans om
heterogene diensten - als met het ontbreken van marktprijzen voor goederen en diensten die in
de kwartaire sector worden voortgebracht (zie SCP/CPB 1986; Goudriaan et al. 1989).

De produktie van instellingen in de kwartaire sector kan daarom niet, zoals in de marktsector,
worden afgemeten aan de produktiewaarde. Daarom moet de produktie in de kwartaire sector
worden benaderd via fysieke maatstaven, die vervolgens op een nader te bepalen wijze
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worden geaggregeerd tot één maatstaf voor het produktievolume. Daarbij zijn verschillende
typen maatstaven denkbaar.
De eindprodukten die in het produktieproces gereedkomen, vormen de prestaties, ofwel het
directe produkt. Het gaat hier om het eindprodukt dat een bedrijf of instelling verlaat om te
worden geconsumeerd of in het produktieproces van andere bedrijven te worden verbruikt.
Maatstaven hiervoor zijn prestatie-indicatoren. Voorbeelden zijn het aantal opgehelderde
misdrijven en het aantal afgehandelde rechtszaken (zie ook Goudriaan et al. 1989).
Het is gebruikelijk om prestatie-indicatoren te onderscheiden van effectindicatoren
(Bradford et al. 1969). Deze laatste vormen een maatstaf voor het uiteindelijke effect op de
consumenten waarvoor het produkt is bedoeld (`effectieve output'). Voorbeelden zijn een
lagere criminaliteit of een verhoging van de rechtszekerheid. 
Dezelfde prestaties kunnen echter bij verschillende groepen consumenten tot verschillende
effecten leiden. Verschillen in de waarde van effectindicatoren, zoals de omvang van de
criminaliteit, kunnen het gevolg zijn van de werkzaamheden van de producenten (politie en
justitie), maar ook van verschillen in omgevingsfactoren. De relatie tussen producent en effect
is dus veel indirecter dan die tussen producent en prestatie. In deze studie zal daarom de
produktie bij de analyse van producenten in eerste instantie steeds via prestatie-indicatoren
worden benaderd. Daarnaast komt echter ook het effect van het functioneren van politie en
justitie op de criminaliteit aan de orde, met name via de rol van pakkans en strafmaat. 
In de analyses van de produktie van politie en justitie staat in principe de individuele
produktie-eenheid, bijvoorbeeld het individuele politiekorps of de individuele rechtbank
centraal (zie ook § 1.7). Dit zijn de kleinste eenheden waarvoor systematisch gegevens
beschikbaar zijn. Binnen de marges van de Nederlandse eenheidsstaat functioneren de
individuele producenten relatief autonoom.
De doelstellingen van gemeentelijke of regionale politiekorpsen worden op gemeentelijk dan
wel regionaal niveau geformuleerd. Daarbij opereren deze korpsen echter binnen de marges
die door de centrale overheid worden gesteld en met middelen die grotendeels door de centrale
overheid beschikbaar zijn gesteld. De verdeling van middelen bij de rechtspraak is centraal
geregeld, de overige kenmerken van het produktieproces zijn dat, als gevolg van de
onafhankelijkheid van de rechter, veel minder. Relatief kennen producenten bij het
gevangeniswezen de minste autonomie vanwege de rechtstreekse invloed van het ministerie
van Justitie.
Hiermee doemt een ander probleem op bij analyses van de produktie van politie en justitie of
producenten in de kwartaire sector in het algemeen. Dat is de vraag welke doelstellingen
producenten nastreven. In de marktsector is het gebruikelijk het gedrag van producenten te
interpreteren in termen van het streven naar winstmaximalisatie, kostenminimalisatie en
dergelijke (zie voor een uitgebreide bespreking Goudriaan et al. 1989: 48 e.v.). Bij
producenten in de kwartaire sector ligt dit theoretisch kader minder voor de hand. Bij de
formulering van het model en de interpretatie van empirische bevindingen is de keuze van het
theoretische kader echter niet zonder belang. Op dit aspect zal in deze studie nader worden
ingegaan (zie hiervoor verder § 3.2.4).

1.3.3 Samenhang

Er bestaat binnen de strafrechtelijke keten een belangrijke samenhang tussen politie,
rechtspraak en gevangeniswezen. Zo levert de politie processen-verbaal over misdrijven of
overtredingen af bij de parketten die vervolgens een rechtszaak kunnen gaan aanspannen. Een
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door de rechter uitgesproken gevangenisstraf moet door het gevangeniswezen tot uitvoering
worden gebracht. Berghuis en Van Hooff (1990: 55) wijzen op het belang van inzicht in
ketens van oorzaak en gevolg. Ook elders is op het belang van kennis van deze samenhang
gewezen en wordt geprobeerd deze samenhang in kaart te brengen (b.v. Blumstein en Larson
1969; voor Engeland en Wales: Morgan 1985; Pullinger 1985). 
Deze samenhang wordt, bij gebrek aan kennis, zowel door onderzoekers als beleidmakers
vaak verwaarloosd. Na een analyse van de verschillende typen producenten afzonderlijk zal
deze samenhang in dit onderzoek expliciet aan de orde komen. Politie, rechtspraak en
gevangeniswezen worden daartoe gezien als één systeem, waarbij de produktie van het ene
onderdeel consequenties kan hebben voor het produktieproces van een ander onderdeel en
tevens voor de vraag naar diensten van het systeem als totaal. 

1.3.4 Exogene inzet van middelen

De besluitvorming van de centrale overheid over de toewijzing van middelen aan politie en
justitie zal als exogeen, dus als gegeven worden beschouwd. Met andere woorden: het is niet
de bedoeling om deze besluitvorming in een model te `verklaren' (te endogeniseren), zoals in
de traditie van de `public choice'-benadering (zie Mueller 1980) gebeurt. Twee redenen liggen
aan deze keuze ten grondslag. De eerste is dat de expliciete bedoeling van dit onderzoek is
aanknopingspunten te bieden voor deze besluitvorming in de toekomst. Zie hiervoor
paragraaf 1.5. Het ligt dan minder voor de hand om deze besluitvorming te endogeniseren. De
tweede, meer pragmatische reden is dat het toevoegen van de besluitvorming van de centrale
overheid het model te complex zou maken. Het uiteenrafelen van de verschillende verbanden,
technisch gesproken de identificatie van het model, zou problematisch worden. Dit laat
onverlet dat er aandacht zal worden besteed aan de besluitvorming over de verdeling van
middelen over individuele producenten en de mogelijke invloed daarvan op de analyses in
kwalitatieve zin.

1.4 Het wetenschappelijke kader

In deze studie worden criminaliteit, politie en justitie vanuit economisch perspectief bekeken.
In dit perspectief staat, kort gezegd, het streven van individuen of instellingen centraal om
met schaarse middelen een optimaal resultaat te bereiken. 

Belangrijke inspiratiebron van deze studie is dan ook het onderzoek dat, met name in de
Angelsaksische landen, is gedaan op het gebied van de `economics of crime' en de `economics
of law'. De onderzoeksprogramma's die in de jaren tachtig op het Sociaal en Cultureel
Planbureau zijn ontwikkeld vormen een tweede inspiratiebron.  Het ging hier om economisch4

onderzoek van de kwartaire sector dat gericht was op beleidsvragen. Deze sector omvat
grofweg de overheid en de niet-commerciële dienstverlening. Het betreft daarbij onderzoek
naar determinanten van de consumptie van kwartaire diensten en de produktiestructuur van
instellingen die kwartaire diensten produceren. Diverse publikaties kunnen worden gezien als
voorloper op de voorliggende studie (Goudriaan et al. 1984; Van Tulder 1985; SCP/CPB
1986; Goudriaan et al. 1989; Van Tulder en Spapens 1990; Van Tulder 1993).

Onderzoek naar het functioneren van politie en justitie is verspreid over een wijd scala van
disciplines. Van oudsher was dit onderzoek bijna uitsluitend het domein van juristen. Deze
hanteren overwegend een legalistisch en/of casuïstisch perspectief. Criminologen gingen zich
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later bezighouden met de oorzaken van criminaliteit en de profielen van daders. Hun
perspectief was sociologisch of psychologisch. Sommige stromingen binnen de criminologie
kennen duidelijke raakvlakken met de economische benadering in hun beschrijving van het
afwegingsproces van de potentiële dader. De economische benadering heeft echter meer
aandacht voor de formalisering van relevante relaties, voor de vertaling van
afwegingsprocessen in monetaire termen en voor relaties tussen criminaliteit en de totale
maatschappelijke welvaart.

De `economics of crime and law' staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Zie voor
overzichten bijvoorbeeld Holzhauer et al. (1989), Theeuwes et al. (1989) en Hondius et al.
(1990). Dit geldt zowel voor de theoretische als voor de empirische kant van onderzoek op dit
terrein. Andere terreinen van overheidszorg (onderwijs, gezondheidszorg) mogen zich ook in
Nederland al geruime tijd in de belangstelling van economen verheugen (b.v. Kodde 1985;
Hartog en Ritzen 1986; Rutten 1978; Van de Ven 1984). Bij politie en justitie is dit nog
slechts spaarzaam het geval. Dit gegeven is uiteraard sterk van invloed op deze studie:
analyses van dit type zijn in Nederland nieuw.

De econoom Becker vestigde in 1968 in het artikel: `Crime and punishment, an economic
approach' (Becker 1968) de aandacht op de mogelijkheden van een economische benadering
van criminaliteit en van het politieel en justitieel systeem. Daarbij spelen de volgende
elementen een rol. 
- Het is mogelijk om het gedrag van wetsovertreders te beschrijven in formele

micro-economische termen. Een (potentiële) delinquent kan worden beschreven als
iemand die een afweging maakt tussen kosten en baten van een eventuele daad, die
daarbij de risico's inschat en die naar optimale bevrediging streeft. Tot de kosten behoren
niet alleen de uitvoeringskosten van de daad, maar ook de geschatte risico's die de
(potentiële) delinquent loopt om gepakt en bestraft te worden. Zowel aan de kosten- als
de batenzijde kan de monetaire equivalentie van psychische kosten en baten in
beschouwing worden genomen.

- Ook de interactie tussen (potentiële) delinquenten en het politieel en justitieel systeem
kan in economische termen worden beschreven. De overheid dient bij het beleid te
streven naar het minimaliseren van het door criminaliteit geleden maatschappelijke
verlies. Dit maatschappelijk verlies is de optelsom van de netto maatschappelijke schade
door misdrijven en de kosten die zijn gemoeid met het in stand houden van een politie- en
justitie-apparaat voor opsporing, vervolging en de tenuitvoerlegging van straffen. Daarbij
brengt een boete voor de samenleving minder kosten met zich mee dan een
gevangenisstraf.

Figuur 1.1 laat de causale en in principe kwantificeerbare relaties zien die volgens deze
benadering van belang zijn; de relaties zijn genummerd om latere verwijzingen te
vergemakkelijken. Deze relaties vormen in feite de kern van deze studie en komen bijna alle
later uitgebreid aan de orde. Hier volgt slechts een globale bespreking. De figuur laat alle
relaties zien die theoretisch mogelijk zijn. Empirisch onderzoek moet uitwijzen in hoeverre
deze ook werkelijk bestaan.
De via doorgetrokken lijnen aangegeven relaties komen in deze studie expliciet aan de orde.
Ook taken van politie en justitie buiten de criminaliteitsbestrijding (vakken met onderbroken
lijnen) zijn expliciet in de analyse betrokken.
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Figuur 1.1 Het basisschema van deze studie

Het gedrag van (potentiële) daders en slachtoffers is de optelsom van individuele voorkeuren,
die onder andere het gevolg zijn van maatschappelijke omstandigheden (relaties 1 en 2). Het
gedrag van (potentiële) daders wordt beïnvloed door het gedrag van de (potentiële)
slachtoffers, zoals de voorzorgsmaatregelen die deze nemen (relatie 3), en tevens door de
pakkans (relatie 4), strafkans en strafmaat (relatie 5). Het gedrag van de (potentiële) daders te
zamen bepaalt het criminaliteitsniveau en de soort criminaliteit (relatie 6). Dit bepaalt op zijn
beurt weer het gedrag van de (potentiële) slachtoffers (relatie 7). Gegeven de criminaliteit
bepalen de middelen die de politie tot zijn beschikking heeft, te zamen met de overige taken
van de politie, de gerealiseerde pakkans (relatie 8). De politie oefent ook een directe invloed
uit op de criminaliteit door preventieve activiteiten (zoals surveillances). Voor zover
criminaliteit gemeten wordt via de registratie van de politie heeft de politie tevens invloed
door opsporing van slachtofferloze misdrijven (zoals rijden onder invloed) en door de wijze
van registreren (relatie 9). De omvang van en de soort criminaliteit en de pakkans bepalen te
zamen het aantal verdachten dat bij het openbaar ministerie wordt aangebracht (relatie 10).
Gegeven dit aantal verdachten bepalen de bij de rechtspraak ingezette middelen, te zamen met
de andere taken van de rechtspraak, de strafkans. De rechtspraak bepaalt daarnaast ook de
strafmaat (relatie 11). Het aantal verdachten, gecombineerd met de strafkans en strafmaat,
bepaalt het aantal door het gevangeniswezen te executeren strafjaren (relatie 12). Daarvoor
zijn middelen nodig (relatie 13).
Bepaalde activiteiten van gevangeniswezen en in het bijzonder van de reclassering en (deels)
kinderbescherming zijn gericht op resocialisatie van daders en daarmee directe beïnvloeding
van hun gedrag (relatie 14). Bepaalde activiteiten van de politie in de sfeer van preventie
(zoals voorlichting over beveiliging van eigendommen) zijn bedoeld om het gedrag van
potentiële slachtoffers te beïnvloeden (relatie 15). 
De omvang en samenstelling van de criminaliteit bepalen de directe maatschappelijke kosten
door criminaliteit (relatie 16). Te zamen met de kosten van de producenten in de
strafrechtelijke keten (delen van politie en justitie) vormen deze de argumenten van de
maatschappelijke verliesfunctie (relatie 17). In de figuur is niet aangegeven dat de omvang
van de criminaliteit - via de rol van deze variabele in de maatschappelijke verliesfunctie -
invloed kan uitoefenen op de besluitvorming over de middelen die aan de politie en justitie
worden toegewezen. Deze middelen zijn, zoals hiervoor gesteld, immers exogeen in deze
studie.

Aan de hand van het hiervoor genoemde is aan te geven wat een economische kijk op de
strafrechtelijke keten inhoudt. Vier elementen zijn te onderscheiden, waarvan de eerste twee
methodisch en de andere twee empirisch-praktisch van aard zijn.
- Er wordt aandacht geschonken aan het calculerende individu (de homo economicus) of

de calculerende producent. Zowel individu als producent worden gezien als actoren die
kosten en baten van mogelijke handelingen calculeren en tegen elkaar afwegen. De
mogelijkheden en beperkingen van deze benadering komen in deze studie nader aan de
orde (zie verder § 1.6). 

- De vraag komt aan de orde of de inzet van schaarse middelen op verschillende terreinen
voldoende vruchten afwerpt. Kortom: doelmatigheid, doeltreffendheid en optimale
allocatie van middelen over onderdelen van politie en justitie zijn belangrijke thema's. In
deze studie komt dit aspect nadrukkelijk aan de orde, met name in de vorm van onderzoek
naar de produktiestructuur van politie, rechtspraak en gevangeniswezen, en een aanzet tot
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een kosten-batenanalyse.
- Het uiteindelijke streven is inzicht te verkrijgen in relaties tussen de omvang van de

criminaliteit en kenmerken van het strafrechtelijke systeem voor Nederland als totaal of
voor regio's daarbinnen. Laatstgenoemde type relatie ligt in de hier gehanteerde
terminologie op het mesoniveau.  Daarom ligt het voor de hand in de analyses5

grootheden op mesoniveau centraal te stellen, zoals de regionale omvang van de
criminaliteit. Dit laat onverlet dat het economisch perspectief het gedrag van individuen,
anders gezegd het gedrag op microniveau, als uitgangspunt neemt.

- Er worden econometrische technieken gebruikt om statistische verbanden tussen
relevante grootheden in het model in kaart te brengen. Daarbij gaat het soms om het
toetsen of verbanden bestaan, maar veelal ook om het schatten van de sterkte daarvan (zie
ook § 1.7).

Het zij benadrukt dat het economisch perspectief niet, of tenminste niet per definitie, strijdig
is met sociaal-wetenschappelijke (sociologische en criminologische) perspectieven die in
Nederlands onderzoek op dit terrein tot nu toe gangbaar zijn geweest. Elk perspectief legt
eigen accenten, maar sluit in het algemeen het belang van andere perspectieven niet
principieel uit. In hoofdstuk 2 van deze studie zullen deze andere perspectieven enigszins aan
de orde komen, voor zover zij van belang zijn voor deze studie.

1.5 Het beleidsmatige kader

Gegeven de hiervoor geschetste verbanden tussen de kosten en omvang van het politie- en
justitie-apparaat, de omvang en soort criminaliteit, de pakkans en strafkans, de hoogte van de
straf en de door de criminaliteit geleden maatschappelijke schade, is het in theorie mogelijk
via het minimaliseren van de maatschappelijke verliesfunctie een optimale omvang van het
politie- en justitie-apparaat vast te stellen. Daartoe moeten dan uiteraard de geschetste
verbanden empirisch worden gekwantificeerd. Bij dit alles zal het duidelijk zijn, dat de
gehanteerde variabelen en de daartussen geschetste relaties meer dimensies kennen, dat wil
zeggen: verschillend kunnen zijn voor verschillende typen delicten, verschillende groepen
personen, enzovoort.

Een empirische schatting van dergelijke verbanden kan beleidmakers helpen bij het zoeken
naar een optimale besteding van middelen op het terrein van politie en justitie. Vier aspecten
zijn daarbij met name te onderscheiden.
- De allocatie op nationaal niveau. Welke middelen moeten worden besteed aan de

strafrechtelijke keten en hoe moet daarbinnen de verdeling over de onderdelen zijn?
- De allocatie op regionaal niveau. Hoe moet de regionale verdeling van de middelen voor

de politie, voor de rechtspraak e.d. plaatsvinden?
- De organisatiestructuur van de producenten in de strafrechtelijke keten. Wat is

bijvoorbeeld de optimale grootte van politiekorpsen en rechtbanken? Wat zijn de
consequenties van de voorziene samenvoeging van politiekorpsen en gerechten?

- Het beleid van de producenten in het veld en de bij de produktie gemaakte keuzen. Op
welke terreinen kan de politie of het openbaar ministerie het best zijn aandacht
concentreren? Is er op economische gronden iets te zeggen over de strafmaat in ons land?

1.6 De calculerende actoren
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In de rest van dit hoofdstuk worden met de aanduiding `individuen' of `individuele actoren'
zowel individuele personen als instellingen (zoals politiekorpsen) bedoeld. Velen betwijfelen
of het gedrag van individuele actoren in zaken als criminaliteit kan worden bezien als de
uitkomst van een `rekensom'. Deze studie kiest dit uitgangspunt als leidraad; vandaar enige
opmerkingen vooraf.
Becker is de eerste econoom die het principe van het calculerende individu ook toepaste
buiten het klassieke terrein van de economie.  Hij formuleert zijn credo aldus: `The heart of6

my argument is that human behavior is not compartmentalized [cursivering van auteur],
sometimes based on maximizing, sometimes not, sometimes motivated by stable preferences,
sometimes not, sometimes motivated by stable preferences, sometimes by volatile ones,
sometimes resulting in an optimal accumulation of information, sometimes not. Rather, all
human behavior can be viewed as involving participants who maximize their utility from a
stable set of preferences and accumulate an optimal amount of information and other inputs in
a variety of markets' (Becker 1976: 3-14). Met andere woorden: het individu calculeert altijd,
volgens vaste regels.

Een aantal kanttekeningen is daarbij op zijn plaats. De eerste is dat het calculerende individu
moet worden gezien als een heuristisch principe, als een uitgangspunt om te komen tot
empirisch toetsbare formuleringen. Dit betekent dat het uitgangspunt inhoudsloos is als het
niet tot empirisch te falsifiëren uitspraken leidt. Daarbij is de door Becker genoemde
stabiliteit in preferentieschema's essentieel (zie ook Klant 1979: 132). Anders is het
uitgangspunt slechts dat iedereen in een bepaalde situatie calculeert, maar dat ieder daarbij
zijn eigen en voortdurend veranderende (niet nader `verklaarde') criteria aanlegt. Dit is niet
empirisch weerlegbaar en daarmee inhoudsloos (Popper 1959). Inhoud krijgt de uitspraak van
Becker dus pas, als wordt gespecificeerd hoe de aangelegde criteria (`waardepatronen')
samenhangen met (kenmerken van) individuen. Aan de hand van statistische criteria die het
`succes' van de empirische toepassing van het model weergeven, kan vervolgens de kracht van
het uitgangspunt worden vastgesteld. Daarbij dient te worden bedacht dat empirische
resultaten vaak met meer dan één theoretisch uitgangspunt zijn te verenigen. De empirische
toetsing kan dan ook niet volledig uitsluitsel geven.7

In de tweede plaats kan bij het karakter van de in beschouwing genomen kosten en baten een
aantal kanttekeningen worden geplaatst. Zo veronderstelt calculerend gedrag bij het individu
niet noodzakelijk volledige kennis van gedragsvarianten en van de kosten en baten daarvan.
Ook zonder een dergelijke volledige kennis kan een calculerend individu beslissingen nemen.
Zo kan het individu de informatie niet belangrijk genoeg vinden om deze eerst te vergaren.8

Daarbij is het evenmin noodzakelijk dat het individu een juiste voorstelling van zaken heeft.
Calculerend gedrag kan zeer wel op onjuiste informatie zijn gebaseerd. In dat laatste geval is
het echter alleen nog maar een zinvol heuristisch criterium als die (onjuiste) basisinformatie
de onderzoeker direct (via ondervraging) of indirect (via een wetmatige relatie tussen
werkelijkheid en gehanteerde informatie) bekend is. Daarmee levert toepassing van dit
criterium de nodige problemen op.
Kennis van de gevolgen van bepaalde handelingen hoeft bovendien niet noodzakelijk
deterministische kennis te zijn. Dat is kennis in de vorm van `die bepaalde gedragskeuze leidt
zeker tot die bepaalde uitkomst'. Ook probabilistische kennis, in de vorm van `een bepaalde
gedragskeuze leidt met die en die waarschijnlijkheid tot die en die uitkomst', maakt
calculerend gedrag in principe mogelijk.
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Een derde opmerking is dat de waardering door het individu van de bij de afweging relevante
kosten en baten vaak niet makkelijk traceerbaar is. Het aspect van de eventueel betrokken
geldswaarde levert relatief de minste problemen op, al zijn hierover ook niet altijd optimale
gegevens beschikbaar. Andere aspecten kunnen niet zonder meer in monetaire termen (geld)
worden uitgedrukt. De betrokken aspecten van tijd (bijvoorbeeld de tijd die de voorbereiding
en uitvoering van een inbraak kost) kunnen worden benaderd via het economische (niet
onproblematische) concept van tijdprijzen. Andere aspecten, variërend van psychische schade
of bevrediging tot gevolgen voor de persoonlijke status, lenen zich moeilijk voor het
formuleren in termen van geld. Wel zal het gewicht dat actoren aan deze aspecten toekennen,
een relatie vertonen met te operationaliseren kenmerken van deze actoren (zoals leeftijd of
inkomen). Daarmee kan vaak op indirecte wijze een koppeling met deze aspecten in het
afwegingsproces plaatsvinden.
Bij de afweging zal verder in het algemeen gelden dat op de korte termijn te verwachten
kosten en baten zwaarder zullen wegen dan op de lange termijn te verwachten kosten en baten
(Frijda 1994: 21). In economische termen is er sprake van discontering van kosten en baten.
Verder zullen de kosten en baten die bij calculerend gedrag worden afgewogen, vollediger of
meer in overeenstemming met de werkelijkheid zijn, naarmate de daarmee samenhangende
afwegingsperiode langer is. Immers, over een langere periode is het gemakkelijker
informatie te verzamelen over varianten en kosten en baten daarvan af te wegen dan in een
korte. Hieruit volgt bijvoorbeeld dat calculerend gedrag gemakkelijker is op te sporen bij een
van tevoren geraamde inbraak dan bij een op impulsief gedrag gebaseerde doodslag.9

1.7 Type analyses

1.7.1 Micro-, meso- en macroniveau

De probleemstelling van deze studie zoals in paragraaf 1.3 is beschreven, primair gericht op
het verkrijgen van inzicht in relaties op macro- of mesoniveau. Dit doet de vraag rijzen in
hoeverre de empirische onderbouwing moet worden gezocht in analyses op micro- dan wel op
macro- of mesoniveau. Met macro- respectievelijk mesoniveau wordt hier bedoeld het niveau
van tot landelijke respectievelijk regionale totalen opgetelde eenheden.
Analyses op microniveau ter onderbouwing van relaties op mesoniveau liggen om een aantal
redenen voor de hand.
- De relevante keuzeprocessen liggen volgens de theoretische onderbouwing van de

relaties in principe steeds op het microniveau van individuele actoren. Voorbeelden zijn
de potentiële delinquent of het individuele politiekorps.

- Via aansluiting hierop bij de empirische analyses kan het aggregatieprobleem worden
vermeden. Dit probleem doet zich voor als op individueel niveau gepostuleerde
theoretische relaties in empirische relaties op macro- of mesoniveau moeten worden
`vertaald'. Beide typen relaties zijn slechts onder stringente voorwaarden onderling
consistent. Zie ook Groenen et al. (1992: 49).

- Voor zover gegevens op microniveau aanwezig zijn, bieden deze vaak meer
analyse-eenheden en meer variatie en daarmee meer mogelijkheden tot inzicht dan
analyses op macro- of mesoniveau.  Dit bleek bijvoorbeeld uit de produktiviteitsanalyses10

in Goudriaan et al. (1989).

- In een aantal gevallen kunnen variabelen op microniveau als exogeen worden
beschouwd, terwijl dit op macro- of mesoniveau niet het geval is. Dit betekent dat
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omgekeerde causale relaties soms kunnen worden uitgesloten op microniveau, maar niet
op macro- of mesoniveau. Een voorbeeld vormt de mogelijke relatie tussen de
criminaliteit en de door de politie gerealiseerde pakkans van daders. Bij analyses op
macro- of mesoniveau kan een gevonden verband in principe naar twee kanten worden
geïnterpreteerd: een lagere pakkans leidt tot hogere criminaliteit, maar ook: meer
criminaliteit leidt tot een lagere pakkans. Op microniveau echter zal de individuele
beslissing om al dan niet een misdrijf te begaan geen invloed hebben op de pakkans op
meso- of macroniveau.  Een op dat niveau gevonden relatie kan dus eenduidig worden11

geïnterpreteerd als het effect van de pakkans op de criminaliteit.

Daarom zullen analyses in deze studie waar mogelijk op microniveau plaatsvinden.
Soms ontbreken echter empirische gegevens op microniveau. Zo zijn wel empirische
gegevens over het gedrag van (potentiële) slachtoffers of individuele politiekorpsen aanwezig.
Empirische gegevens over daders zijn echter voor dit onderzoek slechts op mesoniveau
beschikbaar. Om deze redenen zullen de analyses van de criminaliteit op mesoniveau worden
uitgevoerd.

Daarbij geldt overigens dat analyses op mesoniveau, theoretisch gezien, ook voordelen
kunnen hebben op analyses op microniveau.
- Op microniveau kunnen omgekeerde causale relaties bestaan die op macro- of meso-

niveau zijn uit te sluiten. Als blijkt dat veel delinquenten werkloos zijn, kan dit worden
verklaard door een causale relatie tussen werkloosheid en criminaliteit, maar ook door
een omgekeerde causale relatie: delinquentie (vaak in de vorm van recidive) leidt tot
werkloosheid. Op macro- of mesoniveau is een degelijke omgekeerde relatie niet erg
waarschijnlijk. Zo wordt de omvang van de regionale werkloosheid niet bepaald door het
regionale niveau van de criminaliteit.

- Er kan een terugkoppeling bestaan van de uitkomst van keuzeprocessen op microniveau
met macro- of mesogrootheden. Als keuzeprocessen op microniveau bijvoorbeeld leiden
tot een aanpassing van het gedrag van potentiële slachtoffers, kunnen potentiële daders
hierop reageren door hun werkwijze te veranderen. Dit heeft op zijn beurt invloed op de
uitkomsten van de processen op microniveau.
Een voorbeeld vormen beveiligingsmaatregelen die potentiële slachtoffers kunnen nemen.
Personen die een grotere kans lopen om slachtoffer te worden zullen mogelijk meer
beveiligingsmaatregelen nemen. Voor ieder individu zal daarbij gelden dat een toename
van de beveiliging de kans om slachtoffer te worden verkleint. Wanneer echter anderen
hun beveiligingsmaatregelen opschroeven, zal de kans voor het individu om slachtoffer te
worden mogelijk weer groter worden als gevolg van verplaatsing van criminaliteit. De
effecten op mesoniveau en macroniveau zijn daarom niet simpelweg de optelsom van de
effecten op microniveau.

1.7.2 Dwarsdoorsnede- versus tijdreeksanalyse

Dwarsdoorsnedeanalyses zijn gericht op verschillen tussen individuele (rechts)personen of
regionale aggregaten op één tijdstip. Tijdreeksanalyses zijn gericht op ontwikkelingen in de
tijd. Combinaties van beide typen analyses zijn bijna niet mogelijk, gegeven het ontbreken
van gegevens op microniveau over reeksen van jaren. Het uitgangspunt in deze studie is dat
voor het verkrijgen van inzicht in relevante keuzeprocessen dwarsdoorsnedeanalyses het
meest zinvol zijn. Aan de boven beschreven voorkeur voor analyses op microniveau is de
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keuze voor dwarsdoorsnedeanalyses praktisch onlosmakelijk verbonden. 
Dat doet de vraag rijzen in hoeverre de via deze analyses gevonden relaties ook mogen
worden gebruikt bij ramingen van toekomstige ontwikkelingen. Anders gezegd is dat de vraag
in hoeverre de resultaten mogen worden `vertaald' in termen van relaties tussen
ontwikkelingen in het systeem in de loop van de tijd. Ten minste twee aspecten zijn daarbij
van belang:
1. de mate van stabiliteit van de gevonden relaties in de loop van de tijd;
2. korte- versus lange-termijnontwikkelingen.

Ad 1.
Met Becker (zie § 1.6) is het uitgangspunt van deze studie dat ontwikkelingen in de tijd niet
het gevolg zijn van veranderende preferentiestructuren. Maar anderszins kunnen bij
dwarsdoorsnedeanalyses omstandigheden verborgen blijven die zich in de loop van de tijd
wijzigen. Deze zijn uiteraard bij ontwikkelingen in de loop van de tijd van belang.
Wijzigingen in omstandigheden kunnen onder andere te maken hebben met de volgende
factoren.
- In het keuzeproces relevante variabelen die op één tijdstip voor alle individuele eenheden

gelijk zijn, maar op verschillende tijdstippen niet. Een voorbeeld is de door (potentiële)
daders en de politie gehanteerde technische kennis. Een dergelijke variabele kan in een
dwarsdoorsnedeanalyse niet zinvol worden betrokken.

- Wijzigingen in de betekenis van in het keuzeproces relevante variabelen. Een voorbeeld
vormen generatie-effecten. Deze kunnen de betekenis van de variabele `leeftijd' die bij
dwarsdoorsnedeanalyses in beschouwing is genomen, in de loop van de tijd doen
veranderen.

Uitkomsten van dwarsdoorsnedeanalyses kunnen en zullen in deze studie overigens, waar
mogelijk, op hun stabiliteit over diverse jaren worden getoetst.

Ad 2.
Kenmerken van individuen en daarmee onderlinge verschillen tussen individuen veranderen
van jaar op jaar meestal niet drastisch. Dwarsdoorsnedeanalyses geven daarom in het
algemeen relaties aan tussen individuele verschillen die lange tijd stand houden
(lange-termijneffecten). Bij tijdreeksanalyses spelen korte-termijneffecten, bijvoorbeeld
vertragingen van jaar op jaar, door de lange-termijneffecten heen. Dit geeft tijdreeksanalyses
een eigen dynamiek.

Dit alles betekent dat de via dwarsdoorsnedeanalyses gevonden relaties niet zonder meer
kunnen worden vertaald in termen van relaties tussen ontwikkelingen in onderdelen van het
systeem (vgl. Kuh en Meyer 1957). Met behulp van de dwarsdoorsnedeanalyses zullen dus
niet rechtstreeks ramingen worden opgesteld. Daarentegen kunnen de uitkomsten van
dwarsdoorsnedeanalyses wel worden gebruikt om het effect van bepaalde veranderingen te
schatten op de trendmatige ontwikkelingen in onderdelen van het systeem die via
tijdreeksanalyse worden bepaald.

1.7.3 Theorie en empirie
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Steeds zal in deze studie worden gestreefd de aansluiting expliciet te maken tussen de te
schatten relaties en de theoretisch gepostuleerde afwegingsprocessen. Ter overbrugging van
de kloof tussen theorie en gegevens zal daarbij echter vaak een aantal veronderstellingen
moeten worden gemaakt die niet direct toetsbaar zijn. Het gaat daarbij om veronderstellingen
over het afwegingskader en de optredende stochastiek in de gehanteerde modellen van
potentiële daders en producenten op het terrein van politie en justitie. Wel zal daarbij steeds
indirect (via diverse statistische grootheden) worden bekeken in hoeverre het model de
waarnemingen bevredigend kan verklaren.
De gebruikte schattingsmethoden zijn steeds gebaseerd op parametrische kansmodellen.
Daarbij vinden econometrische schattingen plaats van theoretisch gepostuleerde relaties
tussen relevante grootheden. In hoofdstuk 2 (criminaliteit) en hoofdstuk 3 (theorie van de
analyses van de produktiestructuur) wordt deze keuze nader uitgewerkt.

1.8 Indeling van de studie

De indeling van deze studie is als volgt. In hoofdstuk 2 komt allereerst de omvang van de
criminaliteit aan de orde. Deze is enerzijds een belangrijke determinant van de vraag naar
diensten van politie en justitie, en wordt anderzijds mede door de prestaties van politie en
justitie beïnvloed. In de volgende hoofdstukken staan analyses centraal van de
produktiestructuur van producenten op het gebied van strafrechtshandhaving. Hoofdstuk 3
gaat daartoe eerst in op een aantal theoretische aspecten van analyses van de
produktiestuctuur en motiveert de in deze studie gevolgde aanpak. Daarbij worden de
handelingen van producenten in een formeel model beschreven. De hoofdstukken 4 tot en met
6 behandelen vervolgens steeds een onderdeel van de strafrechtelijke keten. Het gaat
achtereenvolgens om de politie (hoofdstuk 4), de rechtspraak (hoofdstuk 5) en het
gevangeniswezen (hoofdstuk 6). Deze drie hoofdstukken hebben een overeenkomstige
structuur. De inleiding beschrijft de producenten in kwestie en de voor de produktie ingezette
middelen (kosten en personeel). Daarna wordt de literatuur op dit gebied behandeld. Daarbij
komen de mogelijkheden tot meting van de produktie aan de orde. Vervolgens worden
schattingen verricht op basis van het in hoofdstuk 3 geformuleerde model van de producenten.
Ten slotte wordt een aantal conclusies geformuleerd.
Hoofdstuk 7 beziet de werkzaamheden van politie en justitie binnen de strafrechtelijke keten
als een gecombineerd systeem. Dit gebeurt via een aantal simulaties en via een aanzet tot een
kosten-batenanalyse van verschillende vormen van criminaliteitsbestrijding. Hoofdstuk 8
geeft tenslotte een samenvatting en een beschouwing over de bruikbaarheid van de resultaten.

1.9 Leeswijzer

De aard van deze studie brengt met zich mee dat steeds is gestreefd naar een formele
micro-economische onderbouwing van de empirische analyses. Er zullen echter ook lezers
zijn die wel geïnteresseerd zijn in de hoofdlijnen van de aanpak, maar niet in de formele
uitwerking. Om deze lezers te gerieven, is de formele onderbouwing in de presentatie zoveel
mogelijk gescheiden van de globale onderbouwing en de presentatie van de empirische
resultaten. In hoofdstuk 2 vindt de presentatie van de formele onderbouwing daarom plaats in
aparte paragrafen (met het woord `model' in de titel). Deze paragrafen worden ingeleid met
een globale schets in woorden van de belangrijkste karakteristieken van het model. Lezers die
niet geïnteresseerd zijn in de formele uitwerking kunnen via deze schets toch een idee krijgen
van de inhoud van het model; zij kunnen de rest van genoemde paragrafen overslaan.
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De formele onderbouwing van de analyses van de produktiestructuur in deze studie vindt
plaats in hoofdstuk 3. In de hoofdstukken 4, 5 en 6 met de empirische analyses van de
produktiestructuur van respectievelijk politie, rechtspraak en gevangeniswezen komt deze
onderbouwing nog slechts globaal aan de orde. Deze hoofdstukken zijn in principe
zelfstandig leesbaar; voor de formele details wordt veelal naar hoofdstuk 3 terugverwezen. De
niet in deze formele uitwerking geïnteresseerde lezers kunnen zich dan ook beperken tot (een
of meer van) de hoofdstukken 4 tot en met 6 en hoofdstuk 3 overslaan.
Technische bijzonderheden over gebruikte gegevens en schattingen zijn steeds zoveel
mogelijk in de bijlagen weergegeven.
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Deze voorzieningen spelen slechts een rol in de marge van de gehanteerde doelstelling (zie § 1.3) en goede gegevens1

ontbreken veelal. De kinderbescherming heeft taken die slechts gedeeltelijk in termen van rechtshandhaving zijn te
vatten. TBS-inrichtingen richten zich op een zeer kleine en specifieke groep delinquenten.
Daar waar dit in sommige andere delen van de kwartaire sector (gezondheidszorg, onderwijs) wel het geval is, is de2

vraag nog altijd moeilijk vast te stellen vanwege de afwezigheid van kostendekkende prijzen. 
Een complicatie ontstaat als de inzet van middelen, als uiting van de collectieve vraag, sterk en rechtstreeks zou3

worden beïnvloed door de individuele vraag. Bij de analyses van de voorzieningen komt deze mogelijkheid aan de
orde. Een directe relatie blijkt daarbij, op zijn minst tot nu toe, niet of nauwelijks te bestaan. Ook bij het allocatie-
proces op nationaal niveau spelen in het algemeen andere zaken een rol dan de individuele vraag (Blank et al. 1989). 
Het betreft hierbij onderzoek van de afdeling Verdeling en allocatie (voorheen: Systeemanalyse).4

In de hier gebezigde terminologie heeft `macroniveau' betrekking op aggregaten voor geheel Nederland, `mesoniveau'5

op subnationale (b.v. regionale) aggregaten (b.v. de criminaliteit in een regio, de politie in gemeenten met meer dan
100.000 inwoners) en `microniveau' op individuele actoren (b.v. afzonderlijke daders of politiekorpsen). In deze
studie is deze indeling zinvoller dan een andere in economische studies wel gehanteerde indeling. Bij een indeling van
de Nederlandse economie staat `meso' namelijk soms ook voor het nationale totaal van producenten in één deelsector
van de economie of producenten op één specifiek terrein (b.v. de Nederlandse politie); dit in tegenstelling tot `macro',
waarmee de gehele Nederlandse economie wordt bedoeld.       
Hij paste deze principes niet alleen toe op het gebied van criminaliteit (Becker 1968), maar ook bijvoorbeeld op de6

huwelijksmarkt (Becker 1973/74). 
Het succes van de theoretische uitgangspunten valt af te meten aan criteria als de significantie van de coëfficiënten en7

de mate waarin het model de variantie in de waarnemingen kan `verklaren'. Soms kunnen meerdere
gedragshypothesen op grond van de beschikbare gegevens niet worden verworpen.  
Michon (1994: 7) meent zelfs dat aan een rationele keuze niet noodzakelijk `verstandelijke' of `bewuste' cognitieve8

processen ten grondslag hoeven te liggen. 
In de woorden van Frijda (1994: 21): "De schatting van de opbrengsten en kosten wordt beperkt door de emotionele9

inslag."
Hierbij is dan afgezien vergelijkend onderzoek tussen landen. Dat brengt door internationale verschillen in instituties10

en afbakeningen zijn eigen problemen mee.
Vergelijk de beschouwing in Groenen et al. (1992) over een soortgelijke op mesoniveau bestaande simultane relatie11

tussen het aanbod van een voorziening en het gebruik van diensten van de voorziening.

Noten
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2  Criminaliteit

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat de omvang van de criminaliteit centraal. Onder criminaliteit wordt in
deze studie het geheel van handelingen verstaan dat de Nederlandse wet als misdrijf
bestempelt.
Het in paragraaf 1.4 gepresenteerde schema wordt hier herhaald (zie figuur 2.1). In termen
van dit schema behandelt dit hoofdstuk (expliciet of impliciet) de relaties.

Figuur 2.1 Het basisschema van deze studie

De vraag komt aan de orde in welke mate de omvang van de criminaliteit wordt bepaald door
pakkans en strafmaat en in welke mate door maatschappelijke omstandigheden die buiten de
invloed van politie en justitie liggen. Buiten de probleemstelling vallen individuele
kenmerken die variatie kunnen veroorzaken in delinquent gedrag binnen op grond van
maatschappelijke factoren homogeen te beschouwen groepen.
Pakkans, strafkans en strafmaat worden in de analyses van dit hoofdstuk vooralsnog als
gegeven (exogeen) beschouwd. Pas in latere hoofdstukken komen het produktieproces van
politie, rechtspraak en gevangeniswezen en de mogelijke wisselwerking tussen criminaliteit,
pakkans en strafmaat expliciet aan de orde.

De indeling van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 2.2 komt de economische literatuur
aan de orde die gericht is op een analyse van de omvang van de criminaliteit. Zowel
theoretische als empirische resultaten passeren daarbij de revue. In paragraaf 2.3 wordt het in
deze studie gehanteerde algemene criminaliteitsmodel geformuleerd en herleid tot op
mesoniveau te schatten relaties. De operationalisering van het model vindt plaats in paragraaf
2.4. Paragraaf 2.5 vermeldt de empirische resultaten van de uitgevoerde
dwarsdoorsnedeanalyses. Paragraaf 2.6 schetst een alternatief model, dat echter slechts op
vermogensmisdrijven toepasbaar is. De paragrafen 2.7 en 2.8 geven achtereenvolgens de
operationalisatie en de schatting van dit model. Paragraaf 2.9 bevat de samenvatting en
conclusies, waarbij een vergelijking van de twee modellen plaatsvindt.
De presentatie van de modellen in de paragrafen 2.3 en 2.6 wordt voorafgegaan door een
verbale beschrijving (§ 2.3.1 en § 2.6.1), waarin de voornaamste kenmerken van de modellen
de revue passeren. Lezers die niet zijn geïnteresseerd in de formele onderbouwing kunnen
deze paragrafen verder overslaan.

2.2 Literatuur

2.2.1 Inleiding

De economische benadering die vanaf 1968 in de Verenigde Staten en andere Angelsaksische
landen is ontwikkeld, is op enkele verre voorlopers na (Beccaria 1769; Bentham 1789)
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(2.1)

(2.2)

nieuw. Dat laat onverlet dat ook door criminologen onderzoek is en wordt gedaan naar de
effecten van pakkans en wijze van bestraffing (via generale en speciale preventie) op
criminaliteit, bijvoorbeeld door een evaluatie van surveillance-experimenten en van de
resultaten van straffen.  Criminologen hebben zich bij de ontwikkeling van `rational1

choice'-theorieën ook door de economische benadering laten inspireren (Bruinsma en Van de
Bunt 1993).
De bemoeienis van economen in de Verenigde Staten bracht echter een andere theoretische en
empirische aanpak met zich mee dan bij criminologen gebruikelijk is: een micro-economische
benadering van criminaliteit, die de theoretische fundering vormt voor de toepassing van
econometrische schattingsmethoden op criminaliteitscijfers. Bij deze laatste gaat het meestal
om (geaggregeerde) cijfers op macro- of mesoniveau, bijvoorbeeld tijdreeksen op nationaal
niveau of regionale verschillen. In Nederland is een dergelijke benadering na Bonger (1916)
geheel in onbruik geraakt.

2.2.2 Het afwegingsmodel van de potentiële dader volgens Becker

Becker (1968 en 1974) behandelt het beslissingsproces van een potentiële dader in wezen via
een portfoliobenadering. Dat wil zeggen: het individu waardeert de mogelijke gevolgen
(kosten en baten) van diverse mogelijke handelwijzen (i.c. het al of niet begaan van een
misdrijf) in financiële termen. Vervolgens kiest hij de mogelijkheid die hem naar zijn
verwachting de hoogste waardering oplevert.
In formele termen is het model als volgt. De verwachte toename van het nut bij het begaan
van een misdrijf, zoals een individu dit percipieert, is:

met: EU - het verwachte nut
p - de geschatte kans om gepakt en bestraft te worden
f - het monetaire equivalent van de straf
Y - de winst van het begaan van het misdrijf, in financiële termen
U - de von Neumann-Morgenstern nutsindex (Kreps 1990: 72 e.v.),

een monotoon stijgende functie.

Als EU positief is, en alleen in dat geval, zal het individu volgens dit model het misdrijf
begaan. Of het individu de gok waagt, hangt ten eerste af van de vorm van de nutsfunctie en
ten tweede van de hoogte van de winst bij het begaan van het misdrijf, de pakkans en
strafmaat (Y, p en f). Bij gegeven U en Y is de criminaliteit dus alleen afhankelijk van
pakkans en strafmaat.
De overheid zal er nu volgens Becker naar moeten streven om de totale schade die de
maatschappij door criminaliteit lijdt, zo klein mogelijk te maken. Dit betekent dat de overheid
moet streven naar een hoogte van pakkans en strafmaat die de maatschappelijke verliesfunctie
L minimaliseert. Deze verliesfunctie is de som van de maatschappelijke schade en de kosten
van het politie- en justitie-apparaat dat nodig is om daders te pakken en te straffen:

met: Q - het aantal misdrijven als functie van p en f: Q = Q(p,f)
D - de maatschappelijke schade van misdrijven
C - de kosten van het opsporen en berechten van daders.
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De laatste term in formule (2.2) geeft de maatschappelijke kosten aan van het voltrekken van
straffen. Daarbij staat pfQ voor het totaal van de te executeren straffen. De factor b vertaalt
dit straftotaal in maatschappelijke kosten. Deze factor is bijvoorbeeld afhankelijk van het
soort straf: bij oplegging van boetes is hij laag, bij gevangenisstraffen aanzienlijk hoger. In
dat geval representeert b de kosten van het gevangeniswezen per strafeenheid, inclusief de
maatschappelijke waarde van de verloren tijd voor de gestraften (`opportunity costs').2
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(2.3)

In formule (2.2) geldt volgens de veronderstellingen van Becker:

Dit betekent meer misdrijven betekenen meer maatschappelijke schade en, bij constante
pakkans, hogere kosten van opsporing en berechting. Bovendien kan een hogere pakkans bij
een gelijkblijvend aantal misdrijven alleen tegen hogere kosten worden gerealiseerd.
Vorenstaande modellering richt de aandacht op de vraag in hoeverre de maatschappelijke
kosten van criminaliteit beter via een verhoging van de pakkans p dan wel via een verhoging
van de strafmaat f kunnen worden bestreden. Deze vraag is beleidsmatig van groot belang en
krijgt hierna dan ook de nodige aandacht.
In formule (2.2) zal in het algemeen gelden dat het verhogen van de pakkans met een bepaald
percentage kostbaarder is dan het verhogen van de straf. De voorlaatste term is immers alleen
(positief) afhankelijk van p en niet van f. Voor de laatste term in formule (2.2) maakt het geen
verschil of het een verhoging van p of f betreft. Dat is in woorden: een verhoging van de
pakkans vereist de inzet van meer politie- en justitiepersoneel. Een verhoging van de straf
vereist alleen de inzet van meer personeel voor de tenuitvoerlegging van de straf. Het relatieve
verschil in het effect van pakkans en strafmaat is des te sterker wanneer de straf de vorm van
een geldboete heeft (b bijna 0). Het is dus, louter met het oog op de kosten van vervolging en
bestraffing, aantrekkelijk de pakkans te verlagen en de strafmaat (in het bijzonder via boetes)
te verhogen.
Welke gevolgen een dergelijk beleid heeft voor de criminaliteit en de maatschappelijke kosten
daarvan (de eerste term in het rechterlid van formule (2.2)) hangt af van de vorm van de
preferentiestructuur van de (potentiële) dader. In termen van formule (2.1) gaat het om de
vorm van de nutsfunctie van de te verwachten winst (het extra inkomen). Dat houdt met
andere woorden in: de vraag is of de pakkans of de te verwachten straf de grootste rol spelen
in de kostenbatenafweging van de potentiële delinquent. Of in termen van elasticiteiten: heeft
een verhoging van de pakkans met 1% of een verhoging van de strafmaat met 1% meer effect
op de criminaliteit? In termen van vergelijking (2.1) is het effect op de criminaliteit des te
groter naarmate het effect op het verwachte nut van criminaliteit groter is. Uit vergelijking
(2.1) volgt dat de relatieve invloed van de pakkans groter is dan die van de strafmaat als en
slechts als:
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(2.4)

De laatste uitdrukking betekent dat de nutsfunctie U convex is, of met andere woorden: dat de
potentiële dader risicozoekend is (vgl. Kreps 1990: 82-86). Dat betekent: de pakkans heeft
dan en slechts dan relatief meer invloed op de criminaliteit dan de strafmaat als de potentiële
delinquent een risicozoeker is. Figuur 2.2 geeft een grafische illustratie. De horizontale as
geeft de toename in inkomen (W) weer, de verticale as het bijbehorende nut (U). In termen
van formule (2.1) kan het inkomen W de waarden Y en Y-f aannemen, als er respectievelijk
geen en wel bestraffing plaatsvindt.

Figuur 2.2 Nutscurve, pakkans en strafmaat

De curves U  (convex) en U  (concaaf) geven de waardering van extra inkomsten vanz m

respectievelijk een risicozoeker en een risicomijder. Daarbij gaat het steeds om de toename
van het nut ten opzichte van de situatie waarin het inkomen onveranderd blijft:
U (0)=U (0)=0. Het misdrijf levert steeds 10 miljoen gulden op. Rond de pakkans en strafz m

worden twee situaties onderscheiden. In situatie 1 geldt: p = 2/3 en f = 10 miljoen gulden
(terugbetaling van de buit). Zonder straf levert het misdrijf dan dus 10 miljoen op, met straf
geen winst of verlies. Het verwachte nut is EU (1) respectievelijk EU (1). z m

In situatie 2 bedraagt de pakkans slechts de helft, maar de strafmaat het dubbele: p = 1/3 en f
= 20 miljoen gulden. Zonder straf levert het misdrijf aan de dader dus nog steeds 10 miljoen
gulden op; met straf lijdt hij nu echter een verlies van 10 miljoen gulden. De verwachte winst
is gelijk aan die in situatie 1, namelijk 3,3 miljoen gulden. Het verwachte nut is nu: EU (2)z

respectievelijk EU (2). Voor de risicozoeker is het verwachte nut in de tweede situatie dusm

groter, voor de risicomijder daarentegen kleiner. De risicozoeker zal in de tweede situatie dus
eerder geneigd zijn het misdrijf te begaan dan in de eerste situatie. Voor de risicomijder geldt
het omgekeerde. Volgens Beckers model zullen in de eerste situatie zowel de risicozoeker als
de risicomijder het misdrijf plegen; in de tweede situatie zal de risicomijder van het misdrijf
afzien, de risicozoeker niet.
In algemenere termen betekent dit dat bij een gelijkblijvende winstverwachting Y - pf, en dus
bij een gelijkblijvende pf, verhoging van de pakkans p en evenredige verlaging van de straf f
het verwachte nut EU voor een risicozoeker zal verlagen, voor een risicomijder daarentegen
verhogen. Alleen wanneer potentiële daders overwegend risicomijdend zijn, zal een beleid
gericht op verhoging van f bij gelijkblijvende pf de criminaliteit dus doen verminderen.
Wat zegt nu de empirie over het relatieve belang van pakkans en straf? In het algemeen blijkt
bij empirische studies de criminaliteit een grotere elasticiteit te hebben voor de pakkans dan
voor de strafmaat. Dit geldt zowel voor klassieke vormen van criminaliteit (zie tabel 2.1) als
voor witte-boordencriminaliteit (Frieland 1983). Volgens vorenstaande beschouwing
bevestigt deze bevinding het uitgangspunt dat potentiële delinquenten risicozoekers zijn,
althans binnen het waargenomen bereik.

Becker meent dat deze empirische bevindingen het resultaat zijn van een rationeel beleid van
de overheid op het gebied van criminaliteitsbestrijding. Zijn redenering is als volgt. Stel: de
overheid kiest een maatschappelijk optimale pakkans en strafmaat. Deze pakkans en
strafmaat minimaliseren dan de in formule (2.2) gegeven maatschappelijke verliesfunctie.
Dan geldt dus (zie ook Becker 1974: 15):
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(2.5)

(2.6)

(2.7)

(2.8)

(2.9)

(2.10)

en:

De (absolute waarde van de) elasticiteiten van de criminaliteit voor pakkans en strafmaat zijn
te definiëren als:

Dan zijn formules (2.5) en (2.6) te herschrijven tot:

respectievelijk:

Nu geldt in het model van Becker dat de marginale kosten van de opsporing en berechting
van daders positief zijn, terwijl de marginale effecten van een verhoging van de pakkans op
de criminaliteit negatief zijn:

Dus het linkerlid van gelijkheid (2.8) is kleiner dan dat van gelijkheid (2.9). Omdat de
uitdrukking bpf positief is, geldt dus bij een optimaal beleid dat p en f op een zodanig niveau
liggen dat: ,  > , .p f

2.2.3 Bezwaren en alternatieven

Tegen het model van Becker zijn van diverse zijden bezwaren geopperd. Een deel van deze
argumenten is meer theoretisch of filosofisch van aard. Sommige sociologische en
criminologische onderzoekers menen dat het gedrag van een potentiële dader zich niet zinvol
in termen van afweging of rationele keuzen laat beschrijven (Horton en Leslie 1960;
Rutenfrans 1993: 374). Ook vanuit economische hoek is de `expected utility'-hypothese in zin
algemeenheid niet onomstreden: experimenten laten vaak zien dat het gedrag bij
keuzeprocessen niet aan de standaard-axioma's voldoet (b.v. Schoemaker 1982).
Desalniettemin concludeert genoemde auteur dat de hypothese een waardevol ijkpunt biedt
voor modellering van gedrag, zolang `rijkere' modellen van gedrag ontbreken.

Onderzoek naar de motivatie en achtergronden van daders van verschillende typen misdrijven
lijkt geen eenduidige aanwijzingen voor of tegen het afwegingsperspectief te geven; de
interpretatie lijkt vaak meer af te hangen van het theoretische kader dat a priori door de
onderzoekers is gekozen. Onderzoekers die het rationele-keuzeperspectief hanteren, vinden
daarvoor in het algemeen ook aanwijzingen (b.v. Kroese en Staring 1993; Frijda 1994).
Anderen die een ander perspectief kiezen, zien aanwijzingen voor irrationeel gedrag, dat wil
zeggen gedrag dat niet in een rationele-keuzebenadering valt in te passen (b.v. Van de Bunt
en Beijers 1993; De Haan en Vos 1993). Daarbij rijst de vraag in hoeverre het theoretisch
kader toepasbaar is op misdrijven van verschillend typen (`crime passionnel' versus
belastingontduiking).
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Het accent dat de criminologie veelal legt op maatschappelijke achtergronden van delinquent
gedrag, meer dan op pakkans en straf, vormt een minder principiële kloof met de economische
benadering. Carr-Hill en Stern (1979: 13) betoogden reeds dat de economische benadering
niet strijdig hoeft te zijn met de meer traditioneel criminologische aanpak. De twee
theoretische invalshoeken kunnen ook elkaars complement zijn: de economische benadering
kijkt naar het belang van kans op en grootte van beloning of straf en laat zien dat deze
afweging in formele termen kan worden gegoten. De traditionele criminologische
benaderingen laten beloning en straf voor wat zij zijn, en bekijken hoe verschillende
individuen of groepen reageren, gegeven deze kansen op beloningen en straffen. Aldus
opgevat, verschillen de benaderingen slechts in het relatieve belang dat zij hechten aan
(onderzoek naar) verschillende typen determinanten van criminaliteit.

Subtieler nog zijn de verschillen tussen de economische benadering en de recentelijk tot
ontwikkeling gekomen rationele-keuzebenadering binnen de criminologie. Die benaderingen
verschillen met name in het formele kader en de wijze van empirische toetsing. Zo richten
criminologen zich meer op de individuele delinquent en zijn relatie met politie en justitie.
Economen gaan in het algemeen verder in het formaliseren van het individuele, maar ook van
het maatschappelijke besluitvormingsproces. Zij leggen bij de formulering van relevante
relaties bovendien meer accent op gevolgen in termen van financiële middelen en de totale
maatschappelijke welvaart. 
Ook vanuit sociologische of criminologische hoek vindt overigens onderzoek plaats naar de
invloed van politie en justitie op de criminaliteit in totaal (b.v. Fijnaut et al. 1985). Het
formele kader en de empirische toetsing hebben ook daarbij echter in het algemeen een minder
geformaliseerd karakter dan bij de economische benadering het geval is.

Ook een economische benadering kent overigens gradaties in de rigiditeit van het
veronderstelde afwegingskader. Deze gradaties komen in de modelformulering in dit
hoofdstuk verder aan bod.
Het eerste model in dit hoofdstuk (zie § 2.3) neemt de complementariteit tussen de
verschillende benaderingen expliciet in beschouwing. Het laat de invloed toe zowel van
variabelen die in de economische gedachtengang relevant zijn als van andere variabelen die
sociologisch of criminologisch zijn georiënteerd. Ook de irrationele of slecht geïnformeerde
delinquent is in dit model in te passen. De empirische toetsing maakt het vervolgens mogelijk
om de merites te schatten van de economische gedachtengang ten opzichte van die van andere
opvattingen. Naarmate bijvoorbeeld de irrationele component in het gedrag van daders groter
is of de informatie van de daders over pakkans en straf geringer, zal de resulterende invloed
van de in de economische gedachtengang relevante variabelen minder groot blijken (zie ook
Becker 1962 en 1974b: 24).
Een meer rigide invulling van de uitgangpunten van de economische benadering vindt plaats
in het tweede model in dit hoofdstuk. In die invulling is er geen expliciete ruimte voor de
delinquent die niet economisch calculeert of niet goed is geïnformeerd.  Dit model is in dat3

opzicht restictiever.

Ook is vanuit economische hoek andersoortige kritiek gekomen en zijn mogelijke
alternatieven voor het model van Becker geformuleerd.

1. Becker veronderstelt dat er een monetair equivalent is voor elke vorm van straf, dus
bijvoorbeeld ook voor gevangenisstraffen en de doodstraf. Block en Heineke (1975) en
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(2.11)

Block en Lind (1975a en 1975b) gaan op dit punt in. Zij veronderstellen dat de nutscurve
alleen gedefinieerd is voor waarden van inkomen/vermogen boven het bestaansminimum;
daaronder maakt het allemaal niets meer uit. In dat geval hoeft niet altijd een monetair
equivalent voor de straf te bestaan. Block en Lind (1975b) laten zien dat vergaande
theoretische analyses ook mogelijk zijn zonder genoemde veronderstelling van Becker.
De lengte van een gevangenisstraf bijvoorbeeld kan expliciet als argument in de
nutsfunctie worden opgenomen.

2. Block en Lind (1975a en 1975b) achten het onbevredigend dat Beckers model alleen met
de empirische waarnemingen is te rijmen bij risicozoekend gedrag. In het algemeen
blijken actoren zich immers eerder risicomijdend dan risicozoekend te gedragen volgens
empirische schattingen van economische modellen op ander gebied (Block en Lind
1975b: 480, 483). Genoemde auteurs tonen aan dat de empirische waarnemingen wel
degelijk verenigbaar zijn met algemeen risicomijdend gedrag ten opzichte van inkomen4

bij begrensdheid van de nutsfunctie of onder bepaalde aannamen over de waardering van
gevangenisstraf.
Een andere mogelijkheid is dat slechts een beperkt aantal individuen risicozoekend is,
maar dat uit deze selecte groep bij een rationele overheidspolitiek juist de daders
voorkomen.

3. Brown en Reynolds (1973) herformuleren vergelijking (2.1) voor het individu tot:

met: W - huidig inkomen/vermogen
L - verlies bij bestraffing
G - winst bij onbestraft begaan van misdrijf.

Deze formulering verschilt van die van Becker in de veronderstelling dat de dader, als hij
gepakt wordt, los van zijn straf, zijn buit weer geheel moet inleveren.  In werkelijkheid5

zal dit soms wel, soms niet het geval zijn (Heineke 1975). Zie voor de discussie hierover:
Stern (1978: 128 e.v.) en Pyle (1983: 100). In de formulering van Brown en Reynolds
blijkt er geen eenduidige relatie meer te zijn tussen de houding tegenover risico en de
relatieve invloed van pakkans en straf (Pyle 1983: 105).

4. Beckers model lijkt te impliceren dat rijken eerder geneigd zijn tot criminaliteit dan
armen. Rijken kunnen immers bij een met het inkomen afnemende absolute risicomijding
(zie Arrow 1971) makkelijker eens een gokje wagen (zie ook Stern 1978). Heineke
(1978a: 18) laat zien dat in dit soort modellen een verhoging van de opbrengst uit legale
activiteiten leidt tot een verhoging van zowel legale als illegale activiteiten; beide zijn
dus complementair.
Bij bepaalde vormen van criminaliteit zoals witte-boordencriminaliteit klopt dit
weliswaar met de empirische waarneming, maar hier lijkt meer de gelegenheidsfactor in
het geding te zijn. Bij de klassieke vormen van criminaliteit, zoals diefstal en inbraak, is
de empirische waarneming echter anders. Een oplossing binnen het `portfoliomodel' is het
introduceren van `foregone earnings' bij het begaan van criminele daden (b.v. Block en
Lind 1975b: 488). Deze kunnen niet alleen bij de waardering van gevangenisstraf een rol
spelen, maar ook direct via de opvatting dat de tijd besteed aan criminele daden niet kan
worden gebruikt voor de verwerving van legale inkomsten.
Als belangrijk alternatief is daarom het beslissingsprobleem van de potentiële dader
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(2.12)

(2.13)

geformuleerd als een probleem van tijdsallocatie: een persoon moet zijn werktijd
verdelen over legale en illegale activiteiten. Hij weegt de inkomsten en risico's van een
tijdsbesteding aan illegale activiteiten af tegen de mogelijke inkomsten van legale
activiteiten. Voorbeelden van dit type modellen zijn Block en Heineke (1975) en Heineke
(1978b: 153-210). De voorkeuren van het individu zijn afhankelijk van zijn
tijdsbesteding t, de eventueel door hem ondergane straf S en zijn inkomen of vermogen
W. Het beslissingsprobleem voor het individu is dan zijn tijd zo over legale activiteiten t1

en illegale activiteiten t  te verdelen dat hij zijn verwachte nut maximeert:2

met: W - vermogen als persoon niet wordt gepakt en bestrafts

W - vermogen als dat wel het geval is.u

Hierbij geldt:

met: L - financiële inkomsten uit t  uren legale arbeid1

G - financiële inkomsten uit t  uren illegale arbeid2

F - financiële waardering van de straf bij t  uren illegale2

arbeid, wanneer de persoon wordt gepakt en bestraft. 

Zie voor een nadere uitwerking bijvoorbeeld Heineke (1978b) en Koskela en Virén
(1993). Een speciaal geval van een dergelijk model, namelijk bij gegeven tijdbesteding
aan legale arbeid (t ), is voor de zwarte arbeidsmarkt in Nederland te vinden in Van Eck1

en Kazemier (1989: 165-183).
Manski (1978: 105) vindt echter dat genoemde formulering in termen van tijdsallocatie
vreemd en niet adequaat is voor veel typen misdrijven. Dit geldt met name voor
misdrijven die niet met voorbedachten rade zijn gepleegd. Hij vindt verder dat het
ondoenlijk is alle misdrijven in één type model te vatten vanwege de grote verschillen in
achtergronden van verschillende typen misdrijven.
Bij veel misdrijven lijkt het minder voor de hand te liggen het nut te relateren aan de tijd
die besteed is aan de misdrijven. Eerder wordt het nut ontleend aan het misdrijf zelf. Deze
gedachte is ook te vinden in Witte et al. (1993). Daarbij behoeft er geen lineaire relatie te
bestaan tussen tijdsbesteding en aantal misdrijven.

5. De vraag rijst of, en zo ja, hoe het model van Becker kan leiden tot een maatschappelijk
optimale keuze van een eindige hoogte van de strafmaat. Kernachtig is de resulterende
paradox geformuleerd door Usher (1986: 103): "Hang people for parking violations and
there will be no parking violations and no hanging". Ofwel: de optimale straf binnen
Beckers model is oneindig hoog; een pakkans van praktisch nihil volstaat dan om alle
misdrijven af te schrikken. Zie Stern (1978: 136) voor een uitwerking op dit punt. Met
name het toekennen van (extreem) hoge boetes zou voordelig zijn. De maatschappelijke
kosten van straffen in de vorm van boetes zijn zeer gering: er is hier immers slechts
sprake van een inkomensoverdracht.
Becker stelde al in zijn oorspronkelijke artikel (Becker 1974: 18) daartegenover dat de
maatschappij (in Nederland in de vorm van het openbaar ministerie) extra kosten zal
moeten maken om rechters zover te brengen dat ze hogere straffen uitspreken.  Die kosten6

kunnen zo hoog worden dat ze in feite prohibitief zijn. Ook is het voorstelbaar dat bij een
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hogere strafdreiging meer middelen aan de verdediging van de verdachte worden besteed
(Stern 1978: 142). Dit verklaart echter niet waarom wetgever en rechters dan blijkbaar
zoveel weerstand hebben tegen het uitspreken van een straf die economisch gezien
optimaal lijkt.7

Block en Lind (1975a: 246) vinden dat de begrensdheid van de nutsfunctie (zie de punten
1 en 2) met zich meebrengt dat niet elke verlaging van de pakkans met een hogere straf
kan worden afgekocht: voorbij een bepaald punt heeft een dader niets meer te verliezen.
Daaruit volgt enerzijds dat bij een gegeven (lage) pakkans geen straf hoog genoeg is om
alle criminaliteit tegen te gaan, anderzijds dat er waarschijnlijk, gegeven een bepaalde
hoogte van de straf, wel een pakkans lager dan één volstaat om alle criminaliteit af te
schrikken. De praktische betekenis achten de auteurs vooral aanwezig bij misdrijven van
ernstige aard, waarvoor de straffen immers hoog zijn.
Iets anders geformuleerd houdt dit het volgende in: de maatschappelijke kosten om boetes
te innen die het vermogen van de dader te boven gaan, zijn hoog, zo niet oneindig.
Volgens Stern (1978: 141) is er echter in de praktijk in het algemeen geen sprake van
straffen die zo hoog zijn dat de begrenzing van het vermogen van de dader in zicht komt.
Hij betwijfelt daarom de praktische relevantie van dit argument.
Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid dat straffen voorbij een bepaalde ondergrens geen
afschrikking meer opleveren. Empirische waarnemingen spreken tegen dat dit  het geval
zou zijn bij de in de praktijk toegepaste straffen (zie § 2.4).

Economen hebben nog twee andere ontsnappingsmogelijkheden uit de paradox bedacht.
Bij de eerste worden de maatschappelijke kosten in beschouwing genomen van de niet
geheel te vermijden straffen voor in werkelijkheid onschuldige verdachten. Wanneer de
straffen hoog zijn, zullen de consequenties van het ten onrechte bestraffen van
onschuldigen ernstiger zijn (Harris 1970). Dit argument lijkt in de praktijk eerder een rol
te spelen via regels voor een zorgvuldige procesvoering dan de hoogte van de straf (vgl.
Stern 1978: 142).
Een andere mogelijkheid is het toekennen van zekere positieve baten aan sommige of alle
misdrijven (zie bijvoorbeeld Polinsky en Shavell 1979). Een voorbeeld is de snelheids- of
parkeerovertreding om een zwaar gewonde naar het ziekenhuis te brengen. Op deze
manier wordt het vaststellen van de hoogte van de straf een bijzonder geval van de
economische theorie van de externe effecten, waarbij negatieve externe effecten bij de
produktie van goederen worden geïnternaliseerd via een opslag op de prijs (b.v.
Musgrave en Musgrave 1984: 743-749). Ook Becker zag zijn theorie in dit licht (1984b:
36).
Inderdaad kan de maatschappelijke schade van sommige strafbaar gestelde gedragingen
geringer zijn dan de opbrengsten voor de dader (denk ook aan overtredingen als `op een
stille kruising door rood licht rijden' en de daarmee bespaarde `wachttijd'). Stern (1978:
143 e.v.) betoogt echter terecht dat de essentiële aanname dat het hier beschouwde
`produktieproces' (i.c. van misdrijven) ook positieve effecten (in de vorm van gewenste
goederen) met zich meebrengt, in het algemeen dubieus is.

De conclusie moet zijn dat het economisch denkkader de huidige rechtspraktijk dus
moeilijk (of hoogstens deels) kan verklaren. Blijkbaar spelen gevoelens van vergelding en
rechtvaardigheid een rol, bijvoorbeeld de mening dat vergelding via straf in een redelijke
(wat dat ook zijn moge) verhouding tot het misdrijf moet staan. Anders gesteld houdt dat
de opvatting in dat de dader ook een - maatschappelijk mee te tellen - verlies lijdt bij
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bestraffing.  Boven een bepaalde strafmaat weegt dit verlies aan de marge op tegen de8

marginale baten voor de rest van de maatschappij die via verdergaande vermindering van
criminaliteit wordt bereikt. Wanneer dit verlies gekwantificeerd kan worden, kan het
overigens in bovengeschetste maatschappelijke afweging worden meegenomen.
Ondanks de niet echt bevredigende oplossingen is er met het gebruik van bovengenoemde
ontsnappingsroutes een omvangrijke economische literatuur ontstaan over de
maatschappelijke optimale hoogte van bestraffing (b.v. Stigler 1970; Stern 1978; Shavell
1992; Wilde 1992; Chu en Jiang 1993).
In deze studie zal niet naar een optimale strafmaat worden gezocht. Het lijkt zinvoller de
strafmaat als gegeven (exogeen) te beschouwen. Wel zullen in latere hoofdstukken de
gevolgen van mogelijke veranderingen in de strafmaat aan de orde komen.

6. Becker relateert de maatschappelijke kosten van criminaliteit aan de omvang van de
criminaliteit zelf, naast de kosten van het systeem van politie en justitie (zie formule
(2.2)). Skogh (1973) wijst er echter op dat deze benadering te beperkt is: ook de kosten
van preventieve maatregelen die potentiële slachtoffers nemen tegen criminaliteit,
behoren tot de maatschappelijke kosten te worden gerekend; zij hebben immers negatieve
welvaartseffecten.
Particuliere bescherming kan tot op zekere hoogte worden gezien als een substituut voor
de door de overheid geleverde diensten van politie en justitie (zie ook Van Dijk 1993 en
1994). De door deze diensten geleverde veiligheid valt niet als een zuiver collectief goed
aan te merken. Dit punt is theoretisch nader uitgewerkt in Tulkens en Jacquemin (1971)
en empirisch door Bartel (1975) en Clotfelder (1977). Op deze punten gaat paragraaf 7.4
(Kosten-batenanalyse: uitgangspunten) verder in.

2.2.4 Kanttekeningen bij de afschrikking door pakkans en straf

Het economische denkkader lijkt automatisch te leiden tot de conclusie dat pakkans en straf
afschrikkingseffecten met zich mee zullen brengen. Toch is er binnen hetzelfde denkkader een
aantal redenen aan te geven waarom de afschrikking ook bij rationeel handelende individuen
niet altijd zal werken. Dit geldt zelfs binnen het uitgangspunt dat pakkans en straffen op een
niveau liggen waarbij, gegeven de vorm van de nutsfunctie, afschrikking van het individu een
rol speelt (zie ook Cameron 1988). 

- Wanneer het begaan van misdrijven wordt gezien als een probleem van tijdsallocatie, kan
een (via verhoging van pakkans of straf bereikte) verlaging van het rendement van de aan
criminaliteit bestede tijd leiden tot een negatief substitutie-effect (legaal werken wordt
relatief aantrekkelijker) en een positief inkomenseffect (meer illegale activiteit is nodig
om een bepaald inkomen te bereiken). Het totale effect is dan ongewis (vgl. het effect van
de loonvoet op het arbeidsaanbod). Voorbeelden zijn: de drugverslaafde die een bepaald
inkomen wil verwerven voor de aankoop van drugs of de beroepsdelinquent die een boete
betaalt uit de inkomsten van zijn misdrijven.

- Dickens (1986) formuleert een economisch model, waarin het aan de psychologie
ontleende verschijnsel van cognitieve dissonantie een rol speelt. Dit verschijnsel kan
ertoe leiden dat personen bij twijfel over de juistheid van hun beslissingen hun
verwachtingenpatroon aanpassen in de richting die de juistheid van hun keuze achteraf
bevestigt. Een hogere strafmaat in de eerste periode leidt achteraf tot een hogere



* *
))) )))

)))))))

)))))))
42

gepercipieerde waarde van het misdrijf.  Daarmee zou ceteris paribus de gepercipieerde9

waarde van het misdrijf (en daarmee de aantrekkelijkheid ervan) in de tweede periode
hoger zijn, naarmate de strafmaat in de eerste periode hoger was.

Daarnaast zijn er een aantal redenen waarom afschrikkingseffecten op microniveau niet
noodzakelijk leiden tot een effect op de totale criminaliteit op mesoniveau.

- Belangrijk zijn mogelijke `spill over'-effecten. Verhoogde afschrikking van het ene type
misdrijf, in één regio of op één tijdstip kan leiden tot verplaatsing van criminaliteit naar
andere typen criminaliteit, in andere regio's of op andere tijdstippen. Zo vond Mehay
(1977) bij een analyse van criminaliteit in aanpalende gemeenten (gematigde)
verplaatsingseffecten bij vermogenscriminaliteit. Bij geweldscriminaliteit werd geen
verplaatsingseffect gevonden.

- Ook anderszins kunnen neveneffecten optreden, bijvoorbeeld bij een monopolistische
structuur van misdaadorganisaties. Als drugshandelaren in staat zijn verhoogde kosten
van een sterkere vervolging door politie en justitie af te wentelen op hun klanten (de
drugverslaafden), zal het effect ceteris paribus slechts een verhoging van de
vermogenscriminaliteit door drugverslaafden zijn (zie echter ook Kraan 1994).

- Verhoogde afschrikking via activiteiten van politie en justitie kan leiden tot verminderde
preventieve activiteiten in de particuliere sfeer. In dat geval hoeft per saldo geen
vermindering van de criminaliteit plaats te vinden. Balkin en McDonald (1981)
illustreren dit in een model met interactie tussen het gedrag van daders en slachtoffers (zie
ook Van Dijk 1993 en 1994).10

2.2.5 Empirische analyses en resultaten

Een aantal auteurs heeft op basis van de in eerdere paragrafen geschetste gedachtengang
onderzocht hoe groot de afschrikkingseffecten van zekerheid (`certainty') van straf en de
hoogte ervan (`severity') zijn. Van Tulder (1985) geeft enige resultaten voor Nederland.
Alvorens een aantal empirische schattingen uit de literatuur te vermelden, past een aantal
opmerkingen.

Bij gebrek aan materiaal op microniveau, hebben vrijwel alle toegepaste econometrische
analyses betrekking op cijfers op het niveau van regionale of nationale totalen. Dit
bemoeilijkt de interpretatie in termen van het beslissingsproces van (potentiële) daders; het
schattingsniveau sluit echter wel goed aan bij de theoretische ingang van de maatschappelijke
verliesfunctie (zie formule 2.2; zie ook Van Tulder 1985: 44 e.v.).
Wel zijn in de Verenigde Staten enige schattingen uitgevoerd op basis van gegevens van
individuele ex-gevangenen (Witte en Schmidt 1979; Witte 1980; Viscusi 1986; Schmidt en
Witte 1988; Witte et al. 1993). In Nederland zijn dadersenquêtes van beperkte omvang
gehouden onder jongeren (Junger-Tas et al. 1983; CBS 1993c) en verdachten of gevangenen
(WODC 1991). Deze zijn echter te beperkt om op basis daarvan afschrikkingseffecten te
schatten.

De vraag rijst welke effecten precies worden gemeten via op mesoniveau geschatte relaties
tussen pakkans, strafmaat en criminaliteit. Het lijkt goed om daarbij analytisch drie effecten te
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scheiden.
- Er zijn effecten in de sfeer van generale preventie. Dat zijn effecten op potentiële daders

van de bestraffing van anderen. Verondersteld mag worden dat het afwegingsproces van
potentiële daders hierdoor wordt beïnvloed. 
In empirische studies wordt over het algemeen aangenomen dat de statistische pakkans
(eventueel met een tijdsvertraging) een belangrijke (niet noodzakelijk de enige) indicator
is voor de perceptie van een potentiële dader van zijn pakkans. Daarnaast kan deze
perceptie uiteraard nog door tal van andere factoren worden beïnvloed, bijvoorbeeld door
de zichtbaarheid van de politie, door voorlichting (dreigen met optreden kan gedurende
enige tijd op zich al preventief werken) en door de inschatting van eigen capaciteiten van
de potentiële delinquent. Overigens concludeerde het Wetenschappelijk onderzoek- en
documentatiecentrum (WODC): "De subjectieve pakkans kan op korte termijn beïnvloed
worden door waarschuwingen en publiciteit, maar is voor de langere termijn afhankelijk
van de objectieve pakkans" (d'Anjou et al., 1975).

- Er zijn effecten via speciale preventie. Dat wil zeggen dat een dader door zijn bestraffing
in het vervolg wordt afgehouden van recidive. Zie bijvoorbeeld Van der Werff (1979).

- Er zijn effecten van insluiting bij gevangenisstraf. Zolang een potentiële dader in de
gevangenis zit, wordt hij fysiek weerhouden van het begaan van misdrijven (buiten de
gevangenis).

In het algemeen wordt in econometrische empirische studies geen poging gedaan om de drie
genoemde effect uit elkaar te rafelen. Een uitzondering is Wolpin (1978: 830 e.v.), die tracht
het insluitingseffect en de preventieve effecten van gevangenisstraf te scheiden. Hij doet dit
door vergelijking van het effect van gevangenisstraf met de in zwaarte best vergelijkbare straf
die geen insluiting met zich meebrengt (voorwaardelijke gevangenisstraf) en via analyse van
plotselinge wijzigingen in de strafmaat. Als mag worden aangenomen dat potentiële daders
deze niet hebben voorzien, kunnen de twee effecten worden gescheiden. Wolpin concludeert
dat ten minste de helft van het effect van gevangenisstraf aan preventie is toe te schrijven; de
rest (maximaal de helft dus) schrijft hij toe aan insluiting.
Wel hebben een aantal auteurs via meer theoretische kansmodellen getracht het belang van
insluitingseffecten in kaart proberen te brengen (zie voor een overzicht: Cohen 1978). Zo
schatten Shinnar en Shinnar (1975) de via insluiting bereikte reductie in criminaliteit 0 als:

met: 8 - parameter Poisson-verdeling van aantal potentiële misdrijven per
delinquent

q - kans op veroordeling per misdrijf 
J - kans op gevangenisstraf bij veroordeling
S - gemiddelde lengte gevangenisstraf.

Op basis van dit model schatten genoemde auteurs dat in 1970 in de Verenigde Staten
insluiting de criminaliteit met 20% reduceerde (qJS = 0,024; 8 = 10).11

Nagin (1978) vergelijkt dit soort schattingen met empirische schattingen van Ehrlich die het
gezamenlijke effect van preventie en insluiting weergeven. De schattingen van het aandeel
van het insluitingseffect in dit totale effect variëren daarbij van 16% tot 89%.

Er moet bij de schattingen rekening worden gehouden met identificatieproblemen, voor zover
de maten voor pakkans en straf in feite niet exogeen mogen worden verondersteld. Niet alleen
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beïnvloeden deze maten de criminaliteit, maar de criminaliteit beïnvloedt op zijn beurt
genoemde maten. Veel auteurs schatten afschrikkingseffecten daarom op basis van een
simultaan model van criminaliteit en pakkans. 
Bij de formulering van simultane modellen rijst echter de vraag welke factoren bij de analyse
van de criminaliteit buiten beschouwing mogen blijven en bij de analyse van pakkans (en/of
strafmaat) in de beschouwing moeten worden betrokken en omgekeerd.
Fisher en Nagin (1978) menen op grond hiervan dat afschrikkingseffecten via
dwarsdoorsnedeanalyses nooit op betrouwbare wijze zijn te schatten. Taylor (1978: 59-60) en
Heineke (1978a: 176) wijzen er echter op dat dit niet het geval hoeft te zijn, als er genoeg
variatie bestaat in de reacties en het produktieproces van het strafrechtelijk systeem. In
hoofdstuk 4 zal blijken dat deze variatie in Nederland groot is.

Tabel 2.1 geeft een aantal schattingsresultaten van onderzoeken in de Verenigde Staten,
Canada, Groot-Brittanië en Nederland. De meeste zijn gebaseerd op dwarsdoorsnedeanalyses
van criminaliteitscijfers per hoofd van de bevolking. De twee laatstgenoemde resultaten zijn
gebaseerd op tijdreeksanalyses. Een aantal auteurs geeft zowel resultaten van simultane
schattingen (via 2SLS) als van niet-simultane schattingen (OLS).12

In het algemeen gebruiken de auteurs dubbellogaritmische specificaties zodat de gevonden
coëfficiënten direct kunnen worden geïnterpreteerd als elasticiteiten. Zodoende geven de
schattingen het geschatte procentuele effect van een toename van 1% van pakkans of
strafmaat op de criminaliteit. Nadeel van een dubbellogaritmische specificatie is wel dat de
band met de theoretisch achterliggende relaties zwak is (zie ook hierna). Er is bij de
onderzoeken verder een grote variatie in opgenomen achtergrondkenmerken van de bevolking.
De pakkans is in het algemeen benaderd via het ophelderingspercentage of het aantal
arrestaties, veroordelingen of insluitingen per misdrijf. Sjoquist (1973) laat zien dat deze
maten vergelijkbare resultaten geven. De strafmaat is gedefinieerd als de gemiddelde tijd,
door veroordeelden doorgebracht in de gevangenis. Alleen (op 5%-niveau) significante
elasticiteiten zijn vermeld.
Tabel 2.1 Geschatte effecten van pakkans (`certainty') en strafmaat (`severity') op criminaliteit (in elasticiteiten)

2SLS OLS

onderzoek pakkans strafmaat pakkans strafmaat

Ehrlich (staten in VS)
   moord (`murder') -0,9 . -0,3 .
   verkrachting (`rape') -0,9 -0,4 -0,6 .
   bedreiging (`assault') -0,7 -1,0 -0,3 .
   roof (`robbery') -1,3 . -0,9 .
   inbraak (`burglary') -0,7 -1,0 -0,5 -0,9
   diefstal (`larceny') -0,4 . -0,1 -0,3
   autodiefstal (`auto theft') -0,4 . -0,2 .
   totaal misdrijven -1,0 -1,0 -0,5 -0,6

Sjoquist (steden in VS)
   roof, inbraak en diefstal
   boven $ 50 (`robbery, burglary
and
   larceny over $ 50')   -0,4 -0,3
Carr Hill en Stern (regio's in VK)
   totaal aantal misdrijven -0,7 -0,3   
Avio en Clark (Canada)
   roof (`robbery') -0,8 0,0 -0,8 0,5
   inbraak (`break and enter') -1,5 . -1,3 0,2
   bedrog (`fraud') -0,7 . 1,7 -0,0
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   diefstal (`theft') I -0,8 0,2 -0,7 0,1
   diefstal (`theft') II -0,7 . -0,7 0,0
Philips en Votey (Californië)
   zware misdaad (`felonies') -0,6 -0,3 -0,6 -0,4
Mathieson en Passell (New York
City)
   moord (`murder') -2,0  -0,7  
   roof (`robbery') -3,0  -1,1  
Myers (steden in de VS)
   diefstal (`larceny') -0,4 -0,3   
   autodiefstal (`auto theft') -1,0 .   
Van Tulder (grote gemeenten
Nederland)
   totaal aantal misdrijven .  -0,4  
Wolpin (tijdreeksanalyse
Engeland, Wales)
   totaal aantal misdrijven   -0,8 .
Van Tulder (tijdreeks Nederland)
   vermogensmisdrijven   -0,5  
   vernielingen   -0,8  
   art. 26 WVW-misdrijven   -0,3  

Toelichting: 2SLS: schattingen op basis van `two-stages-least squares' (simultaan model); OLS: schattingen op
basis van `ordinary least squares'. De schattingen zijn gebaseerd op dwarsdoorsnedeanalyses, tenzij anders
vermeld.
Alleen op 5%-niveau significante effecten zijn weergegeven: . = geen significant effect gevonden; blanco = effect
niet geschat.

Bron: Taylor (1978); Wolpin (1978); Myers (1979); Van Tulder (1985)

Hoewel voorzichtigheid bij de conclusies is geboden gezien de schattingsproblemen, blijkt in
het algemeen een significant afschrikkingseffect van de pakkans (of kans op bestraffing) te
worden gevonden. De niet-simultane schattingen (via OLS) leiden in het algemeen tot iets
lagere schattingen van afschrikkingseffecten dan via simultane modellen het geval is.

De 2SLS-schattingen variëren van circa -0,4 tot boven de -1. Dit wil dus zeggen dat een 1%
(niet 1 procentpunt) hogere pakkans gepaard gaat met een 0,4% tot meer dan 1% lager niveau
van de criminaliteit. Ten aanzien van de effecten van de strafmaat zijn de conclusies veel
minder eenduidig. Opvallend is dat geen afschrikkingseffect wordt gevonden of zelfs,
tegengesteld aan de verwachtingen, een positief effect van gevangenisstraf, in de studie van
Avio en Clark (1976). Deze auteurs zijn de enige van de genoemden die als maat voor de
lengte van de gevangenisstraf niet de gemiddelde tijd gebruiken die gevangenen in de
gevangenis hebben doorgebracht, maar directe gegevens over de door rechters uitgesproken
gevangenisstraffen. Laatstgenoemde maat sluit beter aan op het theoretische begrip strafmaat.
De eerstgenoemde, door andere auteurs gebruikte, maat kan leiden tot een schijncorrelatie.
Als de criminaliteit toeneemt en daarmee de gevangenispopulatie, zal in eerste instantie de
gemiddelde tijd afnemen die gevangenen hebben doorgebracht, en vice versa (vgl. ook Taylor
1978: 55).
De studies uit de Verenigde Staten zijn in het algemeen dwarsdoorsnedestudies, omdat
betrouwbare tijdreeksen van criminaliteitscijfers ontbreken (zie ook Nagin 1978). De twee
genoemde tijdreeksanalyses voor Groot-Brittannië en Nederland laten eveneens een
significante afschrikkende werking van de pakkans zien.
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2.3 Het model in nutstermen

2.3.1 Verbale beschrijving

Bij afwezigheid van voldoende gegevens op microniveau is het in deze studie alleen mogelijk
om de modellen die op het terrein van de criminaliteit zijn geformuleerd, op mesoniveau te
schatten en te toetsen. In het hierna genoemde worden te schatten relaties op mesoniveau
afgeleid uit bepaalde veronderstellingen over gedrag op microniveau. Hiertoe is het wel
noodzakelijk een aantal restrictieve en niet of niet direct te toetsen veronderstellingen te
maken.
De opbouw van de relaties vanaf het microniveau heeft twee voordelen. In de eerste plaats
geeft deze benadering aanwijzingen voor de formulering van de op mesoniveau te schatten
relatie, die in een aantal opzichten zal blijken af te wijken van de relatie die gebruikelijk is in
de empirische literatuur met analyses op mesoniveau. In deze literatuur wordt over het
algemeen geen relatie of hoogstens een impliciete relatie gelegd met het afwegingsproces op
microniveau.  In de tweede plaats maakt een dergelijke afleiding een interpretatie mogelijk13

op microniveau van bepaalde schattingsresultaten in termen van kenmerken van gedrag.

Soms is tijdsbesteding een belangrijk element van het beslissingsproces van de potentiële
dader. Dit geldt bijvoorbeeld voor veel misdrijven waarbij inkomensverwerving de centrale
doelstelling is: iemand kan zijn tijd besteden aan de verwerving van legale of illegale
inkomsten. Bij dit soort misdrijven is bovendien te verwachten dat substitutie kan optreden
tussen de verschillende manieren van tijdsbesteding en inkomensverwerving. Bij dit soort
misdrijven ligt ook het bestaan voor de hand van een rationele afweging van risico's en
mogelijkheden van legale en illegale inkomensverwerving.
Bij andere typen misdrijven zoals vandalisme, maar ook belastingontduiking, is het aspect
van tijdsbesteding en mogelijke substitutie afwezig of minder dominant (vgl. Manski 1978
conform punt 4 in paragraaf 2.2.3).  Bij een deel van deze misdrijven kan zeer wel sprake14

zijn van impulsief gedrag. Daarbij vindt dan geen afweging plaats van de kosten in de vorm
van een te verwachten straf tegenover de onmiddellijk gevoelde baten van het misdrijf.

In verband met deze verschillen komen hierna twee typen modellen aan de orde. Het eerste
model, dat in deze paragraaf wordt geformuleerd, abstraheert van aspecten als tijdsbesteding,
inkomensverwerving en substitutie. Het gaat uit van een direct aan het misdrijf ontleend nut.
Het tweede model, dat in paragraaf 2.6 aan de orde komt, heeft alleen betrekking op
vermogensmisdrijven en stelt juist aspecten van inkomensverwerving, tijdsbesteding en
substitutie centraal. 

Het model dat hier als eerste wordt gepresenteerd, is in principe op een wijd scala aan
misdrijven toepasbaar. Het keuzegedrag van een individu op het gebied van misdrijven laat
zich volgens het model (op zijn minst deels) in economische termen beschrijven. De
waardering van ofwel het nut dat een individu ontleent aan het begaan van een misdrijf is
afhankelijk van een aantal te specificeren persoonskenmerken, waaronder zijn inkomen en een
stochastische (via een kansverdeling weergegeven) persoonlijke component. De waardering of
het nut van een boete of gevangenisstraf is negatief. Een persoon in vrijheid zal het misdrijf
begaan als het nut dat hij per saldo verwacht positief is, gegeven pakkans en strafmaat. Het is
echter binnen het model ook mogelijk dat sommigen in hun afweging pakkans en strafmaat
niet betrekken. Sommige personen zitten opgesloten en worden er daarom van weerhouden
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(2.15)

(2.16)

(2.17)

(2.18)

om het misdrijf te begaan (het insluitingseffect).
Ook individuen die bij hun beslissing om een misdrijf te begaan geen negatief nut toekennen
aan de te verwachten straf, zijn binnen de structuur van het model in te passen. Het maakt
daarbij niet uit of een dergelijk gedrag is gebaseerd op een gebrek aan informatie over
pakkans en/of strafmaat of op een zekere mate van irrationaliteit van het individu.
De niet in formele beschrijvingen geïnteresseerde lezer wordt aangeraden de rest van
paragraaf 2.3 over te slaan.

2.3.2 Formele beschrijving

In het volgende vormt één (homogeen) type misdrijven het uitgangspunt. Binnen de
onderscheiden tijdseenheid (b.v. een jaar) kan elke persoon, als hij in vrijheid is, kiezen om 0,
1, 2, ..., T misdrijven van het beschouwde type te begaan. Aan deze misdrijven ontleent hij
een afnemend, of op zijn minst niet toenemend, marginaal nut. De nutsfunctie van persoon j
voor het begaan van het t-de misdrijf is van de vorm:

met: S - vector van kenmerken van (eventueel) ondergane straf; S=0 als straf uitblijft
k - vector van kenmerken van jde persoon (inkomen, leeftijd, etcetera)j

. - stochast die niet in beschouwing genomen individuele verschillen inj

nutswaardering weergeeft; deze is onafhankelijk van het rangnummer van het
misdrijf (stochasten zijn in de formules aangegeven via onderstreping).

De nutsfunctie geeft de waardering weer ten opzichte van de nulsituatie: geen misdrijf en geen
straf. Anders dan in de standaardmodellen (zie paragraaf 2.2.3, punt 4) is de veronderstelling
dat het misdrijf zelf direct nut oplevert. Het nut is daarmee niet noodzakelijk gerelateerd aan
de aan het misdrijf bestede tijd of aan het daaruit verworven inkomen. Dit maakt het mogelijk
om ook andere typen criminaliteit in het model onder te brengen dan vermogenscriminaliteit.
Bij een kans op bestraffing p  is dan het verwachte nut van het begaan van het t-de misdrijfj

voor persoon j:

Merk op dat p  onafhankelijk wordt verondersteld van het aantal misdrijven dat de persoon alj

eerder in de periode heeft gepleegd.  Als het verwachte nut positief is, dan zal de persoon het15

t-de misdrijf begaan. De waarschijnlijkheid dat persoon j het t-de misdrijf begaat is dus:

waarbij F  de verdelingsfunctie van .  is.. j

Stel nu dat alle m individuen in de regio de vrijheid hebben om al dan niet misdrijven te
begaan. Dat wil zeggen: zij worden hiervan niet door opsluiting weerhouden. Dan is de
verwachte totale criminaliteit C  in de regio per tijdseenheid de optelsom van het verwachtev

aantal misdrijven over alle personen:  16

Tot nu toe kwamen de effecten op de criminaliteit van opsluiting van daders niet aan de orde.
Stel: alleen de zwaarste gevallen worden opgesloten, dat wil zeggen alleen personen die in
vrijheid T' misdrijven zouden plegen.  In termen van vorenstaande model zijn dat de17
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(2.19)

(2.20)

(2.21)

(2.22)

(2.23)

personen die het hoogste nut aan misdrijven ontlenen. Stel tevens dat in een jaar gemiddeld
G  personen gevangen zitten. Dan geldt voor de totale regionale criminaliteit:p

De variabele g staat hier voor de verhouding tussen het gemiddeld aantal gevangenen en het
aantal misdrijven.

2.3.3 Empirische invulling

Om formule (2.19) te kunnen vertalen naar een empirisch schatbare relatie, is een aantal
aanvullende rigide veronderstellingen nodig betreffende de nutsfunctie U en de kansverdeling
van de stochast .. 
De nutsfunctie wordt als volgt nader ingevuld, waarbij een aantal restricties wordt opgelegd.
- Het lijkt redelijk uit te gaan van additieve separabiliteit tussen de aan het misdrijf

toegekende waardering (U ) en de aan een eventuele straf toegekende (negatieve)1t

waardering (U ). Het ligt tevens voor de hand de waardering van de straf onafhankelijk2

van het rangnummer t van het misdrijf te veronderstellen.
- De waardering van het misdrijf is afhankelijk van persoonskenmerken k  (waaronderj

eventueel ook het inkomen). De waardering van de straf S (in nutstermen) is afhankelijk
van de hoogte van een eventueel opgelegde boete (F) en de duur van een eventuele
gevangenisstraf (G).  Daarmee wordt verondersteld dat de waardering van de straf18

onafhankelijk is van kenmerken van de persoon, waaronder zijn inkomen. Deze rigide
veronderstelling zal in het empirische gedeelte, waar mogelijk, worden getoetst.

De nutsfuncties zijn dan van de vorm:

Combinatie van formules (2.16) en (2.20) geeft dan als nutsfunctie van het t-de misdrijf voor
persoon j:

Net als in subparagraaf 2.2.2 valt na te gaan, onder welke voorwaarden een verhoging van de
pakkans met 1% meer effect heeft op de criminaliteit dan een verhoging van de straf met 1%.
De verhoging van de straf is daarbij evenredig over boete en gevangenisstraf verdeeld: beide
stijgen dus volgens de veronderstelling met 1%. Dan geldt bij de gehanteerde nutsfunctie dat
de volgende ongelijkheden equivalent zijn (vergelijk formule (2.4)):19

Stel verder: de verdeling van .  is uniform (-z,z).  Dan geldt:j
20

Nu valt de in formule (2.17) gegeven kans dat persoon j het t-de misdrijf begaat te benaderen
via:21
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(2.24)

(2.25)

(2.26)

(2.27)

Stel nu: in de regio zijn n groepen (i=1,...,n), waarbij alle leden van een groep, op hun
inkomen na, dezelfde relevante groepskenmerken k  hebben (zoals leeftijdsklasse,i

arbeidsmarktsituatie). Bij de specificering van de nutsfunctie U  van de waardering van een1t

misdrijf wordt verondersteld dat het inkomenseffect separabel is van de andere
groepskenmerken en te benaderen is via een lineaire relatie. Stel het inkomen van persoon j
uit groep i is Y , dan is: j

De waardering van de straf kan eveneens in lineaire termen worden benaderd. Stel de
werkelijke nutsfunctie is U  en de lokale eerste-orde-benadering in F  of G  is: U  :2 0 0 2

r a 22

Merk op dat formule (2.26) impliceert dat de monetaire equivalentie van een tijdseenheid

gevangenisstraf bij benadering  is.

Op het eerste gezicht gaat formule (2.26) uit van een risico-neutrale houding ten opzichte van
straf. Dit is echter niet het geval. Zie figuur 2.3. 

Figuur 2.3 Risicohouding tegenover straf bij variatie in F of G

Per definitie geldt voor de werkelijke nutsfunctie U (0,0) = 0. De volgens formule (2.26)2
r

gespecificeerde benadering is de raaklijn in het punt F  of G  aan de curve van U . In het0 0 2
r

algemeen zal niet gelden: U (0,0) = 0. Afhankelijk van de houding van de potentiële2
a

delinquenten tegenover het risico op straf zal de raaklijn de as (F=0) of (G=0) boven of
onder de horizontale as snijden, met andere woorden zal 6 positief of negatief zijn. Dit valt
ook af te leiden door formule (2.22) toe te passen, met de noodzakelijke en voldoende
voorwaarde voor een relatief grotere invloed van de pakkans en daarmee risicozoekend
gedrag.

Het teken van 6 is dus bepalend voor de relatieve invloed van pakkans en strafmaat op de
criminaliteit.

Een alternatieve interpretatie van de constante 6 is dat een dader ook een situatie negatief
waardeert waarin hij wordt gepakt maar geen straf krijgt opgelegd. Zo kan er afschrikkende
werking uitgaan van sepots door politie of openbaar ministerie, direct (b.v. via het geven van
een waarschuwing) of indirect (omdat de dader weet dat hij bij politie en/of justitie bekend is
en daarom zijn pakkans in het vervolg hoger zal zijn). 

Stel nu: de omvang van groep i is N . En stel dat de pakkans p bij het begaan van het misdrijfi

voor alle individuen gelijk mag worden verondersteld.  Combinatie van formules (2.19),23

(2.24), (2.25) en (2.26) levert nu de criminaliteit van groep i:
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(2.28)

(2.29)

(2.30)

met: Y - gemiddelde inkomen over individuen in groep i.mi

Tot dusver vormt het individu dat in zijn afweging de te verwachten straf betrekt het
uitgangspunt. Stel echter dat de beslissing om al dan niet misdrijven te plegen deels (dat wil
zeggen bij een deel van de individuen en/of bij een deel van de misdrijven) plaatsvindt zonder
rekening te houden met de mogelijke negatieve gevolgen van een straf. Dit kan bijvoorbeeld
het gevolg zijn van een gebrek aan kennis van het individu over de straf die hij kan
verwachten. Een andere reden kan zijn dat het onmiddellijke nut van het misdrijf voor hem
zwaader weegt dan een eventueel op langere termijn te verwachten straf: de persoon handelt
impulsief.
Voor een dergelijk individu is het nut van het misdrijf zelf op dezelfde manier te modelleren
als in het vorenstaande. Daar staat tegenover dat het individu geen (negatief) nut van een
eventuele straf in zijn afweging betrekt. Voor deze misdrijven gaat formule (2.28) over in:

De te schatten relatie is dan in per capita-termen te formuleren als de optelsom over de
groepen van de misdrijven waarbij de strafmaat wel in debeschouwing wordt betrokken en de
misdrijven waarbij dit niet gebeurt.
met: T' - gemiddeld aantal misdrijven dat ingesloten personen in vrijheid zouden

hebben gepleegd
g - verhouding tussen gemiddeld aantal gevangenen en aantal misdrijven in

waarnemingsperiode
N - omvang bevolkingsgroep ii

B - omvang totale bevolking
Y   - gemiddeld inkomen (over totale bevolking in regio)m

p - pakkans
F - gemiddelde boete, indien gepakt
G - gemiddelde gevangenisstraf, indien gepakt
n - aantal onderscheiden bevolkingsgroepen
T - maximaal aantal in periode te plegen misdrijven.

Via een aantal benaderende veronderstellingen op microniveau is nu een op mesoniveau te
schatten relatie verkregen. De winst van deze exercitie is dat, op basis van de theoretische
onderbouwing, deze relatie in een aantal opzichten blijkt te verschillen van de in de literatuur
gangbare. Daarbij kan een aantal parameters direct worden gerelateerd aan kenmerken van
gedrag op microniveau.
- Het model is lineair en niet dubbellogaritmisch in criminaliteit, persoonskenmerken en

maten van opsporing.
- Aspecten van de straf worden niet rechtstreeks, maar alleen in combinatie met de pakkans

(`multiplicatief') in het model opgenomen (pF en pG in formule (2.30)). Daarnaast wordt
de pakkans direct (via de enkelvoudige p-term) opgenomen. De grootte van de
coëfficiënten van deze variabelen geven enerzijds een indicatie in hoeverre het geschetste
economische afwegingsmodel in de werkelijkheid een rol speelt. Anderzijds geeft de
hoogte van de coëfficiënt van de pakkans ten opzichte van die van de overige
gecombineerde strafmaten een indicatie over risicomijdend of  risicozoekend gedrag van
de bevolking op het gebied van criminaliteit.

- Het afschrikkingseffect en het insluitingseffect van gevangenisstraf worden
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onderscheiden. Merk op dat T' in formule 2.30 kan en moet worden geïnterpreteerd als
het aantal misdrijven dat een gevangene in vrijheid zou hebben gepleegd of waarvoor hij
bijvoorbeeld als bendeleider indirect verantwoordelijk zou zijn geweest.

Zie paragraaf 2.4 voor de onderscheiden bevolkingsgroepen en de operationalisatie van
pakkans en strafmaat.

2.4 Operationalisatie

2.4.1 Inleiding

In de volgende paragrafen vindt een dwarsdoorsnedeanalyse plaats op grond van het in
paragraaf 2.3 gepresenteerde model. Uitgangspunt van de analyse zijn cijfers van de
criminaliteit in het grootste deel van de 148 Nederlandse gemeenten die in 1986 door korpsen
van gemeentepolitie werden beheerd. De in de analyse betrokken gemeenten hebben in het
algemeen meer dan 20.000 inwoners.  De analyse heeft betrekking op de jaren 1983 en24

1986. Drie belangrijke elementen van de verdere empirische invulling komen in deze
paragraaf nader aan de orde: de maatstaf voor de omvang van de criminaliteit, de in
beschouwing genomen persoonskenmerken en de gehanteerde maten voor pakkans en
strafmaat. 

2.4.2 Criminaliteit

Bij de operationalisering van de vorenstaande modellen wordt de criminaliteit in principe
gemeten via CBS-cijfers van de ter kennis van de politie gekomen criminaliteit. Sinds 1986
betreft het daarbij de misdrijven waarvan proces-verbaal is opgemaakt. Dit zijn zowel
misdrijven waarvan de vermoedelijke dader bekend is als misdrijven waarbij dit niet het geval
is. In de meeste gevallen komen de misdrijven de politie ter kennis via aangifte door
slachtoffers.
Het is echter algemeen bekend, met name via slachtofferenquêtes, dat lang niet alle
criminaliteit door de politie als zodanig geregistreerd wordt (zie bijvoorbeeld Van Tulder
1985). Een uitgebreide beschouwing over de totstandkoming van politiestatistieken in het
algemeen geven Bottomley en Coleman (1981). Volgens de slachtofferenquête over 1980 lag
het aantal misdrijven in Nederland meer dan elf maal zo hoog als het aantal volgens de
politiecijfers (CBS 1982: 56). Ook al zijn er redenen om te veronderstellen dat het aantal
misdrijven via de slachtofferenquête wordt overschat (Kester en Junger-Tas 1994), duidelijk
is dat een substantieel aantal misdrijven niet in de politiecijfers wordt vermeld.

Deze kloof (het zgn. `dark number') heeft een aantal oorzaken. Slachtoffers van misdrijven
doen lang niet altijd aangifte; de daarvoor het meest opgegeven redenen zijn: `het haalt toch
niets uit' of `het was niet de moeite waard' (Fiselier 1978; Van Dijk en Steinmetz 1979; CBS
1982). Volgens de Slachtofferenquête werd minder dan een derde van de misdrijven in 1980
aan de politie gemeld (CBS 1982: 56).
Ook de politie acht het opmaken van proces-verbaal niet altijd opportuun. Volgens de
Slachtofferenquête werd bij slechts ruim de helft van de aangiften in 1980 proces-verbaal
opgemaakt (CBS 1982: 56). Van Dijk en Steinmetz (1979: 66) constateerden dat het zowel
voorkwam dat van misdrijven een proces-verbaal werd opgemaakt zonder dat zij in de
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politiestatistiek terechtkwamen als het omgekeerde. Om strategische redenen kan het soms
voorkomen dat criminaliteitscijfers worden opgeblazen (om meer middelen te claimen). Aan
de andere kant kan door minder misdrijven te registreren het ophelderingspercentage worden
vergroot (en dat laat zien dat het korps het goed doet) (Bottomley en Coleman 1981: 152).

Het aantal processen-verbaal dat volgens de Slachtofferenquêtes is opgemaakt, ligt ook nog
duidelijk hoger dan de cijfers in de politiestatistiek (CBS 1982: 56). Deels is hier
waarschijnlijk sprake van vertekeningen in de Slachtofferenquête.  Wel zijn er aanwijzingen25

dat de kloof tussen de twee genoemde cijfers kleiner wordt. De door de politie geregistreerde
criminaliteit laat snellere stijgingen of geringere dalingen zien dan de de slachtofferenquêtes.
Dit werd reeds gesignaleerd in Van Tulder (1985: 109 e.v.); ook na 1985 blijft deze tendens
waarneembaar. Een vereenvoudiging van de registratie door de politie (o.a. via
automatisering) en de wens van het publiek een proces-verbaal te hebben als bewijs van
aangifte voor de verzekering zijn mogelijke oorzaken.
Met name bij minder ernstige misdrijven en misdrijven in de geweldssfeer kan het `dark
number' nog steeds groot zijn en de resultaten van analyses van politiecijfers in principe
beïnvloeden. Het `dark number' kan tussen verschillende gemeenten en politiekorpsen
verschillen. Nu is voor de hierna uitgevoerde dwarsdoorsnedeanalyses deze kloof alleen van
belang, voor zover hij systematische samenhang vertoont met de opgenomen verklarende
variabelen. Of dit het geval is, zal in het volgende worden getoetst op basis van de op het
SCP beschikbare slachtofferenquête over 1981 (ESM'82). De uit deze enquête af te leiden
kans dat een misdrijf werd geregistreerd via de filterende werking van aangifte door
slachtoffers en de opmaak van een proces-verbaal door de politie, kan in verband worden
gebracht met de in de analyse betrokken achtergrondkenmerken van de gemeente waar het
misdrijf plaatsvond.
Op deze manier kan ook enig zicht worden verkregen op de mogelijk verstorende invloed van
selectiviteit in de politieregistratie. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de politie haar
aandacht vooral zal richten op buurten die als probleemgebieden bekend staan. Zie
bijvoorbeeld Moor en Leuw (1978) en Jongman (1978). Fijnaut et al. (1985: 157)
concluderen dat optreden op eigen initiatief van de politie (zgn. proactief optreden) zich
verhoudingsgewijs veel richt op jongeren uit lagere sociaal-economische klassen.
Een ander type misdrijven is dat waarbij ontdekking in het algemeen niet via aangifte door
een slachtoffer plaatsvindt en daardoor (vrijwel) geheel afhankelijk is van de activiteiten van
de politie. Voorbeelden van deze zogenoemde proactieve of `gehaalde' misdrijven zijn heling,
rijden onder invloed, misdrijven in het kader van de Opiumwet en misdrijven tegen de Wet
economische delicten (zoals milieudelicten). Dit type misdrijven blijft in de analyses van dit
hoofdstuk buiten beschouwing.  26

De wel geanalyseerde misdrijven zijn nog zeer heterogeen van aard. Voor de analyses is het
echter wenselijk uit te gaan van redelijk homogene typen. Daarom is een onderverdeling
gemaakt in zes typen:
- zware geweldscriminaliteit, dat is de som van gemeengevaarlijke misdrijven (zoals

brandstichting), verkrachtingen, aanrandingen, bedreigingen, misdrijven tegen het leven,
mishandelingen, dood en lichamelijke letsel door schuld (volgens artikel 307-309 van het
Wetboek van Strafrecht), diefstallen met geweld en afpersing;

- vernielingen;
- gekwalificeerde diefstal (volgens artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht); dit zijn

met name diefstallen waarbij spake is van braak (zoals inbraken in woonhuizen en
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auto's);
- eenvoudige diefstal; dit zijn andere vormen van diefstal;
- overige misdrijven volgens het Wetboek van Strafrecht (hierna afgekort als WvS),

exclusief de gehaalde misdrijven; het betreft hier een heterogene restgroep van
misdrijven;

- misdrijven volgens de Wegenverkeerswet (hierna afgekort als WVW); daarbij zijn de
gehaalde misdrijven geëlimineerd; de resterende misdrijven zijn met name doorrijden na
aanrijding en `joy-riding'.

Het eerste van de hiervoor beschreven modellen wordt op alle zes typen delicten toegepast
(zie § 2.5). Het tweede alleen op gekwalificeerde en eenvoudige diefstallen (zie hiervoor § 2.6
en volgende).

2.4.3 De persoonskenmerken

Sociologische en criminologische theorieën en empirisch onderzoek naar kenmerken van
daders bieden een aantal aanknopingspunten voor de keuze van de persoonskenmerken die in
beschouwing worden genomen. Het accent van deze studie ligt op de economische
benadering. Daarom wordt op genoemde sociologische en criminologische theoretische noties
slechts summier ingegaan.

Verschillende sociologische en criminologische scholen leggen bij hun benadering van
maatschappelijke factoren die criminaliteit in de hand zouden werken, meer of minder nadruk
op:
- groepsvorming, waarbij individuen zich aan specifieke groepsnormen conformeren; in

deze normen staat criminaliteit hoog aangeschreven (jeugdbendes, maffia); deze
opvatting ontstond, hoe kan het anders, in de jaren twintig in Chicago;

- sociale instabiliteit, door plotseling optredende veranderingen in sociale of economische
omstandigheden; deze kunnen leiden tot het vervagen van traditionele normen en
vervreemding en zodoende criminaliteit in de hand werken;

- maatschappelijke ongelijkheid en daaruit voortvloeiende conflicten, bijvoorbeeld
doordat heersende klassen hun normen opleggen aan anderen, die zich daartegen
verzetten;

- sociale uitstoting en labelling; hierbij wordt de aandacht gericht op het etiket dat
personen of groepen opgeplakt kunnen krijgen en dat hen vervolgens bijna onafwendbaar
in een fuik van criminaliteit doet belanden;

- de kwaliteit van de opvoeding; hierbij wordt de aandacht gericht op het milieu waarin
personen opgroeien;

- het wegvallen van controlemechanismen; deze mechanismen worden geacht personen in
het algemeen van crimineel gedrag af te houden;

- de botsing van culturen, die kan leiden tot een `cultural shock' en daarmee tot
vervreemding en onbegrip over normen kunnen ontstaan;

- de rationele keuze die aan crimineel gedrag ten grondslag kan liggen; dit is in feite de
inbedding in de crimnologie van de economische benadering die aan deze studie ten
grondslag ligt; zie voor achtergronden Bruinsma en Van de Bunt (1993);

- de gelegenheid die personen krijgen tot crimineel gedrag, bijvoorbeeld doordat mogelijke
slachtoffers deuren niet afsluiten of zich in het uitgaansleven storten; in Nederland heeft
deze theorie met name door Van Dijk en Steinmetz (1980, 1982) bekendheid gekregen;
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deze benadering sluit eveneens aan bij de economische gedachtengang die zegt dat er
sprake is van een `markt', waarbij slachtoffers zich door hun gedrag of bezit `aanbieden'
en daders als `vragers' optreden.

Zie bijvoorbeeld Van Tulder (1985: 51 e.v.) voor een uitgebreidere beschrijving ter
onderbouwing van in het model op te nemen persoonskenmerken. Het is overigens niet
makkelijk om empirisch bruikbare vertalingen te vinden voor veel theoretische benaderingen
van criminaliteit (Drop 1979; Van Tulder 1985: 51-53).
In laatstgenoemde studie wordt ook uitgebreid ingegaan op de bij schattingen op
geaggregeerd niveau optredende interpretatieproblemen: gevonden relaties kunnen niet
rechtstreeks in termen van gedrag op microniveau worden geïnterpreteerd. Zij kunnen te
maken hebben met eigenschappen van zowel daders als slachtoffers van misdrijven.
Met andere woorden: de in beschouwing genomen persoonskenmerken hoeven niet
noodzakelijk geïnterpreteerd te worden als variabelen die rechtstreeks een rol spelen in de
nutsfunctie van het individu. Zij kunnen ook dienen als benaderende maatstaf voor bepaalde
omgevingsfactoren die het aan criminaliteit ontleende nut van bewoners van de regio
beïnvloeden. Bij de hier uitgevoerde analyses op geaggregeerd niveau is niet vast te stellen
welke van deze interpretaties de juiste is. Een duidelijk voorbeeld geeft de variabele inkomen.
Personen met lage inkomens zullen aan illegale inkomensverwerving wellicht het meeste nut
ontlenen; in regio's met veel personen met hoge inkomens is echter illegale
inkomensverwerving mogelijk het meest rendabel (zie ook Roëll 1984: 1.207).
Op basis van genoemde theoretische ingangen kan een aantal variabelen worden gekozen die
naar verwachting, direct of als indicatie van omgevingskenmerken, van invloed zijn op het
nut dat een persoon ontleent aan het begaan van een misdrijf (zie Van Tulder 1985: 64-67).
Als zodanig zijn in de analyse de volgende variabelen betrokken.
- Leeftijd; zowel fysieke als psychologische factoren zullen verantwoordelijk zijn voor de

oververtegenwoordiging van jongeren onder daders. 
- Geslacht; verreweg de meeste daders zijn mannelijk. Daarom zijn de andere variabelen

zoveel mogelijk beperkt tot personen van het mannelijk geslacht.
- Inkomenssituatie; Het percentage inkomensontvangers met een netto-inkomen onder

15.100 gulden (in 1984) en het gemiddeld inkomen zijn in de analyses betrokken. Dit is
een indicatie voor maatschappelijke ongelijkheid en voor de mogelijkheden om legale
inkomsten te verwerven.

- Huishoudenssituatie; sociale instabiliteit en de kwaliteit van de opvoeding spelen hierbij
een rol; als maatstaf is het regionaal percentage gescheiden mannen genomen. Deze
maatstaf is ook een grove benadering van de mate van gezinsverdunning en hangt
zodoende samen met het gemiddeld aantal personen per huishouden. Dit vormt
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een indicatie voor de frequentie van het onbeheerd blijven van huizen (vgl. Roëll 1984:
1207).

- Arbeidsmarkt-situatie; het percentage werkloze mannen is hiervan de indicator.  Het is27

een indicatie van de mogelijkheid om legaal inkomen te verwerven; bovendien heeft deze
variabele een relatie met de theoretische noties over de rol van sociale uitstoting en
maatschappelijke ongelijkheid. 

- Nationaliteit; het percentage personen van een andere dan de Nederlandse nationaliteit is
hiervoor de indicator. De achterliggende theoretische notie is met name die van de
botsing van culturen.

2.4.4 Pakkans en strafmaat

In de geanalyseerde modellen spelen de effecten van pakkans en strafmaat een belangrijke rol.
Om nadere analyses mogelijk te maken van de invloed van verschillende fasen van het
strafrechtelijk systeem, zijn de in het model onderscheiden pakkans en strafmaat per
misdrijftype geoperationaliseerd via drie maatstaven die alle in het model worden verwerkt:
het ophelderingspercentage, het bestraffingspercentage en de gemiddelde strafmaat. Nader
uitgewerkt gaat het om het volgende.

1. Het ophelderingspercentage is het percentage opgehelderde misdrijven, dat wil zeggen:
het aantal misdrijven waarvan volgens de politie minstens één dader bekend is. Bij de
interpretatie van deze maatstaf past voorbehoud. Zo mag het ophelderingspercentage,
zeker in absolute zin, niet direct als maatstaf voor de pakkans worden opgevat, vanwege
het eerder geschetste `dark number'. Berghuis (1993) plaatst verder kanttekeningen bij de
vergelijkbaarheid van deze maatstaf over verschillende korpsen. Zo is er variatie tussen
korpsen in de gehanteerde criteria om een misdrijf als opgehelderd te beschouwen en in
de mate waarin via verdergaande ondervraging van een dader meer ophelderingen worden
`gehaald'.  Alternatieve maatstaven als het aantal gehoorde verdachten of het aantal naar28

de parketten opgestuurde processen-verbaal hebben echter, anders dan het aantal
ophelderingen, het bezwaar dat zij niet betrekking hebben op het misdrijf, maar uitgaan
van de verdachte als eenheid.
Genoemde bezwaren zijn niet zo ernstig, als mag worden aangenomen dat zij geen
systematische samenhang vertonen met de geanalyseerde kenmerken. In dat geval hoeven
zij alleen een rol te spelen als bron van statistische ruis.

2. Het bestraffingspercentage is het percentage van de door openbaar ministerie (OM) en
rechter afgehandelde strafzaken, waarbij een transactie of bestraffing plaatsvindt.  Een29

transactie is een schikking waarbij de verdachte verdere vervolging door het OM afkoopt,
bijvoorbeeld via betaling van een geldbedrag of medewerking aan een alternatieve straf
(zoals dienstverlening).
Een belangrijk deel van de zaken wordt door het OM geseponeerd, ofwel op `technische
gronden' (gebrek aan bewijs), ofwel op `beleidsgronden'. Dit laatste betekent dat
vervolging niet `opportuun' wordt geacht, hetgeen meestal betekent dat de prioriteiten
elders liggen. Hoe groter het aandeel van de sepots, hoe lager het genoemde percentage
uitvalt. Daarnaast is er nog een (relatief gering) aantal zaken dat voor de rechter komt,
maar waarbij de rechter geen straf oplegt. Dit type zaken drukt genoemde maat eveneens.

Vanuit economisch oogpunt is er geen principieel verschil tussen de betaling van een
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bedrag door een verdachte via een transactie met het OM of van een zelfde bedrag dat
door de rechter als boete is opgelegd. Beide afhandelingswijzen worden in genoemde
maat dan ook over een kam geschoren.

3. De maten voor de gemiddelde straf zijn de onvoorwaardelijke boete/transactiesom en de
opgelegde onvoorwaardelijke gevangenisstraf die gemiddeld zijn opgelegd bij de onder
punt twee genoemde transacties of bestraffingen. Deze maat is zuiverder dan de meestal
in de literatuur gehanteerde gemiddelde strafduur van gevangenen (zie paragraaf 2.3).30

Wel doet zich het probleem voor dat in de theoretische modellen (zie hiervoor) de
strafmaat per misdrijf is gedefinieerd, terwijl de opgelegde straf in de juridische praktijk
vaak op een aantal misdrijven tegelijk betrekking heeft. In zekere zin vindt dan een ruil
plaats tussen het onder punt 2 beschreven transactie/bestraffingspercentage en de
strafmaat.
Enige bijzondere categorieën (vaak bijkomende) straffen zijn conform Berghuis (1992)
naar termen van boete of gevangenisstraf vertaald. In de analyses worden
boetes/transactiebedragen en gevangenisstraf steeds onderscheiden.
In de literatuur wordt wel opgemerkt dat het effect van langere gevangenisstraffen wordt
overschat, als geen rekening wordt gehouden met een `disconteringsvoet' van de jaren
gevangenisstraf die verder weg liggen (b.v. Block en Lind 1975b: 481). Omdat in de
Nederlandse situatie straffen van langer dan een jaar betrekkelijk zeldzaam zijn, lijkt dit
van weinig praktisch belang.

De analyses vinden, zoals gesteld, plaats op het niveau van gemeenten en gemeentelijke
politiekorpsen. In principe zijn de drie genoemde maatstaven ook op dit niveau te
onderscheiden. De eerste maatstaf (het ophelderingspercentage) is de weerslag van het succes
van het opsporingsproces op gemeentelijk niveau en kan reële verschillen daarin weergeven
tussen gemeenten.
Bij de tweede en derde maatstaf ligt dit gecompliceerder. Formeel bestaat er in het gehele land
rechtsgelijkheid. Dit zou dus inhouden dat de reactie van het strafrechtelijk systeem op
hetzelfde misdrijf overal in den lande gelijk is. Dit zou weer betekenen dat bij een
dwarsdoorsnedeanalyse de strafmaat geen variatie vertoont. Er zijn echter aanwijzingen dat in
de praktijk, ook binnen redelijk homogene groepen misdrijven, wel degelijk verschillen
bestaan. In de eerste plaats betreft het daarbij verschillen tussen arrondissementen, zowel wat
betreft het sepotbeleid (Soetenhorst-de Savornin Lohman 1982: 15; Straelen en Van Dijk
1981) als wat betreft de strafmaat (Zoomer 1981; Berghuis 1992). Het vervolgingsbeleid van
het openbaar ministerie wordt conform richtlijnen aangepast aan plaatselijke omstandigheden.
De verschillen worden verder veroorzaakt door persoonlijke beoordelingsverschillen van
officieren van justitie en rechters. 
Het sepotbeleid van door politiekorpsen aangeleverde misdrijfzaken kan niet alleen per
arrondissement, maar ook per gemeente verschillend uitpakken. De kwaliteit van de aan het
OM geleverde processen-verbaal en van de aanvullende informatie kan immers verschillen
van korps tot korps. Wanneer deze kwaliteit onvoldoende is, zal het OM eerder tot een
technisch sepot overgaan. Dit element van de produktie van de politie kan in het economisch
afwegingsproces van de potentiële dader mede een rol spelen. Daarom is ook de tweede
maatstaf per gemeente onderscheiden.
Er zijn echter geen redenen om te verwachten dat de strafmaat bij zaken die via een transactie
of via de rechter worden afgehandeld verschilt tussen gemeenten die binnen een zelfde
arrondissement vallen. Er was, in ieder geval in 1986, geen systeem waardoor officieren van
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justitie en/of rechters zaken uit specifieke gemeenten kregen toegewezen.  Eventuele31

verschillen in strafmaat binnen een arrondissement moeten daarom eerder worden
toegeschreven aan factoren die in het afwegingsmodel van het individu geen rol spelen
(verschillen in achtergrond daders, recidivegraad e.d.). Daarom is de onder punt 3 genoemde
strafmaat slechts per arrondissement onderscheiden.32

Laatstgenoemde overwegingen gelden niet voor het insluitingseffect van gevangenisstraf. Dit
effect is immers afhankelijk van de tijd die daders in de gevangenis doorbrengen. De beste
beschikbare maatstaf daarvoor is het feitelijk aantal onvoorwaardelijke strafjaren dat in
verband met misdrijven van het geanalyseerde type is uitgesproken.  In twee opzichten wijkt33

deze maatstaf af van de boven onder punt 3 genoemde maatstaf voor preventieve effecten van
gevangenisstraffen. In de eerste plaats is deze maatstaf wel zinvol per gemeente te
onderscheiden. Elk verschil tussen gemeenten in dit opzicht heeft immers gevolgen voor het
aantal potentiële daders dat in de gemeente vrij rond loopt. De achtergronden van deze
verschillen zijn nu niet relevant. In de tweede plaats is het feitelijk aantal uitgesproken
strafjaren afhankelijk van het jaarlijks door openbaar ministerie en rechter afgedane absolute
aantal zaken dat tot gevangenisstraf leidt. Als de produktie van genoemde instanties (ten
opzichte van de binnenkomende strafzaken) in verschillende arrondissementen verschilt (zie
hoofdstuk 5), kan deze absolute maatstaf verschillen, ook al is de relatieve strafmaat (zoals
hiervoor onder punt 3 genoemd) gelijk.34

2.4.5 Exogeniteit van pakkans en strafmaat; interpretatie van relaties

In dit hoofdstuk worden pakkans en strafmaat als exogeen gezien. Uiteraard is deze
veronderstelling in het grotere verband van het gedrag van burgers en het functioneren van het
systeem van politie en justitie niet valide. Zo is het de vraag in hoeverre een mogelijke relatie
tussen het ophelderingspercentage en de (geregistreerde) criminaliteit beïnvloed wordt door
een van de volgende elementen.
- Het aangiftegedrag van de burger. Wanneer burgers het al dan niet aangeven van

misdrijven laten afhangen van de waarschijnlijkheid dat het misdrijf wordt opgelost (zie
hiervoor Van Dijk en Steinmetz 1979), kan dit op zich tot een positief verband tussen
ophelderingspercentage en geregistreerde criminaliteit leiden. Deze mogelijkheid komt
via de analyse van de cijfers uit de slachtofferenquête nader aan de orde (zie § 2.5.2).

- Het registratiegedrag van de politie. Wanneer er ceteris paribus (dus gegeven het aantal
ophelderingen) verschillen zijn in het registratiegedrag van korpsen kan een schijnbaar
verband ontstaan tussen de geregistreerde criminaliteit en het ophelderingspercentage.35

Taylor (1978: 63 e.v.) laat zien dat op theoretische gronden de elasticiteit van de
criminaliteit voor de pakkans hierdoor naar -1 kan neigen. De resulterende vertekening is
overigens relatief geringer naarmate er meer werkelijke variatie in
ophelderingspercentages is.

- De capaciteit van de politie. Gegeven een bepaalde produktiviteit van de politie zal een
groter aanbod van criminaliteit wellicht leiden tot lagere ophelderingspercentages. Dit
kan leiden tot vertekening in negatieve richting, waaraan een omgekeerde causaliteit ten
grondslag ligt als de veronderstelde. Op deze mogelijkheid wordt nader teruggekomen in
hoofdstuk 4, waar het produktieproces van de politie aan de orde komt.

- Het besluitvormingsproces rond de inzet van middelen. Het is denkbaar dat een hoge
criminaliteit leidt tot de inzet van extra middelen ter bestrijding daarvan, waardoor een
vertekening in positieve richting ontstaat in de relatie tussen het ophelderingspercentage
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en de criminaliteit. In de Nederlandse situatie lijkt dit bij een dwarsdoorsnedeanalyse
over gemeenten minder relevant, omdat bij de toedeling van middelen over gemeentelijke
politiekorpsen tot voor kort criminaliteitscijfers geen directe rol speelden.  Wel is het36

denkbaar dat binnen een gemeentelijk politiekorps een prioriteitsstelling plaatsvond,
waardoor extra middelen werden ingezet voor afzonderlijke delictgroepen (zie ook
hoofdstuk 4).

2.4.6 Preventie en gelegenheid

In de analyses van dit hoofdstuk komen twee factoren niet expliciet aan de orde.
- De direct preventieve effecten van politie-activiteiten (via surveillances e.d.) op de

criminaliteit; onderzoek naar deze effecten laat overigens wisselende resultaten zien
(Nuijten-Edelbroek 1983; Sherman en Berk 1984; Hogenhuis 1986). De moeilijke
meetbaarheid van dit soort effecten is een probleem dat ook in hoofdstuk 4 nader aan de
orde komt.
Voor zover deze effecten echter niet systematisch met de in beschouwing genomen
achtergrondfactoren samenhangen, hoeven zij de analyses niet te verstoren.
Mogelijk hangt de omvang van deze preventieve effecten echter samen met de hoogte van
het ophelderingspercentage. Naarmate de politie immers actiever patrouilleert, mag
worden verwacht dat zowel het aantal voorkomen misdrijven als het aantal op heterdaad
betrapte daders stijgt. Dan komt het preventieve effect in het via het
ophelderingspercentage gemeten afschrikkingseffect tot uiting.37

- Sommige auteurs (b.v. Van Dijk en Steinmetz 1979; Van Dijk 1993 en 1994) zijn
aanhangers van de gelegenheidstheorie. Zij wijzen op het belang van de gelegenheid bij
het plegen van misdrijven, zoals een concentratie van grote groepen mensen. Deze
zienswijze is consistent met de economische opvatting: hoe meer gelegenheid, hoe groter
immers de potentiële winst en hoe kleiner de pakkans bij het begaan van het misdrijf. Een
economisch model, waarin deze gedachte van een markt van daders en slachtoffers wordt
uitgewerkt, is te vinden bij Balkin en McDonald (1981).
In de hier gehanteerde modellen komt een aantal aspecten aan de orde die indirect met de
gelegenheid samenhangen. Dit betreft alereerst het gemiddeld inkomen (§ 2.4.3), dat een
indicatie kan vormen van het aanbod van te stelen goederen (vgl. Van Dijk 1993: 82 en
1994).
Nog in een ander opzicht speelt de gelegenheid impliciet een rol in het model. Méér
gelegenheid zal zich, uiten in een lager ophelderingspercentage. Dit vermindert de
noodzaak om op deze theorie aansluitende variabelen in het model op te nemen, zoals die
in verband met het uitgaansleven. Gegevens van dit soort zijn slechts beperkt
beschikbaar; hun potentiële rol in het model zal in beperkte mate aan de orde komen.
Tevens speelt de beveiliging door potentiële slachtoffers in het model geen directe rol.
Ook hierover ontbreken consistente gegevens op mesoniveau. Voor zover geldt dat
potentiële slachtoffers in gebieden met een hoger criminaliteitsniveau zich beter
beveiligen en dit de criminaliteit remt, komt dit effect impliciet in de schattingen tot
uiting.38

2.5 De empirische analyse van het nutsmodel

2.5.1 Inleiding
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In deze paragraaf komen de empirische analyses van het nutsmodel aan de orde.
Paragraaf 2.5.2 gaat kort in op de gehanteerde gegevensbestanden. Paragraaf 2.5.3 vermeldt
de resultaten van de analyse van het aangifte- en verbaliseringsgedrag. In paragraaf 2.5.4 en
2.5.5 komen de analyses van de geregistreerde criminaliteit volgens het eerste type model uit
paragraaf 2.3 aan de orde. Paragaraaf 2.5.6 geeft de in de analyses gevonden elasticiteiten
weer. 

2.5.2 Gegevensbestanden

Voor de empirische analyses in dit hoofdstuk zijn de volgende gegevensbestanden gebruikt
(zie voor een meer uitgebreide beschrijving bijlage B2.1).
- De Enquête slachtoffers misdrijven 1982 (ESM'82) van het CBS; in deze enquête zijn

circa 11.000 Nederlanders van 16 jaar en ouder ondervraagd over slachtofferschap en
aangiftegedrag. De analyse van aangifte- en registratiegedrag betreft circa 5.000 delicten.

- De politie-statistieken van het CBS voor de jaren 1983 en 1986, voor zover deze de
gemeentepolitie betreffen; deze bevatten gegevens over door de 148 korpsen van
gemeentepolitie geregistreerde en opgehelderde misdrijven. Genoemde gegevens zijn
eerder gebruikt in Goudriaan et al. (1989) en corresponderen met de in de Jaaroverzichten
van de politie (CBS 1984 en 1987) gepubliceerde gegevens.

- Het bestand Misdrijfzaken 1985 van het CBS en het WODC; dit bestand bevat gegevens
over afhandeling door openbaar ministerie en rechter van misdrijfzaken en de daarbij
aangegane transacties en opgelegde straffen.

- Bestanden van het SCP met daarin demografische kenmerken per gemeente.
- Bestanden van het SCP met andere gemeentelijke achtergrondgegevens (overwegend

verzameld op basis van CBS-statistieken).

2.5.3 Het aangifte- en verbaliseringsgedrag

De Enquête slachtoffers misdrijven 1982 (ESM'82) biedt gelegenheid te onderzoeken in
hoeverre de gezamenlijke filters van burgers en politie (zie § 2.4.2) de door de politie
geregistreerde criminaliteit beïnvloeden. In dit verband is het relevant of het deel van de
gepleegde misdrijven dat door de politie wordt geregistreerd, een systematische samenhang
vertoont met de in de analyses beschouwde achtergrondfactoren.
Daartoe is het aangifte- en verbaliseringsgedrag per type misdrijf via logit-analyses in
verband gebracht met genoemde achtergrondkenmerken. Het verbaliseringsgedrag heeft
daarbij betrekking op alle misdrijven, dus ook de misdrijven die niet bij de politie zijn
aangegeven. Tabel 2.2 geeft de resultaten van `likelihood ratio'-toetsen van een aantal
veronderstellingen.
- De in subparagraaf 2.4.2 genoemde zes demografische, sociale en economische

kenmerken hebben gezamenlijk een te verwaarlozen effect op aangifte- en
verbaliseringsgedrag.

- Het ophelderingspercentage heeft daarnaast een te verwaarlozen invloed op genoemd
gedrag.

- De politiedichtheid, gedefinieerd als het politiepersoneel (in voltijdeenheden) per
oppervlakte-eenheid, heeft naast het eerste punt een te verwaarlozen effect op genoemd
gedrag.

Een kanttekening hierbij is dat de afbakening van de typen misdrijven in de
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slachtofferenquête soms duidelijk verschilt van die uit de politiestatistiek. Dit geldt
bijvoorbeeld heel sterk voor de categorie overige WvS-misdrijven, die in de
slachtofferenquête slechts exhibitionisme betreft. Tabel 2.2 vermeldt steeds twee
toetsgrootheden: deze hebben achtereenvolgens betrekking op de aangifte- en de
verbaliseringspercentages. 

Tabel 2.2 Resultaten van `likelihood ratio'-toetsen bij analyse aangifte- en verbaliseringspercentages, gemeenten
met gemeentepolitie, 1981a

opgenomen ie- gewelds- vernie- gekwal. eenv. overig, overig,
variabelen grens misdrijven lingen diefstal diefstal WvS WVW

5%-significant

6 demografische,
sociaal- economische
factoren aangifte 12,6 7,5 3,9 7,3 6,1 8,0 4,5

verbaliser
ing 12,6 1,6 13,2* 20,3* 7,1 9,4 1,4

6 factoren plus
ophelderings-
percentage aangifte 3,8 0,0 0,0 0,2 1,7 0,1 1,6

verbaliser
ing 3,8 0,7 0,6 0,0 1,5 3,0 2,6

6 factoren plus 
politiedichtheid aangifte 3,8 0,0 0,1 0,2 1,7 0,0 0,1

verbaliser
ing 3,8 0,7 3,7 0,0 2,7 4,4* 1,1

Op 5%-niveau significante toetsresultaten zijn met * aangegeven.a

Bron: CBS (ESM'82) SCP-bewerking

Tabel 2.2 laat zien dat bij het aangiftegedrag nergens systematische verbanden worden
gevonden met de in beschouwing genomen achtergrondkenmerken. Bij het
verbaliseringsgedrag is dit tot op zekere hoogte wel het geval: bij vernielingen en
gekwalificeerde diefstallen is een rol van de demografische en sociaal-economische
achtergrondkenmerken gezamenlijk aantoonbaar. Nadere analyse leert dat bij gekwalificeerde
diefstallen het verbaliseringspercentage afhankelijk is van de inkomenskarakteristieken van de
gemeente.39

Het ophelderingspercentage speelt naast de zes achtergrondkenmerken geen aantoonbare rol,
de politiedichtheid alleen bij de overige WvS-misdrijven. Nadere uitsplitsingen naar ernst van
de misdrijven tasten deze resultaten niet wezenlijk aan. Deze analyse geeft daarmee geen
aanwijzingen dat de filters van aangifte en verbalisering de volgende analyses van de
geregistreerde misdrijven verstoren, voor zover het de preventieve rol van opheldering betreft.
Wel kan de invloed van demografische en sociaal-economische kenmerken gedeeltelijk
selectiviteit in de politieregistratie weerspiegelen.

2.5.4 De analyse van alle typen criminaliteit op gemeenteniveau

De tabellen 2.3a en 2.3b geven allereerst enige kengetallen van de variabelen in de analyses.
Tabel 2.3a geeft de gemiddelden van de omvang van de zes onderscheiden typen criminaliteit
en kengetallen rond de opsporing en de bestraffing daarvan over de jaren 1983 en 1986
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gezamenlijk. Zie voor een analyse van regionale verschillen in criminaliteit ook Geerlof
(1989). De cijfers over opheldering en bestraffing hebben steeds uitsluitend betrekking op de
betreffende fase van het strafrechtelijk proces en zijn dus niet gecombineerd met de zevende
werking van eerdere fasen. Zo is het bestraffingspercentage gedefinieerd als het percentage
van door openbaar ministerie en rechter afgedane zaken waarbij transactie/bestraffing
plaatsvindt. De cijfers over gemiddelde boetes/transacties en gevangenisstraffen betreffen
alleen die zaken waarbij het tot transactie of straf is gekomen (zie ook § 2.4.4). Cijfers over
schuldigverklaring en strafmaat waren alleen beschikbaar voor het jaar 1985. Deze cijfers zijn
zowel voor 1983 als 1986 gebruikt.

Tabel 2.3a Kengetallen van de zes typen misdrijven, gemeenten met gemeentepolitie, 1983 en 1986a

gewelds- vernielingen gekwal. eenvoudige overig, overig, 
misdrijven diefstal diefstal WvS WVW

misdrijven per 1.000
inwoners per jaar 2,4 7,3 22,8 29,4 2,1 2,5b

ophelderingsperc. 65 15 23 16 69 39
bestraffingsperc. 40 26 35 31 30 61c

gevangenisstraf
(dagen) 116 1 40 5 31 1d e

boete (in gld.) 291 316 263 229 810 602d f

Gemiddelden van de in de analyse betrokken gemeenten (108 in 1983 en 128 in 1986). Gegevens overa

bestraffing zijn gebaseerd op 1985.
Betreft alleen geregistreerde misdrijven.b

Gegeven dat opheldering heeft plaatsgevonden. Inclusief transacties.c

Gegeven dat bestraffing of transactie plaatsvindt.d

Betreft het door de rechter uitgesproken onvoorwaardelijke deel van de straf.e

Inclusief transacties.f

De twee onderscheiden typen vermogensmisdrijven komen het meest frequent voor. Beide
typen te zamen maakten in 1986 78% van de totale door de gemeentepolitie geregistreerde
criminaliteit uit. De ophelderingspercentages liggen verreweg het hoogst bij de gewelds-
misdrijven en de overige WvS-misdrijven (respectievelijk 65% en 69%). Bij deze typen
misdrijven heeft er vaak een directe confrontatie tussen dader en slachtoffer plaatsgevonden,
waardoor de opsporing wordt vergemakkelijkt. Ook kan prioriteitsstelling bij de politie een
rol spelen (zie hiervoor § 4.4). Bij de vermogenscriminaliteit en vandalisme blijven de
ophelderingspercentages gemiddeld rond 20% steken. Prioriteitsstelling en bewijstechnische
redenenen werken eveneens door in het vervolgings- en bestraffingsproces. Bij
WVW-misdrijven en geweldsmisdrijven wordt relatief het meest gestraft, bij vandalisme het
minst. Alleen bij WVW-misdrijven komt het bij meer dan de helft van de zaken tot transactie
of schuldigverklaring door de rechter. Gemiddeld worden bij geweldsmisdrijven de zwaarste
gevangenisstraffen uitgedeeld, gevolgd door de gekwalificeerde diefstallen. Bij vernielingen
en WVW-misdrijven wordt relatief weinig gevangenisstraf gegeven. Bij eenvoudige
diefstallen is de gemiddelde financiële straf het lichtst, bij overige WvS-misdrijven
daarentegen het zwaarst. Aanvullende statistische kengetallen (standaardafwijkingen, minima,
maxima) van de in de tabel vermelde variabelen zijn te vinden in tabel B2.1. Deze laten zien
dat de variatie over de beschouwde gemeenten aanzienlijk is.

Tabel 2.3b geeft enige statistische kengetallen voor de in de analyse betrokken
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(2.31)

(2.32)

demografische, sociale en economische persoonskenmerken.

Tabel 2.3b Kengetallen persoonskenmerken, gemeenten met gemeentepolitie, 1983 en 1986 (n = 236)

gemiddelde standaard- minimum maximum
afwijking

jonge mannen per 1.000 inwoners 180 16 141 262
gescheiden mannen per 1.000
inwoners 14 5 3 35
werkloze mannen per 1.000 inwoners 34 14 7 69
aandeel lage inkomens per 1.000
inwoners 192 29 126 265a

niet-Nederlanders per 1.000 inwoners 37 22 0 124
gemiddeld inkomen per inwoner
(1.000 gld.) 11 1 9 15

Inkomensontvangers met een nettojaarinkomen (excl. kinderbijslag en individuele huursubsidie) onder 15.100a

gulden in 1984.

Ook deze demografische, sociale en economische variabelen vertonen aanzienlijke variatie
tussen de beschouwde gemeenten. Enkelvoudige correlaties tussen de variabelen in de analyse
worden vermeld in de tabellen B2.2.

Alleen de afzonderlijke verdeling is bekend, en niet de simultane verdeling van de
beschouwde persoonskenmerken over de bevolking van de gemeenten. Voor de empirische
analyse wordt "  in vergelijking (2.30) dan ook vereenvoudigd tot:i

met: * = 1/0, als persoon wel/niet tot groep i behoort.i

Met andere woorden: de verschillen in het nut dat aan een misdrijf wordt toegekend, zijn
optelbaar (additief separabel) in termen van de in de analyse betrokken groepsindelingen.
Deze veronderstelling is voor een empirische toepassing op mesoniveau noodzakelijk,
vanwege het ontbreken van gegevens over de combinatie van achtergrondkenmerken in de
bevolking op microniveau.
De in vergelijking (2.30) vermelde pakkans p wordt gesplitst in twee componenten: p  is de1

ophelderingsfractie en p  de bestraffingsfractie (de in subparagraaf 2.4.4 onder het eerste en2

het tweede punt genoemde factoren). Dan is vergelijking (2.30) te herschijven tot de geschatte
relatie:
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Dat is in woorden: de criminaliteit per hoofd van de bevolking in een regio is afhankelijk van
de fractie ingeslotenen (g), verschillende maten voor pakkans en straf (p , p , F en G), een van1 2

het jaar afhankelijk niveau (D ), het aandeel van verschillende bevolkingsgroepen (N /B) en83 i

het gemiddeld inkomen (Y).
Tabel 2.4 geeft de resultaten van de empirische analyse van formule (2.32) over de jaren 1983
en 1986. Het in de tabel vermelde insluitingseffect correspondeert met de in genoemde
vergelijking opgenomen T' en is te interpreteren als het aantal misdrijven dat een gevangene
in vrijheid zou hebben begaan.
De maten voor de preventieve effecten van bestraffing zijn, conform formule (2.32), steeds in
combinatie met de voorgaande fasen van opsporing en vervolging bezien.  De met *40

aangegeven coëfficiënten zijn significant op 5%-niveau.

Tabel 2.4 Analyse van geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners, gemeenten met gemeentepolitie, 1983 en
1986a

gewelds- vernielingen gekwal. eenvoudige overig, WVW
misdrijven diefstal diefstal WvSb b

b

insluitingseffect (T')        2,8 (3,6)*      295,0 (1,9)      121,6 (4,4)*     581,0 (4,3)*        4,7 (1,8) (1,9) 
     128,1

ophelderingsfractie (6' )1       -0,8 (1,8)       -5,7 (1,9)      -27,3 (2,1)*      -45,8 (3,0)*       -1,1 (2,7)*       -4,3 (6,1)*
bestraffingsfractie (6' )2

c       -4,4 (1,8)       18,3 (0,6)      -83,6 (1,0)      144,2 (1,9)        0,3 (0,2)        0,8 (0,3) 

gevangenisstraf (P')  d e        4,4 (1,8)      105,1 (0,1)      277,7 (0,7) (0,7)       -2,2 (0,3)       -4,1 (0,1) 
    1.312,9

boete/transactie (N')   d f        9,5 (1,7)      -76,0 (0,9)      291,6 (1,4)     -319,9 (1,6)        0,3 (0,6)        0,7 (0,2) 

constante (c' )1       -3,5 (2,4)*       12,4 (2,7)* (4,5)*      -91,6 (5,3)*       -1,1 (0,8)       -1,4 (0,9) 
    -102,7

jaar 1983 (c' )2       -0,2 (0,9)       -1,3 (2,4)*        1,3 (0,5)        5,2 (2,4)*        0,0 (0,1)       -0,2 (0,9) 
jonge mannen p.c. (*' )1        8,6 (2,0)*        0,5 (0,0)      177,7 (2,7)*     209,9 (4,1)*        5,7 (1,3)        4,9 (1,0) 
gescheiden mannen
p.c. (*' )2      125,4 (5,2)*      166,1 (2,5)* (7,4)* (4,7)*       59,2 (2,8)*      20,3 (0,8) 

    2.824,0      1.320,4

werkloze mannen p.c.
(*' )3       22,4 (2,4)*       45,2 (1,6)      276,0 (2,3)*       15,3 (0,1)       11,4 (1,3) (2,7)*

      28,3

fractie laag-inkomensgr.
(*' )4

g        7,4 (2,2)*       -6,6 (0,6)       83,3 (1,7) (4,5)*        5,0 (1,6)        0,7 (0,2) 
       183,8

niet-Nederlanders p.c.
(*' )5       22,8 (5,4)*        1,2 (0,1)      -74,9 (1,3)      138,8 (2,9)*        5,8 (1,5) (3,7)*

      17,7

gemiddeld inkomen p.c.
($')f        0,1 (0,6)       -0,6 (1,9)        4,2 (3,6)*        2,6 (2,4)*        0,1 (0,6)        0,2 (2,2)*

aantal waarnemingen 236 236 236 236 236 234 h

R 0,71 0,25 0,73 0,53 0,32 0,63 2

Durbin-Watson 1,77 1,87 1,87 1,77 1,73 1,61 i

Zie voor bijzonderheden over de schatting bijlage B2.2. Met * aangegeven coëfficiënten zijn significant opa

5%-niveau. Tussen haakjes t-waarden. Groepsaandelen zijn steeds per capita (p.c.).
Geschat na weging op basis van inwonertal (zie bijlage B2.2). R  berekend op grond van ongewogenb 2

waarnemingen; Durbin-Watson berekend op grond van gewogen waarnemingen.
Gecumuleerd met ophelderingsfractie.c

Gecumuleerd met ophelderings- en bestraffingsfractie.d

In jaren.e

In duizenden guldens.f

Dat wil zeggen inkomensontvangers met een nettojaarinkomen (excl. kinderbijslag en individueleg

huursubsidie) onder 15.100 gulden in 1984.
108 in 1983 en 128 in 1986.h

Waarnemingen gesorteerd op inwonertal.i
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De opgenomen factoren verklaren tussen 25% en 73% van de variantie in criminaliteits-
niveau. Uitschieters naar boven (meer dan 70%) zijn de gekwalificeerde diefstallen en de
geweldsmisdrijven. Ook bij de WVW-misdrijven en de eenvoudige diefstallen ligt de
verklaringsgraad echter boven de 50%. Relatief laag is de verklaringsgraad van vernielingen
(25%). Dit misdrijf kent relatief een groot `dark number', zodat registratie-effecten de analyse
hier kunnen vertroebelen. De behoorlijke verklaringsgraad bij geweldsmisdrijven en
WVW-misdrijven suggereert dat het afwegingsmodel dat aan de geschatte vergelijkingen ten
grondslag ligt, niet alleen toepasbaar is op misdrijven in de vermogenssfeer.
Voor zover de onderscheiden demografische, sociale en economische kenmerken een (op
5%-niveau) significante rol spelen, hebben zij het op grond van de literatuur verwachte teken.
De analyses van de geweldsmisdrijven en de twee typen vermogensmisdrijven geven in dit
opzicht de duidelijkste resultaten. Een groter aandeel van jonge of gescheiden mannen of meer
rijkdom in de gemeente (gemeten via een hoger gemiddeld inkomen) gaat gepaard met een
groter aantal vermogensmisdrijven. Meer werkloosheid gaat samen met meer gekwalificeerde
diefstallen. Gemeenten met een hoger aandeel van lagere inkomensgroepen of
niet-Nederlanders laten daarentegen meer eenvoudige diefstallen zien. Het aandeel van
gescheiden mannen in de gemeente hangt eveneens sterk samen met het aantal
geweldsmisdrijven, vernielingen en overige WvS-misdrijven. Gemeenten met meer werkloze
mannen kennen tevens meer geweldsmisdrijven en WVW-misdrijven. Hetzelfde geldt voor
gemeenten met een groter aandeel niet-Nederlanders. Zoals reeds in subparagraaf 2.4.3 is
toegelicht, zijn deze relaties niet direct causaal te interpreteren op microniveau (het niveau
van individuen).
De relatie tussen gemiddeld inkomen, inkomensongelijkheid en criminaliteit heeft al vele
auteurs beziggehouden (Van Tulder 1985: 58; Van Dijk 1991). In het vorenstaande werd
naast het gemiddeld inkomen ook het aandeel van lage inkomensgroepen in de analyse
betrokken. Een zuiverder maatstaf voor de inkomensongelijkheid is de Theil-coëfficiënt (Van
der Hoek 1985: 103).  In een aanvullende analyse is daarom het aandeel van de lage41

inkomensgroepen vervangen door deze Theil-coëfficiënt. Deze analyse bevestigt het beeld uit
tabel 2.4. De gevonden relatie is tweeledig: zowel een hoger gemiddeld inkomen als een
grotere inkomensongelijkheid gaat, onder overigens gelijke omstandigheden, gepaard met
meer criminaliteit. Dit geldt met name voor misdrijven in de vermogenssfeer. Ook tussen
inkomensongelijkheid en geweldscriminaliteit bestaat echter een relatie.

Slechts bij twee typen misdrijven is, naast de in beschouwing genomen factoren, een
trendmatige ontwikkeling tussen 1983 en 1986 zichtbaar; bij vernielingen is sprake van een
stijgende trend (de 1983-dummy is hier negatief, dus het niveau in 1983 is lager dan in
1986). Bij eenvoudige diefstallen is een dalende trend waarneembaar.

Op het gebied van opsporing en bestraffing wijzen de in de tabel vermelde uitkomsten op
significante effecten in twee opzichten.
- Het ophelderingspercentage vertoont een significant negatieve samenhang met de

geregistreerde criminaliteit bij de gekwalificeerde en de eenvoudige diefstallen, de overige
WvS-misdrijven en de WVW-misdrijven.

- Bij de geweldsmisdrijven en de twee typen diefstallen wordt een insluitingseffect
gevonden. De coëfficiënten suggereren dat de voor deze typen misdrijven ingesloten
gevangenen in vrijheid gemiddeld per jaar respectievelijk bijna 3 geweldsmisdrijven,
ruim 100 gekwalificeerde diefstallen of bijna 600 eenvoudige diefstallen zouden hebben
gepleegd. Het gaat daarbij steeds om geregistreerde misdrijven.
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Deze schattingen laten zich enigszins vergelijken met onderzoek naar de criminele
carrières van verdachten of gevangenen. Onderzoek onder 106 verdachten van
woninginbraak en voor dit delict ingeslotenen leverde een gemiddelde van circa 180
inbraken per persoon (Van Burik et al. 1991; Bureau Van Dijk et al. 1991). Om een
aantal redenen zijn de cijfers niet direct vergelijkbaar.  Beide onderzoeken wijzen echter42

op een hoge delictfrequentie onder gepakte inbrekers. Engels onderzoek levert een
vergelijkbare conclusie (Bennett en Wright 1984: 9). Ook bij andere typen misdrijven is
dit patroon zichtbaar (Van der Eshof en van der Heijden 1990; Block en Van der Werff
1991).

In principe geeft de verhouding tussen de coëfficiënten van gevangenisstraf en boete
aanwijzingen voor de monetaire equivalentie van een gevangenisstraf. Gezien de weinig
significante effecten van de twee typen straf zijn echter geen conclusies in deze richting te
trekken.43

De stabiliteit van de relaties en het (gezamenlijk) effect van de verschillende maten van
opsporing en bestraffing zijn nader geanalyseerd via een aantal `likelihood ratio'-toetsen.
Achtereenvolgens is getoetst of bij de analyse:
- de relaties stabiel zijn over de jaren 1983 en 1986, dat wil zeggen slechts verschillen in

het (via de jaar-dummy) gemeten niveau;
- alle maten voor preventieve effecten (opheldering, bestraffing en strafmaat) gezamenlijk

geen rol spelen;
- de gezamenlijke effecten van ophelderings- en bestraffingspercentage geen rol spelen,

zodat alleen het preventieve effect van de gecumuleerde gemiddelde strafmaat overblijft;
in termen van het eerdere model betekent deze veronderstelling dat er sprake is van
risiconeutraal gedrag van potentiële delinquenten.

Daarnaast komt de veronderstelde onafhankelijkheid van de waardering van boete en
gevangenisstraf en het inkomen van de daders (zie formule 2.20) aan de orde. Daartoe wordt
getoetst of:
- de effecten van de strafmaat, gedifferentieerd naar boete en gevangenisstraf, verschillen

tussen gemeenten met een relatief laag en gemeenten met een relatief hoog aandeel van
lage inkomensgroepen.  Daartoe is bekeken of een kruisterm tussen genoemde variabelen44

een significante bijdrage aan het model levert.
Ten slotte wordt de hypothese getoetst dat:
- het insluitingseffect (de coëfficiënt T' in het model) onafhankelijk is van het

insluitingspercentage; deze veronderstelling lag ten grondslag aan het boven
gemodelleerde insluitingseffect. Daartoe is bekeken of het insluitingseffect bij gemeenten
met een meer dan gemiddeld insluitingspercentage afwijkt van dat bij andere gemeenten.

Tabel 2.5 geeft de toetsresultaten. Een * geeft aan dat het toetsresultaat significant is op
5%-niveau.

Tabel 2.5 Resultaten van `likelihood ratio'-toetsen bij analyse geregistreerde criminaliteit, gemeenten met
gemeentepolitie, 1986a

hypothese - gewelds- vernie- gekwal. eenv. overig WVW
5%-significantie

grens misdrijven lingen diefstal diefstal WvS

relatie stabiel over 1983 19,7 7,5 5,2 14,5 11,5 6,0 10,0 
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preventieve maten spelen
geen rol 9,5 12,0* 11,3* 11,4* 15,7* 10,9* 164,9*
opheldering en bestraffing
spelen geen preventieve
rol 6,0 9,3* 3,8 9,0* 10,0* 9,1* 46,2*
er is geen relatie tussen
effect strafmaat en
aandeel
laag-inkomensgroepen 6,0 2,8 3,7 25,6* 8,4* 1,3 5,3 
het insluitingseffect hangt
af van het percentage
insluitingen 3,8 1,1 2,0 4,3* 0,0 0,6 4,5*

Op 5%-niveau significante toetsresultaten zijn met * aangegeven. In dat geval wordt de in de linkerkoloma

genoemde hypothese verworpen.

De hypothese dat de relaties over de jaren 1983 en 1986, op een niveauverschil na, hetzelfde
zijn, wordt nergens verworpen. De gezamenlijke maten voor preventieve effecten
(opheldering, bestraffing en strafmaat) spelen bij alle zes typen misdrijven een significante
rol: ook bij die typen misdrijven waar de afzonderlijke componenten geen significant effect
hadden, geweldsmisdrijven en vernielingen (zie tabel 2.4), bestaan wel degelijk aanwijzingen
voor afschrikkingseffecten. Bij alle typen misdrijven, behalve vernielingen, blijkt daarbij van
een afzonderlijke rol van opheldering en bestraffing (naast de cumulatieve strafmaat) sprake.45

Bij de twee enige typen misdrijven met een significant effect van het aandeel van lage
inkomensgroepen (de beide typen diefstallen) suggereert de laatste toets dat ook het effect van
de strafmaat hier niet geheel los van kan worden gezien. Nadere analyse laat zien dat met
name boetes een sterker effect lijken te hebben naarmate het aandeel van de lagere
inkomensgroepen groter is. Bij gevangenisstraf is geen duidelijk verschil waarneembaar.  De46

laatste toets geeft bij gekwalificeerde diefstallen en bij WVW-misdrijven duidelijke
aanwijzingen dat het insluitingseffect afhankelijk is van de insluitingsfractie. Nadere analyse
laat zien dat de onderlinge verschillen bij gekwalificeerde diefstallen tussen gemeenten met
een insluitingsfractie boven en onder het gemiddelde niet erg sterk zijn.  Bij47

WVW-misdrijven werd in de eerdere analyse geen significant insluitingseffect gevonden.
Nadere analyse laat zien dat een insluitingseffect speciaal optreedt bij gemeenten met een
hogere insluitingsfractie.

De gehanteerde maten van opsporing en bestraffing variëren naar gemeentegrootte. Zo liggen
ophelderingspercentages voor zware criminaliteit het laagst in grotere gemeenten (zie tabel
4.4), terwijl voor de strafmaat het omgekeerde geldt (zie tabel 4.5). Verschillen in
criminaliteit tussen gemeenten van verschillende grootte die samenhangen met niet expliciet
gemodelleerde maatschappelijke verschillen, zouden in het model ten onrechte aan verschillen
in opsporing en bestraffing worden toegeschreven. Daarom is geanalyseerd wat de gevolgen
zijn van opneming van enige dummy-variabelen voor gemeenten in verschillende
grootteklassen. De effecten van deze toevoeging op de geschatte effecten van der maten van
opsporing en bestraffing blijken marginaal te zijn.

De geringe preventieve rol van bestraffing en strafmaat kan op twee manieren worden
geïnterpreteerd. In termen van het eerder gepresenteerde model geven de resultaten aanwijzing
voor een risicozoekend gedrag van potentiële delinquenten ten aanzien van straf. De negatieve
coëfficiënt van de term met de enkelvoudige ophelderingsfractie (6'  in formule (2.32)) geeft1
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hiervoor aanwijzing (zie § 2.3.3).
Een ander verklaring kan worden gevonden in de lage ophelderingspercentages (zie tabel
2.3a), aangevuld met een onderzoek van Harsanyi (1986). Deze betoogt dat personen het
beslissingsproces vereenvoudigen door enigszins onzekere uitkomsten in zekerheid te
vertalen: een potentiële delinquent zal dan bij een lage pakkans de mogelijke gevolgen van
bestraffing en strafmaat niet meer in beschouwing betrekken.

Voor de drie typen misdrijven waarbij een insluitingseffect is gevonden, valt te schatten hoe
veel groter de criminaliteit zonder de insluiting van daders zou zijn geweest. Deze schatting
komt (gemiddeld over de gemeenten) uit op: 22% bij geweldsmisdrijven, 62% bij
gekwalificeerde diefstallen en 16% bij de eenvoudige diefstallen.
Met name bij gekwalificeerde diefstallen is het insluitingseffect dus aanzienlijk, ook in
vergelijking met de eerder vermelde schattingen uit de Verenigde Staten (zie § 2.2.5). Daarbij
speelt uiteraard een rol dat de ingesloten daders over het algemeen de zwaarste gevallen uit
het criminele milieu betreffen. Zo is bekend dat veel inbraken door een kleine kern van
regelmatige inbrekers worden gepleegd (OM 1990). Zweeds empirisch onderzoek geeft
hetzelfde beeld voor een wijd scala aan misdrijven: binnen een cohort Zweedse jonge mannen
bleek 5% van de personen verantwoordelijk voor 62% van alle criminaliteit van de groep
(Stattin en Magnusson 1991). Enige simulaties bevestigen dat een dergelijk insluitingseffect
zeer wel kan optreden onder veronderstellingen die consistent zijn met beschikbare
empirische gegevens (zie bijlage B2.4).  48

Deze uitkomst mag, zeker in het licht van de internationaal gezien geringe populatie
gedetineerden in ons land, verrassend heten (vgl. Van Ruller 1993a: 345). Daarbij past de
kanttekening dat in de afgelopen twintig jaar de groep daders die een gevangenisstraf
opgelegd krijgen, steeds verder is beperkt, waarbij de duur van deze gevangenisstraffen is
gestegen (zie bijvoorbeeld SCP 1994: 86-89). Het is daarom waarschijnlijk dat
gevangenisstraffen langzamerhand beperkt zijn tot de zwaarste en buiten de gevangenis
frequent recidiverende delinquenten.
Deze resultaten wijzen dus op een effect op gemeentelijke verschillen in criminaliteit van
variabelen die door politie en justitie kunnen worden beïnvloed. De vraag rijst welk deel van
de in totaal door het model verklaarde verschillen samenhangen met gemeentelijke verschillen
in het optreden van politie en justitie en in hoeverre daarbij niet door politie en justitie te
beïnvloeden demografische, sociale en economische kenmerken van de gemeente een rol
spelen. Met andere woorden: welk deel van de verklaarde variantie is toe te schrijven aan
variabelen die te maken hebben met beleidsinstrumenten in de sfeer van opsporing en
bestraffing, en welk deel kan worden toegeschreven aan de maatstaven voor de
demografische, sociale en economische kenmerken? 
Tabel 2.6 geeft daarvoor een indicatie: de tabel vermeldt de verklaringsgraad (R ) van:2

- een model met louter demografische, sociale en economische kenmerken;
- een model met daarnaast ook de preventieve maten van het optreden van politie en

justitie;
- een model met bovendien nog het insluitingseffect; 
- een model met uitsluitend de preventieve maten en het insluitingseffect, dus exclusief de

demografische, sociale en economische kenmerken.

Tabel 2.6 Verklaringsgraad van groepen variabelen, gemeenten met gemeentepolitie, 1983 en 1986a

gewelds- vernie- gekwal. eenv. overig, WVW
misdrijven lingen diefstal diefstal WvS
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demografische, sociale en
economische variabelen 0,66 0,19 0,62 0,43 0,27 0,12
bovendien: preventieve maten
opsporing en bestraffing 0,68 0,23 0,66 0,47 0,31 0,61
bovendien: insluitingeffect 0,71 0,25 0,73 0,53 0,32 0,63
waarvan louter preventieve maten
en insluitingseffect 0,17 0,12 0,21 0,03 0,06 0,51

Zie voor bijzonderheden over schatting bijlage B2.2. De verklaringsgraad is steeds gebaseerd op dea

ongewogen waarnemingen.

Het grootste deel van de verklaarde variantie in de gemeentelijke criminaliteitsniveaus is toe
te schrijven aan de demografische, sociale en economische variabelen in het model. Deze
variabelen verklaren 12% (WVW-misdrijven) tot 66% (geweldsmisdrijven) van de totale
variantie. De variabelen rond pakkans en strafmaat verhogen de verklaarde variantie
gemiddeld slechts met nog enkele procentpunten. Een duidelijke uitzondering vormen de
WVW-misdrijven, waarbij het grootste deel van de verklaarde variantie aan de preventieve
maten (met name het ophelderingspercentage; zie tabel 2.4) moet worden toegeschreven. Bij
de gewelds- en de vermogensmisdrijven draagt het insluitingseffect meer bij aan de verklaarde
variantie dan de preventieve maten. Zo verklaart het insluitingeffect 7 procentpunt van de in
het volledige model in totaal verklaarde variantie bij gekwalificeerde diefstallen, de
preventieve maten verklaren te zamen 4 procentpunt. Bij vernielingen, overige
WvS-misdrijven en WVW-misdrijven is het omgekeerde het geval.

Aanvullende analyses van factoren die de gelegenheid kunnen beïnvloeden (zie § 2.4.6) geven
wisselende resultaten. De intensiteit van het uitgaansgedrag, gemeten via het aantal bioscopen
en horecavestigingen levert geen belangrijke bijdrage.  Wel blijkt de omvang van het49

motorvoertuigenpark per capita in een aantal gevallen een samenhang met de criminaliteit te
vertonen.  De hier gepresenteerde resultaten worden hierdoor echter niet wezenlijk beïnvloed.50

2.5.5 De analyse van alle typen criminaliteit op COROP-niveau

Al eerder kwam de mogelijkheid van regionale `spill over'-effecten aan de orde: verschillen in
ophelderingspercentages tussen gemeenten zouden kunnen leiden tot een verplaatsing van
criminaliteit van de ene gemeente naar de andere. In dat geval zouden de vorenstaande, via
een analyse van gemeenten gevonden effecten een overschatting geven van de
afschrikkingseffecten van hogere ophelderingspercentages en andere preventieve maten op de
totale (nationale of regionale) criminaliteit. Tevens zou het effect van demografische, sociale
en economische variabelen kunnen worden versluierd, doordat daders en slachtoffers elkaar
buiten de eigen woongemeente ontmoeten.
Een indruk van het belang van deze effecten geeft een analyse op het niveau van 40
COROP-gebieden, waarin Nederland kan worden verdeeld (zie bijvoorbeeld CBS 1993b: 19,
219). Daartoe zijn de gegevens van de gemeenten met gemeentepolitie die in hetzelfde
COROP-gebied liggen geaggregeerd. Gemiddeld bevat een COROP-gebied meer dan drie
gemeenten met gemeentepolitie. Op dit regionale niveau zullen eventuele `spill over'-effecten
geringer zijn dan op gemeentelijk niveau. Verdergaande aggregatie of selectie van specifieke
COROP-gebieden zou het aantal waarnemingen te sterk beperken. 
Het ontbreken van gegevens van tussenliggende, door de rijkspolitie beheerde, landelijke
gebieden, beperkt overigens de mogelijkheden van deze analyse enigszins. Wel moet worden
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bedacht dat circa 80% van de landelijke criminaliteit plaatsvindt in door de gemeentepolitie
beheerde gebieden. 

Tabel 2.7 geeft de resultaten. Enige bijzonderheden over de schattingsprocedure staan
vermeld in bijlage B2.

Tabel 2.7 Analyse van geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners, COROP-gebieden, gemeenten met
gemeentepolitie, 1983 en 1986a

gewelds- vernielingen gekwal. eenvoudige overig, WVW
misdrijven diefstal diefstal WvS

insluitingseffect (T')        2,6 (1,8)      649,0 (1,3)      167,9 (3,3)*       41,8 (0,7) (2,0)* (1,0) 
      10,7       78,7

ophelderingsfractie
(6' )1       -1,4 (1,0)      -24,0 (2,7)*       30,0 (0,8)      -50,5 (1,7)       -2,0 (3,0)* (2,7)*

      -5,2

bestraffingsfractie
(6' )2

b       -0,6 (0,1)       56,2 (0,8) (2,2)*       -0,2 (0,0)        0,1 (0,1)        2,1 (0,3) 
    -338,7

gevangenisstraf (P')  c d       -2,3 (0,3) (0,6) (1,5) (1,5)       18,2 (1,4) (0,7) 
    1.409,4     1.162,4     3.794,2      -78,8

boete/transactie (N')   c e       -1,2 (0,1)     -133,9 (0,7)      161,6 (0,5)     -285,3 (0,9)        0,8 (1,3) (0,4) 
      -4,7

constante (c' )1       -7,5 (1,8)       13,5 (1,1)      -82,1 (1,8) (2,6)*        4,2 (1,6)        1,8 (0,4) 
    -103,1

1983 (c' )2       -0,5 (1,1)       -1,8 (1,5)       10,7 (2,0)*        1,4 (0,3)        0,1 (0,4)        0,0 (0,1) 
jonge mannen p.c.
(*' )1

      18,9
(2,1)*       31,8 (1,0)      194,7 (1,5)      293,6 (2,9)*        0,8 (0,1)        3,9 (0,4) 

gescheiden mannen
p.c. (*' )2       79,7 (1,2)       71,9 (0,4) (4,9)*      202,3 (0,3) (2,0)*       3,9 (0,1) 

    4.482,9       70,0

werkloze mannen p.c.
(*' )3       17,0 (0,8)       35,4 (0,5)     -106,0 (0,4)      111,2 (0,5)       -0,4 (0,0) (1,6) 

      36,1

fractie
laag-inkomensgr. (*' )4

f        0,3 (3,0)*        0,0 (0,1)        2,4 (2,0)*        1,3 (1,3)        0,1 (1,5) (0,8) 
      -0,1

niet-Nederlanders p.c.
(*' )5

      31,7       14,2
(3,9)*      -19,5 (0,7)       98,6 (1,0)       17,4 (0,2) (2,4)*       6,7 (0,8) 

gemiddeld inkomen
p.c. ($')e        0,0 (0,1)       -0,7 (0,7)       -2,4 (0,7)        5,4 (1,6)       -0,4 (1,8)        0,2 (0,4) 

aantal waarnemingen 77 77 77 77 77 77 g

R 0,77 0,31 0,88 0,51 0,53 0,58 2

Durbin-watson 1,60 1,21 1,90 1,66 1,85 1,83 h

Zie voor bijzonderheden over schatting bijlage B2.2. Met * aangegeven coëfficiënten zijn significant opa

5%-niveau. Tussen haakjes t-waarden. Groepsaandelen zijn steeds per capita (p.c.).
Gecumuleerd met ophelderingsfractie.b

Gecumuleerd met ophelderings- en bestraffingsfractie.c

In jaren.d

In duizenden guldens.e

Dat wil zeggen inkomensontvangers met een nettojaarinkomen (excl. kinderbijslag en individuelef

huursubsidie) onder 15.100 gulden in 1984.
37 in 1983 en 40 in 1986.g

Waarnemingen gesorteerd op bevolkingsdichtheid.h

Hoewel minder vaak significant, corresponderen de gevonden effecten van demografische,
sociale en economische variabelen globaal met die in de analyse op gemeentelijk niveau
(tabel 2.4). Samenhang van de geregistreerde criminaliteit met demografische, sociale en
economische variabelen is slechts in sommige gevallen aantoonbaar. 
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Ook afschrikkings- en insluitingseffecten zijn minder vaak aantoonbaar dan bij de analyse op
gemeenteniveau. Bij gekwalificeerde diefstallen en overige WvS-misdrijven worden
insluitingseffecten gevonden. Het ophelderingspercentage vertoont een aantoonbaar
afschrikkingseffect bij vernielingen en de overige WvS en WVW-misdrijven. Bij
gekwalificeerde diefstallen laat het percentage schuldigverklaringen een aantoonbaar
afschrikkingseffect zien. Nadere analyse laat zien dat bij vernielingen, eenvoudige diefstallen,
de overige WvS-misdrijven en de WVW-misdrijven, een aantoonbaar effect optreedt van de
vier preventieve maatstaven gezamenlijk.
In de volgende subparagraaf zullen de op COROP-niveau gevonden afschrikkingseffecten
worden vergeleken met die op gemeentelijk niveau.

2.5.6 Elasticiteiten

Het voorgaande levert aanwijzingen voor het bestaan van afschrikkingseffecten van opsporing
over een breed scala van misdrijven. Daarbij passen wel de kanttekeningen uit de
subparagrafen 2.2.5 en 2.4.5: door de interactie met het produktieproces van de politie
kunnen vertekeningen ontstaan. In paragraaf 4.7 komen de afschrikkingseffecten binnen een
meer uitgebreid model dan ook opnieuw aan de orde.
Gezien de lineaire modelstructuur zijn de gevonden effecten voor de verschillende typen
misdrijven niet in relatieve zin te interpreteren. Daarom zijn de gevonden effecten
omgerekend naar elasticiteiten rond de gemiddelde waarden in de steekproef. Deze in tabel
2.8 vermelde elasticiteiten geven aan wat het geschatte afschrikkingseffect is op de
criminaliteit (in procenten) van een verhoging van het ophelderingspercentage met 1%.51

Teneinde een zuiver beeld te krijgen van het afschrikkingseffect, los van het insluitingseffect,
is bij deze berekening het insluitingspercentage constant verondersteld.
Ter vergelijking komen de via de analyses op COROP-niveau gevonden ophelderings-
elasticiteiten aan de orde. Vergelijking met de elasticiteiten op gemeenteniveau levert
aanwijzingen voor het bestaan van eventuele `spill over'-effecten.
Ten slotte geeft de tabel de insluitingselasticiteit, dat is het effect van een 1% hoger
insluitingspercentage, geschat op basis van de resultaten van de analyse op gemeentelijk
niveau uit tabel 2.4.52

Let er wel op dat de elasticiteiten betrekking hebben op ophelderings- en
insluitingspercentages, dat wil zeggen op de verhouding tussen het aantal ophelderingen dan
wel ingeslotenen en de criminaliteit. Omdat een hoger ophelderings- of insluitingspercentage
gepaard gaat met een lagere criminaliteit, zal een verschil van 1% in termen van deze
percentages samengaan met een verschil in het absolute aantal ophelderingen dan wel
insluitingen van minder dan 1%.

Tabel 2.8 Afschrikkings- en insluitingselasticiteiten van criminaliteit, gemeenten met gemeentepolitie, 1983 en
1986a

gewelds- vernie- gekwal. eenv. overig, WVW
misdrijven lingen diefstal diefstal WvSa

afschrikkingselasticiteit
ophelderingen,      -0,13      -0,30
gemeenten -0,20 (2,7)*      -0,15 (2,9)* (2,7)*     -0,09 (1,8) (3,2)* -0,52 (15,7)*
afschrikkingselasticiteit
ophelderingen,      -0,34
COROP-geb. -0,36 (2,4)*      -0,34 (2,9)*     -0,14 (1,9)      -0,27 (3,4)* (2,8)* -0,62 ( 7,5)*
insluitingselasticiteit,      -0,38
gemeenteniveau  -0,18 (4,4)*      -0,03 (2,0) (7,2)*      -0,14 (5,0)*     -0,06 (1,9) -0,06 ( 2,0)*
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Berekend rondom de gemiddelde criminaliteit en insluitingspercentages in de steekproef. Tussen haakjesa

t-waarden. Op 5%-significante effecten (via t-toets) zijn met een * aangegeven. 

De grootste afschrikkingselasticiteit van de criminaliteit wordt in de analyse over de jaren
1983 en 1986 gevonden bij de WVW-misdrijven (circa -0,5). Bij de andere typen
criminaliteit ligt deze elasticiteit rond -0,1 à -0,3. De effecten van een verhoging van het
aantal ophelderingen op de criminaliteit kunnen ook op een andere manier in beeld worden
gebracht. Zo is te schatten hoeveel geregistreerde misdrijven kunnen worden voorkomen door
de opheldering van één extra misdrijf. Bij vernielingen en WVW-misdrijven leidt één extra
opgehelderd misdrijf volgens de schatting tot de afschrikking van circa één geregistreerd
misdrijf. Bij de overige criminaliteit ligt deze verhouding anders: daar leidt een extra
opheldering tot de afschrikking van minder dan een half geregistreerd misdrijf.
De analyse op COROP-niveau geeft nergens lagere (eerder hogere) afschrikkingseffecten te
zien dan de analyse op gemeentelijk niveau. Dit vormt een aanwijzing dat bij de grotere
gemeenten het belang van bovengemeentelijke `spill over'-effecten slechts bescheiden is.  De53

`spill over'-effecten die eerder werden gevonden (zie Mehay 1977), hadden betrekking op
wijken binnen gemeenten.
De insluitingselasticiteit is, voor zover significant, het hoogst voor gekwalificeerde diefstallen
(circa -0,4). Bij geweldsmisdrijven en eenvoudige diefstallen schommelt deze elasticiteit rond
de -0,1 à -0,2.
Het zij benadrukt dat de hier vermelde ophelderingselasticiteiten alleen het afschrikkingseffect
weergeven. Een verhoging van het aantal ophelderingen zal echter ook een insluitingseffect
hebben: bij benadering is de totale ophelderingselasticiteit op gemeenteniveau de som van de
op de bovenste en onderste regels genoemde afschrikkings- en insluitingseffecten. Dit
gecombineerde effect laat zich vergelijken met elders in de literatuur geschatte
ophelderingselasticiteiten die meestal zowel afschrikkings- als insluitingseffecten omvatten.
Zo komen deze gecombineerde effecten redelijk overeen met de in Van Tulder (1985; -0,4 tot
-0,8) en de internationale literatuur gevonden elasticiteiten (zie tabel 2.1).
In hoofdstuk 7 zullen de gevolgen van mogelijke veranderingen in ophelderingspercentages of
strafmaat via simulaties nader aan de orde komen.

2.6 Een model voor vermogensmisdrijven

2.6.1 Verbale beschrijving

Het tweede model in dit hoofdstuk is een afwegingsmodel voor vermogensmisdrijven in
financiële termen. Een individu weegt de verschillende mogelijkheden af van het verkrijgen
van inkomen uit verschillende illegale bronnen.  Een eventuele gevangenisstraf waardeert hij54

louter in termen van het daardoor misgelopen legale inkomen.  Het individu streeft naar55

maximaal nut in termen van tijdsbesteding en consumptie. De optimale tijdsbesteding aan
illegale activiteiten is dan afhankelijk van de verwachte opbrengst van verschillende typen
activiteiten en het inkomen uit legale activiteiten. De verwachte opbrengst bij illegale
activiteiten is daarbij het saldo van de waarde van het gestolen goed en de te verwachten straf.
Aggregatie over de bevolking levert het totale aanbod van illegale activiteiten op. Daarbij
wordt een rechtevenredig verband verondersteld tussen de tijdsbesteding aan illegale
activiteiten en het daaruit resulterende aantal misdrijven.
Opnieuw is rekening gehouden met een insluitingseffect: sommige personen zitten opgesloten
en worden er zo van weerhouden om misdrijven te begaan.
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(2.33)

2.6.2 Formele beschrijving

Het hier gepresenteerde formele model is geïnspireerd door Heineke (1978b). Er zijn twee
belangrijke verschillen met het voorgaande model in de voorliggende studie: de afweging van
kosten en baten van misdrijven vindt geheel plaats in financiële termen en er wordt rekening
gehouden met mogelijke substitutie tussen verschillende typen misdrijven.
In het oorspronkelijke model van Heineke verdeelt elk individu zijn tijd over n manieren om
in zijn levensonderhoud te voorzien: op legale wijze, en via n-1 mogelijke typen
vermogensmisdrijven. Merk op dat hier de beslissing om misdrijven te begaan niet wordt
gedefinieerd als een alles-of-niets-beslissing. Vergelijk de discussie in Heineke (1978a: 28). 
In de volgende paragrafen is het uitgangspunt dat de tijdsbesteding aan het verkrijgen van
legale inkomsten, alsmede de hoogte van deze legale inkomsten voor het individu gegeven
zijn. Het opnemen van een expliciete afweging tussen tijdsbesteding aan het verwerven van
legale inkomsten enerzijds en illegale inkomsten anderzijds lijkt onrealistisch. Het zou
namelijk betekenen dat een individu dat kiest voor legale inkomensverwerving hierin ook
direct zou slagen (vgl. Van Eck en Kazemier 1989: 166). In het jaar van analyse (1986) was
er echter sprake van een aanzienlijke omvang van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid; de
mogelijkheden om via tijdsbesteding aan legale arbeid inkomsten te verwerven waren daarom
voor een aanzienlijk aantal individuen beperkt. 
Dit gegeven klemt te meer, daar de empirische toepassing van het model niet op het
microniveau van individuen, maar op het mesoniveau van gemeenten plaatsvindt. Op dit
niveau kan een afwegingsmodel tussen legale en illegale tijdsbesteding aan de vraagzijde van
de arbeidsmarkt geen adequaat beeld geven van de determinanten van de omvang van legale
arbeid. Het is onwaarschijnlijk dat in het jaar van analyse de vrijwillige beslissing om zich
niet aan te bieden op de legale arbeidsmarkt maar op andere wijze in het levensonderhoud te
voorzien, in Nederland bepalend was voor de omvang van de werkloosheid op regioniveau.
Een analyse van de deelname van de bevolking aan het legale arbeidsproces valt buiten het
bestek van deze studie.

Voor een toepassing op mesoniveau is het model van Heineke daarom als volgt aangepast. De
individuele werkgelegenheidssituatie en het verworven legale inkomen worden als exogeen
(gegeven) beschouwd. Het individu kan kiezen uit n manieren om dit legale inkomen op
illegale wijze aan te vullen. Ofwel: hij kan tijd steken in het begaan van n typen misdrijven. 

Definieer nu de verwachte bruto opbrengst per misdrijf van type i als w , de verwachtei

pakkans als p  en de straf die kan worden verwacht bij gepakt worden, als S , dan is dei i

verwachte netto-opbrengst per misdrijf van type i:

met: V(S )  - het financiële equivalent van de verwachte straf per misdrijf van type i,i

i=2,..,n.

Merk op dat de modelformulering inhoudt dat het individu risiconeutraal is. Pakkans en
strafmaat zijn uitwisselbaar in hun effect op de te verwachten netto-opbrengst van het
misdrijf. Slechts deze opbrengst speelt in de afweging van het individu een rol.
Merk tevens op dat genoemde pakkans en straf per misdrijf gelden. Via de veronderstelling
dat elk misdrijf van type i aan tijd c  kost, geldt voor de verwachte opbrengst van misdrijveni

van type i per tijdseenheid:
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(2.34)

(2.35)

(2.36)

(2.37)

(2.38)

(2.39)
(2.40)

Deze veronderstelling houdt in dat er geen belangrijke schaaleffecten in de produktie van
misdrijven optreden.

Het verwachte totale inkomen uit legale en illegale bron van het individu is nu:

met: Y - legale inkomsten van het individu
t - tijdsbesteding aan illegale activiteit van type i.i

De nutsfunctie van het individu is een functie van zijn tijdbesteding en zijn consumptie:
U(t ,...t ,C), waarbij C zijn consumptie weergeeft. Het model beslaat slechts één periode. Dit1 n

betekent dat het gehele inkomen door het individu wordt geconsumeerd. Het individu
maximeert zijn nut, gegeven zijn budgetrestrictie en uitgaande van de beschikbare tijd (vgl.
Becker 1965):

met: 8 - Lagrange multiplier
T - totale beschikbare tijd in periode
P - prijs per eenheid consumptie.

In het volgende wordt aangenomen dat de restrictie van de totaal beschikbare tijd niet
knellend is, dus dat de nutsfunctie van zo'n vorm is, dat de totaal beschikbare tijd niet geheel
aan illegale activiteiten wordt opgemaakt.

De indirecte nutsfunctie g(T, P, Y) geeft het maximaal bereikbare nut aan als functie van de
opbrengst per tijdeenheid van de verschillende illegale activiteiten (T = (T ,...,T )), van de1 n

consumptieprijs P en van de legale inkomsten Y. Via de identiteit van Roy volgt dan als
optimale oplossing:

Stel: de indirecte nutscurve is te benaderen via de transcendentaal logaritmische
(translog)vorm. Dit is een tweede-ordebenadering van een willekeurige nutscurve
(Christensen et al. 1975):

Definieer nu:

Dan is de optimale tijdbesteding aan misdrijf i voor het individu:

Welke relatie is nu te leggen op mesoniveau? Stel: de verdelingsfunctie van het legale
inkomen in de regio is f(Y) en definieer:
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(2.41)

(2.42)

              (2.43)

Dan geldt, onder de restrictie B = 0 (zie ook Heineke 1978b: 168-169), voor de niet voor
insluitingseffecten gecorrigeerde opbrengst per hoofd van de bevolking B uit illegale activiteit
i:

met: J - geaggregeerde tijdsbesteding aan activiteit i.i

Een analoge uitdrukking is te formuleren voor de consumptie per hoofd van de bevolking.
Uit formule (2.40) kunnen de inkomens- en opbrengstelasticiteiten 0  respectievelijk 0  vani ik

de ide illegale activiteit voor een persoon met legaal inkomen Y worden afgeleid. De afleiding
is daarbij enigszins afwijkend van Heineke (1978b: 170).56
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(2.44)      

(2.45)

2.6.3 Empirische invulling

In het model is de individuele werkgelegenheidssituatie en het individuele legale inkomen
gegeven. Dit betekent in de eerste plaats dat een inkomensontvangend persoon ofwel
werkloos/arbeidsongeschikt of niet-werkloos/arbeidsongeschikt is.57

Werklozen/arbeidsongeschikten en niet-werklozen/arbeidsongeschikten hebben nutsfuncties
U  en U , die slechts verschillen in de waardering van de tijdsbesteding. Dit is tew nw

verwachten, omdat werkenden in het algemeen minder tijd tot hun beschikking zullen hebben
dan werklozen/arbeidsongeschikten. Dit leidt tot de veronderstelling dat:

Dan bedraagt de optimale tijdsbesteding t  aan illegale bezigheden voor de niet-werkloze dusi

een factor J van die voor de werkloze. In dit model zulen werklozen ceteris paribus (dus bij
gelijk legaal inkomen) eerder geneigd zijn tot criminaliteit dan niet-werklozen, omdat zij meer
tijd tot hun beschikking hebben. Omdat de factor J onafhankelijk is van het type misdrijf, is
er ceteris paribus geen systematisch verschil in de verdeling van de verschillende typen
misdrijven die niet-werklozen en werklozen begaan.
De regionale verdelingsfunctie f(Y) van het legale inkomen is verder af te leiden uit
CBS-gegevens van de regionale inkomensverdeling.
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(2.47)

Ten slotte kan weer een insluitingseffect optreden, analoog aan dat in het voorgaande model.
Formule (2.42) kan dan worden herschreven tot:

         (2.46)

met: T ' - aantal misdrijven van type i dat ingeslotene in vrijheid zou hebben gepleegdi

g - verhouding tussen aantal ingeslotenen en criminaliteit per jaar van type ii

W - aantal werklozen en arbeidsongeschikten
N - aantal niet-werkloze en arbeidsongeschikte inkomensontvangers
I - totaal aantal inkomensontvangers (=W+N)
L - het gemiddeld netto-inkomen voor werklozen/arbeidsongeschikten1W

L - het gemiddeld netto-inkomen voor niet-werklozen/arbeidsongeschikten1N

L - L  conform formule (2.41) voor werklozen/arbeidsongeschikten2W 2

L - L  conform formule (2.41) voor niet-werklozen/arbeidsongeschikten.2N 2

2.7 Operationalisatie van het model voor vermogensmisdrijven

De totale netto-, dat wil zeggen voor eventuele straf gecorrigeerde, opbrengst voor de daders
uit misdrijven van een bepaald type per jaar (T t ) in formule (2.46) wordt benaderd via heti i

produkt van het totaal aantal misdrijven en de geschatte gemiddelde netto-opbrengst per
misdrijf. Er geldt immers (zie formule (2.34)):

met: C  - aantal misdrijven van type ii

T' - netto opbrengst per misdrijf van type i.i

Susbstitutie van T  door T'  in formule (2.42) heeft dan slechts invloed op de waarde van dei i

constanten " .i
Het aantal misdrijven wordt benaderd via de gegevens die in paragraaf 2.4 zijn beschreven,
over criminaliteit die door de politie is geregistreerd, opgehelderd en door OM en/of rechter is
vervolgd in het jaar 1986. Daarbij doet zich het probleem voor dat op gemeentelijk niveau
geen aparte inkomensverdelingen voor werklozen en niet-werklozen bekend zijn. Daarom is
op grond van landelijke cijfers geschat dat het gemiddeld inkomen van werklozen (L ) 80%W1

van dat van niet-werklozen (L ) bedraagt en is een analoge benadering toegepast voor L .NW1 W2

Bij deze grove benadering kan geen rekening worden gehouden met mogelijke effecten van de
progressie in de loonbelasting of de aftopping van WW-uitkeringen. In formule (2.46) kan
bovendien zonder verlies van algemeenheid "=-1 worden geprikt (zie ook Heineke 1978b:
176). Tevens wordt verondersteld dat er in Nederland op één tijdstip (in dit geval het jaar
1986) geen belangrijke regionale verschillen zijn in de prijs van levensonderhoud. De
prijstermen verdwijnen dan eveneens in de constanten. De empirisch te schatten relatie wordt
dan:
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         (2.48)
met: " ' - gecorrigeerde constante.i

Het model is toegepast op twee typen vermogenscriminaliteit die al eerder aan de orde
kwamen: gekwalificeerde diefstallen en eenvoudige diefstallen.
Daarbij zijn de volgende veronderstellingen gehanteerd.
- De (bruto-)opbrengst van een succesvolle gekwalificeerde diefstal en een succesvolle

eenvoudige diefstal zijn gebaseerd op een (noodzakelijkerwijs grove) schatting van het
bij dit type diefstal gemiddeld gestolen bedrag. Daarvoor is gebruik gemaakt van
ESM'82. De geschatte bedragen zijn 2.450 gulden respectievelijk 480 gulden. Bij gebrek
aan duidelijke gegevens over de relatie tussen gestolen bedrag en inkomen van het
slachtoffer is geen verband gelegd tussen deze opbrengsten en het gemiddeld inkomen in
de gemeente of anderszins regionale variatie aangebracht.  De bedragen zijn gehalveerd58

in verband met de marge van de heler en gecorrigeerd voor inflatie.  Het zal duidelijk59

zijn dat de aldus gehanteerde gegevens noodgedwongen zeer grof zijn. 
- Ter bepaling van de T ' wordt deze bruto-opbrengst gesaldeerd met de verwachte strafi

volgens formule (2.33). Het financiële equivalent van gevangenisstraf is daarbij benaderd
via een schatting van de bij gevangenisstraf misgelopen legale inkomsten. Een schatting
hiervan is gebaseerd op het gemiddeld inkomen van inkomensontvangers.60

2.8 Empirische analyse van het model voor vermogensmisdrijven

Tabel 2.9 geeft de schattingsresultaten. Gekwalificeerde diefstallen zijn hierbij aangeduid  als
type 1, eenvoudige diefstallen als type 2.

Tabel 2.9 Schatting model vermogensmisdrijven, gemeenten met gemeentepolitie, 1986  (x 1.000)a

coëfficiënt (t-waarde)

T       66,3 ( 1,8) 1

T      471,6 ( 2,1)*2

J        0,2 ( 1,9) 
"'         2,4 ( 0,4) 1

"'         1,5 ( 1,9) 2

$          0,1 (14,7)*1

$         0,0 ( 0,1) 2

$        0,0 ( 0,1) 11

$       -0,2 ( 2,6)*12

$        0,1 ( 1,1) 22

B         0,0 ( 0,1) 1

B         0,0 ( 0,4) 2

aantal waarnemingen 127 
R  gekwalificeerde diefstallen 0,39 2

R  eenvoudige diefstallen 0,15 2

Durbin-Watson gekwalificeerde
diefstallen 1,81 b

Durbin-Watson eenvoudige diefstallen 1,58 b

Zie voor bijzonderheden over schatting bijlage B2.2. Met * aangegeven coëfficiënten zijn significant opa

5%-niveau. Tussen haakjes t-waarden.
Gemeenten gesorteerd naar hoogte gemiddeld inkomen.b



* *
))) )))

)))))))

)))))))
78

De verklaringsgraad (R ) van het model (39% en 15%) is duidelijk lager dan die van het2

voorgaande model (zie tabel 2.4). Dit is niet verwonderlijk, omdat het aantal in beschouwing
genomen achtergrondfactoren veel geringer is. Volgens de schatting bedraagt de
tijdsbesteding aan vermogenscriminaliteit van niet-werklozen/arbeidsongeschikten gemiddeld
circa 20% van die van werklozen/arbeidsongeschikten. Dit ligt in lijn met eerdere schattingen
van Jongman (1982) op basis van onderzoek op microniveau.  Het insluitingseffect voor61

gekwalificeerde diefstallen is hier, in tegenstelling tot tabel 2.4, niet significant. Het
insluitingseffect van de eenvoudige diefstallen is wat lager dan in genoemde tabel. De
verschillen zijn overigens statistisch niet van betekenis.

De vraag rijst of de preferentiestructuur die het uitgangspunt vormt voor dit model (zie
formule (2.38) niet kan worden vereenvoudigd. Zo is er wellicht sprake van homothetische
preferenties, dat wil zeggen dat de relatieve tijdsbesteding aan de verschillende vormen van
criminaliteit onafhankelijk is van de hoogte van het inkomen. Dit is het geval als B =0k

(k=1,2), want dan zijn de inkomenselasticiteiten van het aanbod 1 (zie formule (2.43)). Ook
is het mogelijk dat de preferentiestructuur goed kan worden benaderd via lineaire
logaritmische preferenties (ofwel een Cobb-Douglas-structuur), waarbij alle kruistermen
wegvallen (dan geldt: $ =B =0, k,j=1,2) (Heineke 1978b: 179). Bij toetsing blijkt de eerstekj k

vereenvoudiging niet, maar de tweede wel te moeten worden verworpen.62

Tabel 2.10 geeft de schatting van verschillende elasticiteiten van het aanbod van de twee
onderscheiden typen vermogenscriminaliteit. Met de opbrengst wordt hier de voor de
eventuele straf gesaldeerde waarde van het gestolen goed voor de dader bedoeld (T  in hetk

model). De elasticiteiten zijn berekend uit de in tabel 2.7 gegeven resultaten. Alle
elasticiteiten zijn berekend rondom de gemiddelde waarden van de relevante variabelen. De
op 5%-niveau significante elasticiteiten zijn met een * aangegeven.

Tabel 2.10 Opbrengst-, inkomens-, waarde- en bestraffingselasticiteitena

gekwalificeerde eenvoudige
diefstallen diefstallen

gekwalificeerde diefstallen
- netto-opbrengst        1,6 (2,9)*        0,5 (1,2)
- waarde gestolen goed        1,9 (2,9)*        0,6 (1,2)
- % opheldering/schuldigverkl.       -0,3 (2,9)*       -0,1 (1,2)
- gevangenisstraf       -0,3 (2,9)*       -0,1 (1,2)
- boete        0,0 (2,9)*        0,0 (1,2)
eenvoudige diefstallen
- netto-opbrengst       -0,5 (2,0)*       -0,1 (0,2)
- waarde gestolen goed       -0,6 (2,0)*       -0,1 (0,2)
- % opheldering/schuldigverkl.        0,1 (2,0)*        0,0 (0,2)
- gevangenisstraf        0,1 (2,0)*        0,0 (0,2)
- boete        0,0 (2,0)*        0,0 (0,2)

gemiste inkomsten       -0,2 (2,3)* -0,1 (1,2)
legaal inkomen        1,0 (1,4)         0,8 (1,4)

Tussen haakjes t-waarden. Op 5%-niveau significante elasticiteiten zijn met * aangegeven.a

De schattingen bevestigen het gehanteerde afwegingsmodel voor gekwalificeerde diefstallen,
maar niet voor eenvoudige diefstallen. Alleen bij gekwalificeerde diefstallen zijn de effecten
van de afwegingsvariabelen, de opbrengst van het misdrijven en de bestraffingsvariabelen,
aantoonbaar. De gevonden opbrengstelasticiteiten zijn daarbij hoog: een verhoging van de
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met de eventuele straf gesaldeerde opbrengst van gekwalificeerde diefstallen met 1% leidt
naar schatting tot 1,6% meer gekwalificeerde diefstallen. Een verhoging van de gemiddelde
waarde van gestolen goederen met 1% bij gelijkblijvende pakkans en straf leidt zelfs tot een
toename van het aantal gekwalificeerde diefstallen met 1,9%.
Tevens wordt een duidelijk substitutie-effect gevonden: een verhoging van de met de
eventuele straf gesaldeerde opbrengst van eenvoudige diefstallen met 1% leidt tot een
vermindering van het aantal gekwalificeerde diefstallen met 0,5%. Dit wijst op het bestaan
van overloopeffecten tussen deze twee typen misdrijven.
Via genoemde elasticiteiten is ook het effect van verhoging van pakkans en straf te schatten.
Zo leidt volgens het model een verhoging van ophelderingspercentage of
schuldigverklaringspercentage bij gekwalificeerde diefstallen met 1% tot een vermindering
van dit type criminaliteit met -0,3%. Deze elasticiteit ligt in lijn met de elasticiteit die werd
gevonden via het eerste model (-0,2; zie tabel 2.8). Een verhoging met 1% van genoemde
percentages bij eenvoudige diefstallen leidt tot overloopeffecten naar gekwalificeerde
diefstallen met 0,1%. 
Vanwege de modelspecificatie worden gelijke effecten bereikt via een verhoging van de
gemiddelde straf (zowel gevangenisstraf als boete). Volgens het model is er immers een
perfecte ruil mogelijk tussen verhoging van de pakkans bij constante strafmaat of een
verhoging van de strafmaat bij constante pakkans. Dit in tegenstelling tot het eerdere
gepresenteerde model. De empirische schattingen van dat model wezen ook op de
mogelijkheid dat pakkans en strafmaat wel degelijk verschillende effecten kunnen hebben.
Vergelijking van de elasticiteiten van gevangenisstraf versus boetes laat zien dat verhoging
van de gevangenisstraf bij gekwalificeerde diefstallen relatief het meeste effect heeft
(elasticiteit -0,3 tegen 0,0 voor boetes).
Het aanbod van beide typen misdrijven in de regio blijkt geen aantoonbare samenhang te
hebben met de hoogte van het gemiddelde legale inkomen. Deze uitkomst laat zich niet
zonder meer interpreteren in termen van gedrag op microniveau.  Hier wreekt zich dat slechts63

empirische gegevens op mesoniveau ter beschikking staan. Deze uitkomst weerspiegelt
waarschijnlijk een gecombineerd effect aan de kant van daders en slachtoffers. In de analyse
van het voorgaande model bleek een positief verband tussen gemiddeld inkomen en
gekwalificeerde diefstallen op te treden (zie tabel 2.4). In gebieden met gemiddeld hogere
inkomens zal de gemiddelde opbrengst bij diefstal mogelijk hoger liggen. In termen van
vorenstaand model zou dit effect dus via de T  verdisconteerd moeten worden en niet via dei

Y.  Een dergelijk positief verband tussen gestolen waarde en inkomen kon echter niet in dit64

model worden opgenomen (zie hiervoor). Ook in andere opzichten is het model niet geheel
bevredigend.65

2.9 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk staat een analyse van de criminaliteit centraal. Paragraaf 2.2 geeft een
overzicht van de economische literatuur op dit gebied. Het model van Becker vormt het
uitgangspunt van deze literatuur. In dit model weegt een individu de verwachte kosten (in
termen van pakkans en mogelijke straf) af tegen de baten die het misdrijf hem oplevert. De
overheid streeft ernaar de maatschappelijke verliezen door criminaliteit te minimaliseren. 
Centraal in de discussie over het model van Becker staan vragen over de houding van
potentiële daders tegenover risico, de daarmee verband houdende relatieve invloed van
pakkans en strafmaat, het bestaan van monetaire equivalenten voor straffen, de mogelijkheid
om een economisch optimale strafmaat vast te stellen, het belang van inkomen en
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tijdsallocatie in het afwegingsmodel en het kwantificeren van de maatschappelijke kosten van
criminaliteit.
Economische empirische analyses hebben vrijwel alle betrekking op regionaal geaggregeerde
criminaliteitscijfers. Deze worden in verband gebracht met een aantal achtergrondkenmerken
van de bevolking en een aantal maten rond pakkans of ophelderingspercentage en strafmaat.
Een expliciete micro-economische onderbouwing van empirische studies ontbreekt vaak.
In vrijwel alle analyses worden afschrikkingseffecten aangetoond. Daarbij is de
afschrikkingselasticiteit van de pakkans in het algemeen groter dan die van de strafmaat. Bij
dit type analyses treden ten minste twee complicaties op: de elasticiteiten kunnen worden
vertekend door het aangiftegedrag van de burgers of het registratiegedrag van de politie, en er
kan een wederzijdse relatie bestaan tussen criminaliteit, pakkans en strafmaat. Een negatieve
relatie tussen hoogte van gevangenisstraffen en criminaliteit kan te maken hebben met zowel
een preventief effect als een insluitingseffect. In de empirische literatuur worden deze effecten
meestal niet onderscheiden.
In de rest van het hoofdstuk kwamen twee individuele afwegingsmodellen aan de orde. Omdat
voor de empirische analyses slechts regionale gegevens beschikbaar waren, zijn deze
afwegingsmodellen onder een aantal stringente veronderstellingen herleid tot op regionaal
niveau te schatten relaties.
Paragraaf 2.3 schetst allereerst een afwegingsmodel in nutstermen. Dit model is in principe
voor een wijd scala aan misdrijven toepasbaar. Het nut dat een individu ontleent aan het
begaan van een misdrijf is afhankelijk van een aantal persoonskenmerken, waaronder zijn
inkomen, van het aantal misdrijven dat hij eerder in dezelfde periode heeft begaan, en van een
(via een kansverdeling weergegeven) individuele component. Aan een boete of
gevangenisstraf wordt een negatief nut toegekend. Een persoon in vrijheid zal het misdrijf
begaan als het verwachte nut positief is. Binnen het model is het echter ook mogelijk dat
sommige personen het negatieve nut van een te verwachten straf niet in hun afweging
betrekken, omdat ze onvoldoende geïnformeerd zijn of impulsief handelen. Het model kent
ook een andere toevoeging: sommige personen zijn opgesloten en worden er daarom van
weerhouden om het misdrijf te begaan.

Onder een aantal veronderstellingen over de kenmerken van genoemde kansverdelingen en
een gelijke invloed van het inkomen op de nutsbeleving van alle individuen kan een op
regionaal niveau te schatten relatie worden afgeleid tussen criminaliteit, bevolkingskenmerken
en maatstaven voor de werking van het strafrechtelijk systeem (pakkans, strafkans, strafmaat,
insluiting). In de meeste empirisch gerichte literatuur van de `economics of crime' ontbreekt
een dergelijke theoretische onderbouwing. De hier gegeven theoretische afleiding levert een
model dat in een aantal opzichten verschilt van het in de literatuur gangbare. Deze verschillen
zijn de volgende.
- Het model is lineair en niet dubbellogaritmisch in criminaliteit, persoonskenmerken en

maten van opsporing. Daardoor is correcte aggregatie van micro- naar mesoniveau
verzekerd.

- De afweging van pakkans en straf wordt, in overeenstemming met het afwegingsmodel op
individueel niveau, geformuleerd door de verschillende fasen van het strafrechtelijk
systeem via kruistermen (dus multiplicatief) in beschouwing te nemen.

- Er wordt een basis gelegd om het afschrikkingseffect en het insluitingseffect van
gevangenisstraf te onderscheiden.

De empirische schattingen van dit model betreffen het aantal door korpsen van
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gemeentepolitie geregistreerde misdrijven van zes verschillende typen in de jaren 1983 en
1986 (zie paragraaf 2.4). Daarbij zijn die typen delicten buiten beschouwing gebleven
waarbij de registratie sterk afhankelijk is van de opsporing van de politie (de zogenoemde
slachtofferloze delicten, zoals rijden onder invloed, economische delicten).
Paragraaf 2.5 geeft de empirische resultaten. De omvang van de criminaliteit blijkt een
aantoonbaar verband te hebben met een aantal demografische en sociaal-economische
bevolkingskenmerken. Het gaat daarbij om de demografische opbouw van de bevolking,
zoals het aandeel van jongeren, gescheidenen en niet-Nederlanders. Tevens blijken
sociaal-economische variabelen als inkomensniveau, inkomensverdeling en omvang van de
werkloosheid in een aantal gevallen van belang. Zowel een hoger gemiddeld inkomen als een
grotere inkomensongelijkheid gaan gepaard met meer criminaliteit. De wijze van schatting
maakt het niet mogelijk deze resultaten direct als causale relaties op microniveau te
interpreteren.
Daarnaast wordt een aantal effecten van het strafrechtelijk systeem gevonden.
- Een preventief effect is aantoonbaar van de kans dat een misdrijf wordt opgehelderd. De

geschatte afschrikkingselasticiteiten geven aan wat de gevolgen zijn van een 1% hoger
ophelderingspercentage op de criminaliteit (in procenten). Deze elasticiteiten variëren van
-0,1 voor eenvoudige diefstallen tot -0,5 voor WVW-misdrijven.
De volgende fasen van het strafrechtelijk systeem hebben geen of nauwelijks aantoonbare
preventieve werking. In termen van het geformuleerde model geeft dit aanwijzingen dat
de potentiële delinquent zich risicozoekend gedraagt ten opzichte van de strafmaat. Een
alternatieve verklaring ligt in de lage ophelderingspercentages. Omdat het grootste deel
van de misdrijven niet wordt opgehelderd en in deze fase van het traject van opsporing en
vervolging al de grootste filtering plaatsvindt, is het vervolgtraject in het strafrechtelijk
systeem van relatief gering belang. Een preventief effect van gevangenisstraf is dan ook
niet aantoonbaar. 

- Dit laat onverlet dat gevangenisstraffen een belangrijk effect op de criminaliteit hebben,
namelijk via de insluiting van potentieel recidiverende daders. De geschatte
insluitingselasticiteiten geven het procentuele effect op de criminaliteit van een 1%
hogere fractie ingeslotenen. Deze fractie is daarbij in verhouding tot de criminaliteit
berekend. Deze insluitingselasticiteiten variëren van (afgerond) -0,0 bij vernielingen tot
-0,4 bij gekwalificeerde diefstallen. Het totale effect van insluiting is met name bij
gekwalificeerde diefstallen fors: zonder de insluiting van daders zou deze vorm van
criminaliteit naar schatting 62% hoger zijn geweest.

Desondanks blijkt bij de verklaring van gemeentelijke verschillen in criminaliteit de rol van
het strafrechtelijk systeem relatief bescheiden ten opzichte van die van de demografische en
sociaal-economische bevolkingskenmerken. Maatstaven rond preventie en insluiting verklaren
in het algemeen slechts 10% à 20% van de variantie in criminaliteit die door het model in
totaal wordt verklaard.

Paragraaf 2.6 schetst een tweede model: een afwegingsmodel in financiële termen, waarbij
tijdsallocatie een rol speelt. Dit model lijkt in principe toepasbaar voor misdrijven in de
vermogenssfeer. Het gaat uit van een strikter economisch afwegingskader dan het eerste
model. Een individu met gegeven legaal inkomen weegt de mogelijkheid van het verkrijgen
van extra inkomen uit verschillende illegale bronnen tegen elkaar af. Gevangenisstraf wordt
gewaardeerd in termen van het daardoor misgelopen legale inkomen. Het individu streeft naar
maximaal nut in termen van tijdsbesteding en consumptie. De optimale tijdsbesteding aan
illegale activiteiten is dan afhankelijk van de te verwachten opbrengst van deze activiteiten
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(het saldo van de waarde van het gestolen goed en de te verwachten straf) en het legale
inkomen. Aggregatie over de bevolking levert het totale aanbod van illegale activiteiten op.
Daarbij wordt een recht evenredig verband verondersteld tussen de tijdsbesteding aan illegale
activiteiten en het daaruit resulterende aantal misdrijven. Opnieuw is rekening gehouden met
een insluitingseffect: sommige personen zitten opgesloten en worden er daarom van
weerhouden om het misdrijf te begaan. 
Bij de in paragraaf 2.7 beschreven toepassing is verondersteld dat werklozen en
arbeidsongeschikten, via een andere waardering van tijdsbesteding dan werkenden, onder
overigens gelijkblijvende omstandigheden een ander gedrag zullen vertonen.
De in paragraaf 2.8 weergegeven empirische schattingen via dit model gaven sterke
aanwijzingen voor het bestaan van een afwegingsproces bij gekwalificeerde diefstallen. De
elasticiteit van het aanbod van dit type criminaliteit voor de mogelijke opbrengst is hoog. Ook
is sprake van een overloopeffect: een relatief hogere opbrengst van eenvoudige diefstallen
leidt tot een kleiner aanbod van gekwalificeerde diefstallen. 

Beide modellen lijken verschillende delen van de werkelijkheid te beschrijven. Het eerste
model (het nutsmodel) vermijdt de noodzaak alle kosten en baten van de beslissing van de
(potentiële) delinquent in puur financiële termen te gieten. Het vereist evenmin dat alle
personen een eventueel te verwachten straf in hun afweging betrekken en berekenend
handelen. Het lijkt daarom beter toepasbaar op criminaliteit waarvan de baten niet direct in de
financiële sfeer liggen, zoals gewelds- en WVW-misdrijven. De verklaringskracht van dit
model blijkt bij vermogenscriminaliteit dan ook nauwelijks hoger dan bij bijvoorbeeld
geweldscriminaliteit. Ook in een ander opzicht is het eerste model algemener dan het tweede:
de houding van potentiële overtreders tegenover risico wordt pas via de empirische schatting
ingevuld. In overeenstemming met bevindingen in de buitenlandse literatuur geven de
schattingen aanwijzingen voor risicozoekend gedrag. Dit betekent dat de pakkans relatief
belangrijker blijkt voor het niveau van de criminaliteit dan de strafmaat. Het eerste model
kent echter ook een duidelijke beperking: er is geen wisselwerking tussen verschillende typen
misdrijven. Het nut dat een persoon ontleent aan een misdrijf is afhankelijk van
persoonskenmerken en het aantal misdrijven dat de persoon al eerder in dezelfde periode heeft
begaan. Het is echter onafhankelijk van het eventueel plegen van misdrijven van andere
typen. Substitutie tussen misdrijven van verschillende typen is dan ook niet expliciet in het
model opgenomen.

Het tweede model houdt wel expliciet rekening met deze substitutiemogelijkheden tussen
typen misdrijven; in de empirische toepassing worden aanwijzingen voor het bestaan van dit
soort substitutie-effecten gevonden. Dit kan, omdat de kosten en baten van elk type
(vermogens)misdrijf in principe op dezelfde financiële noemer worden gebracht. Daarnaast
wordt een prijs van het misdrijf geformuleerd in termen van de gemiddelde straf, waarbij een
monetair equivalent van gevangenisstraf wordt geformuleerd. Daarbij moet spaarzaam
beschikbare externe informatie (b.v. over de gemiddelde waarde van gestolen goederen)
worden ingebracht. 
Merk op dat in het tweede model wordt uitgegaan van risiconeutraal gedrag van de potentiële
overtreder. Per definitie hebben pakkans en strafmaat dan ook een gelijk relatief effect. In dit
opzicht is het model restrictiever dan het eerste, dat via empirische schatting een groter
gewicht aan de pakkans toekent. Ook in andere opzichten is het tweede model restrictiever:
alleen inkomen en arbeidsmarktsituatie fungeren in dit model, naast pakkans en strafmaat, als
expliciete determinanten van delinquent gedrag. Inkomen is van invloed op de waarde die aan
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extra financieel gewin of aan gevangenisstraf wordt toegekend. De arbeidsmarktsituatie is van
invloed op de tijdprijs en daarmee op de tijdsbesteding aan criminaliteit. Het meer restrictieve
karakter van het tweede model wordt duidelijk uit de geringere verklaringskracht die dit
model in de empirische praktijk blijkt te hebben. De winst van het in deze opzichten meer
restrictieve karakter van het tweede model is echter een aantal conclusies die op basis van het
eerste model niet konden worden getrokken. Zo kunnen bijvoorbeeld de gevolgen voor de
criminaliteit worden geschat van een toename van de waarde van gestolen goederen. Ook
kunnen de relatieve gevolgen van gevangenisstraf en boetes in beeld worden gebracht.

Bij de toepassing van beide modellen blijkt er overigens spanning te bestaan tussen de
micro-economische onderbouwing en de uitkomsten van de schattingen op gegevens op het
mesoniveau (gemeenten of regio's). Zo wordt een positief verband gevonden tussen inkomen
en gekwalificeerde diefstallen. Waarschijnlijk is hier sprake van een effect van de kant van de
slachtoffers: een hoger gemiddeld inkomen maakt de potentiële opbrengst van een diefstal
hoger. Een dergelijk effect kon niet in de theoretische onderbouwing (eerste model) noch in de
empirische vormgeving (tweede model) worden opgenomen.

Bij de interpretatie van deze resultaten passen ten slotte twee kanttekeningen. 
Ten eerste: enige analyses van een slachtofferenquête geven geen aanwijzing dat de gevonden
effecten van het strafrechtelijk systeem worden vertekend door het aangiftegedrag van de
burgers of het registratiegedrag van de politie. 
Ten tweede: in de analyses van dit hoofdstuk is alleen aandacht besteed aan de mogelijke
invloed van pakkans en strafmaat op de criminaliteit. De vraag in hoeverre er sprake is van
een omgekeerde causale relatie via een effect van de criminaliteit op pakkans en strafmaat
komt in hoofdstuk 4 nader aan de orde. Daar zal het hier als eerste gepresenteerde model van
de criminaliteit simultaan worden beschouwd met een model van het produktieproces van de
politie.
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In dit verband is een aantal onderzoeken van het Wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum van het1

ministerie van Justitie relevant, zoals Nuijten-Edelbroek (1983) en Van der Werff (1979).
Becker zelf stelt dat de factor b bij boetes gelijk aan 0 is (Becker 1974: 14), maar hij negeert daarbij de2

inningskosten. Stern (1978: 129) wijst erop dat de voor het individu relevante strafmaat (zie f in vergelijking (1)) niet
noodzakelijk correspondeert met de in de maatschappelijke afweging relevante strafmaat (f in vergelijking (2)). Voor
het individu tellen bijvoorbeeld misgelopen inkomsten mee, voor de maatschappij hoeft dat niet het geval te zijn.
Beslaglegging op gestolen goederen en teruggave daarvan aan het slachtoffer betekent verlies voor de dader, maar
niet voor de maatschappij als geheel. 
Impliciet is die ruimte er in de econometrische toepassing van het model wel via de introductie van een storingsterm3

als `stand-in' voor niet expliciet in het model opgenomen variabelen.
In het eerste geval speelt een rol dat een verhoging van de strafmaat op een gegeven moment niet meer werkt4

vanwege de begrensdheid van de nutsfunctie aan de onderkant; de dader heeft niets meer te verliezen (Block en Lind
1975a: 245). Daarbij zij aangetekend dat lokaal dan dus wel sprake is van een convexe nutsfunctie en dus van
risicozoekend gedrag. 
In het tweede geval veronderstellen genoemde auteurs dat potentiële daders risicomijdend zijn ten opzichte van
inkomen, maar risicozoekend ten opzichte van gevangenisstraf, ofwel: de tweede afgeleide van de nutsfunctie naar de
lengte van de straf is positief. Zij motiveren dit met een positieve tijdvoorkeur (ofwel een disconteringsvoet van tijd):
een jaar in vrijheid nu is meer waard dan een komend jaar in vrijheid (Block en Lind 1975b: 481).
Omdat meer dan 90% van de daders van het mannelijk geslacht is, worden hier uitsluitend de mannelijke5

aanduidingen `hij' en `zijn' gebruikt.
Door bijvoorbeeld meer tijd te steken in het vergaren van bewijslast en minder zaken te seponeren of te voegen, maar6

in plaats daarvan voor de rechter te brengen. 
De wetgever speelt een rol via de bepaling van de maximumstrafmaat; de rechter door daar vaak naar beneden toe7

van af te wijken.
Bijvoorbeeld verlies in de vorm van arbeidsinkomsten en levensvreugde.8

Zij die in periode 1 het misdrijf begingen zullen de waardering eventueel achteraf naar boven moeten bijstellen,9

naarmate de straf hoger is (om achteraf in de juistheid van hun keuze te blijven geloven). Voor hen die het misdrijf in
periode 1 niet begingen bestaat minder noodzaak de waardering naar beneden bij te stellen, naarmate de strafmaat
hoger blijkt.  
Zij laten zelfs zien dat een `backward bending'-aanbodcurve van criminaliteit mogelijk is.10

Hier wordt afgezien van mogelijk preventieve effecten van S op 8. 11

Omdat alle delinquenten gemiddeld hetzelfde aantal misdrijven plegen, betekent de gegeven schatting dat 20% in de
gevangenis zit. 
OLS (ordinary least squares) is de gewone kleinste-kwadratenmethode; 2SLS (two stages least squares) is een12

schattingsmethode die bij simultane relaties asymptotisch rake schatters oplevert.
Een gunstige uitzondering vormen Koskela en Virén (1993). 13

Vandalisme is vaak een onderdeel van vrijetijdsbesteding; voor zover het aspect van tijdsbesteding een rol speelt, kan14

het ook nog twee kanten op werken: belastingontduiking via het verzwijgen van bepaalde inkomsten kan de tijd
verminderen die nodig is voor het invullen van het belastingformulier. 
Met andere woorden: leereffecten bij dader en politie treden niet op of kunnen tegen elkaar worden weggestreept.15

Omdat het per misdrijf steeds gaat om een dichotome beslissing (wel/niet het misdrijf begaan) vallen kans en16

verwachting op het niveau van het individuele misdrijf samen. De verwachtingen zijn vervolgens optelbaar.
Om twee redenen is te verwachten dat de ingesloten daders zwaardere gevallen betreffen. Ten eerste lopen zij meer17

kans om gepakt te worden (zij stellen zich immers vaker bloot aan de kans gepakt te worden); ten tweede zullen zij,
wanneer ze gepakt zijn, eerder en zwaarder gestraft worden. Uiteraard is de veronderstelling een benadering.
Wanneer systematisch gevangenisstraf wordt gegeven aan de `zwaarste gevallen', maar de minimale zwaarte varieert
tussen regio's, zal T' kleiner zijn in gebieden met een relatief strenger strafregime. De gebruikte benadering kan echter
worden gezien als een eerste-orde-benadering bij een niet al te grote fractie gevangenisstraffen (de Nederlandse
situatie: zie tabel 2.3a).
De houdbaarheid van deze veronderstelling zal in het empirische gedeelte worden getoetst.
Boete en gevangenisstraf kunnen zowel in combinatie als op zich elementen van de door de rechter uitgesproken straf18

vormen.
Met andere woorden: een verhoging van de pakkans en een evenredige verhoging van de vector van straffen (met als19

elementen boete en gevangenisstraf) vormen het uitgangspunt. Vandaar dat in het rechterlid wordt gekeken naar de
som van de effecten van verhoging van boete en gevangenisstraf. Wanneer F=0 of G=0 resulteert het geïsoleerde
effect van een verhoging van boete respectievelijk gevangenisstraf.
Omdat slechts een gering deel van te onderscheiden bevolkingsgroepen crimineel is, kan de uniforme verdeling ook20

worden gezien als een benadering van het relevante deel van de staart van bijvoorbeeld een normale verdeling. 
Omdat bij de onderscheiden bevolkingsgroepen de criminaliteit nooit 0% of 100% is, is aannemelijk dat het nut in het21

relevante bereik binnen het interval (-z,z) valt.   

Noten
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Boete en gevangenisstraf kunnen in principe te zamen voorkomen. Het effect van zo'n gezamenlijke straf is dus22

additief verondersteld. Het is niet aannemelijk dat de waardering van de straf afhankelijk is van de rangorde van het
misdrijf in de periode; daarom is het subscript t bij de waardering van de straf weggelaten.
Met andere woorden: daders uit alle groepen lopen evenveel kans gepakt te worden. Dit betekent dus dat daders uit23

verschillende bevolkingsgroepen even handig zijn en dat de politie niet selectief zijn aandacht richt op daders uit
bepaalde bevolkingsgroepen. Dit alles overigens binnen de onderscheiden soort misdrijven.
Een aantal kleinere gemeenten met gemeentepolitie is uit de analyses weggelaten, vanwege het ontbreken van een of24

meer in de analyse betrokken achtergrondvariabelen.
Een streven sociaal wenselijke antwoorden te geven kan tot vertekening leiden bij beantwoording van vragen over25

aangifte. Zie ook Van Dijk (1992).
Bij dit type misdrijven vallen registratie en opheldering vrijwel samen; ze worden dus gekenmerkt door een26

ophelderingspercentage van (vrijwel) 100% in de politiestatistiek.
In voorgaande analyses (b.v. Van Tulder 1985: 96-97) bleek de som van werklozen en arbeidsongeschikten soms een27

sterkere indicator. Dit blijkt hier niet het geval. Arbeidsongeschikten behoren bovendien overwegend tot
leeftijdsgroepen waarbij delinquent gedrag niet veel meer voorkomt. Daarom zijn arbeidsongeschikten hier bij het
eerste model niet in de vermelde relaties betrokken. 
Dit laatste kan overigens ook afschrikkende werking hebben, maar dan eerder via een eventuele invloed op de28

strafkans of strafmaat. 
De maatstaven die onder dit en het vorige punt zijn genoemd, zijn afkomstig uit de statistiek van misdrijfzaken van de29

rechtbanken. Deze statistiek hanteert in principe een andere indeling in misdrijftypen dan de politestatistiek (namelijk
de classificatie volgens het OM). Het bleek echter mogelijk de maten voor de zes misdrijftypen te definiëren in
aansluiting op de indeling volgens de politieregistratie.
In de hier gebruikte maatstaf is overigens niet gecorrigeerd voor voorwaardelijke vervroegde invrijheidsstelling die in30

de praktijk optreedt. Deze beïnvloedt echter het niveau, en niet zozeer de verhouding tussen gevangenisstraffen van
verschillende duur.
In latere jaren kan een dergelijk verband wel zijn ontstaan, vanwege de opzet van specifieke projectteams, waarbij31

officieren van justitie zich soms gingen bezighouden met criminaliteitsproblemen in specifieke gemeenten.
De vraag rijst in hoeverre deze maatstaf op arrondissementsniveau wordt beïnvloed door genoemde oneigenlijke32

verschillen in daderskenmerken. Analyses van Berghuis (1992) geven aanwijzingen dat dit slechts in beperkte mate
het geval is.
In twee opzichten is dit niet de feitelijk in de gevangenis doorgebrachte tijd. In de eerste plaats is er, met name bij33

lange straffen, vaak sprake van vervroegde invrijheidsstelling na het uitzitten van een bepaald deel van de straf.
Tevens is geen rekening gehouden met de kans op ontsnapping.  
Wel kan in beperkte mate insluiting voorafgegaan aan een rechterlijke vonnis via voorlopige hechtenis. Genoemde34

maatstaf is ook enigszins onzuiver, omdat hij alleen betrekking heeft op de in 1985 afgehandelde strafzaken. 
Hiervoor is niet nodig dat er enige systematiek in dit gedrag zit.35

Incidenteel zijn extra toewijzingen aan de grote steden wel gemotiveerd met de relatief hoge criminaliteitscijfers.36

Dit geldt niet voor preventieve activiteiten van de politie via voorlichting e.d.37

Ofwel: het geschatte model is een herleide vorm van de oorspronkelijke vergelijking, waarin de relatie tussen38

beveiliging en criminaliteit is gesubstitueerd. 
Het verbaliseringspercentage blijkt groter in gemeenten met een hoger gemiddeld inkomen en een groter aantal39

inkomensontvangers met een mimimuminkomen. Dit resultaat wordt niet wezenlijk beïnvloed als een onderscheid
naar waarde van het gestolene wordt gemaakt.
Dit betekent dus dat de genoemde maatstaven tot stand zijn gekomen door vermenigvuldiging van vervolgingsfractie40

en strafmaat met de voorgaande maatstaven van opsporing/vervolging. Impliciet zijn zodoende vervolging en
strafmaat betrokken op de totale geregistreerde criminaliteit. 
Deze Theil-coëfficiënt is berekend op basis van een indeling in vijftien inkomensklassen uit de regionale41

inkomensstatistiek van het CBS. Volgens Odink en Van Imhoff (1987: 13) is een indeling in zeven klassen te grof,
maar in zeventien klassen fijnmazig genoeg voor het berekenen van maatstaven van inkomensongelijkheid.
Laatstgenoemde aantal wordt hier dus benaderd.
Enerzijds hebben laatstgenoemde cijfers in principe betrekking op het gehele verleden van de verdachten (80% was42

langer dan twee jaar met inbraken bezig), terwijl de schatting van het insluitingseffect slechts een periode van een jaar
beslaat. Anderzijds betreft het laatstgenoemde onderzoek voor een groot deel geen ingeslotenen, maar verdachten op
politiebureaus. Bovendien is het de vraag in hoeverre inbraken die de verdachten niet aan politie of justitie hebben
bekend in het onderzoek aan het licht zijn gekomen. Ten slotte heeft het laatstgenoemde onderzoek betrekking op een
selectere groep misdrijven (namelijk: woninginbraken) dan het geschatte insluitingseffect (gekwalificeerde
diefstallen). Bijna 80% van de inbrekers had voor de eerste woninginbraak andere strafbare feiten gepleegd. Het gaat
daarbij veelal om winkeldiefstal, fietsendiefstal en inbraak in andere objecten dan woningen (Bureau Van Dijk et al.
1991: 7). 
Alleen bij geweldsmisdrijven is het quotiënt significant afwijkend van 0: 0,46 (t=2,2). De orde van grootte, die zou43

impliceren dat 1000 gulden boete overeenkomt met bijna 0,5 jaar opsluiting, lijkt echter weinig realistisch. 
Met relatief laag wordt bedoeld: onder het gemiddelde over alle geanalyseerde gemeenten; met relatief hoog: boven44

het gemiddelde over alle geanalyseerde gemeenten.
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Omdat de gekozen lineaire benadering van de nutscurve (formule (2.26)) mogelijk te restrictief is, is ook getoetst of45

de hypothese houdbaar is dat het effect van het ophelderingspercentage in gemeenten met een relatief hoge (d.w.z.
meer dan gemiddelde) strafmaat gelijk is aan het effect in gemeenten met een relatieve lage strafmaat. Dit bleek op
5%-niveau het geval te zijn.  
De aldus verkregen schattingen zijn echter niet bevredigend, in die zin dat voor gemeenten met een laag aandeel van46

lage inkomensgroepen soms resultaten worden gevonden die tegengesteld zijn aan de theoretische verwachting. Dit in
de vorm van significant positieve effecten op de criminaliteit van boetes en/of gevangenisstraffen.
Bij een differentiatie van de coëfficiënt van de insluitingsfractie tussen gemeenten met insluitingsfracties beneden en47

boven het gemiddelde blijkt die bij de eerste groep 206 te zijn en het verschil tussen beide groepen -56 (t=1,7). 
Zo mag bijvoorbeeld uit het insluitingseffect bij gekwalificeerde diefstallen niet worden geconcludeerd dat 38% van48

alle daders van dit type misdrijven in de gevangenis zit. 
Deze analyse was overigens zeer beperkt en had alleen betrekking op het jaar 1979. Alleen voor dat jaar waren49

gegevens over gelegenheidsvariabelen beschikbaar als het aantal bioscopen en horeca-vestigingen. De via een
`likelihood ratio'-toets getoetste hypothese dat deze variabelen geen rol spelen naast de in de tabel opgenomen
variabelen, kon bij geen van de zes misdrijftypen op 5%-niveau worden verworpen.
Significante effecten worden gevonden bij vernielingen (negatieve samenhang), gekwalificeerde diefstallen (positieve50

samenhang) en WVW-misdrijven (positieve samenhang).
Een verhoging van het ophelderingpercentage met 1% betekent ceteris paribus dat ook het (gecumuleerde)51

bestraffingspercentage en de (gecumuleerde) strafmaten met 1% toenemen.  
Daarbij maakt het in het gehanteerde model niet uit of het hierbij gaat om meer gevangenisstraffen of om een langere52

duur van de gevangenisstraf per gestrafte. 
Dit resultaat kan uiteraard niet direct vertaald worden naar kleinere gemeenten die in 1986 onder het beheer van de53

rijkspolitie vielen. De in de analyse betrokken gemeenten hebben in het algemeen meer dan 20.000 inwoners.
Diefstallen en inbraken vergen immers enige voorbereiding. Per tasjesroof is deze voorbereiding geringer dan per54

inbraak, maar is ook het verwachte inkomen per misdrijf geringer. 
Aspecten als verlies van reputatie en psychologische schade worden dus verwaarloosd. 55

Ten eerste leidt Heineke de elasticiteiten op geaggregeerd niveau af, terwijl dat in deze studie op basis van de relaties56

op individueel niveau gebeurt. Heineke maakt bovendien bij de afleiding van 0  de impliciete aanname dat (opi

geaggregeerd niveau) geldt:  Analytisch geldt echter:  Deze laatste

relatie wordt hier dan ook gebruikt.
Gepensioneerde inkomensontvangers spelen een marginale rol in de criminaliteit en zijn hier bij de niet-werklozen57

geteld, ook al is de voor hen beschikbare tijd waarschijnlijk beter met die van werklozen vergelijkbaar.
Een analyse van ESM'82 laat geen positief verband zien tussen inkomen van het slachtoffer en de waarde van58

gestolen goederen. Er zijn wel enige aanwijzingen voor een positief verband tussen inkomen en de kans om
slachtoffer te worden van een diefstal.
Er bestaat hoogstens wat verspreide en incidentele informatie over de helersmarge. Homburg et al. (1990: 55)59

schatten dat bij fietsendiefstallen de heler in horecagelegenheden 10%-30% van de nieuwwaarde uitkeert.
Onduidelijk is of de geschatte schadebedragen uit de ESM gebaseerd zijn op nieuw- of op dagwaarde. Bovendien kan
bij de geanalyseerde diefstallen sprake zijn van diefstal op bestelling of van diefstal van geld. In die gevallen zal de
opbrengst voor de dief hoger zijn.  
Daarbij is verondersteld dat de huidige arbeidsmarktsituatie (dus het al dan niet werkloos zijn) geen invloed heeft op60

de inschatting van het toekomstige misgelopen inkomen. Met andere woorden: de werkloze houdt er rekening mee dat
hij weer werk vindt en de werkende houdt er rekening mee dat hij werkloos kan worden. Gevoeligheidsanalyse laat
zien dat het loslaten van deze veronderstelling weinig verschil maakt. 
Jongman vergeleek verbaliseringspercentages van werklozen en overige niet-actieven met die van werkenden in61

Groningen. Gemiddeld over de periode 1974-1978 werd jaarlijks 1% van de werkenden geverbaliseerd, tegen 7% bij
werklozen en 11% bij overige niet-actieven.
Een `likelihood ratio'-toets geeft als uitkomst bij de veronderstelling van homothetische preferenties: 0,2 (bij 262

vrijheidsgraden; kritieke waarde 6,0) en bij lineaire preferenties: 50,4 (bij 5 vrijheidsgraden; kritieke waarde: 11,1).
Overigens is het mogelijk dat aan de daderskant personen met een hoger legaal inkomen ook hogere eisen stellen aan63

de hoogte van hun totale inkomsten. Dit kan betekenen dat een hoger legaal inkomen bij gelijkblijvende gemiste
inkomsten bij gevangenisstraf leidt tot meer criminaliteit. De resultaten impliceren echter dat ook een gelijktijdige
verhoging van legaal inkomen en gemiste alternatieve inkomsten tot hogere criminaliteit leidt.  
De opbrengst van het misdrijf vertoont, met andere woorden, in het schattingsmodel alleen variatie naar soort misdrijf64

(gekwalificeerde versus eenvoudige diefstallen) en de reacties van politie en justitie.
Bovengenoemde elasticiteiten gelden voor de gemiddelde waarden in de steekproef. Bij de minimumwaarden in de65

steekproef wordt een significant negatieve opbrengstelasticiteit van het aanbod aan beide typen misdrijven gevonden.
Verder is het model behoorlijk gevoelig voor de veronderstelling over opbrengsten en misgelopen inkomsten.
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Bijlage bij hoofdstuk 2

B2.1 Gegevensbestanden

B2.1.1 Enquête slachtoffers misdrijven 1982

Tot voor kort werd, eerst jaarlijks en vervolgens om het jaar, door het CBS in het begin van
het jaar een enquête gehouden onder een steekproef van de Nederlandse bevolking. De hier
geanalyseerde gegevens zijn uit de Enquête slachtoffers misdrijven 1982 (ESM'82). In deze
enquête is aan circa 11.000 Nederlanders van 16 jaar en ouder gevraagd of zij slachtoffer zijn
geworden van zestien gespecificeerde delicten. Zie voor details CBS (1983). Een analyse van
kenmerken van slachtoffers op basis van de slachtofferenquêtes uit 1985, 1987 en 1989 is te
vinden in CBS (1991a). Leeftijd en urbanisatiegraad blijken in multivariate logit-analyses
bijna steeds een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verklaring van de slachtofferkans. Dit
geldt minder voor de variabelen geslacht, samenstelling van het huishouden, aard van
dagelijkse bezigheden en burgerlijke staat, en geldt in het geheel niet voor opleidingsniveau
(CBS 1991a: 22).
Vier typen delicten zijn bij de analyses van tabel 2.2 gerekend tot de geweldsdelicten
(handtastelijkheden buiten/binnen, bedreigingen buiten/binnen), twee tot vernielingen
(beschadiging van de auto, overige vernielingen), drie tot gekwalificeerde diefstal
(autodiefstal, diefstal uit auto, inbraak), vijf tot eenvoudige diefstal (fietsdiefstal,
bromfietsdiefstal, diefstal vanaf auto, diefstal van portemonnee/portefeuille en overige
diefstal), één tot de overige WvS-misdrijven (exhibitionisme) en één tot de WVW-misdrijven
(doorrijden na aanrijding).
Aan de respondenten die slachtoffer waren geworden is gevraagd of zij het (laatst ondergane)
misdrijf hebben gemeld bij de politie en zo ja, of zij een aangifteformulier, proces-verbaal of
schriftelijke verklaring hebben ondertekend.

B2.1.2 Politiestatistiek

Maandelijks meldden de gemeentelijke politiekorpsen aan het CBS de geregistreerde en
opgehelderde misdrijven van verschillende typen. Vóór 1986 betreft het in principe alle ter
kennis van de politie gekomen misdrijven. Vanaf 1986 betreft het alleen misdrijven waarbij
proces-verbaal is opgemaakt (CBS 1987c). Een misdrijf mag volgens de richtlijnen als
opgehelderd worden beschouwd als de vermoedelijke dader(s) bekend is/zijn. Genoemde
gegevens zijn eerder gebruikt in Goudriaan et al. (1989) en corresponderen met de in de
Jaaroverzichten politie gepubliceerde gegevens (CBS 1984 en 1987b).

B2.1.3 Misdrijfzaken 

De bestanden Misdrijfzaken 1985 en Misdrijfzaken 1989, afkomstig van het CBS en het
Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum (WODC), bevatten gegevens over
afhandeling door openbaar ministerie en rechter van misdrijfzaken en de daarbij aangegane
transacties en opgelegde straffen. Het in dit hoofdstuk gebruikte bestand over 1985
correspondeert met de in CBS (1987a) gepubliceerde gegevens. De gehanteerde indeling in
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misdrijftypen is echter voor de goede aansluiting gebaseerd op de door de politie gehanteerde
indeling, niet op die van OM of rechtbank.

B2.1.4 Demografische kenmerken

Dit door het CBS geleverde bestand met demografische kenmerken per gemeente
(bevolkingsomvang naar leeftijd en burgerlijke staat) wordt door het CBS op tape ter
beschikking gesteld; de gegevens corresponderen met die in de CBS-publikatie Bevolking der
gemeenten in Nederland.

B2.1.5 Overige achtergrondkenmerken

Gegevens over werkloosheid zijn gebaseerd op bij de arbeidsbureaus geregistreerde
werklozen, per gemeente met 25.000 of meer inwoners gepubliceerd in de
Sociaal-economische maandstatistieken van het CBS. 
De gegevens over inkomens en inkomensverdeling komen uit de CBS-statistiek van de
personele inkomensverdeling (regionale gegevens) over 1984. De inkomensverdeling is voor
de jaren 1983 en 1986 gelijk gesteld aan die van 1984. Het gemiddelde inkomen betreft het
gemiddeld jaarlijks besteedbaar inkomen per inkomenstrekker. Via evenredige ophoging met
de reële ontwikkeling van dit inkomen op nationaal niveau zijn de gemiddelde inkomens voor
de jaren 1983 en 1986 uit de cijfers van 1984 geconstrueerd. Gegevens over personen van
niet-Nederlandse nationaliteit zijn afkomstig uit de Bevolkingsstatistieken van het CBS. Op
gemeentelijk niveau waren alleen gegevens per 1 januari 1986 beschikbaar. Aan de hand van
de nationale ontwikkeling zijn de aantallen niet-Nederlanders voor de jaren 1979 en 1983
geschat.
Gegevens over het motorvoertuigenpark zijn afkomstig uit de CBS-statistiek van de
motorvoertuigen.
Gegevens over arbeidsongeschikten zijn afkomstig uit de Sociaal-economische
maandstatistieken van het CBS en verstrekte achtergrondinformatie.

B2.2 Statistische kengetallen

Tabel B2.1 geeft allereerst enige kengetallen (gemiddelde, standaardafwijking, minimum en
maximum) van de variabelen rond criminaliteit, opsporing en bestraffing op gemeenteniveau
(jaren 1983 en 1986; n = 230).
De betekenis van de variabelen is:

C /B - criminaliteit van type i per 1000 inwoners,i

met i=1: geweldsmisdrijven, i=2: vernielingen, i=3: gekwalificeerde diefstallen,
i=4: eenvoudige diefstallen, i=5: overige WvS-misdrijven, i=6: overige
WVW-misdrijven

g - per jaar uitgesproken strafjaren per misdrijf type i (insluitingsfractie)i

p - ophelderingspercentage type i 1i

p - bestraffingspercentage type i (gecumuleerd met ophelderingsfractie)2i

G - gemiddelde gevangenisstraf type i (gecumuleerd met ophelderings- eni

bestraffingsfractie) in dagen
F - gemiddelde boete/transactiebedrag type i (gecumuleerd met ophelderings- eni

bestraffingsfractie).
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Tabel B2.1 Kengetallen criminaliteit, opsporing en bestraffing, gemeenten met gemeentepolitie, 1983 en 1986 (n
= 236)

gemiddelde standaard- minimum maximum
afwijking

C1/B 2,5 1,5 0,5 12,3 
g1 28,1 43,7 0,4 458,8 
p11 65,4 20,2 25,0 206,3 
p21 26,3 10,4 9,0 90,8 
G1 30,4 18,5 4,6 122,6 
F1 77,4 35,8 22,7 321,1 
C /B2 7,3 3,2 1,7 26,3 
g2 0,0 0,1 0,0 0,8 
p12 16,0 8,1 2,7 56,0 
p22 4,2 3,2 0,0 24,2 
G2 0,1 0,1 0,0 0,6 
F2 13,5 11,6 0,0 101,9 
C /B3 22,8 17,3 2,0 118,7 
g3 1,9 1,5 0,1 9,6 
p13 23,8 13,8 2,5 88,7 
p23 8,4 5,3 1,1 41,8 
G3 3,4 2,2 0,5 15,6 
F3 22,8 16,1 2,4 122,8 
C /B4 29,6 14,4 5,4 81,7 
g4 0,1 0,3 0,0 4,4 
p14 16,8 8,9 1,5 61,4 
p24 5,4 3,6 0,0 26,7 
G4 0,3 0,3 0,0 2,2 
F4 12,7 10,0 0,0 80,3 
C /B5 2,2 1,0 0,6 7,5 
g5 5,0 5,9 0,0 46,2 
p15 69,1 22,0 29,2 215,4 
p25 21,2 11,0 4,9 84,0 
G5 6,4 4,1 0,7 35,1 
F5 182,1 199,7 18,8 1.830,4 
C /B6 2,5 1,7 0,0 8,8 
g6 0,2 0,5 0,0 3,5 
p16 39,1 33,4 1,4 163,6 
p26 24,3 22,0 0,5 130,9 
G6 0,3 0,7 0,0 6,4 
F6 146,7 137,5 3,0 807,0 

Tabel B2.2a geeft de enkelvoudige correlaties (x 100) op gemeenteniveau van de jaardummy
en de demografische, sociale en economische variabelen die in de analyse een rol spelen
(jaren 1983 en 1986; N = 230).
De betekenis van de variabelen is als volgt:
d - dummy 19831

d - jonge mannen p.c.2

d - gescheiden mannen p.c.3

d - werkloze mannen p.c.4

d - niet-Nederlanders p.c.5

d - aandeel laag-inkomensgroepen6

Y - gemiddeld inkomen.
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Tabel B2.2a Enkelvoudige correlatiecoëfficiënten van jaardummy, demografische en sociaal-economische
variabelen (x 100)

d d d d d d Y1 2 3 4 5 6

d1 100 6 -32 30 1 4 0 
d2 6 100 5 26 -35 31 0 
d3 -32 5 100 28 40 23 62 
d4 30 26 28 100 -34 72 33 
d5 1 -35 40 -34 100 -33 33 
d6 4 31 23 72 -33 100 23 
Y 0 0 62 33 33 23 100 

De tabellen B2.2b tot en met B2.2g geven de enkelvoudige correlaties (x 100) van de overige
variabelen in de analyse voor de respectieve typen criminaliteit, onderling en met hiervoor
genoemde algemene variabelen. De betekenis van de variabelen is als hiervoor omschreven.

Tabel B2.2b Enkelvoudige correlatiecoëfficiënten van variabelen in analyse van geweldscriminaliteit (x 100)

C /B g p p G F d d d d d d Y1 1 11 21 1 1 1 2 3 4 5 6

C /B1 100 -11 -34 -35 -17 -35 -12 21 70 50 13 46 62 
g1 -11 100 13 18 27 13 2 6 -5 4 -10 1 0 
p11 -34 13 100 72 38 70 -10 -12 -25 -11 -18 -8 -24 
p21 -35 18 72 100 64 90 -7 -13 -27 -17 -5 -9 -24 
G1 -17 27 38 64 100 38 -2 -1 -20 0 -6 -4 -4 
F1 -35 13 70 90 38 100 -8 -10 -34 -12 -18 0 -32 

Tabel B2.2c Enkelvoudige correlatiecoëfficiënten van variabelen in analyse van vernielingen (x 100)

C /B g p p G F d d d d d d Y2 2 12 22 2 2 1 2 3 4 5 6

C /B2 100 -13 -14 -15 -12 -16 -24 9 32 20 -8 12 16 
g2 -13 100 -1 -3 5 -4 5 15 -6 3 -16 11 -4 
p12 -14 -1 100 66 41 62 1 -2 3 20 -4 22 11 
p22 -15 -3 66 100 66 97 0 -6 -6 7 -3 12 -7 
G2 -12 5 41 66 100 68 0 -10 4 -1 11 0 7 
F2 -16 -4 62 97 68 100 0 -6 -7 6 -4 14 -9 

Tabel B2.2d Enkelvoudige correlatiecoëfficiënten van variabelen in analyse van gekwalificeerde diefstallen (x
100)

C /B g p p G F d d d d d d Y3 3 13 23 3 3 1 2 3 4 5 6

C /B3 100 -19 -42 -39 -33 -37 -20 11 76 31 33 27 50 
g3 -19 100 17 22 37 19 21 7 0 15 -5 7 9 
p13 -42 17 100 87 74 84 20 3 -36 5 -26 5 -22 
p23 -39 22 87 100 88 96 18 5 -33 3 -22 -2 -15 
G3 -33 37 74 88 100 82 18 8 -25 9 -19 0 -9 
F3 -37 19 84 96 82 100 16 6 -35 3 -24 0 -12 
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Tabel B2.2e Enkelvoudige correlatiecoëfficiënten van variabelen in analyse van eenvoudige diefstallen (x 100)

C /B g p p G F d d d d d d Y4 4 14 24 4 4 1 2 3 4 5 6

C /B4 100 -3 -16 -13 -7 -15 3 25 47 37 17 41 45 
g4 -3 100 27 28 46 23 -3 -1 15 9 0 8 0 
p14 -16 27 100 82 63 79 -10 6 8 2 0 3 1 
p24 -13 28 82 100 78 92 -8 5 5 -8 4 -11 -2 
G4 -7 46 63 78 100 66 -6 -5 7 -10 13 -7 -7 
F4 -15 23 79 92 66 100 -8 7 0 -3 0 -6 -1 

Tabel B2.2f Enkelvoudige correlatiecoëfficiënten van variabelen in analyse van overige WvS-misdrijven (x 100)

C /B g p p G F d d d d d d Y5 5 15 25 5 5 1 2 3 4 5 6

C /B5 100 -20 -70 -65 -31 -64 0 9 28 22 5 9 25 
g5 -20 100 20 16 6 17 -1 -11 13 3 12 6 9 
p15 -70 20 100 94 39 92 1 -8 -5 -2 8 4 3 
p25 -65 16 94 100 42 98 0 -8 -8 -6 9 0 3 
G5 -31 6 39 42 100 37 0 -12 0 -8 4 -1 -5 
F5 -64 17 92 98 37 100 0 -8 -9 -6 11 -1 5 

Tabel B2.2g Enkelvoudige correlatiecoëfficiënten van variabelen in analyse van overige WVW-misdrijven (x 100)

C /B g p p G F d d d d d d Y6 6 16 26 6 6 1 2 3 4 5 6

C /B6 100 -1 -20 -14 -8 -2 -1 15 44 34 10 31 36 
g6 -1 100 5 5 17 -5 0 2 20 8 10 2 25 
p16 -20 5 100 68 37 55 -18 5 -9 6 -21 12 -8 
p26 -14 5 68 100 68 70 -11 3 -8 0 -16 8 -10 
G6 -8 17 37 68 100 29 -8 2 4 -4 3 -1 5 
F6 -2 -5 55 70 29 100 -9 10 -4 13 -17 15 1 

B2.3 De regressieanalyses

De regressieanalyses van de twee modellen zijn uitgevoerd met de LSQ-procedure van TSP
(time series package), versie 4.2. Omdat de geschatte vergelijking niet-lineair is, kan geen
OLS worden gebruikt. De LSQ-procedure minimaliseert de residuele kwadratensom via een
iteratieve methode; wanneer de storingstermen normaal verdeeld zijn, zijn de schattingen ook
`maximum likelihood'-schattingen (Hall et al. 1992: 166).

Bij een aantal regressieanalyses in hoofdstuk 2 blijkt sprake te zijn van heteroskedasticiteit:
de variantie van de storingstermen is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tabel B2.3
geeft de bij de analyses in tabel 2.4 gevonden relatie tussen de absolute waarde van de
residuen en het inwonertal van de gemeente. De gevolgde procedure is gesuggereerd door
Glejser (1969).
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Tabel B2.3 Residuenanalyse bij schatting van de geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners, gemeenten met
gemeentepolitie, 1983 en 1986a

gewelds- vernie- gekwal. eenv. overig, overig,
misdrijven lingen diefstal diefstal WvS WVW

constante        0,5 (10,7)*       1,7 (10,5)* (11,3)*       7,8 (16,2)* (13,0)* (11,8)*
       5,6        0,6        0,7

inwonertal (x       10,8 (        1,1 (
1.000.000)        1,4 ( 3,4)*        2,3 ( 1,6) 2,5)*        1,9 ( 0,4)       -0,2 ( 0,4) 2,1)*

aantal gemeenten 236 236 236 236 236 234 
R 0,05 0,01 0,03 0,00 0,00 0,02 2

Durbin-Watson 1,87 1,87 1,81 1,92 1,87 1,92 b

Met * aangegeven coëfficiënten zijn significant op 5%-niveau. Tussen haakjes t-waarden.a

Gemeenten gesorteerd naar inwonertal.b

Bij geweldsmisdrijven, gekwalificeerde diefstallen en WVW-misdrijven blijkt een significant
verband tussen de grootte van de gemeente (naar inwonertal) en de absolute waarde van de
residuen. Bij deze typen misdrijven zijn daarom de waarnemingen gewogen met het
omgekeerde van de `fit' van de vergelijking uit tabel B2.3.
Bij de analyses op COROP-niveau was op vergelijkbare wijze geen heteroskedasticiteit
aantoonbaar.

Bij het specifieke model voor vermogensmisdrijven leverde een vergelijkbare analyse op de
residuen het in tabel B2.4 vermelde resultaat.

Tabel B2.4 Residuenanalyse bij schatting model vermogenscriminaliteit, gemeenten met gemeentepolitie, 1986a

gekwalificeerde diefstallen eenvoudige diefstallen

constante (: 1.000)        8,4 (5,4)*        2,4 (10,3)*
inwonertal (x 1.000)       68,0 (4,8)*        2,2 ( 1,0) 

aantal gemeenten 127 127 
R 0,16 0,01 2

Durbin-Watson 1,64 1,64 b

Met * aangegeven coëfficiënten zijn significant op 5%-niveau. Tussen haakjes t-waarden.a

Gemeenten gesorteerd naar hoogte gemiddeld inkomen.b

Op grond hiervan zijn de waarnemingen betreffende gekwalificeerde diefstallen in dit model
herwogen.

B2.4 Simulaties insluitingseffect

De empirische schattingen in paragraaf 2.5 laten, met name op het terrein van gekwalificeerde
diefstallen, aanzienlijke insluitingseffecten zien. Bij genoemd type misdrijven zou de
criminaliteit zonder insluitingseffect volgens de schattingen 62% hoger zijn geweest. Dit
moge veel lijken, met name tegen de achtergrond van de lage pakkans voor dit delict (zie
tabel 2.3a) en het, internationaal gezien, relatief lage aantal gedetineerden in Nederland (vgl.
Van Ruller 1993a: 345). Enige simulaties laten echter zien dat een effect van dergelijke
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(B2.1)

grootte zeer wel aannemelijk is. Daarbij is een aantal eenvoudige veronderstellingen gemaakt
die redelijk consistent zijn met de Nederlandse empirische gegevens over gekwalificeerde
diefstallen.
De daders zijn verdeeld in twee groepen: de `amateurs' en de `professionals'. Personen uit de
eerste groep begaan, voor zover zij in vrijheid zijn, gemiddeld N  misdrijven per jaar,1

personen uit de tweede groep gemiddeld 150 misdrijven (N <150). N  varieert in de1 1

simulaties tussen 1 en 50 en het aandeel van de groep `professionals' in het totaal tussen 1%
en 50%. Tevens wordt de kans dat een misdrijf wordt bestraft op 10% gesteld (vgl. de cijfers
uit tabel 2.3a); de hoogte van de resulterende gevangenisstraf G wordt afhankelijk gesteld van
het aantal keren dat de persoon al eerder is bestraft, via de formule:

met: V - aantal eerdere veroordelingen in het jaar.

Onder deze veronderstellingen worden de daders 365 dagen (een jaar) lang gevolgd.
Verondersteld wordt dat alle daders zonder strafblad beginnen. Via binomiale verdelingen en
een random-generator wordt bepaald of een persoon op een dag een misdrijf begaat en zo ja,
of hij daarvoor wordt bestraft. Tabel B2.5 geeft de resultaten. De laatste kolom geeft aan
hoeveel procent de criminaliteit hoger zou zijn geweest zonder insluiting.

Tabel B2.5 Simulaties insluitingseffect

percentage strafkans gem. gev. per insl.jaar totaal
`professionals' (%) straf voorkómen insluitings-

N N1 2
a

misdrijven effectb c

50 1 150 10 67 148 182 
10 1 150 10 60 145 180 
1 1 150 10 30 115 81 
50 50 150 10 56 120 128 
10 50 150 10 44 73 65 
1 50 150 10 40 55 45 

G in model in hoofdtekst.a

T' in model in hoofdtekst.b

D.w.z.: hoeveel procent hoger zou de criminaliteit zonder insluiting zijn geweest.c

De gemiddelde gevangenisstraf varieert van 30 dagen tot 67 dagen. In tabel 2.3a werd een
gemiddelde van 40 dagen gevonden. De gemiddelde straf en de insluitingseffecten zijn hoger
naarmate het aandeel van de `professionals' in de groep daders hoger is. Het is lager naarmate
de amateurs qua aantal (potentiële) misdrijven N  minder van de professionals verschillen.1

Het gemiddeld aantal misdrijven (T') dat per insluitingsjaar is voorkomen varieert van 55 tot
148. De bij gekwalificeerde diefstallen gevonden schatting was 122 (zie tabel 2.4). Het
insluitingseffect varieert van 45% tot 182%. De in de hoofdtekst gevonden schatting van 62%
is in dat licht bezien niet exorbitant hoog.
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3  Analyses van de produktiestructuur: theorie en werkwijze

3.1 Inleiding

In de volgende hoofdstukken van deze studie komen analyses aan de orde van de
produktiestructuur van drie typen producenten in de kwartaire sector: politiekorpsen
(hoofdstuk 4), rechtbanken (hoofdstuk 5) en huizen van bewaring (hoofdstuk 6). De
produktiestructuur is hierbij het geheel van systematische relaties tussen de (omvang en
samenstelling van de) ingezette middelen en de (omvang en samenstelling van de) produktie.
Het onderhavige hoofdstuk vormt de inleiding tot deze analyses. Theoretische achtergronden
en de in deze studie gevolgde aanpak komen hierbij aan de orde.
Paragraaf 3.2 gaat allereerst in op een aantal theoretische aspecten van onderzoek naar het
produktieproces van producenten in de kwartaire sector in het algemeen. Paragraaf 3.3 gaat in
op de theoretische ingang die in deze studie is gekozen bij de analyses van de
produktiestructuur van de drie typen producenten. Paragraaf 3.4 gaat in op de empirische
vormgeving van deze analyses en paragraaf 3.5 beschrijft de afleiding van een aantal
belangrijke kenmerken van de produktiestructuur. Paragraaf 3.6 besluit dit algemene
hoofdstuk met een samenvatting.

3.2 Het produktieproces in de kwartaire sector in het algemeen

3.2.1 Inleiding

Economische analyses van produktieprocessen in de marktsector gaan reeds terug tot Von
Thuenens analyses van de landbouw in de vorige eeuw (Chambers 1988: 2). Ook in het begin
van deze eeuw waren voornamelijk landbouweconomen actief bij analyses op dit gebied.
Cobb en Douglas (1928) gaven de stoot tot de introductie van produktiefuncties in
economische analyses. Zij legden voor het eerst de nadruk op onderzoek naar de technische
relaties van het produktieproces (Chambers 1988: 3): produktiefuncties beschrijven de
geleverde produktie als functie van de ingezette middelen. Deze functie wordt daarbij gezien
als de formele beschrijving van de technische eigenschappen van het produktieproces.
In de jaren vijftig zijn twee belangrijke ontwikkelingen waar te nemen (Chambers 1988: 4). 

De eerste was de theoretische uitwerking van dualiteitsprincipes en alternatieve
beschrijvingen van het produktieproces. Shephard (1953) toonde aan dat er een directe
(duale) relatie bestaat tussen de eigenschappen van het produktieproces, zoals deze via een
produktiefunctie kunnen worden beschreven, en de kostenfunctie. Er moeten dan wel
bepaalde veronderstellingen worden gedaan over de kenmerken van de produktiestructuur en
over het gedrag van producenten. De kostenfunctie, een formele beschrijving van de relatie
tussen de in het produktieproces gemaakte kosten enerzijds en de geleverde produktie en de
prijzen van de ingezette middelen anderszijds, was op zich al lang bekend (McFadden 1978:
5). Eigenschappen van kostenfuncties waren al bestudeerd door Hotelling (1932) en
Samuelson (1948). Nieuw was echter het directe verband dat Shephard (1953 en 1974)
tussen de twee benaderingen legde. Verdere analyses van de dualiteit tussen produktiefunctie
en alternatieve beschrijvingen van het produktieproces, niet alleen in de vorm van
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kostenfuncties, maar ook via winst- en opbrengstfuncties (`profit' en `revenue functions'),
komen op naam van McFadden (1962), Uzawa (1964), Diewert (1974), Hanoch (1975) en
Lau (1976). Dergelijke duale functies kunnen, zoals hierna zal blijken, in empirische
toepassingen voordelen hebben boven de eigenlijke produktiefunctie. Vandaar dat in de sfeer
van de empirische toepassingen de produktiefunctie steeds meer is verdrongen door
alternatieve beschrijvingen van het produktieproces.
Shephard (1974) introduceerde ook de afstandsfunctie (`distance function') als een nog
andere beschrijving van het produktieproces. Deze benadering is een herformulering van de
meest algemene theoretische formulering van het produktieproces via een transformatiefunctie
te weten F(x,y)=0, met x een vector van ingezette middelen en y een vector van produkten
(Chambers 1988: 260). 

De tweede ontwikkeling was de uitwerking van non-parametrische technieken. Deze kunnen
worden gebruikt om de optimale produktie te berekenen, gegeven een bepaalde technologie en
beperkingen in de ingezette middelen. Pionier op dit gebied is Farrell (1957). Zijn werk heeft
mede geleid tot de ontwikkeling van de data envelopment analysis (DEA) en verwante
non-parametrische methoden (Charnes et al. 1978). De non-parametrische benadering is tot
ontwikkeling gekomen naast een parametrische benadering die gebruik maakt van
econometrische schattingstechnieken of lineaire programmeringsmethoden (Schmidt 1986).
Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een grote diversiteit in methoden om het
produktieproces te beschrijven en te analyseren. Elke methode heeft haar sterke en zwakke
punten. Het belang daarvan is mede afhankelijk van de vraagstelling en het
toepassingsgebied. Daarbij maken sommige krachtigere methoden, bijvoorbeeld de op het
dualiteitsprincipe gebaseerde, gebruik van veronderstellingen over het gedrag. Dit gedrag is
(mede) afhankelijk van het institutionele kader waarbinnen producenten opereren. Het maakt
dan uiteraard verschil of de produktieanalyse betrekking heeft op producenten in de
marktsector, dan wel in de kwartaire sector. Op deze aspecten zal in het volgende nader
worden ingegaan, in relatie tot de verschillende mogelijke benaderingen. 

3.2.2 Het produkt in de kwartaire sector

Producenten in de kwartaire sector leveren doorgaans heterogene diensten die niet via
marktprijzen worden gewaardeerd. Dit brengt een aantal problemen met zich mee die in
eerdere publikaties (SCP/CPB 1986: 19-24; Goudriaan et al. 1989: 39-40) al uitgebreid aan
de orde kwamen. Daarom wordt de materie hier slechts summier behandeld.
In de marktsector wordt de produktie doorgaans afgemeten aan de (bruto) produktiewaarde.1

Dit houdt in dat de geproduceerde hoeveelheden worden gewaardeerd tegen de bijbehorende
marktprijzen. In deze maatstaf komen impliciet zowel hoeveelheid als kwaliteit van de
produktie tot uitdrukking.
Daarbij wordt het goed (of de dienst) gemeten in de vorm die het heeft bij de overdracht aan
de consument of een andere producent. Wat er voor deze overdracht gebeurt, in termen van de
interne voortgang van het produktieproces, blijft buiten beeld. Wat er ná de overdracht
gebeurt, in de vorm van effecten van consumptie of verbruik van het goed of de dienst, blijft
eveneens buiten het meetproces.

Bij veel producenten in de kwartaire sector, en zeker op het terrein van politie en justitie,
ontbreken marktprijzen en valt dus geen produktiewaarde vast te stellen. De produktie zal dan
moeten worden benaderd via fysieke maatstaven van de geleverde diensten. Vanwege de
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heterogeniteit van die diensten, of in andere woorden de verschillende kwaliteiten daarbij, is
dikwijls het gebruik van meer dan een maatstaf wenselijk. Twee vragen rijzen daarbij. Welk
karakter dienen de maatstaven te hebben? In hoeverre kunnen verschillende maatstaven naast
elkaar worden gebruikt voor een analyse van het produktieproces?
De tweede vraag komt later aan de orde. Het antwoord op de eerste vraag wordt zowel
bepaald door wat men wenst te meten als wat men kan meten. In het produktieproces worden
ingezette middelen omgezet in produkten. De inzet van middelen is dus een belangrijk
uitgangspunt en randvoorwaarde in het produktieproces. Meting daarvan is derhalve een
conditio sine qua non. Gegevens over de inzet van middelen in personele en materiële sfeer
zijn in de kwartaire sector in redelijke mate beschikbaar, zeker bij centraal (via Rijk of sociale
fondsen) gefinancierde producenten. Gegevens over de voorraad kapitaalgoederen of
afschrijvingen zijn bij producenten die via de begroting worden gefinancierd, veelal niet
beschikbaar, doordat investeringen à fonds perdu plaatsvinden.2

Analyses van via de ingezette middelen geleverde produktie kunnen verschillende doeleinden
dienen (zie ook Fisk 1984; Goudriaan et al. 1987 en 1989). De keuze van de meest geëigende
maatstaven voor de produktie is voor een belangrijk deel daarvan afhankelijk (zie ook
SCP/CPB 1986). De volgende doeleinden kunnen worden onderscheiden.
1. De analyse dient als hulpmiddel voor de interne bedrijfs- en procesvoering. In dat geval

zijn procesindicatoren die de gang op de werkvloer beschrijven van eminent belang. Het
accent ligt daarbij op verschillen tussen individuele instellingen of filialen binnen een
instelling. Dit soort informatie is in de eerste plaats van belang voor de managers van de
instellingen. Vaak is dit type informatie ook niet publiekelijk beschikbaar.

2. De analyse dient als hulpmiddel voor de beoordeling van de produktiestructuur van het
veld. Prestatie-indicatoren en indicatoren van de directe produktie zijn daarbij van
belang. Deze indicatoren geven een zo goed mogelijk beeld van het door de producent
aan het eind van het produktieproces geleverde eindprodukt (SCP/CPB 1986: 21). In dit
soort analyses van de efficiëntie (doelmatigheid) ligt het accent op relaties tussen
bepaalde kenmerken van instellingen (zoals schaal of mate van specialisatie) en
produktie. Dit soort informatie is in de eerste plaats van belang voor de centrale
instanties die instellingen in het veld besturen en financieren. De beschikbaarheid van de
informatie die nodig is voor de formulering van directe produktindicatoren, varieert sterk
tussen verschillende typen producenten.

3. De analyse dient als hulpmiddel voor de beoordeling van de effectiviteit
(doeltreffendheid) van producenten. Het accent ligt daarbij op de vraag in hoeverre de
doeleinden waarvoor een producent in het leven is geroepen, worden bereikt. De
vraagstelling richt zich hierbij vaak op de door een bepaald type producenten (een
`bedrijfstak') voortgebrachte typen produkten en niet zozeer op individuele producenten.
Bij dit soort analyses dienen effectindicatoren te worden geformuleerd, zoals de door de
gezondheidszorg gerealiseerde verbetering van de gezondheidstoestand van de bevolking,
of de door politie en justitie gerealiseerde verhoging van de veiligheid. Omdat
gezondheidstoestand of veiligheid ook door maatschappelijke factoren worden beïnvloed,
is de formulering van zuivere effectindicatoren geen sinecure (De Groot en Goudriaan
1991: 45). Effectiviteitsanalyses zijn met name van belang voor de centrale instanties die
beslissen over het voortbestaan van de producenten in de bedrijfstak.

Het is duidelijk dat de verschillende doeleinden elkaar niet uitsluiten. Zo kunnen enerzijds
onder punt 2 genoemde typen analyses aanwijzingen geven over de relatieve doelmatigheid
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van individuele instellingen en daarmee over de kwaliteit van de onder punt 1 genoemde
procesvoering (zie Goudriaan et al. 1989: 33). Nadere analyses van type 1 op het niveau van
de `werkvloer' kunnen dan aanvullende informatie geven over de oorzaken van verschillen in
doelmatigheid.
Anderzijds kunnen doelmatigheid en doeltreffendheid in elkaars verlengde liggen. Lange
wachttijden voor rechtzoekenden vanwege een niet doelmatige rechtspraak kunnen ten kosten
gaan van de doeltreffendheid van de rechtspraak (vgl. de discussie tussen Griffiths 1991 en
Van Tulder 1991). 

Een ander, deels verwant aspect van meting van de produktie in de kwartaire sector betreft
datgene wat vaak wordt aangeduid als `de kwaliteit' van de produktie. De mogelijkheid van
meting van de kwaliteit via de marktprijs ontbreekt hier immers.
De kwaliteit van de produktie kan in principe worden benaderd via het gebruik van
verschillende dimensies in de beschrijving van de produktie. Dit kan via het opnemen van
variabelen die kwaliteitskenmerken van de produktie weergeven (hedonische variabelen; b.v.
Blank 1993: 48 e.v.). Een alternatief is om de produktie op te delen in verschillende typen
produkt, waarvan de omvang wordt gemeten via diverse kwantitatieve produktindicatoren
(een `produktvector'). 
De mogelijkheden om aspecten van de kwaliteit direct in analyses van de produktie op te
nemen kunnen worden geïllustreerd via een confrontatie van de onderzoeken van Polder en
Paulides (1993) en Van Tulder en Spapens (1990). Eerstgenoemde onderzoekers beschouwen
twee karakteristieken van de kwaliteit van de produktie van arrondissementsparketten,
namelijk het percentage sepots en de doorlooptijden. Beide kwaliteitsaspecten komen echter
in de door laatstgenoemde onderzoekers gehanteerde kwantitatieve indicatoren tot uiting (zie
verder § 5.3.2). Ook is het vaak mogelijk indirect enige indicaties te verkrijgen, bijvoorbeeld
over de kwaliteit van de procesvoering in de tijd (Van Tulder en Spapens 1990: 25-40).
Dit laat onverlet dat sommige aspecten van kwaliteit niet in beschouwing kunnen worden
betrokken bij gebrek aan gegevens. De ernst van een dergelijke omissie is enerzijds
afhankelijk van de institutionele structuur en anderzijds van de doelstelling. 
De institutionele structuur speelt een rol, voor zover zij van invloed is op de variatie in de
kwaliteit. In een gecentraliseerd land als Nederland gelden vaak voor alle producenten op een
bepaald terrein dezelfde minimum kwaliteitseisen; in dat geval is de variatie in kwaliteit aan
een duidelijke ondergrens gebonden. Daarnaast speelt de vraag een rol in hoeverre de
producenten belang hebben bij het leveren van een produkt van goede of slechte kwaliteit. Dit
kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de financieringswijze die bepaalt waarop de
producenten eventueel worden `afgerekend'. Op één tijdstip is deze financieringswijze voor
vergelijkbare producenten in de kwartaire sector veelal dezelfde. Dat geldt zeker voor de
producenten op het terrein van politie en justitie, die geheel of overwegend door de centrale
overheid worden gefinancierd.
De doelstelling van de analyse is eveneens van belang. Bij analyses van de produktie in de
tijd kan sprake zijn van veranderingen in hiervoorgenoemde institutionele structuur die de
meetbare produktie op verschillende tijdstippen niet geheel vergelijkbaar maken. Bij analyses
over individuele instellingen op één tijdstip speelt dit niet. Verder valt een onderscheid te
maken in analyses waarbij de nadruk ligt op de produktiestructuur en die waarbij meting van
de efficiëntie van individuele producenten voorop staat. Dit onderscheid wordt verder
uitgewerkt in subparagraaf 3.2.3 en paragraaf 3.3. Individuele verschillen tussen instellingen
in niet waargenomen kwaliteit kunnen de maatstaven van de efficiëntie van individuele
producenten vertekenen. Zolang deze kwaliteit echter geen systematische relatie vertoont met
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de inzet van middelen, heeft het niet waarnemen hiervan geen invloed op de afgeleide globale
kenmerken van de produktiestructuur. Deze laatste staan in deze studie centraal.

3.2.3 De verzameling van produktiemogelijkheden

De inzet van middelen die bij een producent wordt waargenomen, en de geproduceerde
hoeveelheden kunnen worden beschouwd als de resultante van een drietal factoren.
1. de technische eigenschappen van het produktieproces
2. het gedrag van de producent
3. afwijkingen van 1 en 2 als gevolg van inefficiëntie dan wel stochastische ruis.

Uiteindelijk dienen er conclusies getrokken te worden over deze verzameling van
produktiemogelijkheden. Dit doel kan alleen worden bereikt door, impliciet of expliciet,
veronderstellingen te maken over 1, 2 en 3, en uitgaande van deze veronderstellingen de
waarnemingen te `interpreteren'. Overigens wordt hier voorbijgegaan aan meer uit de sfeer
van de `technical engineering' afkomstige methoden die puur afgaan op fysieke maatstaven en
daarbij afzien van elke economische veronderstelling over gedrag (Walters 1963). De drie
genoemde aspecten komen in de volgende alinea's aan de orde.

De technische eigenschappen van het produktieproces kunnen worden weergegeven in de
verzameling van produktiemogelijkheden (`input requirement set' of `production possibility
set'). Deze geven aan met welke combinaties van ingezette middelen een bepaalde produktie
kan worden voortgebracht dan wel welke produktie technisch gezien mogelijk is gegeven de
inzet van middelen (McFadden 1978: 5-10).

Alle produktiviteitsanalyses maken gebruik van een aantal veronderstellingen over de
kenmerken van deze verzameling van produktiemogelijkheden. Daarbij is er een belangrijk
onderscheid te maken tussen parametrische en non-parametrische methoden in de a priori
restricties die aan het produktieproces worden opgelegd (zie ook Schmidt 1986).
Non-parametrische methoden leggen a priori slechts zwakke restricties op aan de (grenzen
van de) verzameling van produktiemogelijkheden. Zie voor handzame beschrijvingen
bijvoorbeeld Pestieau en Tulkens (1990) en Tulkens (1990). Ratiomethoden beperken zich
tot het vaststellen van verhoudingen tussen kengetallen. DEA- en free disposable hull
(FDH-)methoden zoeken de grenzen van de verzameling (de `frontier') die de gegevens zo
dicht mogelijk `omhullen'. Daarbij zijn nog gradaties te onderscheiden. De free disposabel
hull (FDH)-methode neemt slechts aan dat er sprake is van `free disposability' van ingezette
middelen en produkten. Dit wil zeggen: het is altijd mogelijk minder te produceren met
dezelfde middelen en/of met meer middelen hetzelfde te produceren (Tulkens 1990: 10).
DEA-methoden, die tot sterkere conclusies leiden, nemen aan dat de grenzen van de
verzameling lokaal zijn te benaderen via lineaire relaties (Tulkens 1990: 11). De kenmerken
van de produktie van individuele producenten worden in de FDH- en DEA-methoden op deze
manier steeds vergeleken met de kenmerken van (een combinatie van) vergelijkbare
producenten.3

Parametrische benaderingen leggen a priori de vorm van de verzameling vast in functionele
verbanden met een aantal parameters die op basis van de waarnemingen (econometrisch of via
lineaire programmering) worden geschat. Uiteraard is er daarbij een positief verband tussen
flexibiliteit en het aantal te schatten parameters. De oudste functionele vorm, de
Cobb-Douglas-functie, kent relatief weinig parameters maar is, in termen van relevante
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effecten (schaaleffecten, substitutie-effecten e.d.), restrictief. In de literatuur is in de afgelopen
decennia een tendens waarneembaar naar meer flexibele functionele vormen, met een toename
in het aantal te schatten parameters (zie ook Fuss et al. 1978: 230 e.v.). Een dergelijke
flexibele vorm kan worden gezien als een benadering van een willekeurige technologie, maar
deze zal niet noodzakelijk over het hele waarnemingsbereik geldig zijn (Fuss et al. 1978:
234).
Econometrische (regressie)methoden richten zich in het algemeen in hun beschrijving van het
produktieproces op het centrum van de waarnemingen. Andere methoden (lineaire
programmering; non-parametrische) hebben meer aandacht voor de `rand' van de
waarnemingen.

Een ander verschil tussen de parametrische en non-parametrische benadering betreft de
verwerking van meervoudige typen ingezette middelen en meervoudige typen produkt. In
subparagraaf 3.2.2 werd betoogd dat bij de analyse van produktieprocessen in de kwartaire
sector de formulering van meervoudige produktindicatoren vaak niet is te vermijden. Bij
non-parametrische benaderingen is de formulering van meervoudige indicatoren, zowel aan de
kant van de inzet van middelen als van de produktie, minder snel een probleem. Wel worden
bij nadere differentiatie de geconstateerde verschillen in inefficiëntie kleiner. Meer
instellingen komen, bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal, efficiënt `by default' uit de analyse
te voorschijn. Instellingen met een unieke samenstelling van het produktiepakket zijn in deze
benaderingen al snel per definitie efficiënt.
Bij parametrische benaderingen kan de verwerking van meervoudige typen ingezette middelen
en produkten meer fundamentele problemen opleveren. De klassieke produktiefunctie is
daarbij een duidelijk voorbeeld: de produktie moet daarbij in een maatstaf worden
samengebald (zie ook Goudriaan et al. 1989: 45 e.v.). De ontwikkeling en het gebruik van
dualiteitsrelaties heeft de mogelijkheden wat dit betreft echter vergroot. Zo kan via een
kostenfunctie in principe zowel rekening worden gehouden met verschillende typen ingezette
middelen als met verschillende typen produkt (Goudriaan et al. 1989: 47 e.v.). Daarbij is het
dan wel noodzakelijk dat ten eerste het bij de dualiteitsrelatie veronderstelde optimaliserend
gedrag bestaat en ten tweede er binnen het waarnemingsbereik voldoende variatie bestaat in
de prijzen die producenten in hun optimaliserend gedrag betrekken (zie verder § 3.2.5).
Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor winst- en opbrengstfuncties.
Afstandsfuncties kunnen zowel meervoudige typen ingezette middelen als produkten in
beschouwing nemen, maar de prijs die daarvoor betaald moet worden, is het optreden van
complexe schattingsproblemen. Praktisch is het aantal te onderscheiden typen ingezette
middelen of produkten bij alle parametrische benaderingen beperkt door het optreden van
multicollineariteit. Dit geldt zeker bij de meer flexibele vormen.
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3.2.4 Gedragsveronderstellingen

De waarnemingen worden beïnvloed door het gedrag van de producenten. Zo wijst Wallis
(1979) erop dat de in werkelijkheid waargenomen gegevens over produktiemiddelen en
produktie de resultante zijn van economische beslissingen waarin de produktiefunctie slechts
een van de randvoorwaarden is. Deze constatering heeft twee kanten: de waarnemingen
bevatten mogelijk informatie over dit gedrag, maar bovendien worden conclusies die worden
getrokken over de produktiestructuur mogelijk mede door dit gedrag beïnvloed en vertekend.
Dit wijst erop dat dit gedrag zowel een potentiële informatiebron als potentiële storingsbron
is bij analyses van de produktiestructuur.

Allereerst is potentieel een onderscheid in twee categorieën produkttypen van belang:
sommige zijn qua omvang voor de producent overwegend exogeen (vast, gegeven), andere
zijn overwegend endogeen (te beïnvloeden; niet-gegeven). Zo is voor een school het aantal
leerlingen (althans op korte termijn) gegeven, de aan deze leerlingen toegevoegde kennis
echter niet (vgl. Blank 1993).
De mate van beïnvloedbaarheid van de produktie heeft consequenties voor de geëigende
modelkeuze en daarmee op de analyse. Dit geldt in principe zowel voor non-parametrische
methoden (zie Goudriaan en Van Tulder 1993) als parametrische methoden. Dit laatste komt
hierna nog nader aan de orde.

Bij parametrische methoden verdient ook verder de keuze voor een adequaat gedragsmodel
aandacht. Bij producenten in de marktsector ligt de formulering van winstmaximalisatie voor
de hand: bij een gegeven prijs van de produkten wordt een zodanig produktievolume
voortgebracht dat het verschil tussen opbrengsten en de minimale kosten die bij het
produktievolume behoren, maximaal is. In de marktsector ligt het voor de hand de
marktprijzen als prijzen te hanteren. In de kwartaire sector is het moeilijker om - geheel
buiten het produktieproces om - een basis voor een dergelijke waardering te vinden (zie echter
hierna). Bovendien lijken er weinig garanties te bestaan dat besluitvorming via het
budgetmechanisme leidt tot gedrag dat op winstmaximalisatie lijkt.
Een minder vergaande veronderstelling is die van kostenminimalisatie. Een gegeven
produktievolume wordt tegen de laagst mogelijke kosten geproduceerd. Een dergelijke aanpak
is niet ongebruikelijk bij sectoren die aan overheidsregulering onderhevig zijn en waar de
produktie voor de individuele producenten een gegeven vormt, zoals openbare nutsbedrijven
(Wallis 1979: 53).
Toch zijn producenten in de kwartaire sector doorgaans niet goed te vangen in het raamwerk
van kostenminimalisatie. Het budget is voor individuele producenten vaak eerder een gegeven
dat bepaald wordt door de centrale subsidiegever. Veelal is dan een deel van de produktie niet
exogeen bepaald en kan de producent zelf invloed uitoefenen op de omvang daarvan. In
andere gevallen kan kostenminimalisatie voor een producent onmogelijk zijn, omdat
bestaande regelgeving hem dit onmogelijk maakt of omdat de inzet van sommige
produktiefactoren, zoals kapitaal, niet op korte termijn kan worden aangepast.
Een andere mogelijk uitgangspunt vormt de veronderstelling dat de producent in de kwartaire
sector een bepaalde nutsfunctie of opbrengstfunctie maximeert onder de randvoorwaarden die
hem, bijvoorbeeld door de overheid of door externe omstandigheden, worden opgelegd. In de
literatuur over `non profit enterprises' wordt een dergelijk model vaak als uitgangspunt
genomen, al staat daarin niet de produktiestructuur centraal (Gassler 1986; James en
Rose-Ackerman 1986). Een dergelijk model vormt in de analyses in dit hoofdstuk het
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uitgangspunt.
Zodra veronderstellingen over optimaliserend gedrag van producenten in de analyses een rol
gaan spelen, is het in principe mogelijk twee aspecten van (in)efficiëntie van producenten te
onderscheiden. Naast de hiervoor beschreven technische (in)efficiëntie kan al dan niet sprake
zijn van allocatieve (in)efficiëntie. Daarbij gaat het om de vraag of de producent zijn
produktieproces zo heeft ingericht dat hij aan de gedragsveronderstellingen voldoet. Stel een
producent is technisch efficiënt, dus realiseert een maximale produktie, gegeven zijn inzet van
middelen. De producent kan dan nog wel allocatief inefficiënt zijn. Dit geldt bijvoorbeeld als
hij, gegeven het streven naar opbrengstmaximalisatie, met een andere inzet van middelen
en/of produktmix een hogere opbrengst had kunnen verkrijgen.

3.2.5 Stochastische afwijkingen en inefficiëntie 

Er zullen in de praktijk afwijkingen optreden van de hiervoor gedefinieerde grenzen van de
produktiemogelijkheden. In principe kunnen de waarnemingen om drie principieel
verschillende redenen afwijken van de grenzen van de verzameling van
produktiemogelijkheden.
1. Het model of de gegevens zijn onnauwkeurig/onvolledig, met andere woorden: er zijn

toevallige omstandigheden of er is statistische ruis.
2. De producent is technisch inefficiënt: hij produceert niet op de grens van de

produktiemogelijkheden.
3. (Eventueel) De producent is allocatief inefficiënt: hij produceert, gegeven zijn

doelstellingen, niet met de juiste inzet van middelen en/of de juiste produktmix.

De methoden vertonen belangrijke verschillen in hun benadering van deze eerste en de twee
overige bronnen van afwijkingen. De non-parametrische benaderingen maken geen
veronderstellingen over stochastiek en rangschikken alle afwijkingen onder punt 2 en
eventueel punt 3 (Färe et al. 1985). Er worden overigens wel pogingen ondernomen om in
deze benaderingen stochastiek in te bouwen (Land et al. 1993).
Binnen de parametrische benaderingen bestaan verschillende varianten. Sommige richten hun
aandacht op de gemiddeld in de praktijk aangetroffen relaties tussen ingezette middelen en
produktie, ofwel de gemiddelde praktijk (`average practice'). Andere leiden de beste praktijk
(`best practice'; zie ook Schmidt 1986) af uit de in de praktijk aangetroffen best haalbaar
gebleken verhoudingen tussen ingezette middelen en produktie. Dit laatste correspondeert met
het theoretische idee van de produktie-`frontier', de theoretische grens van de
produktiemogelijkheden.

Bij de grensbenadering wordt de grens van de produktiemogelijkheden geschat. Hierbij zijn
grofweg weer twee manieren te onderscheiden: de deterministische en de stochastische. De
deterministische benadering leunt zwaar tegen de benadering van de gemiddelde praktijk aan.
De via laatstgenoemde benadering geschatte relatie wordt door een `verschuiving'
getransformeerd tot een grensfunctie (`corrected ordinary least squares' of varianten van
lineaire programmering) (Greene 1993b).
De stochastische benadering is meer geavanceerd: hier wordt aangenomen dat de effecten van
punt 1 en 2 te zamen leiden tot stochastische afwijkingen van de grensfunctie `naar één kant',
bijvoorbeeld via een halfnormale verdeling (Aigner et al. 1977). Dat houdt de min of meer
expliciete veronderstelling in dat efficiëntie de normale toestand is, zodat er sprake is van een
scheve verdeling met de `beste praktijk' als modus (Vanden Eeckaut en Wunsch 1993b).4
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Daarbij kan het model al snel gevoelig zijn voor misspecificaties (Vanden Eeckaut en
Wunsch 1993b; Greene 1993: 78). Dit hangt samen met het door Schmidt (1986: 320)
gesignaleerde probleem rond afwijkingen van de frontier, ofwel (in)efficiëntie: "The efficiency
of a firm seems to me to be an inherently residual concept ... The accuracy of our measures
thus hinges strongly on the completeness of our model."

3.3 Aanpak in deze studie: theorie

3.3.1 Uitgangspunten

In het voorgaande kwam een aantal aspecten aan de orde van produktindicatoren en methoden
van analyse van het produktieproces. In hoofdstuk 1 werd betoogd dat de doelstelling van
deze studie is om globale inzichten te krijgen over de relatie tussen ingezette middelen en de
produktie van politie, rechtspraak en gevangeniswezen. Combinatie van probleemstelling en
genoemde aspecten van analyses van de produktiestructuur leidt tot de volgende keuzen bij de
analyses in deze studie.
Steeds worden indicatoren van de directe produktie gebruikt. Deze geven een zo goed
mogelijk beeld van het door de producenten geleverde eindprodukt. Aan de verscheidenheid
van de produktie wordt, waar mogelijk, recht gedaan door de hantering van verschillende
typen produktindicatoren per producent.
De gehanteerde indicatoren brengen niet zozeer de effecten van de eindprodukten in beeld.
Indicatoren van de directe produktie sluiten het best aan op het streven globale informatie
over de relatie tussen de inzet van middelen, de produktie en de organisatiestructuur van het
veld te verkrijgen (zie § 3.2.2). Het belang van inzicht in de effectiviteit, naast de efficiëntie
van politie en justitie is evident. Daarom spelen ook bij de keuze van directe
produktindicatoren de effecten die met de produktie uiteindelijk worden beoogd, wel op de
achtergrond. Zo worden hier bij de rechtspraak alleen strafzaken die tot een bestraffing leiden
tot de produktie gerekend (zie hoofdstuk 5).
Een aantal meer directe aspecten van de effectiviteit komt in andere hoofdstukken (hoofdstuk
2 en hoofdstuk 7) aan de orde. Dit gebeurt via een analyse van de effecten op de criminaliteit
van het opsporings- en vervolgingsbeleid. Het direct preventieve effect van de politie komt in
hoofdstuk 4 nog wel zijdelings aan de orde (zie § 4.6).

Uitgangspunt vormt in deze studie verder een parametrische stochastische benadering. De
keuze voor een parametrische benadering boven non-parametrische benaderingen berust op
enkele overwegingen. Vooropgesteld zij dat beide benaderingen hun eigen voor- en nadelen
hebben. De stelling lijkt dan ook houdbaar dat beide methoden elkaar kunnen aanvullen en
een meerwaarde hebben ten opzichte van de andere.
De parametrische benadering sluit beter aan op de probleemstelling van deze studie dan de
non-parametrische. Bij de non-parametrische benaderingen ligt het accent op het vaststellen
van de efficiëntie of schaaleffecten bij individuele producenten. Bij deze benaderingen wordt
immers steeds de individuele producent in relatie met vergelijkbare producenten bekeken (zie
§ 3.2.3). Bij de parametrische benadering ligt het accent meer op globale relaties over
producenten heen (vgl. § 3.2.2; doeleinden 1 en 2). Overigens zijn mengvormen mogelijk
(b.v. De Groot en Goudriaan 1991; Kopp en Diewert 1982). In deze studie staat de meting
van de efficiëntie van individuele producenten niet centraal.
Een ander deel van de argumentatie sluit aan op die van Schmidt (1986). De parametrische
stochastische benadering maakt een betere benadering mogelijk van de stochastiek als gevolg
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van meetfouten en ontbrekende variabelen. De keerzijde van de medaille is de afhankelijkheid
van de schattingen voor de gehanteerde gedragsveronderstellingen en de gekozen functionele
vorm. Deze aspecten komen in het volgende nog nader aan de orde.
Deze studie gaat voorts uit van de benadering via de gemiddelde praktijk. Het belangrijkste
argument daarvoor is dat van Schmidt (1986: 317-318). Het is voor het verkrijgen van kennis
over kenmerken van de produktiestructuur niet erg zinvol de beste praktijk (de frontier) te
schatten, gegeven de problemen die zich daarbij voordoen. De bij een schatting van de beste
praktijk noodzakelijke veronderstellingen over de stochastiek zijn aanvechtbaar. Bovendien
kan de stochastiek die bij de gemiddelde praktijk moet worden ingebouwd, eenvoudiger
blijven.
Theoretisch is het denkbaar dat belangrijke aspecten van de technologie, zoals schaaleffecten,
bij de beste praktijk verschillen van die bij de gemiddelde praktijk. Bij schattingen van de
frontier via bestaande stochastische methoden is echter steeds sprake van een `neutrale'
verschuiving van de functie die de gemiddelde praktijk beschrijft. Dergelijke verschillen zijn
dus ook via een schatting van de beste praktijk niet goed te traceren (Schmidt 1986: 321-322;
Bauer 1990: 54). 

Daarnaast hebben de analyses van de produktiestructuur in deze studie, anders dan tot nu toe
vaak met dergelijke studies van producenten in de kwartaire sector het geval is, expliciet het
gedrag van de gemodelleerde producenten en de omgeving waarin deze opereren, als
uitgangspunt. Over dit gedrag worden zo adequaat mogelijke gedragsveronderstellingen
gemaakt en, voor zover mogelijk, getoetst. Daartoe dient bij de producenten die meer dan een
type produkt voortbrengen (politie en rechtspraak), het theoretische kader van de
opbrengstfunctie als uitgangspunt. Deze benadering lijkt het best aan te sluiten op de
gangbare situatie, waarbij onder andere voor de producent de inzet vastligt van door de
overheid ter beschikking gestelde middelen. 
Het budget van korpsen van politie, rechtbanken en huizen van bewaring wordt geheel of
voor het grootste deel bepaald door de centrale overheid. Bij de korpsen van gemeentepolitie
had dit de vorm van doeluitkering van het rijk, eventueel aangevuld met gelden uit de
algemene middelen van de gemeente. Bij de andere producenten betreft het rechtstreekse
financiering door het ministerie van Justitie. Het budget kan daarom worden gezien als
exogeen (gegeven) voor de producent, ofwel het is een gegeven randvoorwaarde in het
produktieproces. De besteding van het budget is daarbij dikwijls nog gebonden aan een aantal
randvoorwaarden over de verdeling tussen personele en materiële middelen en
personeelsrangen. Gegeven deze randvoorwaarden in termen van ingezette middelen en
gegeven de beschikbare produktietechnologie, produceert het politiekorps, de rechtbank of het
huis van bewaring een aantal produkten.

In het produktieproces kunnen nog andere randvoorwaarden gelden. Zo kan de omvang van
de produktie op een aantal terreinen min of meer exogeen zijn, dat wil zeggen qua omvang
voor de producent gegeven. Dit geldt bijvoorbeeld bij de politie voor veel zaken in de sfeer
van de aangifte van misdrijven en hulpverlening, bijvoorbeeld bij verkeersongevallen. Het
geldt echter niet voor zaken in de sfeer van opsporing en vervolging van daders van
misdrijven en overtredingen. De omvang en samenstelling van de produktie in deze sfeer is
afhankelijk van de inspanningen en de prioriteiten die de politie stelt (zie hiervoor verder §
3.4.2).

Dit leidt tot formulering van het produktieproces in termen van een opbrengstfunctie. Uit
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(3.1)

dualiteitsprincipes valt af te leiden dat alle relevante informatie over de produktietechnologie
in deze functie is vervat (McFadden 1978: 81; Lau 1978).
De opbrengstfunctie heeft een aantal voordelen boven andere benaderingen. Een belangrijk
voordeel boven produktie- en kostenfuncties is dat er geen volledig onderscheid nodig is
tussen ingezette middelen en geleverde produkten (Lau 1978: 169). Zowel in de marktsector
als in de kwartaire sector komen soms voor het produktieproces relevante grootheden voor die
zowel kenmerken van ingezette middelen als produkten in zich dragen. Voorbeelden zijn: op
de boerderij geproduceerde mest (Lau 1978: 169), leerlingen in het onderwijs (Blank 1993:
36) en geregistreerde misdrijven bij de politie (zie ook § 4.4.1). In de opbrengstfunctie nu
worden exogene ingezette middelen en exogene produkten wezenlijk op dezelfde manier
behandeld.
Een ander voordeel ten opzichte van produktiefuncties is de natuurlijke wijze waarop
verschillende typen produkt in beschouwing worden genomen. De verschillende produkten
hoeven niet via een van tevoren bepaalde weging te worden opgeteld. Daar staat tegenover
dat wel vooraf veronderstellingen moeten worden gedaan over de waardering door de
producenten van de voort te brengen endogene produkten. Deze veronderstellingen kunnen en
zullen echter tot op zekere hoogte worden getoetst.
Kostenfuncties kunnen, evenals opbrengstfuncties, rekening houden met verschillende typen
produkt. Daarbij is echter geen onderscheid mogelijk tussen endogene en exogene typen
produkt; alle produktie wordt expliciet of impliciet als exogeen (gegeven) beschouwd. Eerder
werd reeds geschetst dat dit uitgangspunt minder goed aansluit bij de wijze waarop de
besluitvorming over de produktie van politiekorpsen tot stand komt. 
Bij het gevangeniswezen vormt slechts een produktindicator het uitgangspunt. De
opbrengstfunctie gaat in zo'n geval over in een produktiefunctie.

3.3.2 Formele beschrijving opbrengstfunctie

Het raamwerk van de opbrengstfunctie is als volgt. Een producent gebruikt een vector van
ingezette middelen x om een vector van produkten q voort te brengen. Het volume van de
vector van ingezette middelen is voor de producent exogeen.  Hetzelfde geldt voor een5

deelverzameling van de produkten. De produktvector valt te partioneren: q=(q ,q ), waarbijm r

q  de vector van niet-exogene produkten is en q  de vector van exogene produkten. Dem r

prioriteitenstelling uit zich in de toekenning van een waardering aan eenheden van de
niet-exogene produkten in de vorm van een vector van `prijzen' p . Deze prijzen wordenm

onafhankelijk verondersteld van het aantal geproduceerde eenheden. In de terminologie van de
marktsector is de producent een `prijsnemer'. Aan de exogene produkten hoeft geen expliciete
waardering te worden toegekend, omdat deze geproduceerd moeten worden.
De verzameling van produktiemogelijkheden (zie § 3.2.3) wordt gegeven door M. De
producent kiest nu q  zodanig, dat hij de totale `opbrengst' van de produktie maximaliseert,m

gegeven de produktietechnologie, de exogene ingezette middelen en de exogene produkten q .r
Hierdoor is een opbrengstfunctie (`revenue function') gedefinieerd (zie Cornes 1992:
122-124):

met: p - vector met waardering van endogene produktenm

q - vector met geproduceerde hoeveelheden van endogene produktenm

q - vector met geproduceerde hoeveelheden van exogene produktenr

q - vector (q ,q )m r

x - vector met hoeveelheden ingezette middelen.



q
m

( k ) '

M A ( p
m

, q
r

, w
m

, x
r

)

M p
m

( k )

A ( p
m

, q
r

, x ) / log j
i

p
mi

q
mi

' "
0

% j
i

"
i

log p
mi

% j
i

j
j

1

2

"
ij

log p
mi

log

% j
i

$
i

log q
ri

% j
i

j
j

1

2

$
ij

log q
ri

log q
rj

% j
i

(
i

log x
i

% j
i

j
j

1

2

(
ij

log x
i

log x
j

% j
i

j
j

*
ij

log p
mi

log q
rj

% j
i

j
j

,
ij

log p
mi

log x
j

% j
i

j
j

.
ij

log q
ri

log x
j

* *
))) )))

)))))))

)))))))
114

(3.2)

(3.3)

Als deze opbrengstfunctie aan een aantal theoretische voorwaarden voldoet, dat wil zeggen:
hij is differentieerbaar, niet dalend in p , homogeen van graad 1 en convex in de prijzen vanm

de endogene produkten p , dan geldt Hotellings lemma. Dit geeft de hoeveelheden van dem

endogene produkten die bij maximalisatie van de opbrengst worden geproduceerd. Het kde
element van de endogene produktvector q  is, wanneer de opbrengst wordt gemaximaliseerdm

(Cornes 1992: 115):

De opbrengstfunctie vormt de basis voor conclusies over schaalelasticiteiten, marginale
kosten en andere eigenschappen van de produktietechnologie (vgl. Lau 1978: 163-209). 
Paragraaf 3.4 geeft de gekozen empirische uitwerking van de opbrengstfunctie. Paragraaf 3.5
geeft aan hoe daaruit diverse eigenschappen van de produktietechnologie zijn te destilleren.

3.4 Aanpak in deze studie: empirie

3.4.1 De te schatten functie

Christensen et al. (1971 en 1973) introduceerden een flexibele en makkelijke hanteerbare
vorm: de transcendentale logaritmische (translog)functie ter beschrijving van eigenschappen
van de produktiestructuur. Een translogopbrengstfunctie is een tweede-ordebenadering van
een willekeurige opbrengstfunctie en daarmee van een willekeurige concave
produktietechnologie (Lau 1978: 196). Door hantering van deze flexibele vorm worden niet a
priori al te sterke restricties aan de beschrijving van de produktiestructuur opgelegd.
Desalniettemin is de flexibiliteit begrensd. Zo concluderen Guilkey et al. (1983) dat de
translog, ook in vergelijking met een aantal andere flexibele vormen, een adequate
beschrijving geeft, zolang de partiële substitutie-elasticiteiten niet sterk van 1 verschillen. Op
het gebied van toetsing van mogelijke aspecten van separabiliteit is de translogfunctie
tamelijk restrictief (zie ook § 3.5.1).
De in paragraaf 3.3 weergegeven opbrengstfunctie krijgt bij de gekozen translogstructuur de
vorm:

met: A - totale opbrengst
p - vector van prijzen p  van endogene produktenm mi

q - vector van hoeveelheden q  van endogene produktenm mi

q - vector van hoeveelheden q  van exogene produktenr ri

x - vector van (het volume van) de ingezette middelen

De gebruikelijke restricties vanwege symmetrie en homogeniteit zijn:6
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Het kde element van de endogene produktvector q  is bij maximalisatie van de opbrengst:m

Zowel bij politie, rechtspraak als gevangeniswezen vormt formule (3.3) het uitgangspunt van
de analyses van de produktiestructuur. Afhankelijk van de kenmerken van het produktieproces
en de beschikbaarheid van gegevens vindt daarbij vereenvoudiging plaats. Zo fungeert bij de
analyses van de politie het (via indices van lonen en prijzen gedefleerde) budget als enig
(exogeen) ingezet middel, dat zowel de ingezette arbeid als de ingezette materiële middelen
dekt. Tot 1986 was de besteding van dit budget aan een aantal restricties onderworpen,
waardoor er nauwelijks variatie in de verhouding tussen personele en materiële middelen
bestond (Goudriaan et al. 1989: 159) (zie verder § 4.4).7

Bij de rechtspraak waren slechts gegevens over de inzet van personeel beschikbaar en
worden de inzet van materiële middelen dus niet in beschouwing genomen. Bij de inzet van
personele middelen is onderscheid naar parketten en het strafrechtelijk deel van de gerechten
mogelijk en zinvol. De omvang van deze middelen wordt door het ministerie van Justitie
bepaald. De onderscheiden produkten van het strafrechtelijk deel van de gerechten zijn alle
endogeen (zie verder § 5.4).
Bij de huizen van bewaring zijn zowel de ingezette personele als materiële middelen in
beschouwing genomen. Beide worden centraal door het ministerie van Justitie bepaald (zie
verder § 6.4). Omdat slechts één produktindicator wordt onderscheiden, gaat de
opbrengstfunctie hier over in een produktiefunctie. Als bijzonder geval van de
opbrengstfunctie komt deze hierna niet afzonderlijk aan de orde.
De gegevens over de inzet van middelen zijn steeds afkomstig uit de overheidsboekhouding.
Daarom zijn zij gebaseerd op uitgaven op kasbasis en ontbreken gegevens over
afschrijvingen. Hetzelfde geldt in het algemeen ook voor de uitgaven op het gebied van
huisvesting, die via de Rijksgebouwendienst verlopen. Conform het economische
spraakgebruik zal hierna desalniettemin niet over uitgaven, maar over `kosten' worden
gesproken. Gezien de beperkingen benaderen de gehanteerde gegevens over uitgaven nog het
meest het economische begrip van de variabele kosten.

3.4.2 Aspecten van de schattingsmethode

De hypothese dat sprake is van maximalisatie van de opbrengst volgens een te poneren
waarderingsschema zal worden getoetst via de door Neyman en Pearson ontwikkelde
`likelihood ratio'-toets (Maddala 1979: 180). Daarbij wordt een model zonder kruiselingse
restricties tussen de vergelijkingen (3.3) en (3.5) vergeleken met het model met kruiselingse
restricties. Bij de empirische toepassing wordt steeds een significantieniveau van 5%
gekozen.

Bij deze schattingen wordt steeds gebruik gemaakt van een `maximum likelihood'-
schattingsmethode, waarbij een Gauss-Newton convergentiemethode wordt gebruikt.  Deze8

ML-schattingen zijn, onder tamelijk algemene voorwaarden, consistent en asymptotisch
normaal verdeeld (Maddala 1979: 177). Als de storingstermen multivariaat normaal en
identiek verdeeld zijn, zijn de schattingen ook efficiënt (Hall 1992: 167). Omdat in het model
de beste praktijk en de allocatieve efficiëntie van individuele producenten niet aan de orde
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komen, is afgezien van het modelleren van een expliciete relatie tussen de storingstermen van
de opbrengstfunctie (3.3) en de vergelijking van de produktaandelen (3.5) (zie over dit aspect
in de literatuur Bauer 1990: 45-50).

Bij alle drie onderzochte typen producenten zijn dwarsdoorsnedegegevens beschikbaar over
meer dan jaar. Van goede panelgegevens is echter geen sprake. Zo gaat het bij de politie
alleen om gegevens over de jaren 1983 en 1986, waarbij geen gegevens over de
tussenliggende jaren beschikbaar zijn. Bovendien ontbreekt zowel bij politie als bij
gevangeniswezen in een van de jaren van analyse een substantieel aantal producenten
waarover in het andere jaar wel gegevens beschikbaar zijn. Weglating daarvan zou een
substantieel verlies aan informatie betekenen. Om deze redenen is bij de modellering en
schatting geen gebruik gemaakt van methoden gericht op de analyse van panelgegevens. 

Steeds is met een `likelihood ratio'-toets bekeken in hoeverre de gegevens over de
verschillende jaren door dezelfde relatie kunnen worden beschreven, met andere woorden,
mogen worden `gepoold'. Daarbij is wel een jaarspecifieke dummy in de relatie opgenomen,
zodat met een evenwijdige verschuiving van de relatie in de tijd rekening wordt gehouden. 

3.4.3 De waardering van de endogene produkten

Essentieel in de analyse via een opbrengstfunctie is de waardering, ofwel de vaststelling van
de schaduwprijzen van de endogene produkten. Er zijn immers geen directe marktprijzen voor
de produkten van politie en justitie beschikbaar.
Darrough en Heineke (1978) gebruiken bij analyses van de politie als maatstaf voor de
waardering van een opgehelderd misdrijf een schatting van de gemiddelde waarde van het
gestolen goed. Deze benadering heeft ten minste twee nadelen: zij is alleen van toepassing op
vermogensmisdrijven en is daarom partieel, en het is de vraag of de waardering door de
politie correspondeert met deze financiële waarden. Pyle en Deadman (1980) stellen dat er
redenen zijn om te verwachten dat dit niet zo is.
Anderson (1974) wijst erop dat het functioneren van de politie in analyses van de
produktiviteit eigenlijk niet los kan worden gezien van de rest van het proces van
strafvervolging. Het politieprodukt is in zekere zin intermediair in de keten van
strafvervolging. Dat betekent dat de waarde van het aanbrengen van een verdachte van een
misdrijf door de politie samenhangt of zou moeten samenhangen met de vraag wat er in het
vervolgtraject met die verdachte gebeurt. Nu zijn er gegevens over dat vervolgtraject,
namelijk in de vorm van het aantal gevallen waarin een verdachte wordt bestraft en de vorm
waarin dat gebeurt. Deze gegevens geven in de eerste plaats een aanwijzing voor de
schaduwprijzen die justitie zelf toekent aan de afhandeling van verschillende typen zaken.
Daarnaast echter kunnen zij volgens hiervorenstaande redenering ook indicatief zijn voor de
schaduwprijzen die de politie aan zijn produkten op strafrechtelijk gebied toekent dan wel zou
moeten toekennen.

In de volgende analyses is dit uitgangspunt gekozen. Zo wordt verondersteld dat er een zekere
consistentie zal bestaan tussen de waardering van verschillende typen endogene produktie
binnen de verschillende stadia van opsporing en vervolging door politie en justitie.
Institutioneel wordt deze consistentie tot op zekere hoogte gewaarborgd door de invloed van
de officier van justitie op de werkzaamheden van de politie via het driehoeksoverleg.  Dit9

betekent dat ernaar wordt gestreefd om het `rendementsverlies' binnen de organisatie van
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opsporing en vervolging zoveel mogelijk te beperken. Fiselier (1985: 76) stelt dat het
opsporings- en vervolgingsbeleid dient te zijn afgestemd op het vervolgingsbeleid van het
OM. Het politiekorps is in die visie een instelling die de door zijn activiteiten geproduceerde
totale straf dient te maximeren, binnen de restricties die de inzet van middelen en de produktie
van andere (exogeen bepaalde) produkten oplegt.
Merk overigens op dat een zekere consistentie kan optreden tussen het gedrag van
politiekorpsen en rechtspraak zonder dat genoemde instanties exact op de hoogte zijn van
elkaars handelingen. Dit is het geval als beide instanties redelijk gelijke opvattingen hebben
over de relatieve ernst van verschillende vormen van criminaliteit en de prioriteiten die bij
opsporing en vervolging moeten worden gegeven. Deze prioriteiten kunnen afhankelijk zijn
van lokale of regionale omstandigheden (b.v. de intensiteit van bepaalde vormen van
criminaliteit), maar ook van kenmerken van daders. 
Onderzoek naar werkwijze van de recherche laat zien dat zowel de ernst van de zaken als de
te verwachten vervolgingsbereidheid van het OM een criterium vormt om een zaak wel of niet
in behandeling te nemen (Van de Bunt en Rademaker 1992: 94).10

Zoals al in bijlage B2.1 is beschreven, is er informatie beschikbaar over de wijze van
afhandeling van strafzaken door het openbaar ministerie en de rechter in het jaar 1985.
Tevens is soortgelijke informatie beschikbaar voor het jaar 1989. De hieruit te destilleren
informatie over bestraffingspercentages en strafmaat vormt het uitgangspunt van de
waarderingsmaatstaven in de analyses van politie en rechtspraak.
Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op de analyses van hoofdstuk 2. Bestraffing kan
plaatsvinden via een transactie van de verdachte met het OM of via schuldigverklaring door
de rechter. De gemiddelde strafmaat voor een gepakte verdachte is het gezamenlijke resultaat
van de kans op bestraffing en de strafmaat (vgl. § 2.4). Daardoor rijst de vraag of
politiekorpsen naast de hoogte van de strafmaat ook de kans op bestraffing laten meespelen
bij de waardering van het opsporen van verdachten van verschillende typen misdrijven en
overtredingen. Deze vraag komt bij de analyses in hoofdstuk 4 expliciet aan de orde.
Voor de rechtspraak speelt daarbij het aantal gerealiseerde straffen een directe rol als
produktindicator. De waardering per eenheid produkt is hier afhankelijk van de gemiddelde
hoogte van de gerealiseerde straffen (zie hoofdstuk 5).
Twee aspecten van de waardering via bestraffingspercentages en strafmaat zijn van belang in
de volgende analyses. In de eerste plaats gaat het om de absolute verschillen tussen
(gemiddelde) bestraffingspercentages en strafmaat tussen verschillende typen produkt. Zo zal
een opheldering van een zwaar misdrijf gemiddeld tot een zwaardere straf leiden dan de
opheldering van een licht misdrijf. Uitgangspunt is dat er een overeenkomstig verschil bij
politiekorpsen en rechtbanken zal zijn in de waardering van deze typen produkt.
Daarnaast spelen relatieve verschillen in de bestraffingspercentages en strafmaat tussen
verschillende politiekorpsen en rechtbanken een belangrijke rol in de analyse. Ze worden
beschouwd als een verschil in waardering die justitie hecht aan verschillende typen
criminaliteit en overtredingen. De achtergrond van deze verschillen kan gelegen zijn in
verschillen in ernst van de criminaliteit of lokale omstandigheden (zie verder § 4.5.2). Ook
kunnen verschillen in de aard van de daders (recidivegraad e.d.) een rol spelen.

Een belangrijk aspect is daarbij ook de manier waarop financiële straffen (boetes e.d.) en
vrijheidsstraffen (m.n. gevangenisstraffen) op een noemer worden gebracht. Voor het bepalen
van een waarderingsmaatstaf is dat noodzakelijk. Als uitgangspunt is hier gekozen voor de
`vertaalsleutel' die rechters meestal gebruiken: 1 dag gevangenisstraf staat daarbij gelijk aan
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50 gulden (Berghuis 1992). In economisch opzicht lijkt deze waardering van een dag
gevangenisstraf overigens nogal laag. Als alternatief komt een vertaalsleutel van 200 gulden
per dag gevangenisstraf aan de orde. Deze komt eerder in de richting van de marginale kosten
van het uitvoeren van de gevangenisstraf (zie hoofdstuk 6) en het gemiddelde netto-inkomen
per dag dat buiten de gevangenis is te verdienen.

Daarbij past een aantal kanttekeningen.
- De veronderstelling binnen het hier gekozen raamwerk van de opbrengstfunctie (zie

§ 3.3) is dat producenten mogen worden opgevat als prijsnemers (`price takers'). Op het
eerste gezicht is aan deze veronderstelling niet voldaan bij de hiervoor beschreven
operationalisatie van `prijzen' via waarderingsmaatstaven. Het openbaar ministerie en de
rechter, en in mindere mate ook de politie zelf, hebben invloed op de hoogte van de
strafmaat en daarmee op de hier gedefinieerde `prijzen'. In dat opzicht zijn zij dus geen
prijsnemers.
Essentieel is echter dat de beslissing om straffen van een bepaalde zwaarte toe te kennen
voor bepaalde typen misdrijven of overtredingen in belangrijke mate voorafgaat aan of in
ieder geval los kan worden gezien van de produktie van straffen. Dat betekent dat de
waardering per eenheid produkt voor een groot deel onafhankelijk is van de omvang van
de in een bepaalde periode bereikte produktie. In de dagelijkse praktijk van politie en
officieren van justitie wordt veelal met `vaste' criteria gewerkt (zie eerder) en lijkt er
hoogstens sprake te zijn van bijstellingen op de lange termijn.

- Het is niet uit te sluiten dat een deel van de gerealiseerde verschillen in
bestraffingspercentages en strafmaat eerder een indicatie zijn van verschillen in de
kwaliteit van de produktie dan van verschillen in waardering. Zo kunnen er verschillen
optreden in de kwaliteit van de informatie die door het politiekorps aan de parketten
wordt geleverd via processen-verbaal. Waar de kwaliteit minder is, zullen meer zaken
geseponeerd moeten worden dan wel de strafmaat lager uitvallen. In dit opzicht zijn het
bestraffingspercentage en strafmaat een maat voor de kwaliteit van de
opsporingsactiviteiten van het politiekorps.
Dit betekent dat genoemde verschillen in bestraffingspercentages en strafmaat deels een
kwaliteitsaspect weergeven, en deels een zuiver waarderingsaspect. Het eerstgenoemde
aspect moet, als volumeaspect, idealiter tot uitdrukking komen in de omvang van de
produktie. Het tweede, een prijsaspect, echter niet. Via een generalisatie van het
gehanteerde model van opbrengstmaximalisatie is ernaar gestreefd beide aspecten uit
elkaar te `rafelen'. Dit gebeurt als volgt. Verondersteld wordt dat van een verschil in
strafmaat van 1% tussen twee producenten bij produkt i een deel, namelijk (1-k )%, kani

worden gezien als indicatie voor verschil in kwaliteit van de gerealiseerde produktie,
terwijl het restant, dat is k %, een werkelijk verschil in waardering (prijs) is. Ini

formulevorm is er sprake van een herdefinitie van de omvang van de produktie en de
waardering per eenheid van het endogene produkttype i tot q  respectievelijk p  via: mi mi

* *

Merk op dat de totale opbrengst en de aandelen van de verschillende endogene produkten
door deze transformaties ongewijzigd blijven in deze opbrengst. De parameters ki

verschijnen alleen in de rechterleden van vergelijkingen (3.3) en (3.5) en kunnen in het
model worden meegeschat. Logisch gezien dienen de waarden van deze parameters tussen
0 en 1 te liggen. Twee extreme gevallen zijn: k =0, in welk geval de strafmaat uitsluitendi

een maatstaf voor kwaliteitsverschillen is, en k =1, waarin de strafmaat volledig als `prijs'i
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kan worden gezien.
Het begrip `kwaliteit' moet hierbij overigens ruim worden opgevat. Zo ontstaan bij
overtredingen prijsverschillen doordat sommige (met name grotere) korpsen meer te
maken hebben met overtreders die weigeren op een politietransactie in te gaan dan
andere. Wanneer deze overtredingen voor OM of rechter komen, worden hogere straffen
geëist. Een aldus bereikte hogere kwaliteit van het produkt hangt dus eerder samen met
een grote mate van bewerkelijkheid voor de politie (en rechtspraak).

- De beschikbare gegevens hebben slechts betrekking op 1985 en 1989. Onder de
veronderstelling dat, tenminste in relatieve zin, bestraffingspercentages en strafmaat niet
sterk zijn veranderd in de periode 1983-1986, zijn de gegevens over 1985 bij de analyse
van de politie ook voor deze jaren gehanteerd.  De gegevens over de strafmaat bij11

overtredingen zijn grover dan die bij misdrijven; zo zijn de gegevens over de wijze van
vervolging slechts op het niveau van arrondissementen beschikbaar (zie bijlage B4.1).
Bij de analyses van de rechtspraak zijn voor de analyses over het jaar 1984 de gegevens
over de strafmaat uit 1985 gebruikt en bij de analyses over 1990 de gegevens over 1989.
Voor de analyses over het jaar 1987 heeft interpolatie plaatsgevonden.

- Genoemde gegevens over bestraffingspercentages en strafmaat bevatten statistische `ruis',
doordat zij gebaseerd zijn op beperkte aantallen zaken. Deze `ruis' is uiteraard des te
sterker naarmate het aantal zaken kleiner is. Dit betekent dat bij verdergaande
opsplitsingen, met name bij kleine politiekorpsen, grote vertekeningen kunnen gaan
optreden. In de analyses van hoofdstuk 4 komt dit aspect nader aan de orde.

3.4.4 Invloed regelgeving

Hoewel de gekozen benadering via een opbrengstfunctie zo goed mogelijk aansluit bij het
raamwerk waarbinnen producenten op het terrein van politie en justitie functioneren, is het
niet altijd te vermijden dat aspecten van de regelgeving soms in de analyses doorwerken. Dit
geldt des te sterker door beperkingen in de beschikbare gegevens. Dit stelt beperkingen aan
het onderzoek naar de produktiestructuur.
In het bijzonder geldt dit voor de analyses van de huizen van bewaring (hoofdstuk 6). Hierbij
is slechts één produktindicator beschikbaar, namelijk het aantal ingesloten gevangenen.
Gezien de belangrijke rol van het ministerie van Justitie bij de vaststelling van budgetten en
capaciteit is het niet uit te sluiten dat in de schattingsresultaten de daarbij gehanteerde
normstelling mede doorwerkt. In dat geval is de geschatte relatie geen produktiefunctie in de
eigenlijke (technische) betekenis, maar eerder een weergave van de door het beleid
gehanteerde normen voor de allocatie van middelen over de verschillende huizen van
bewaring (zie verder § 6.4). 
Ook wanneer de gevonden relatie eventueel door beleidsnormen is beïnvloed, heeft hij voor
de probleemstelling van deze studie betekenis. De relatie geeft immers ook in dat geval
aanwijzingen over de gevolgen van een toename van de produktie voor de inzet van middelen.
Wel zijn deze gevolgen in dat geval meer gebaseerd op de beleidsmatige normen dan op de
technische eigenschappen van het produktieproces.

De regelgeving speelt de analyses van de rechtspraak (hoofdstuk 5) op iets minder dominante
wijze parten. Bij een analyse van de produktiestructuur is hier de vraag van belang in
hoeverre het aantal inkomende zaken (het reservoir van zaken) de produktie (het aantal
afgehandelde zaken) beïnvloedt. In een groot deel van de beschouwde periode werd de inzet
van middelen bij de producenten op dit terrein via de gehanteerde normen bepaald door het
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aantal inkomende zaken. Daardoor is het problematisch de afzonderlijke effecten van de inzet
van middelen en het aantal inkomende zaken in de analyses te scheiden (zie verder hoofdstuk
5).

3.5 De kenmerken van het produktieproces

3.5.1 Toetsen op relatie

Bij de analyses zal een aantal mogelijke vereenvoudigingen van de geschatte structuur via
`likelihood ratio'-toetsen worden bekeken. In de eerste plaats komt daarbij de vraag aan de
orde of de produktiestructuur kan worden beschreven door de klassieke
Cobb-Douglas-functie. Deze functie die bijvoorbeeld uitgaat van constante schaaleffecten en
een substitutie-elasticiteit van 1, wordt verkregen door alle coëfficiënten van de kruistermen
in formule (3.3) op 0 te stellen.
Tevens rijst de vraag of het in het model gekozen aggregatieniveau niet op consistente wijze
kan worden verhoogd. Dat is, met andere woorden, de vraag of de produktiestructuur en het
besluitvormingsproces niet zodanig zijn dat sommige onderscheiden produkttypen op een
consistente wijze kunnen worden geaggregeerd. In economische termen is er in dat geval
sprake van separabiliteit van de te aggregeren produkttypen van andere produkten en van
ingezette middelen (zie Chambers 1988: 152, 285). De volgende formule definieert een
noodzakelijke voorwaarde voor separabiliteit van de endogene produkten in de
deelverzameling S van de overige produkten en van de ingezette middelen, in termen van
opbrengstfunctie (3.3) (zie Lovell et al. 1989):

Een voldoende voorwaarde is (Lovell et al. 1989):

Overigens laten Blackorby et al. (1977 en 1978) zien dat de veronderstelling van
separabiliteit bij een flexibele functionele vorm als de translogfunctie tamelijk restrictief is.
Daar waar sprake is van meer dan twee endogene produkten, zal de mogelijkheid van
separabiliteit en daarmee vereenvoudiging van het afwegingsproces worden getoetst.

3.5.2 Convexiteit

Op theoretische gronden moet de geschatte opbrengstfunctie convex zijn in de
waarderingsmaatstaven (zie § 3.3.2). Een noodzakelijke voorwaarde daarvoor is dat de
tweede afgeleiden van de opbrengstfunctie positief zijn.  Via Hotellings lemma is eenvoudig12

af te leiden dat:
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De laatstgenoemde afgeleide is reeds gedefinieerd in formule (3.5).
In termen van de waarderingselasticiteit van de endogene produktie volgt uit (3.9):

Zo'n elasticiteit geeft de procentuele verandering weer in de geproduceerde hoeveelheid van
een (endogeen) produkt als gevolg van een verhoging van de waardering van de bijbehorende
waarderingsmaatstaf met 1%. Een noodzakelijke voorwaarde voor convexiteit is dus dat deze
waarderingselasticiteiten positief zijn.
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(3.11)

(3.12)

(3.13)(3.14)

(3.15)

(3.16)

(3.17)

3.5.3 Schaaleffecten

De geschatte opbrengstfunctie levert informatie over de schaaleffecten in het produktieproces.
Daarbij zijn bij de politie twee typen schaaleffecten te onderscheiden, afhankelijk van de
interpretatie van sommige in de analyses betrokken variabelen als exogeen produkt dan wel
als ingezet middel. 
De schaaleffecten zijn als volgt af te leiden (vgl. Caves et al. 1981). Stel: de
transformatiefunctie voor het produktieproces is F, met dezelfde notatie als in het
vorenstaande:

De totaaldifferentiaal van F is dan:

De schaalelasticiteit wordt gedefinieerd als de toename in de produktie, bij ongewijzigde
produktmix, bij een toename van alle ingezette middelen met 1%. De schaalelasticiteit v  is1

dus:

Nu volgt uit formule (3.13):

En dus geldt:

Soms blijkt een alternatieve interpretatie bij de analyse van de produktiestructuur mogelijk,
waarbij de exogene produkten q  eerder als exogene quasi-ingezette middelen worden gezien.ri

In dat geval heeft de schaalelasticiteit v  betrekking op de gevolgen van een gelijktijdige2

verhoging van de echte en de quasi-ingezette middelen voor de endogene produktie:

Merk overigens op dat geldt:

Het bereik van schaalvoordelen en schaalnadelen en de optimale schaalgrootte vallen volgens
beide benaderingen dus samen. Alleen de orde van grootte kan verschillen.

3.5.4 Marginale kosten

Strikt genomen zijn de marginale kosten niet vast te stellen als kostenminimalisatie niet het
uitgangspunt van de analyses is. Bij de feitelijke bedrijfsvoering hoeft een dergelijke
kostenminimalisatie niet op te treden. In het volgende worden de marginale kosten berekend
bij een proportionele toename van alle ingezette middelen. Informatie over de marginale
kosten c  van de verschillende produkten kan dan bij schatting via een opbrengstfunctiei

worden afgeleid via herschrijving en het oplossen van de volgende gelijkheden, die evenveel
vergelijkingen als het aantal endogene produkten opleveren:
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(3.18)

(3.19)

(3.20)

(3.21)

met: B - totale volume van de ingezette middelen

De eerste gelijkheid vloeit voort uit het gegeven dat bij verschuivende waarderingen en
gelijkblijvend budget de aanpassing van de geproduceerde hoeveelheden budgetneutraal moet
uitwerken. De verandering in de totale marginale kosten van de extra geproduceerde
hoeveelheden moet dus 0 zijn. De tweede gelijkheid komt voort uit het gegeven dat een
toename van het budget zal leiden tot gevolgen voor de geproduceerde hoeveelheden die, in
termen van marginale kosten, juist gelijk zullen zijn aan de budgettoename.

De afgeleiden zijn analoog aan formule (3.9) af te leiden (met s  gedefinieerd als in formulei

(3.5)):

De afleiding van de marginale kosten via de schatting van een produktiefunctie is een speciaal
geval van het vorenstaande.

3.5.5 Synergie-effecten

Synergie-effecten (`economis of scope') vormen een maatstaf voor het voordeel of nadeel dat
gezamenlijke voortbrenging van twee produkten kan opleveren (zie ook Goudriaan et al.
1989: 48). Grofweg gesteld kunnen bij synergievoordelen twee producenten die allebei de
twee produkten gezamenlijk voortbrengen, met in totaal dezelfde middelen meer produceren
dan twee producenten die elk slechts één van de twee produkten voortbrengen. Bij
synergienadelen is het omgekeerde het geval en pakt specialisatie gunstig uit.
Synergie-effecten zijn vaak het gevolg van gemeenschappelijke benutting van de aanwezige
produktiemiddelen (zie Bailey en Friedlaender 1982). Daardoor delen de verschillende
produkten een gemeenschappelijke produktiefunctie. Wanneer dit niet het geval is
(`non-jointness'), kunnen afzonderlijke produktiefuncties worden gespecificeerd voor de
voortbrenging van de verschillende produkten.
Lau (1978: 183) laat zien dat er geen sprake is van synergie-effecten tussen twee endogene
produkten i en j als en slechts als:

Analoog daaraan is er geen sprake van synergie-effecten tussen een endogeen produkt i en een
exogeen produkt k, respectievelijk tussen twee exogene produkten k en l als en slechts als
(vgl. Goudriaan et al. 1989: 58):

Nu geldt voor de gemiddelde producent bij de in formule (3.3) weergegeven specificatie en bij
schaling van alle variabelen rond het gemiddelde van de producenten:
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(3.22)

De uitdrukkingen tussen haakjes kunnen daarom als maatstaf voor het bestaan van
synergie-effecten dienen. Significant positieve waarden geven aanwijzingen voor het bestaan
van positieve synergie-effecten (`economies of scope'); bij significant negatieve waarden is
het omgekeerde het geval.

3.5.6 Substitutie-elasticiteiten

In de analyses van de rechtspraak en het gevangeniswezen zijn twee typen ingezette middelen
betrokken. Het betreft de inzet van middelen bij parketten en gerechten afzonderlijk,
respectievelijk de inzet van personeel en materieel. Daarom is het mogelijk de
substitutie-elasticiteit F tussen beide typen ingezette middelen te schatten. Deze elasticiteit
vormt een maatstaf voor de mogelijkheid om de verschillende middelen voor 
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(3.23)
(3.24)

elkaar te substitueren. De substitutie-elasticiteit tussen de ingezette middelen x  en x  is bij eeni j

produktiefunctie f te berekenen via (zie Chambers 1988: 31).13

Uit de transformatiefunctie volgt dat (vgl. formule (3.14)):

In formule (3.23) kan de produktiefunctie dus vervangen worden door de opbrengstfunctie.
Volgens de gehanteerde definitie wijst een substitutie-elasticiteit van 0 op geringe
mogelijkheden tot substitutie en een hoge substitutie-elasticiteit op grote mogelijkheden.

3.6 Samenvatting en conclusies

Dit hoofdstuk gaat in op een aantal theoretische aspecten van analyses van de
produktiestructuur van producenten in de kwartaire sector en motiveert de in deze studie
gemaakte keuzen. Paragraaf 3.2 gaat daartoe in op analyses van het produktieproces in het
algemeen en van producenten in de kwartaire sector in het bijzonder. Het potentiële belang
van het gedrag van producenten bij het trekken van conclusies over de produktiestructuur
komt aan de orde. Daarbij blijken er verschillende mogelijkheden om de produktiestructuur te
beschrijven, waartussen onder bepaalde voorwaarden duale relaties bestaan (produktie-,
kosten-, opbrengstfuncties, enz.). Deze voorwaarden betreffen een bepaald gedrag van de
producenten, zoals kostenminimalisatie of opbrengstmaximalisatie.
Paragraaf 3.3 beschrijft de keuzen die in deze studie zijn gemaakt. In deze studie worden
steeds indicatoren van de directe produktie gebruikt. Deze keuze sluit het best aan bij het
streven een globaal inzicht te verkrijgen in de relatie tussen de inzet van middelen, de
produktie en de organisatiestructuur van het veld. Verder wordt gekozen voor een
parametrische benadering, waarbij zo adequaat mogelijke gedragsveronderstellingen worden
gemaakt en getoetst. De parametrische benadering sluit beter aan bij de probleemstelling van
deze studie, omdat zij beter geschikt is om globale relaties over producenten heen vast te
stellen dan de eveneens denkbare non-parametrische benaderingen. Bovendien maakt deze
keuze een betere benadering mogelijk van stochastiek als gevolg van meetfouten en
ontbrekende variabelen. Ten slotte is de pretentie niet om de theoretische grens van de
produktiemogelijkheden (de `frontier') in beeld te brengen, maar de gemiddeld (over korpsen
heen) optredende relaties.
Verder wordt, anders dan in de meeste studies op dit gebied, het produktieproces
geformuleerd in termen die aansluiten op het praktische besluitvormingsproces van
producenten op het terrein van politie en justitie. Deze producenten worden immers
geconfronteerd met een exogeen bepaald budget, en brengen op basis daarvan en de
beschikbare produktietechnologie een aantal produkten voort. Van sommige produkten is de
omvang (in belangrijke mate) exogeen bepaald (b.v. verkeersongevallen, aangiften bij de
politie; door de rechter te behandelen civiele zaken). In andere gevallen, zoals bij de
opsporing en bestraffing van misdrijven en overtredingen, is de omvang en samenstelling van
de produktie echter afhankelijk van de inspanningen en prioriteiten van de politie en
rechtspraak zelf en daarmee endogeen. Impliciet kent de politie en de rechtspraak daarbij een
bepaalde waardering (een `prijskaartje') toe aan diverse typen endogene produkten.
Politiekorpsen en gerechten worden nu gezien als producenten die de waarde van de
voortgebrachte endogene produkten volgens hun waarderingsschema maximeren, gegeven hun
budget en de omvang van de exogeen bepaalde produktie. Daarmee kan aansluiting worden
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gevonden bij de opbrengstfuncties die in de literatuur zijn ontwikkeld. Bij
opbrengstmaximalisatie is er een directe relatie tussen de coëfficiënten van de
opbrengstfunctie en de omvang van de voortgebrachte endogene produktie. Dit maakt het
mogelijk om, gegeven een bepaald waarderingsschema, tot op zekere hoogte te toetsen of het
veronderstelde gedrag plaatsvindt. Bij opbrengstmaximalisatie is bovendien sprake van een
directe (duale) relatie tussen opbrengstfunctie en produktiefunctie. Via de geschatte
opbrengstfunctie kunnen dus conclusies worden getrokken over eigenschappen van het
produktieproces, zoals schaalelasticiteiten en marginale kosten. Bij huizen van bewaring is
slechts één type produkt te onderscheiden en kan de opbrengstfunctie daarom worden
vereenvoudigd tot een produktiefunctie.
In paragraaf 3.4 wordt de gekozen benadering nader uitgewerkt. De geschatte
opbrengstfunctie heeft een translogvorm, waarmee een willekeurige produktiestructuur via een
tweede-ordebenadering kan worden beschreven. Essentieel in de analyse is uiteraard de
maatstaf voor de waardering die de politiekorpsen aan de diverse endogene produkten
toekennen. Uitgangspunt daarbij is dat er een zekere consistentie zal bestaan tussen de
waardering van verschillende typen produkt binnen de verschillende stadia van opsporing en
vervolging door politie en justitie. Gegevens over de gang van misdrijfzaken door het
strafrechtelijk proces zijn beschikbaar. Op basis daarvan is vast te stellen bij welk deel van de
zaken het tot bestraffing komt, en de daarbij horende gemiddelde straf per type misdrijf en per
gemeente. Deze maatstaven van de waardering worden binnen het produktieproces als
exogeen beschouwd. In de waardering treden duidelijke verschillen tussen gemeenten op. Op
basis hiervan zal een aantal alternatieve waarderingsschema's getoetst. 
Paragraaf 3.5 beschrijft hoe bij de empirische toepassing steeds zal worden getoetst in
hoeverre de gekozen redelijk flexibele beschrijving van de produktiestructuur kan worden
vereenvoudigd. Tevens wordt beschreven hoe uit de geschatte opbrengstfunctie een aantal
kenmerken van het produktieproces kan worden afgeleid. Het gaat daarbij om schaaleffecten,
marginale kosten, synergie-effecten en substitutie-elasticiteiten.
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Dit gebeurt bijvoorbeeld in de Nationale rekeningen (CBS 1988c: 197).1

Soms zijn, zoals bij onderwijs, wel gegevens beschikbaar over kosten van huisvesting, aflossingen op leningen en/of2

rente. Deze kunnen dan als grove benadering voor gegevens over de kapitaalgoederenvoorraad worden gebruikt (zie
b.v. Blank 1993). 
Een non-parametrische benadering waarbij alleen producenten worden vergeleken en het idee van de `frontier' geen3

rol meer speelt, is de efficiency dominance analysis (Tulkens 1993).
Bij analyses van `gepoolde' gegevens, dat zijn dwarsdoorsnede-gegevens van dezelfde producenten over verschillende4

jaren, kunnen de door 1 en 2 veroorzaakte afwijkingen apart worden gespecificeerd en geschat: de positieve of
negatieve afwijkingen door statistische ruis (type 1) worden daarbij variabel in de tijd verondersteld, de (eenzijdige)
afwijkingen door inefficiëntie worden in de tijd constant verondersteld. 
Een minder vergaande veronderstelling is dat de producent `budgetconstrained' is en, binnen de grenzen van dit5

budget, vrij is de mix van ingezette middelen te bepalen. Zeker in de periode van analyse in deze studie was er eerder
sprake van een input- dan van een budgetconstraint.   
Omdat, zoals zal blijken, geen variatie in de waardering van een type endogeen produkt (overtredingen: p ) kon6

m3

worden vastgesteld, zijn deze veronderstellingen nodig om het model volledig te identificeren en kunnen zij niet
worden getoetst.
Vanaf 1986 hebben korpsen overigens meer vrijheid op dit gebied gekregen. In een klein gecentraliseerd land als7

Nederland is er overigens zo weinig regionale variatie in de prijzen van de ingezette middelen dat louter op grond
daarvan geen belangrijke variatie in de aandelen van diverse typen ingezette middelen lijkt te verwachten.
Gebruik is gemaakt van de LSQ-procedure in het T(ime) S(eries) P(rocessor)-pakket, versie 4.2 (Hall 1992: 166-8

171, 187-188).
Politie-agenten zijn soms gefrustreerd over de snelle vrijlating van gepakte verdachten. Het is te verwachten dat zij9

deze frustaties trachten te beperken door de meeste aandacht te besteden aan die produkten waaraan justitie het
meeste aandacht geeft.
De auteurs vermelden een schema dat door de Arnhemse recherche werd gehanteerd bij case-screening. Hierin komen10

de volgende criteria voor:
- Is een verdachte aangehouden?
- Is er sprake van een zeer ernstig delict?
- Zijn er aanwijzingen die tot opsporing kunnen leiden?
- Bestaat er vervolgingsbereidheid bij het OM?
- Wat is de verwachting van politiek/publiek?
- Wat is de ernst van het feit? (indeling in vier categorieën).
Opgemerkt wordt dat vroeger informeel ongeveer dezelfde criteria werden gehanteerd (Van de Bunt en Rademaker
1992).
Op nationaal niveau zijn gegevens beschikbaar over de ontwikkeling van bestraffing en strafmaat. Daaruit blijkt dat11

bij alle misdrijftypen het aandeel van de transacties toenam, terwijl het aantal sepots afnam. Het aandeel van de
gevangenisstraffen nam bij bijna alle misdrijftypen af, terwijl de gemiddelde duur per gevangenisstraf toenam (zie
SCP 1994).
De exacte voorwaarde is dat de Hessiaan (de matrix van tweede afgeleiden) positief semidefiniet is. Lau (1978)12

beschrijft een test van deze voorwaarde. Hier is gekozen voor een simpeler benadering via de tweede afgeleiden
afzonderlijk.   
Dit is de meest gebruikelijke definitie in de literatuur (b.v. ook Koutsoyiannis 1987: 74); ook de omgekeerde wordt13

overigens wel gebruikt (b.v. Fuss et al. 1978: 231). 

Noten
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4  Politie

4.1 Inleiding

De reorganisatie van de Nederlandse politie heeft in 1994 zijn definitieve beslag gekregen
(PRP 1992; Schuurman en Jordens 1993). Sindsdien bestaat de politie in ons land uit 25
regionale korpsen en 1 korps van landelijke politiediensten. De analyses in dit hoofdstuk
hebben echter betrekking op de situatie van voor de reorganisatie. Toen bestond de politie uit
148 korpsen van gemeentepolitie en één centraal geleid korps rijkspolitie (Schuurman en
Jordens 1990: artikel 1-2).
In de analyses van dit hoofdstuk staat het produktieproces van de voormalige korpsen van
gemeentepolitie centraal. In tegenstelling tot de onderdelen van de rijkspolitie konden deze
korpsen worden gezien als individuele producenten. De rijkspolitie en enkele centrale
diensten die ressorteerden onder het ministerie van Justitie komen zijdelings aan de orde.

Paragraaf 4.2 gaat in op doelstelling, organisatie en financiering van de Nederlandse politie.
Omdat de analyses betrekking hebben op de situatie van voor de reorganisatie, wordt zowel
op die situatie als op de gevolgen van de reorganisatie ingegaan. Paragraaf 4.3 bespreekt
vervolgens de literatuur op het gebied van produktieanalyes van de politie. Paragraaf 4.4
werkt de in hoofdstuk 3 beschreven theoretische ingang verder uit en schetst de
operationalisatie daarvan bij de analyses van de politie. Paragraaf 4.5 geeft de
schattingsresultaten. Paragraaf 4.6 doet verslag van een poging om direct preventieve
activiteiten van de politie (anders dan via opheldering) in de analyse te betrekken.
In hoofdstuk 2 vond een analyse van criminaliteit plaats, los van het produktieproces van de
politie. Paragraaf 4.5 schetst het omgekeerde: een analyse van het produktieproces van de
politie waarbij de criminaliteit exogeen is. Paragraaf 4.7 gaat in op de mogelijkheden en
gevolgen van het simultaan beschouwen van de criminaliteit en het produktieproces van de
politie.
Het in paragraaf 1.4 gepresenteerde schema wordt hier herhaald: zie figuur 4.1. In termen van
dit schema behandelt dit hoofdstuk (expliciet of impliciet) de relaties 8, 9, 10 en 15. 

Figuur 4.1 Het basisschema van deze studie
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Paragraaf 4.8 geeft ten slotte een samenvatting en de conclusies. Deze paragraaf bespreekt
ook de vraag in hoeverre de conclusies uit de analyses nog bruikbaar zijn na de reorganisatie.
Simulaties op basis van de gevonden schattingsresultaten zullen worden gepresenteerd in
hoofdstuk 7.

4.2 De producent in detail

4.2.1 Doelstelling en organisatie

De politie heeft, volgens artikel 28 van de Politiewet, tot taak de rechtsorde daadwerkelijk te
handhaven en hulp te verlenen aan hen die deze behoeven. Daarbij kan zij zowel preventief
als repressief optreden. Het eerste gebeurt bijvoorbeeld door surveillances en het vroegtijdig
ingrijpen bij buren- of caféruzies, het tweede door het opsporen van daders van misdrijven en
het verstrekken van informatie aan de arrondissementsparketten die noodzakelijk is voor
verdere vervolging van deze daders.
Binnen de politieorganisatie konden tot de reorganisatie verschillende korpsen worden
onderscheiden, met functioneel of geografisch gescheiden, en deels aanvullende, taken.
Grotere gemeenten in ons land (ruwweg van 25.000 inwoners en meer) hadden een eigen
korps van gemeentepolitie. In 1986 waren er 148 korpsen van gemeentepolitie, in
personeelssterkte variërend van 40 tot 3.670 arbeidsjaren. De totale personeelssterkte bedroeg
bijna 26.000 arbeidsjaren.1

Daarnaast bestond het korps rijkspolitie, werkzaam in de overige, overwegend landelijke
gemeenten. Dit korps telde in 1986 in totaal 13.000 arbeidsjaren. Naast de tot 1987 in 17
districten verdeelde Landdienst kende dit korps enkele speciale diensten, zoals de Dienst
rijkspolitie te water, de Algemene verkeersdienst en de Dienst luchtvaart.2

Daarnaast waren er een aantal centrale politiediensten die, evenals de rijkspolitie,
ressorteerden onder de minister van Justitie en werkzaamheden verrichtten voor het gehele
Nederlandse politieapparaat. Bij de reorganisatie gaan deze diensten in één landelijk korps
op. Het gaat hierbij onder andere om de Centrale recherche-informatiedienst, de
Politieverbindingsdienst, de Politietechnische dienst en de gerechtelijke laboratoria. De
personeelsomvang van deze diensten was in 1986 1.500 arbeidsjaren.3

De algemene leiding en de organisatie van de gemeentelijke korpsen, alsmede de handhaving
van de openbare orde, was opgedragen aan de burgemeester. Deze kon in overleg treden met
de gemeenteraad. Bij het verrichten van justitiële taken, zoals opsporing, was de
gemeentepolitie ondergeschikt aan het (regionaal ingedeeld) openbaar ministerie, dat op zijn
beurt verantwoording schuldig is aan de minister van Justitie.

Bij de reorganisatie zijn gemeente- en rijkspolitie opgegaan in 25 regionale korpsen.
Daarnaast is één korps van landelijke politiediensten gevormd. De nieuwe regionale korpsen
zijn gemiddeld circa 1.500 arbeidsjaren groot. Ter vergelijking: daarmee komen zij in
gemiddelde grootte uit tussen de oude korpsen van de gemeente Utrecht (circa 1.000
arbeidsjaren) en die van de gemeenten Den Haag en Rotterdam (tegen de 3.000 arbeidsjaren).
De grootte van de nieuwe regionale korpsen varieert van 460 arbeidsjaren (Flevoland) tot
5.000 arbeidsjaren (Amsterdam-Amstelland).
Elk korps heeft een aantal gemeenten als werkgebied (gemiddeld ca. 25). De algemene leiding
en de organisatie van het korps zijn opgedragen aan de burgemeester van de grootste
gemeente in de regio. Deze treedt daarover in overleg met de burgemeesters van de andere
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gemeenten in de regio. Deze burgemeesters zijn primair verantwoordelijk voor de handhaving
van de openbare orde in hun gemeente. Bij het verrichten van justitiële taken zijn ook de
nieuwe korpsen ondergeschikt aan het openbaar ministerie.

4.2.2 Financiering en allocatie 

Het politieapparaat wordt volledig collectief gefinancierd. Dit vloeit voort uit de aard van
veel politieactiviteiten: deze zijn voor een groot deel gericht op het algemene belang. Daarbij
is meestal geen sprake van vrijwillige consumptie door de burger. Hoewel bij een aantal
activiteiten in de sfeer van hulpverlening en handhaving van de openbare orde de heffing van
eigen bijdragen in principe mogelijk zou zijn en ook wel ter discussie is gesteld, vindt deze
vooralsnog niet of nauwelijks plaats.4

Over verreweg het grootste deel van de middelen van de politie wordt beslist op centraal
niveau. Dit gold volledig voor de rijkspolitie. De gemeentepolitie werd gefinancierd via de
gemeentebegrotingen. De gemeenten met gemeentepolitie ontvingen van de rijksoverheid een
doeluitkering, die `in principe kostendekkend' is (TK 1954/1955, artikel 54). De uitkering
kende een personele en een materiële component. Daarboven werden voor bijzondere zaken
(bouw nieuwe politiebureaus, automatiseringsactiviteiten, e.d.) van jaar tot jaar soms
bedragen ter beschikking gesteld. Vanaf 1950 tot 1986 was de uitkering gebaseerd op het
Besluit vergoeding politiekosten 1950 (Staatsblad 1950). Vanaf 1986 gold het Besluit
vergoeding politiekosten 1986, waarbij de gemeenten iets meer vrijheid kregen bij de
bestemming van de doeluitkeringen (Staatsblad 1986).

De verdeling van de doeluitkeringen voor de gemeentepolitie over de korpsen werd geregeld
in deze besluiten, waarbij jaarlijkse aanpassing plaatsvond van het landelijk totaal van de
vergoede bedragen. De personele component werd - binnen het totaal beschikbare bedrag - tot
1986 bepaald aan de hand van de feitelijke sterkte van het politiekorps, voor zover deze een
bepaalde maximaal te vergoeden sterkte (de zogenoemde organieke sterkte) niet te boven
ging. Vanaf 1986 was de personele component direct gekoppeld aan de organieke sterkte. De
organieke sterkte was op haar beurt voor het grootste deel - circa 95% - afhankelijk van het
inwonertal van de gemeente en, vanaf 1985, ook van het aantal woningen in de gemeente.
Daarbij werd een (tot 1972 geheime) formule gebruikt, die ertoe leidt dat de organieke sterkte
per inwoner in grotere gemeenten hoger ligt. Met andere woorden: de omvang van de
organieke sterkte nam meer dan evenredig toe met het inwonertal van de gemeenten. De
overige 5% werd toegedeeld op basis van bijzondere omstandigheden, zoals de aanwezigheid
van ambassades, het fungeren als grensgemeente of toeristische trekpleister, enzovoort.
Incidenteel - met name bij de vier grootste steden - werd een extra toekenning gemotiveerd
met een verwijzing naar hoge criminaliteitscijfers. De verdeling van de materiële vergoeding
was gekoppeld aan de organieke sterkte.

De Projectgroep kwantificering politiewerk (PKP) kwam tot de conclusie dat de gehanteerde
verdeelsystematiek niet aansloot op verschillen tussen gemeenten en regio's in de `vraag' naar
politiediensten (PKP 1988a en 1988b): middelgrote en grote korpsen krijgen niet alleen per
inwoner, maar ook per politieman/vrouw meer zaken te verwerken. Korpsen in middelgrote
en grote gemeenten zijn volgens de PKP-maatstaven dan ook onderbedeeld ten opzichte van
die in kleinere gemeenten. Op voorstel van de PKP (1988a en 1988b) is daarom besloten tot
een herverdelingsoperatie. Deze is nog aan de gang en zal doorwerken in de verdeling van de
sterkte van de nieuw gevormde regionale korpsen.
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4.2.3 Kosten en personeel

Tabel 4.1 geeft een indruk van de omvang van de politie in 1986, het laatste jaar van de
analyses in dit hoofdstuk, in termen van kosten en personeelssterkte (in arbeidsjaren). De
personeelscijfers in dit hoofdstuk bevatten - tenzij anders vermeld - ook het niet-executief
personeel, zoals administratief en technisch personeel.
Idealiter geven gegevens over kosten een getrouw en volledig beeld van de opgeofferde
middelen. De beschikbare gegevens over politie voldoen echter niet aan dit ideaalbeeld. Zoals
bij de gehele overheidsboekhouding het geval is, zijn de beschouwde gegevens op kasbasis en
ontbreken de afschrijvingen. Desalniettemin zal, conform het spraakgebruik, in het volgende
over kosten worden gesproken. Gezien de beperkingen van de gehanteerde kostengegevens,
benaderen deze nog het meest het economische begrip van de variabele kosten, aangezien een
groot deel van de uitgaven die samenhangen met investeringen ontbreekt.
Bij de kostengegevens van de gemeentepolitie is het ontbreken van de gemeentelijke bijdrage
een ander probleem. Naast de doeluitkeringen mochten gemeenten uit de algemene middelen
extra gelden aan de gemeentepolitie ter beschikking stellen. Over deze extra gelden zijn
helaas slechts weinig gegevens voorhanden. Noodgedwongen wordt daarom in het grootste
deel van de volgende analyses de doeluitkering als uitgangspunt genomen. Goudriaan et al.
(1989: 187) laten zien dat dit niet tot substantiële vertekeningen leidt.5

Tabel 4.1 Politie: kosten en personeel, 1986

kosten personeel loonkosten aandeel
(x mln. (x 1.000) per arbeidsjaar loonkosten

gld.) (x 1.000 gld.) (in %)

gemeentepolitie 2.070 25,8 61,8 77a

rijkspolitie 970 13,1 59,6 81b c

centrale diensten 120 1,5 52,4 68d

totaal 3.150 40,4 60,7 78

Inclusief circa 185 miljoen gulden voor huisvesting en functioneel leeftijdsontslag. Deze posten zijn nieta

vervat in de kosten van de rijkspolitie of in verdere analyses.
Totaal van landdienst (onderverdeeld in 17 districten) en een aantal bijzondere diensten, zoals de rijkspolitieb

te water en de Algemene verkeersdienst.
Exclusief uitgaven Rijksgebouwendienst.c

Omvat Centrale recherche-informatiedienst, rijksrecherche, gerechtelijke laboratoria, intendance,d

Politieverbindingsdienst, Politietechnische dienst en opleidingsscholen der rijkspolitie.

Met de politie was in 1986 ruim 3 miljard gulden gemoeid. De personeelssterkte bedroeg
ruim 40.000 arbeidsjaren. In de totale kosten zijn de loonkosten, met bijna 80% van het
totaal, van overwegend belang.
De middelen van de gemeentepolitie waren in 1986 in termen van (in beschouwing genomen)
kosten iets meer en in termen van personeel iets minder dan het dubbele van die van het korps
rijkspolitie; de loonkosten per arbeidsjaar liggen bij de gemeentepolitie dan ook wat hoger
dan bij de rijkspolitie. De 148 korpsen van gemeentepolitie telden gemiddeld 170
arbeidsjaren (incl. technisch en administratief personeel) en kenden gemiddeld een budget van
14 miljoen gulden.
De centrale rijksdiensten namen met nog geen 4% van kosten en personeel een relatief
bescheiden deel van de middelen van de politie in beslag. De leerlingen van de
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opleidingsscholen drukken de gemiddelde loonkosten; het aandeel van de loonkosten is tevens
relatief laag vanwege het belang van materiële uitgaven bij bijvoorbeeld de Politietechnische
dienst.

4.3 Het produktieproces van de politie in de literatuur 

4.3.1 Buitenland

In het buitenland, met name in de Verenigde Staten, is de politie vaak onderwerp van studie
geweest in het kader van de `economics of crime'. Het hier gegeven overzicht kan dan ook niet
volledig zijn. Zie voor een uitgebreid overzicht Pyle (1983: 129 e.v.). Bijna alle auteurs
beschrijven de uitkomsten van het produktieproces door middel van prestatie-indicatoren, in
plaats van eveneens denkbare effectindicatoren (zie ook § 3.2.2).
Daarnaast richt de Amerikaanse literatuur over de produktiestructuur zich bijna uitsluitend op
de opheldering van misdrijven of op de criminaliteitsbestrijding in het algemeen. Over daarop
gerichte activiteiten zijn - als `hard' onderdeel van het politieoptreden - relatief veel gegevens
beschikbaar. Dit is in mindere mate het geval met werkzaamheden op het gebied van het
verkeer, terwijl gegevens over hulpverlening heel schaars zijn. Deze concentratie op
misdaadbestrijding sluit aan op de traditie van de `economics of crime', waarbinnen het
meeste onderzoek zich afspeelt (zie hoofdstuk 2).
Ehrlich, een van de pioniers op dit gebied, hanteert het ophelderingspercentage over het totaal
aantal misdrijven als de endogene produktiemaatstaf; als verklarende variabelen fungeren de
uitgaven voor de politie, het aantal geregistreerde misdrijven - beide per hoofd van de
bevolking - en een aantal omgevingsvariabelen (Ehrlich 1973). Ehrlich vindt, via schatting
van een Cobb-Douglas-produktiefunctie, aanwijzingen voor schaalnadelen. Varianten op deze
aanpak zijn daarna bij een aantal auteurs te vinden, onder wie Carr-Hill en Stern (1973 en
1979) voor Engeland en Wales.
De aanpak van genoemde auteurs wijkt in enkele opzichten af van de traditionele
produktiefunctiebenadering. Ten eerste wordt het ophelderingspercentage en niet het
produktievolume - het aantal ophelderingen - opgenomen. Deze variabele sluit aan op de
variabele `pakkans', die verder in de betrokken literatuur een belangrijke rol speelt. Daarnaast
wordt het aantal geregistreerde misdrijven opgenomen aan de zijde van de verklarende
variabelen, naast de ingezette middelen. Twee argumenten worden in de literatuur
aangetroffen voor het opnemen van deze variabele. Ten eerste is de politiecapaciteit beperkt.
Bij gegeven middelen zal een hoger aantal misdrijven leiden tot een lager
ophelderingspercentage. Ten tweede zal een groter aantal misdrijven - ceteris paribus - leiden
tot een hoger aantal ophelderingen.
Een probleem waar veel auteurs mee worstelen, is het heterogene karakter van de produktie
van het politiebedrijf. Zelfs binnen de beperking van de analyses tot het taakveld criminaliteit
en daarbinnen tot ophelderingen van misdrijven, is nog sprake van grote heterogeniteit in het
produkt. Dit noopt al snel tot een differentiatie van het produkt; deze differentiatie brengt
echter de noodzaak van weging van de verschillende typen produkt met zich mee.
Votey en Phillips (1972) lossen dit probleem op door uit te gaan van een tamelijk rigide
veronderstelling, namelijk dat de ingezette middelen te splitsen zijn in hun bijdrage aan
verschillende produktieprocessen, en dat typen ophelderingen bovendien onderling
onafhankelijk zijn. Kortom, zij gaan uit van de afwezigheid van synergie-effecten; de
verschillende typen ophelderingen kunnen dan als aparte produktieprocessen worden bekeken,
waarbij de ingezette middelen via tijdbestedingsonderzoek worden toegedeeld. Zij schatten
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vervolgens afzonderlijke produktiefuncties van Cobb-Douglas-vorm.
Walzer (1972) neemt een aantal typen produkt in beschouwing (opgehelderde misdrijven,
onderzochte ongevallen en door politievoertuigen afgelegde kilometers) en comprimeert deze
tot één produktiemaatstaf door middel van weging aan de hand van tijdbestedingsonderzoek.
Hij vindt door middel van een statistische kostenfunctie van kwadratische vorm aanwijzingen
voor een U-vormige kostencurve.
Duidelijk is dat alle genoemde auteurs - door de gehanteerde wegingsprocedure, door de
gekozen functionele vorm (vaak van het Cobb-Douglas-type) en de beperking qua typen
produkt - sterk vereenvoudigende veronderstellingen maken. In ander verband tonen Brown et
al. (1979) en Caves et al. (1981) aan, dat hierdoor belangrijke vertekeningen kunnen
ontstaan.6

Een meer geavanceerde benadering kiezen Darrough en Heineke (1978 en 1979). Zij sluiten
aan op recente theoretische ontwikkelingen in de literatuur rond kostenfuncties en formuleren
een `value maximization'-model, verwant aan het winstmaximalisatiemodel voor de
marktsector. De `prijzen' van verschillende typen ophelderingen van vermogensmisdrijven
worden bepaald door de gemiddelde waarden van de gestolen waar. Darrough en Heineke
(1978) toetsen een aantal veronderstellingen van eerdere auteurs en concluderen op grond van
hun onderzoek dat er geen sprake is van constante schaaleffecten en dat synergie-effecten
optreden. Ook de hypothese van kostenminimalisatie die noodzakelijk is voor hun eigen
model van maximalisatie van de toegevoegde waarde moeten Darrough en Heineke echter
verwerpen. Ondanks dit resultaat gaan zij bij hun overige toetsen uit van de hypothese van
waardemaximalisatie.
Darrough en Heineke vinden dat bij kleine politiekorpsen in de onderzochte populatie sprake
is van schaalnadelen, bij grote daarentegen van schaalvoordelen.  Gyimah-Brempong (1987)7

past in essentie hetzelfde model toe op ander gegevensmateriaal en vindt bij grote korpsen
juist schaalnadelen.
Phillips (1978) introduceert op het terrein van de politie een indirecte benadering van de
produktiefunctie, ontwikkeld door Hanoch (1975). Bij deze benadering verdwijnt het
produktievolume al spoedig uit beeld en ligt de nadruk op relaties tussen volume, prijzen en
substitueerbaarheid van de ingezette middelen. Ook andere studies concentreren zich op de
inzet van middelen, bijvoorbeeld in termen van de vraag naar politiepersoneel (b.v. Gyapong
en Gyimah-Brempong 1988). Verdere studies van de vraag naar politiediensten zijn meer te
plaatsen in de traditie van de `public choice' en komen hier verder niet aan de orde (b.v.
Schwab en Zampelli 1987). In de voorliggende studie worden de beschikbaar gestelde
middelen immers als exogeen beschouwd.
Op het terrein van een enigszins aan de politie verwante producent, de brandweer, is de studie
van Duncombe en Yinger (1993) interessant. Zij onderscheiden drie dimensies van de schaal
van produktie: de technische schaal van het produktieproces, de omvang van de bevolking in
het door de producent bestreken gebied en de kwaliteit van de dienstverlening. Bij dit laatste
formuleren zij effectindicatoren, in de vorm van het omgekeerde van de door brand ontstane
schadebedragen per brand en van het aantal branden per dollar aan vaste activa. De auteurs
wijzen erop dat het van belang is de omgeving van de producenten te beschouwen voor een
adequate analyse van (de effecten van) het produktieproces.

De mogelijk beperkte waarde van het hanteren van bepaalde directe produktindicatoren wordt
geïllustreerd door een onderzoek van Shoup (1973). Op basis van een experiment konden de
effecten van verschillende soorten optreden van de politie tegen verkeersovertreders worden
vergeleken. Daarbij bleek het uitdelen van waarschuwingen in een aantal gevallen effectiever
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(in termen van het waargenomen effect op het verkeersgedrag) dan het uitdelen van bonnen.
In een aantal studies worden dan ook direct of indirect pogingen ondernomen om
effectindicatoren in de beschouwing te betrekken. Zo formuleren Popp en Sebold (1972) een
quasi-kostenfunctie waarbij zowel de kosten van de politie zelf als de `unrecovered losses'
van de misdrijven een rol spelen. Deze benadering richt zich dus meer op de maatschappelijke
kosten in termen van het model van Becker (zie formule (2.2)). Deze kosten per hoofd van de
bevolking worden in verband gebracht met een aantal sociaal-economische en demografische
achtergrondkenmerken van de gemeenten en de grootte van de gemeente in termen van
bevolkingsomvang. Eerstgenoemde achtergrondkenmerken representeren in de woorden van
de auteurs interregionale verschillen in de mogelijkheden van criminaliteitspreventie. De
totale maatschappelijke kosten per hoofd van de bevolking blijken in de empirische analyse
bij grotere gemeenten hoger te liggen dan bij kleine. Er is dus, in de woorden van de auteurs,
sprake van `decreasing quasi returns to scale'. Het is duidelijk dat de afstand tot de
traditionele technische schaaleffecten in het produktieproces hier groot is. Niet in het model
verklaarde verschillen in criminaliteit werken hier als schaaleffecten door.
Iets soortgelijks geldt voor de benadering van Chapman et al. (1975). Zij doen een unieke, zij
het zeer gewaagde en niet al te sterk onderbouwde poging om ook de preventieve kant van de
politiewerkzaamheden expliciet in de beschouwing te betrekken. Via een doorsnedeanalyse
koppelen zij bevolkingskenmerken aan een `normaal' criminaliteitsniveau. Het preventieve
effect wordt geschat aan de hand van de residuen van de tijdreeksanalyse. Wil deze schatting
enigszins betrouwbaar zijn, dan moeten hoge eisen aan de modelbouw worden gesteld (zie
ook § 4.8). Toepassing hiervan op de criminaliteitsontwikkeling in Los Angeles levert een
schatting op van de produktie op het gebied van voorkómen misdrijven. Een gewogen
combinatie van deze produktiemaatstaf met het aantal ophelderingen wordt vervolgens
gerelateerd aan de ingezette middelen. Chapman et al. vinden sterke schaalvoordelen.
Gyimah-Brempong (1989) vervangt de produktie in termen van ophelderingen in eerdere
onderzoeken door een maatstaf voor de veiligheid; deze is het omgekeerde van het aantal
misdrijven. Daarbij neemt de auteur ook sociaal-economische karakteristieken in de
kostenfunctie op, om te corrigeren voor daaraan gerelateerde verschillen in produktiviteit van
de ingezette middelen. De auteur vindt schaalnadelen, die verdwijnen in een model zonder
sociaal-economische karakteristieken. Het verschil van deze benadering met een benadering
waarbij een directe relatie wordt gelegd tussen de omvang van de criminaliteit enerzijds en
omgevingskenmerken en de inzet van middelen bij de politie anderzijds, is daarbij niet groot
meer. Een dergelijke directe benadering volgt Swimmer (1974) (zie ook Van Tulder 1985: 63
e.v.). Dergelijke analyses geven echter weinig of geen informatie meer over de technische
eigenschappen van het produktieproces.

De in de verschillende onderzoeken gevonden schaaleffecten blijken dus zeer divers (zie ook
Goudriaan et al. 1989: 174). Chapman et al. (1975) en Cameron (1989) vinden over het hele
waarnemingsbereik positieve schaaleffecten. Aan de andere kant vinden Votey en Phillips
(1972), Ehrlich (1973), Gyapong en Gyimah-Brempong (1988) en Gyimah-Brempong (1987
en 1989) schaalnadelen of geen duidelijke schaaleffecten. Walzer (1972) vindt aanwijzingen
voor een U-vormige kostencurve, met bescheiden schaaleffecten. Darrough en Heineke (1978)
vinden daarentegen het omgekeerde: schaalnadelen bij kleinere korpsen, die omslaan in
schaalvoordelen bij grotere.
In hoeverre deze verschillende resultaten het gevolg zijn van verschillen in
onderzoeksmethode of in werkelijke institutionele verschillen, is een vraag die hier niet kan
worden beantwoord. Wel werd hiervoor duidelijk dat de onderzoeksmethoden grote
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verschillen vertonen. Tevens dient te worden bedacht dat de in de verschillende analyses
beschouwde gemeenten in grootte sterk uiteenlopen.

4.3.2 Nederland

In Nederland is inmiddels enig economisch onderzoek verricht op het gebied van de
produktiestructuur van de politie. Dit onderzoek richt zich op een breder scala van activiteiten
van de politie dan in het geciteerde onderzoek uit het buitenland gewoonlijk het geval is: ook
activiteiten buiten de sfeer van criminaliteit komen aan de orde, al zijn de beschikbare
gegevens daarbij aan beperkingen onderhevig. 
Boorsma et al. (1987) hebben bedrijfsmatig gericht onderzoek gedaan naar het functioneren
van politiekorpsen en de wijze waarop allocatiebeslissingen binnen korpsen tot stand komen.
Zij constateren onder andere dat veel korpsen in de jaren tachtig zijn overgegaan tot het
formuleren van beleidsplannen waarin prioriteiten staan aangegeven. Kwantitatieve
formuleringen ontbreken echter meestal.
Informatie in de sfeer van meting van produktie en ingezette middelen bij het politieapparaat
leveren POS (1979) en PKP (1988a en 1988b). Deze rapporten kwamen voort uit onvrede
met het functioneren van de politie dan wel met de verdeling van de sterkte van de politie over
het land. 
In deze rapporten vormt onderzoek op de `werkvloer' van een aantal politiekorpsen een
belangrijk element. Onderdeel van deze publikaties was onderzoek naar de tijdsbesteding van
de politie en de omvang van de directe produktie op een aantal gebieden. Zo leveren de
onderzoeken gegevens over de tijd besteed aan activiteiten in de sfeer van `overhead'
(vergaderen, persoonlijke verzorging), surveillances, registratie en opsporing van misdrijven
en dergelijke. De PKP-uitkomsten dienen in een aantal gevallen als achtergrondmateriaal voor
de hier gepresenteerde analyses (zie ook Goudriaan et al. 1989: 150).
Terlouw en Wiebrens (1991) en Wiebrens et al. (1992) hebben onderzoek gedaan naar de
prestaties van politiekorpsen op het terrein van de criminaliteitsbestrijding. Zij presenteren
een ontwerp voor een `output/effect-rapportage' van politieregio's. Daarin worden zowel
`harde' als `zachte' output onderscheiden. Harde output omvat (via het PKP-onderzoek of
vergelijkbare analyses) direct meetbare produkten als processen-verbaal, arrestaties,
transactieaanbiedingen en geïnformeerde slachtoffers. Het begrip zachte output gaat meer in
de richting van effectieve output. Het wordt gemeten via enquêtes (de zogenoemde
`Politiemonitor'), waarbij respondenten is gevraagd of zij slachtoffer van misdrijven zijn
geworden, of zij zich onveilig voelen en welk oordeel zij hebben over het functioneren van de
politie. Het probleem hierbij is dat deze effecten mede door buiten de politie gelegen
invloeden (maatschappelijke factoren: zie hoofdstuk 2) en door de prestaties van derden
(zoals het openbaar ministerie en particuliere beveiliging) worden bepaald (Wiebrens et al.
1992: 23).

Van Tulder (1985) volgt een econometrische benadering à la Ehrlich (zie § 4.3.1), waarbij
het ophelderingspercentage in verband wordt gebracht met de omvang van de geregistreerde
criminaliteit en de politiesterkte. Op basis van een dwarsdoorsnedeanalyse wordt geen
verband gevonden tussen politiesterkte en ophelderingspercentage, maar wel tussen
recherchesterkte en ophelderingspercentage (Van Tulder 1985: 99).8

Goudriaan et al. (1989) bevat een analyse van de produktiestructuur van de Nederlandse
politie. De analyses in dit hoofdstuk bouwen op deze studie voort. Daarom wordt deze
analyse hier wat uitgebreider besproken. In het onderzoek van Goudriaan et al. wordt de
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produktiestructuur van de gemeentepolitie over de jaren 1979, 1983 en 1986 geanalyseerd
aan de hand van een econometrische (parametrische) analyse van een statistische
kostenfunctie. Er worden geen expliciete gedragsveronderstellingen gepostuleerd of gebruikt.
Een zestal typen directe produkten wordt onderscheiden.
Op het terrein van criminaliteit onderscheiden Goudriaan et al. (1989) drie typen produkt: het
aantal geregistreerde misdrijven (zie ook § 4.3.3) en het aantal ophelderingen op het terrein
van rijden onder invloed en van overige misdrijven. Deze laatste groep is erg heterogeen,
maar het bleek binnen het analysekader niet mogelijk hierin zinvol een nadere differentiatie
aan te brengen. In tegenstelling tot de buitenlandse literatuur krijgen activiteiten van de
politie op andere terreinen dan criminaliteit relatief veel aandacht. Het gaat hier om het aantal
verkeersongevallen met persoonlijk letsel, het aantal overtredingen waarbij proces-verbaal is
opgemaakt of een transactie is uitgevoerd en het via een bevolkingsenquête benaderde aantal
gevallen van hulpverlening en openbare-ordehandhaving. Deze indicatoren komen in de
volgende analyses terug (zie § 4.4.2).
De geschatte functie, die de kosten van de korpsen van gemeentepolitie in verband brengt met
de omvang van de produktie, is van een translogstructuur. Deze structuur maakt
schaaleffecten afhankelijk van de korpsgrootte. Een eenvoudigere beschrijving van de
structuur (via een Cobb-Douglas-functie) voldoet niet (Goudriaan et al. 1989: 191). Het
gevonden verband tussen produktievolume en kosten per eenheid produkt is dan ook duidelijk
U-vormig (Goudriaan et al. 1989: 165). Korpsen met een grootte (in 1986) van circa 180
arbeidsjaren of 13 miljoen gulden (aan normvergoedingen) kennen de laagste kosten per
eenheid produkt (Goudriaan et al. 1989: 165).  Dit is dus de geschatte optimale korpsgrootte9

vanuit het oogpunt van doelmatigheid. Bij grote korpsen liggen de kosten per eenheid produkt
circa 50% hoger. Er worden enige, zij het bescheiden, synergie-effecten gevonden (Goudriaan
et al. 1989: 192).
Van Tulder (1988) bevat op basis van hetzelfde gegevensmateriaal een eerste, rudimentaire
poging om een opbrengst-maximalisatiemodel à la Darrough en Heineke (1978) in de
Nederlandse situatie toe te passen. De `prijskaartjes' van opgehelderde misdrijven en
overtredingen zijn deels gebaseerd op de hoogte van gegeven boetes en de intensiteit van de
vervolging. Evenals bij Darrough en Heineke blijken alle getoetste veronderstellingen over
optimaliserend gedrag niet houdbaar. 

Goudriaan en Van Tulder (1993) passen diverse vormen van DEA toe op dezelfde gegevens,
zij het alleen voor het jaar 1986. De in de analyse in Goudriaan et al. (1989) toegepaste
differentiatie van ophelderingen naar rijden onder invloed en overige criminaliteit, is hier
uitgebreid. Laatstgenoemde categorie wordt opgedeeld in zware en overige criminaliteit. De
afbakening van produktiemogelijkheden, uitgaande van een gegeven budget, vormt het
uitgangspunt (`cost indirect production correspondence'). Deze benadering sluit het best aan
op de Nederlandse situatie, waarbij het budget door de rijksoverheid wordt bepaald (zie
§ 4.2.2). 
Deze analyse leidt tot een overwegend lagere schatting van de optimale schaal van een korps
(Goudriaan en Van Tulder 1993: 24). Het optimum varieert daarbij, afhankelijk van het
produktiepakket, tussen bijna 4 en 14 miljoen gulden. De optimale schaal is groter, naarmate
het aandeel van de ophelderingen van zware criminaliteit of verkeersongevallen in het
produktiepakket groter is, en kleiner, naarmate het aandeel van gevallen van rijden onder
invloed groter is.
Van Tulder (1993) geeft voorlopige resultaten van de verder in dit hoofdstuk gepresenteerde
analyses. Omdat in het volgende soms aan deze publikatie wordt gerefereerd, wordt deze hier



* *
))) )))

)))))))

)))))))
140

niet afzonderlijk besproken.

Ook vanuit criminologische hoek is enig onderzoek gedaan dat voor de interpretatie van de
verdere analyses in dit hoofdstuk van belang kan zijn. Daarbij betreft het met name onderzoek
naar het functioneren van de recherche in Nederland. Van de Bunt en Rademaker (1992:
124) constateren op grond van onderzoek onder de Arnhemse recherche dat de meeste
ophelderingen van misdrijven plaatsvinden, doordat verdachten `op een presenteerblaadje'
worden aangeboden. In 33% van de gevallen betrof het een opheldering `op heterdaad', bij
27% was informatie van slachtoffers of getuigen toereikend (Van de Bunt en Rademaker
1992: 101). Ook Kuijvenhoven (1985: 215-217) constateert dat de informatie van de burger
bij het merendeel van de ophelderingen buitengewoon belangrijk is. Overigens komen
Bottomley en Coleman voor Engeland tot vergelijkbare conclusies (1981: 115, 140, 220).
Ten slotte is de conclusie van Fijnaut et al. (1985: 156) van potentieel belang: "politiële
misdaadbestrijding draagt zowel in haar preventieve als repressieve gedaante weinig bij tot
vermindering van de misdaad. Wel valt in sommige gevallen een geringere of geen stijging
van de criminaliteit als succes van politieoptreden te noteren." Deze conclusie is in
overeenstemming met de resultaten van hoofdstuk 2 van deze studie. Ook daar bleek de
invloed van opsporing en bestraffing enige, maar een relatief geringe invloed op de
criminaliteit te hebben. 

4.3.3 De rol van de registratie van misdrijven

In analyses van de produktiestructuur van de politie vraagt de rol van de registratie en
opheldering van misdrijven speciale aandacht. In de eerste plaats worden in de (m.n. oudere)
literatuur regelmatig produktiemaatstaven aangetroffen als pakkans en ophelderings- of
bestraffingspercentage (b.v. Votey en Phillips 1972; Van Tulder 1985: 41). De aandacht voor
dit soort variabelen is te verklaren vanuit de filosofie van de `economics of crime', waarin
juist deze maatstaven als centraal element figureren (zie hoofdstuk 2). In termen van
produktieanalyses wordt in de zojuist genoemde onderzoeken een specifieke vorm gekozen,
bijvoorbeeld een Cobb-Douglas-vorm, waarbij het aantal geregistreerde misdrijven het aantal
gerealiseerde ophelderingen mede kan beïnvloeden. Dit brengt ons op de rol van de
registratie van misdrijven in produktiviteitsanalyses.
Op dit gebied zijn ten minste vier uitgangspunten denkbaar; alle vier zijn zij ook in de
literatuur terug te vinden. Geregistreerde misdrijven kunnen op vier manieren worden gezien.
1. Als een ingezet middel (zoals ruwe grondstoffen). Volgens deze gedachtengang is het

essentieel dat er geen misdrijven kunnen worden opgehelderd als er geen misdrijven zijn
(het `fisheries argument'; voorbeelden zijn Ehrlich (1973) en Votey and Phillips (1972).
De in paragraaf 4.3.2 gemaakte observaties van de werkzaamheden van de recherche
ondersteunen deze gedachtengang tot op zekere hoogte. Immers, het is te verwachten dat
per type misdrijf een vrij constant percentage van de aangiften gepaard gaat met het
opleveren van een of meer verdachten `op een presenteerblaadje'.

2. Noch als ingezet middel, noch als eindprodukt, maar slechts als een tussenprodukt in het
produktieproces (`throughput'). Darrough en Heineke (1978: 262) merken terecht op dat
het de vraag is of ook op het feitelijk gerealiseerde niveau van misdrijven en
ophelderingen de onder punt 1 veronderstelde interactie bestaat. 
Nu schatten Ehrlich (1973) en Votey en Phillips (1972) een produktiefunctie van de
vorm:
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(4.1)met: y - aantal ophelderingen
O - aantal misdrijven
v - ingezette middelen

Darrough en Heineke (1978: 262) merken op dat de schattingen van ( steeds niet
significant van -1 afwijken en dat dus het aantal misdrijven niet aantoonbaar van invloed
is. Daarom nemen zij het aantal geregistreerde misdrijven niet in beschouwing.

3. Als een eindprodukt met positieve waarde op zich (als een `good'). Deze keuze wordt
gemaakt in Goudriaan et al. (1989). In de praktijk is wel degelijk `vraag' naar registratie
van misdrijven. Het is bekend dat slachtoffers in veel gevallen wensen dat proces-verbaal
wordt opgemaakt, meestal met het oog op verzekeringsvoorwaarden (CBS 1984: 19). Uit
de praktische beleidsvoering blijkt tevens dat aan de administratieve verwerking op zich
waarde wordt gehecht.

4. Als een eindprodukt met negatieve waarde op zich (als een `bad'). Deze zienswijze richt
zich meer op de effecten van het politiewerk in de sfeer van preventie. Elk misdrijf
minder is een extra produkt van de preventieve werkzaamheden van de politie. Deze
gedachte ligt ten grondslag aan het in paragraaf 4.3.1 beschreven werk van Chapman et
al. (1975).

De verschillende zienswijzen komen in de volgende analyses nader aan de orde en zullen daar
nader op hun merites worden beoordeeld.
Gedeeltelijk parallel met het vorenstaande rijst de vraag in hoeverre de omvang van de
geregistreerde criminaliteit als exogeen voor de politie mag worden beschouwd, op korte of
op lange termijn. Op korte termijn kan de politie zelf een zekere invloed op het aantal
geregistreerde misdrijven uitoefenen, met name door de opsporingsactiviteit van
slachtofferloze of haalmisdrijven (zoals rijden onder invloed en heling; zie ook § 4.4.2 punt
2) (zie ook Van Tulder 1985: 84). Bij andere misdrijven is dit minder het geval, al kan bij
minder zware misdrijven de selectiviteit van de registratie variëren. Op langere termijn bezien
is het denkbaar dat de politie (of justitie) door preventieve activiteiten invloed uitoefent op
het werkelijk aantal misdrijven (vgl. punt 4 in het vorenstaande).
De analyses van hoofdstuk 2 lieten echter zien dat een groot deel van de verschillen in
geregistreerde criminaliteit tussen gemeenten zijn toe te schrijven aan demografische en
sociaal-economische verschillen. Deze liggen buiten de invloedssfeer van de politie. Daarbij
zijn de haalmisdrijven buiten beschouwing gebleven. In het volgende is daarom het
uitgangspunt dat het aantal geregistreerde niet-haalmisdrijven als (overwegend) exogeen mag
worden beschouwd. Mogelijke alternatieve interpretaties komen zijdelings aan de orde.
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4.4 Analyse van de gemeentepolitie: uitwerking 

4.4.1 Inleiding

In paragraaf 4.2.2 bleek dat een Nederlands korps van gemeentepolitie zijn budget verkrijgt
via een doeluitkering van het Rijk, eventueel aangevuld met gelden uit de algemene middelen
van de gemeente. Dit budget kan worden gezien als exogeen (gegeven) voor het korps in het
produktieproces, ofwel als randvoorwaarde daarbij. De besteding van het budget is daarbij
gebonden aan een aantal randvoorwaarden over de verdeling tussen personele en materiële
middelen en personeelsrangen. Gegeven deze randvoorwaarden in termen van ingezette
middelen en gegeven de beschikbare produktietechnologie, produceert het politiekorps een
aantal produkten.
Daarbij is de omvang van de produktie op een aantal terreinen min of meer exogeen, dat wil
zeggen qua omvang voor het korps gegeven. In het voorgaande kwam reeds aan de orde dat
dit bijvoorbeeld geldt voor de aangifte van misdrijven. Daarnaast geldt dit echter ook voor
een groot deel van de activiteiten op het gebied van hulpverlening, bijvoorbeeld bij
verkeersongevallen. 
Anders ligt dit bij zaken in de sfeer van opsporing en vervolging van daders van misdrijven
en overtredingen. De omvang en samenstelling van de produktie in deze sfeer is afhankelijk
van de inspanningen en de prioriteiten die de politie stelt. Vaststelling van prioriteiten vindt
plaats in overleg met het openbaar ministerie (zie § 3.4.3).
De gekozen modelformulering sluit aan op vorenstaande beschrijving van korpsen van
gemeentepolitie. Dit leidt tot de formulering van het produktieproces in termen van een
opbrengstfunctie. Een uitgebreide beschrijving van deze benadering is te vinden in hoofdstuk
3 (zie met name § 3.3). Hier worden alleen de hoofdlijnen geschetst. Een politiekorps wordt
in deze benadering beschouwd als een producent die met een gegeven inzet van middelen
verschillende produkten voortbrengt. Deze produkten zijn in twee typen onder te verdelen, te
weten exogene produkten, waarbij de door het politiekorps te produceren hoeveelheid is
gegeven (b.v. het aantal verkeersongevallen), en endogene produkten, waarbij het politiekorps
de omvang van de produktie zelf kan bepalen. Deze endogene produktie ligt op het terrein
van de opsporing van daders van misdrijven en de opsporing en afhandeling van
overtredingen. Het politiekorps hangt aan de verschillende typen endogene produkten
prijskaartjes. Het maximeert nu de aldus gewaardeerde endogene produktie, gegeven de inzet
van middelen, de produktietechnologie en de voort te brengen exogene produktie. 
Hoe waarderen de politiekorpsen nu hun endogene produkten, dus de opsporing van
verschillende typen delicten of van overtredingen? De te toetsen hypothese is dat de
prijskaartjes of waarderingsmaatstaven van deze opsporingsactiviteiten zijn ontleend aan de
straffen die gemiddeld door de rechtspraak aan de opgespoorde daders worden gegeven. Met
andere woorden: het politiekorps streeft er naar de geproduceerde totale straf te maximeren
(zie § 3.4). In aansluiting op het economisch spraakgebruik wordt in het volgende de term
`opbrengst' gebruikt voor de aldus gewogen produktie van de politiekorpsen. Daarbij wordt er
rekening mee gehouden dat een deel van de verschillen in strafmaat eerder de weerslag is van
verschillen in kwaliteit van de produktie dan van waardering in `pure' zin. De gehanteerde
benadering verschilt van de eerder beschreven SCP-studie (Goudriaan et al. 1989). De twee
studies hanteren echter hetzelfde gegevensbestand. De gevolgen voor bijvoorbeeld
schaaleffecten en marginale kosten komen in het volgende nader aan de orde (zie § 4.5.7 en
§ 4.5.8)
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4.4.2 Operationalisatie

De analyses beslaan de jaren 1983 en 1986. In de analyses fungeert het (via indices van lonen
en prijzen gedefleerde) budget als enig (exogeen) ingezet middel. Zowel de ingezette arbeid
als de ingezette materiële middelen zijn hierdoor gedekt.   Tot 1986 was de besteding van10, 11

dit budget aan een aantal restricties onderworpen, waardoor er nauwelijks variatie bestond in
de verhouding tussen personele en materiële middelen (Goudriaan et al. 1989: 159).  12, 13

De schatting van dit budget moest overigens worden gebaseerd op de normvergoedingen die
het ministerie van Binnenlandse Zaken aan gemeenten met gemeentepolitie verstrekte. Deze
zijn in principe kostendekkend en vormen een redelijke benadering van de werkelijke kosten
van de politiekorpsen. Zie voor een analyse op dit punt Goudriaan et al. (1989: 146,
186-187). De aanvullende bijdragen van gemeenten zijn relatief klein: in 1979 gemiddeld
3%. Boorsma et al. (1983) stellen bovendien dat de gemeenten onder druk van bezuinigingen
deze aanvullende bijdragen in de loop van de jaren tachtig veelal hebben verminderd.

In de analyse worden vier typen exogene produkten onderscheiden. De mogelijkheid dat de
politie door preventieve activiteiten directe invloed op deze produkten uitoefent, komt in
paragraaf 4.8 nader aan de orde.
1. Door de politie geregistreerde zware misdrijven (variabele: q ), dat is de som vanr1

geweldsmisdrijven en gekwalificeerde diefstallen. Zie voor opmerkingen over de
betekenis van deze registratie subparagraaf 2.4.1.14

2. Door de politie geregistreerde overige misdrijven, exclusief misdrijven die slechts op
initiatief van de politie zelf bij de politie bekend worden (de zgn. haalmisdrijven; zie
§ 2.4.1) (variabele: q ). Bij opname van deze typen produkt is, evenals in Goudriaan etr2

al. (1989), het vertrekpunt dat het registreren van misdrijven een belangrijke
administratieve werklast kan vormen voor de politie. Deze heeft een verplichting om
misdrijven te registreren. Ook vragen slachtoffers vaak een proces-verbaal met het oog op
de voorwaarden van hun verzekering (zie b.v. CBS 1984: 19).  Uit de praktische15

beleidsvoering blijkt tevens dat aan de administratieve verwerking op zich waarde wordt
gehecht.  Duidelijk is echter dat deze registratie en daarmee deze produktindicator verder16

af staat van het doel de rechtsorde te handhaven, dan bijvoorbeeld de in de volgende
opsomming genoemde ophelderingen. De dubbelzinnige aard van de registratie van
misdrijven, die ook als ingezet middel of tussenprodukt kan worden gezien, kwam in het
vorenstaande (§ 4.3.3) al aan de orde. Door de gehanteerde opbrengstfunctie wordt een
expliciete keuze vermeden. De empirische analyse moet hierover nader uitsluitsel geven.
Haalmisdrijven, zoals rijden onder invloed en Opiumwetzaken, zijn uitgesloten omdat de
omvang van de registratie van misdrijven duidelijk afhankelijk is van de activiteiten van
de politie. Zij kunnen daarom niet als exogeen worden beschouwd.

3. Verkeersongevallen (variabele: q ). Systematische gegevens zijn alleen beschikbaar overr3

verkeersongevallen met persoonlijk letsel. Dit type ongevallen dient altijd door de politie
te worden afgehandeld.  Daarnaast kan de politie ook worden ingeschakeld bij17

verkeersongevallen zonder persoonlijk letsel. Over deze minder ernstige
verkeersongevallen zijn echter geen systematische gegevens beschikbaar. Op basis van
PKP (1988a) kan worden aangenomen dat bij ongeveer 1 op de 7 door de politie
afgehandelde verkeersongevallen sprake is van persoonlijk letsel. Daarom is in
voorkomende gevallen een vermenigvuldigingsfactor van 7 aangehouden.18

4. Het aantal overige gevallen van hulpverlening, inclusief openbare-ordehandhaving
(variabele: q ). Hieronder vallen zaken als: het bemiddelen bij burenruzies, der4
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behandeling van verloren voorwerpen, het bieden van eerste hulp, enzovoort. Deze
indicator kon slechts via twee bevolkingsenquêtes worden benaderd.  In het licht van de19

nadruk die in recente jaren veelal gelegd is op de `zorg voor de burger' binnen de
politietaak (zie b.v. Mulder 1986: 17-20) is dit een beperking. De hulpverlening aan
bedrijven en instellingen blijft bij gebrek aan gegevens geheel buiten beeld.20

Verzoeken om hulpverlening van dit type zijn min of meer gegeven voor politiekorpsen
en worden verder als exogeen beschouwd. In werkelijkheid hebben korpsen een zekere
vrijheid om dergelijke verzoeken al dan niet te honoreren (`discretionnaire ruimte').
Empirische gegevens laten op dit gebied enige, maar geen drastische verschillen tussen
korpsen zien (zie Van Tulder 1989: 61).21

Naast de vier typen exogene produkten worden in de analyse vier typen endogene produkten
onderscheiden:
- opgehelderde zware misdrijven (q ; waardering: p ): de som van opgehelderdem1 m1

geweldsmisdrijven, gekwalificeerde diefstallen en Opiumwetzaken;22

- opgehelderde gevallen van rijden onder invloed (inclusief weigering van de bloedproef)
(q ; waardering: p );m2 m2

- overige opgehelderde misdrijven, zoals eenvoudige diefstallen en vernielingen (q ;m3

waardering: p );m3

- het aantal overtredingen waarvan proces-verbaal is opgemaakt of waarbij door de politie
zelf een transactie is uitgevoerd (q ; waardering: p ); dit zijn met namem4 m4

verkeersovertredingen.  23

De differentiatie van twee typen misdrijven in de sfeer van registratie en drie typen in de sfeer
van opheldering is duidelijk minder vergaand dan die in hoofdstuk 2, waar zes typen werden
onderscheiden. De correlaties tussen de verschillende typen misdrijven binnen de categorie
`zwaar' of binnen de categorie `overig' is echter dermate hoog (zie bijlage B4.2), dat apart
onderscheid in deze analyses van de produktiestructuur niet goed mogelijk is. Daarbij komt
dat uit tijdbestedingsonderzoek blijkt, dat binnen de categorie `zwaar' en binnen de categorie
`overig' de gemiddelde per opheldering benodigde tijden elkaar vrij weinig ontlopen (PKP
1988a; Goudriaan et al. 1989: 181-182).

De oppervlakte van een gemeente is als autonome factor mogelijk van invloed op de
produktiestructuur. Zo zijn de aanrijtijden gemiddeld langer in gebieden met een grotere
oppervlakte. In Goudriaan et al. (1989: 163) bleek een 1% grotere oppervlakte, onder
overigens gelijke omstandigheden, tot circa 3% hogere kosten van een korps te leiden. De
oppervlakte is daarom ook in de volgende analyses betrokken.

4.5 Een nadere analyse van de gemeentepolitie: resultaten

4.5.1 Kengetallen

Tabel 4.2 brengt enige kengetallen van de geanalyseerde gegevens over inzet van middelen en
produktie van de gemeentelijke politiekorpsen in beeld. De gegevens en analyses betreffen
steeds de jaren 1983 en 1986.
In de beschreven benadering waarderen politiekorpsen de endogene produkten (ophelderingen
en afhandeling van overtredingen) conform de straf die door de rechtspraak gemiddeld voor
de betreffende delicten wordt gegeven. Bij dit uitgangspunt zijn echter op zijn minst twee
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varianten denkbaar. Omdat deze `waarderingsvariabelen' een belangrijke rol spelen in de
analyse, wordt hieraan nadere aandacht besteed.
Slechts een deel van de opsporingsactiviteiten van de politie leidt tot bestraffing van daders
(zie ook § 3.4). Een deel van de door de politie bij de rechtspraak aangebrachte verdachten
gaat vanwege sepot of vrijspraak vrijuit (zie ook hoofdstuk 2). De vraag rijst in hoeverre deze
mogelijke uitval bij de afweging van de politie een rol speelt. Wanneer dit niet het geval is,
verloopt de waardering volgens 1 de gemiddelde conditionele strafmaat, dat wil zeggen de
gemiddelde straf (incl. eventueel transactiebedrag) in die gevallen, waarin van bestraffing
(schuldigverklaring of transactie) sprake is. Wordt in de waardering de waarschijnlijkheid dat
het tot bestraffing komt wel meegewogen, dan gaat het om 2 de gemiddelde gecumuleerde
strafmaat, dat is de onder 1 genoemde strafmaat vermenigvuldigd met de fractie gevallen
waarin een bestraffing tot stand komt. Deze laatste maatstaf sluit aan op de in de analyses van
hoofdstuk 2 gebruikte gecumuleerde strafmaat. Bij deze benadering zijn gevangenisstraffen
`vertaald' in monetaire termen aan de hand van een door rechters toegepaste vertaalsleutel (1
dag gevangenisstraf = ƒ 50; zie § 3.4). Een alternatieve sleutel komt eveneens aan de orde.
In de kengetallen van tabel 4.2 wordt de gewogen produktie van politiekorpsen, ofwel de
opbrengst van de politiekorpsen in beeld gebracht, volgens de twee waarderingsvarianten en
de aandelen van de verschillende produkten in de totale opbrengst.

Tabel 4.2 Kengetallen korpsen van gemeentepolitie, 1983 en 1986 (n = 274)

gemiddelde standaard- minimum maximum
afwijking

zware misdrijven
  - geregistreerde (q ) 2.477 7.650 62 88.909r1

  - opgehelderde (q ) 490 997 18 7.795m1

  - strafmaat bij straf (gld.) (p ) 3.480 2.852 611 22.950m1

  - gemiddelde straf (gld.) (p ') 1.285 1.153 247 10.065m1

rijden onder invloed (q ) 184 393 5 3.597m2

  - strafmaat bij straf (gld.) (p ) 1.279 212 837 2.512m2

  - gemiddelde straf (gld.) (p ') 1.085 172 754 2.002m2

overige misdrijven
  - geregistreerde (q ) 3.027 5.275 130 47.853r2

  - opgehelderde (q ) 707 1.303 30 9.720m3

  - strafmaat bij straf (gld.) (p ) 898 545 282 4.260m3

  - gemiddelde straf (gld.) (p ') 330 194 48 1.732m3

overtredingen (q ) (x 1.000) 14,7 38,2 0,6 394,3m4

  - strafmaat bij straf (gld.) (p ) 70 11 48 105m4

  - gemiddelde straf (gld.) (p ') 64 9 48 96m4

verkeersongevallen (q ) 1.492 2.518 140 23.765r3

overige hulpverlening (q ) 6.008 9.728 328 77.128r4

opbrengst  (A) 4,5 13,3 0,2 137a

aandeel q  in opbrengst  (A ) 0,43 0,17 0,05 0,85 m1 1
a

aandeel q  in opbrengst  (A ) 0,09 0,06 0,01 0,34 m2 2
a

aandeel q  in opbrengst  (A ) 0,19 0,1 0,03 0,67 m3 3
a

aandeel q  in opbrengst  (A ) 0,28 0,13 0,02 0,71 m4 4
a

opbrengst  (A') 2,3 6,2 0,1 59,8 a

aandeel q  in opbrengst  (A ') 0,29 0,15 0,02 0,76 m1 1
b

aandeel q  in opbrengst  (A ') 0,14 0,07 0,02 0,41 m2 2
b

aandeel q  in opbrengst  (A ') 0,13 0,07 0,01 0,48 m3 3
b

aandeel q  in opbrengst  (A ') 0,44 0,13 0,05 0,82 m4 4
b

budget (prijzen 1986, x mln. gld.)
(B) 12,6 31,4 2,9 259,8
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oppervlakte werkgebied
(x 1.000 ha.) 6,7 7,2 0,6 46,6
bevolkingsomvang (x 1.000
inwoners) 63,3 85,6 12,0 687,4

Bij waardering volgens strafmaat bij straf (mrd. gld.; 1 dag gevangenisstraf = ƒ 50).a

Bij waardering volgens gemiddelde straf (mrd. gld.; 1 dag gevangenisstraf = ƒ 50).b

De tabel laat zien dat kwantitatief de overtredingen en de gevallen van hulpverlening de
belangrijkste componenten van de produktie van de korpsen zijn. De gevallen van rijden
onder invloed zijn in dit opzicht de kleinste post. De verschillen tussen minimum- en
maximumwaarden en de standaardafwijkingen zijn groot. Ook de strafvariabelen kennen
belangrijke variatie (zie ook § 2.4.3). Van belang voor de volgende analyses is dat er ook
belangrijke variatie bestaat in de aandelen van de verschillende produkten aan de totale
opbrengst van de korpsen.
Nadere analyse laat zien dat de verdeling van alle variabelen erg scheef is. Zo besloeg het
gezamenlijke budget van de vier grootste korpsen bijna 40% van het landelijke budget voor
de gemeentepolitie. Tabel B4.1 vermeldt de enkelvoudige correlatiecoëfficiënten van de in de
analyse betrokken gegevens.

De tabellen 4.3 en 4.4 geven een aantal kengetallen over de produktie van verschillende
groepen korpsen. Schaaleffecten vormen een belangrijk aandachtspunt van de analyses.
Daarom geeft de tabel een indeling in korpsgrootte, die later in dit hoofdstuk geregeld
terugkeert. De indeling behelst een onderscheid in kleine, middelkleine, middelgrote en grote
korpsen, dat wil zeggen korpsen met respectievelijk minder dan 75, 75-125, 125-200 en meer
dan 200 arbeidsjaren. Zie voor enige andere kengetallen over deze korpsen Goudriaan et al.
(1989: 160 e.v.), waarbij dezelfde indeling is gebruikt.

Tabel 4.3 vermeldt allereerst een aantal kengetallen die bij de interpretatie van latere
resultaten van belang kunnen zijn. Het betreft in de eerste plaats het aantal korpsen in de
verschillende grootteklassen. Korpsen die in beide jaren in de analyse zijn opgenomen, zijn
daarbij dubbel geteld. Tevens geeft de tabel het aantal inwoners en de door het korps
bediende oppervlakte - beide per miljoen gulden politiebudget - en de ophelderings-
percentages op het gebied van zware en overige criminaliteit. Deze laatste cijfers wijken
overigens enigszins af van de gangbare definitie van ophelderingspercentages; in de noemer is
immers alleen de geregistreerde criminaliteit opgenomen die niet als `haalcriminaliteit' is
gedefinieerd, ofwel: de exogene produkten q  en q  (zie § 4.4.2). De kengetallen betreffender1 r2

inwoners en oppervlakte zijn weer geïndiceerd op het gemiddelde niveau van alle korpsen te
zamen.
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Tabel 4.3 Kengetallen gemeentepolitie: inwoners en oppervlakte per miljoen gulden budget en
ophelderingspercentages, 1983 en 1986 (n = 274)

aantal inwoners oppervlakte opheld. opheld.
korpsen  per mln. gld. per mln. gld. zware crim. ov. crim.

(in %) (in %)

kleine korpsen 148 145 304 27 22a

middelkleine korpsen 59 147 130 25 22a

middelgrote korpsen 31 138 142 26 20a

grote korpsen 36 72 30 17 25a

alle korpsen (index)    100 100
alle korpsen (niveau) 274 5.033 535 20 23

Kleine korpsen: tot 75 arbeidsjaren; middelkleine korpsen: 75 tot 125 arbeidsjaren; middelgrote korpsen: 125a

tot 200 arbeidsjaren; grote korpsen: 200 of meer arbeidsjaren. De kengetallen betreffende inwonertal en
oppervlakte zijn geïndiceerd op het gemiddelde niveau van alle korpsen gezamenlijk.

De meeste korpsen vallen in de als `klein' aangeduide groep, hetgeen wijst op een scheve
verdeling van de korpsen naar grootte. In paragraaf 4.2.2 kwam de allocatie van middelen
over de korpsen ter sprake. Een belangrijke determinant bij de middelentoedeling is het
inwonertal. Hoewel de correlatie tussen inwonertal en doeluitkering dan ook zeer hoog is (zie
tabel B4.1a) blijkt het gemiddeld per inwoner uitgekeerde bedrag een omgekeerde U-vorm te
kennen. Dit komt enerzijds door een vaste voet in de bekostiging, anderzijds door de
progressie in het uitkeringsbedrag naar inwonertal. De gemiddelde uitkering is het laagst bij
middelkleine korpsen, dat zijn korpsen in gemeenten met circa 40.000 inwoners. De
oppervlakte van het werkgebied per uitgekeerde gulden neemt van kleine naar grote korpsen
gestaag af. De lagere bevolkingsdichtheid van kleinere gemeenten zal bij kleine korpsen,
ceteris paribus, leiden tot gemiddeld grotere af te leggen afstanden.24

Voor de volgende analyses is het van belang vast te stellen dat er geen - of hoogstens een zeer
indirecte - koppeling bestond tussen de middelentoedeling bij de politie en de in het
onderstaande gedefinieerde (exogene of endogene) produktie.  Dit verhoogt de25

mogelijkheden om tussen het volume van de produktie en de inzet van middelen verbanden te
leggen die niet voortvloeien uit institutionele regelingen, maar voortkomen uit de technische
eigenschappen van het produktieproces.
De in de analyse betrokken ophelderingspercentages bij de zware en overige criminaliteit
ontlopen elkaar gemiddeld weinig. Wel is een opvallend patroon zichtbaar. Bij de zware
criminaliteit ligt het ophelderingspercentage bij de grote korpsen beduidend lager dan bij de
kleine; bij de overige criminaliteit is eerder het omgekeerde het geval.

Tabel 4.4 geeft de produktie van de acht onderscheiden produkttypen per miljoen gulden die
aan een korps van gemeentepolitie (via normvergoedingen) wordt besteed. Het betreft hier
dus een soort `partiële produktiviteitscijfers', al zijn zij partieel in termen van produktie en
niet in termen van ingezette middelen. De cijfers zijn geïndiceerd op het gemiddelde niveau
van alle korpsen te zamen.26
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Tabel 4.4 Kengetallen gemeentepolitie: produktie van acht typen produkt per miljoen gulden budget, 1983 en
1986 (n = 274)

endogene produkten exogene produktena b

q /B q /B q /B q /B q /B q /B q /B q /Bm1 m2 m3 m4 r1 r2 r3 r4

kleine korpsen 84 125 97 79 62 102 126 132c

middelkleine
korpsen 120 108 123 88 94 129 126 140c

middelgrote korpsen 132 116 124 116 99 142 142 136c

grote korpsen 95 89 92 105 112 87 81 77c

alle korpsen (index) 100 100 100 100 100 100 100 100
alle korpsen (niveau) 39 15 56 1.170 197 241 119 478

Type 1: opgehelderde zware criminaliteit; type 2: opgehelderde gevallen van rijden onder invloed; type 3:a

opgehelderde overige criminaliteit; type 4: overtredingen.
Type 1: geregistreerde zware criminaliteit; type 2: geregistreerde overige criminaliteit; type 3:b

verkeersongevallen; type 4: overige hulpverlening.
Kleine korpsen: tot 75 arbeidsjaren; middelkleine korpsen: 75 tot 125 arbeidsjaren; middelgrote korpsen: 125c

tot 200 arbeidsjaren; grote korpsen: 200 of meer arbeidsjaren. De cijfers zijn geïndiceerd op het gemiddelde

niveau van alle korpsen gezamenlijk. 

Tabel 4.4 laat zien dat voor bijna alle produkttypen de middelgrote korpsen de hoogste
produktiviteit kennen. De laagste produktiviteitscijfers vertonen de kleine korpsen op het
gebied van de zware criminaliteit en overtredingen en de grote op de andere gebieden. Van
kleine naar grote korpsen neemt het aandeel in de produktie van rijden onder invloed,
verkeersongevallen en hulpverlening dan ook af, terwijl het aandeel van de produktie rond
misdrijven en overtredingen toeneemt (vgl. Goudriaan et al. 1989: 188). De tabel laat verder
duidelijke overeenkomsten zien in het patroon van de produktie in termen van opgehelderde
overige misdrijven (q ) enerzijds en geregistreerde overige misdrijven (q ) anderzijds.m3 r2

4.5.2 De waardering nader beschouwd

Gemiddelde conditionele straf en gemiddelde gecumuleerde straf spelen een belangrijke rol in
de volgende analyses als mogelijke `waarderingsvariabelen'. Daarom worden deze variabelen
in deze subparagraaf aan een nadere beschouwing onderworpen. Tabel 4.5 geeft allereerst de
genoemde maten (in indexvorm) weer naar korpsgrootte. De eerste maat heeft uitsluitend
betrekking op de gemiddelde straf die gegeven wordt in die gevallen waarin een straf wordt
gegeven. Bij de tweede maat is de straf betrokken op alle afgehandelde zaken, dus ook de
zaken die tot een sepot leiden.
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Tabel 4.5 Conditionele en gecumuleerde strafmaat naar type endogeen produkt, 1985 (n = 148)a

conditionele strafmaat (gld.) gecumuleerde strafmaat (gld.)

1 2 3 4 1 2 3 4

kleine korpsen 67 91 62 96 71 94 72 97b

middelkleine
korpsen 71 94 71 95 73 95 77 96b

middelgrote korpsen 93 97 66 92 96 97 73 93b

grote korpsen 117 106 126 103 115 105 120 102b

alle korpsen (index) 100 100 100 100 100 100 100 100
alle korpsen (niveau) 4.640 1.336 1.281 65 1.607 1.122 418 61

Type 1: opgehelderde zware criminaliteit; type 2: opgehelderde gevallen van rijden onder invloed; type 3:a

opgehelderde overige criminaliteit; type 4: overtredingen.
Kleine korpsen: tot 75 arbeidsjaren; middelkleine korpsen: 75 tot 125 arbeidsjaren; middelgrote korpsen: 125b

tot 200 arbeidsjaren; grote korpsen: 200 of meer arbeidsjaren. De cijfers zijn geïndiceerd op het gemiddelde

niveau van alle korpsen gezamenlijk. 

Alle strafmaten liggen bij grotere korpsen hoger dan bij kleinere. Het verschil is het grootst
bij de overige criminaliteit en het kleinst bij overtredingen en rijden onder invloed. Bij
overige criminaliteit en overtredingen ligt de strafmaat bij middelgrote korpsen iets lager dan
die van kleine korpsen. 
Bij de gecumuleerde strafmaat is de stijging van kleine naar grote korpsen iets minder
pregnant. Het sepotpercentage ligt in het algemeen iets hoger bij door grote korpsen
aangeleverde zaken.27

De vraag komt op of deze verschillen in strafmaat samenhangen met lokale omstandigheden.
Zo is het denkbaar dat de bestraffing zwaarder is voor misdrijven in gemeenten waar de
criminaliteit een groter probleem vormt. Eveneens is het denkbaar dat de bestraffing van
misdrijven of overtredingen op het gebied van verkeer samenhangt met het aantal problemen
dat het verkeer veroorzaakt, in termen van verkeersongevallen of verkeersintensiteit. Deze
lokale omstandigheden kunnen op hun beurt de prioriteitsstelling van de politie beïnvloeden.
De tabellen 4.6 en 4.7 geven de uitkomsten van enige rudimentaire analyses langs de
geschetste lijnen. Daarbij zijn de genoemde strafmaten via gewone regressieanalyse (in
dubbellogvorm) in verband gebracht met achtergrondfactoren.
Tabel 4.6 geeft allereerst de analyse van de strafmaten voor zware en overige criminaliteit.
Deze worden in verband gebracht met het aantal door de politie geregistreerde misdrijven per
hoofd van de bevolking (als indicator voor de `ernst' van het criminaliteitsprobleem).
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Tabel 4.6 Analyse strafmaten, 1985/1986a

conditionele strafmaat gecumuleerde strafmaat

zware crim. overige crim. zware crim. overige crim.

constante        9,0 (33,7)*        7,1 (25,9)*        7,7 (26,3)*        5,8 (19,6)*
misdrijven per 1.000 inwoners        0,3 ( 3,8)*        0,1 ( 1,5)        0,2 ( 2,8)*        0,1 ( 0,6) 

aantal waarnemingen 148 148 148 148 
R 0,09 0,02 0,05 0,00 2

Durbin-Watson 2,06 1,91 2,05 2,04 b

Schatting via OLS na dubbellogaritmische transformatie strafmaat en misdrijven per capita. Met *a

aangegeven coëfficiënten zijn significant op 5%-niveau. Tussen haakjes t-waarden.
Waarnemingen gesorteerd op korpsbudget.b

Tabel 4.6 laat zien dat de strafmaat bij de zware criminaliteit positief samenhangt met de
intensiteit van voorkomen van deze vorm van criminaliteit. De verklaringskracht van deze
variabele is overigens gering. Een verband tussen strafmaat en intensiteit van de criminaliteit
wordt niet gevonden bij de overige criminaliteit. 
Tabel 4.7 geeft een analyse van de strafmaat bij rijden onder invloed en overtredingen. Beide
zaken betreffen het verkeer en zijn daarom in verband gebracht met het aantal
verkeersongevallen per hoofd van de bevolking. 

Tabel 4.7 Analyse strafmaten, 1985/1986a

conditionele strafmaat gecumuleerde straf

rijden onder invloed overtredingen invloed overtredingen
rijden onder

constante        7,5 (33,1)*        3,9 (24,5)*        7,4 (33,0)*        3,8 (26,7)*
verkeersongevallen per 1.000
inwoners        0,1 ( 1,5)        0,0 ( 1,4)        0,1 ( 2,0)*        0,0 ( 1,4) 

aantal waarnemingen 148 148 148 148 
R 0,02 0,01 0,03 0,01 2

Durbin-Watson 2,04 1,84 2,08 1,85 b

Schatting via OLS na dubbellogaritmische transformatie strafmaat, ongevallen en motorvoertuigen per capita.a

Met * aangegeven coëfficiënten zijn significant op 5%-niveau. Tussen haakjes t-waarden.
Waarnemingen gesorteerd op korpsbudget.b

Alleen de gecumuleerde straf bij rijden onder invloed blijkt een aantoonbaar verband te
hebben met de intensiteit van verkeersongevallen. Nadere analyses met een andere mogelijke
indicator op dit gebied, de omvang van het motorvoertuigenpark, geven nog minder resultaat.
De conclusie is dat de strafmaat in een enkel geval aantoonbaar wordt beïnvloed door lokale
omstandigheden. Het is tevens aannemelijk dat de politie in haar prioriteitsstelling lokale
omstandigheden in de beschouwing betrekt. Dit kan dus wijzen op een zekere mate van
consistent gedrag tussen politie en rechtspraak. Desalniettemin verklaren de in beschouwing
genomen kenmerken maar een klein deel van de variantie in de strafmaat.
In de volgende subparagraaf zal onder andere worden bekeken of de gevonden relaties in het
gehanteerde model rechtstreeks als waarderingsschema van de politie kunnen worden



* *
))) )))

)))))))

)))))))
151

gebruikt.

4.5.3 Toetsing van opbrengstmaximalisatie via verschillende waarderingsmaatstaven

Wat beschouwen politiekorpsen nu als de `opbrengst' van hun activiteiten, met andere
woorden: welke waardering (`prijskaartjes') geven zij aan hun produkten? Via een aantal
toetsen (zie § 3.4) is bekeken of de hypothese dat politiekorpsen de opbrengst maximeren
volgens bepaalde alternatieve waarderingsschema's houdbaar is.  De volgende mogelijke28

maatstaven voor de waardering zijn daarbij gehanteerd.
1. De conditionele straf per door OM of rechter afgehandelde misdrijf- of overtredingszaak.

De `uitval' via sepots en niet-schuldigverklaringen is hierop dus van invloed.
2. De waarschijnlijkheid dat het geleverde produkt tot vervolging door OM of rechter leidt,

ofwel het percentage bestraffingen (transactie of schuldigverklaring). Dit is dus het
complement van de `uitval' via sepots en niet-schuldigverklaringen.

3. Alleen de gemiddelde conditionele strafmaat, dus gegeven transactie of
schuldigverklaring. De mate van `uitval' via sepots speelt hierbij dus geen directe rol in
de waardering.

4. Idem, maar nu met een zwaarder gewicht van gevangenisstraf. Ten opzichte van de verder
aangehouden rechterlijke `vertaalsleutel' wordt hier het gewicht van gevangenisstraffen
verviervoudigd. Dan staat één dag gevangenisstraf gelijk aan 200 gulden boete.

5. De conditionele strafmaat als onder punt 3, maar nu alleen op basis van gemeenten
waarbij van elk onderscheiden type misdrijven ten minste 50 zaken dienden. Dit om het
effect van mogelijke `ruis' vanwege kleine aantallen na te gaan.

6. Niet vorengenoemde strafmaten spelen rechtstreeks een rol in genoemde waardering,
maar slechts indirect via de lokale omstandigheden. Daarbij zijn de in de vorige
subparagraaf gevonden relaties tussen strafmaat en lokale omstandigheden het
uitgangspunt. De via deze relaties `voorspelde' conditionele strafmaat is de gehanteerde
maatstaf.29

Tabel 4.8 vermeldt de resultaten van de toetsing van de hypothese dat politiekorpsen streven
naar maximalisatie van de opbrengst van de endogene produkten, waarbij deze worden
gewaardeerd volgens genoemde mogelijke waarderingsschema's.30

Tabel 4.8 `Likelihood ratio'-toetsen, opbrengst-maximalisatie, gemeenten met gemeentepolitie, 1983 en
1986a

toetsgrootheid bij waardering via

gecumuleerde straf  (1) 44,2* b

fractie bestraffingen  (2) 42,9* b

conditionele straf  (3) 27,0  b

idem, maar met zwaarder gewicht
gevangenisstraf   (4) 26,7  b c

conditionele straf  (5) 26,3  d

lokale omstandigheden   (6) 42,9* b e

Met * aangegeven toetsgrootheden zijn significant op 5%-niveau. Het aantal vrijheidsgraden is 27. Dea

bijbehorende kritieke waarde op 5%-niveau is 40,1.
Alle gemeenten met gemeentepolitie (n = 274).b

Namelijk 200 gulden per dag gevangenisstraf.c

Alleen gemeenten waarbij aantal door OM/rechter behandelde zaken van elke type ten minste 50 was (nd

= 213).
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Drie waarderingsschema's kunnen de toets op 5%-niveau niet doorstaan. Zowel de variant
waarin louter de fractie bestraffingen als die waarin de gecumuleerde straf (het produkt van
kans op bestraffing en gemiddelde straf) de waardering bepaalt, worden verworpen. De
toetsen geven er dus geen aanwijzing voor dat politiekorpsen groot belang hechten aan de
fractie bestraffingen, ofwel aan de waarschijnlijkheid dat hun produkten tot vervolging leiden.
Evenmin kan de hypothese worden gehandhaafd dat de lokale omstandigheden die zijn
gemodelleerd via de analyses in de vorige subparagraaf, een goede afspiegeling vormen van
het waarderingsschema. Uiteraard betekent dit niet dat lokale omstandigheden geen rol
spelen, maar in ieder geval wel dat de geschetste modellering daar geen adequaat beeld van
geeft.
Waardering volgens de conditionele strafmaat, dus de strafmaat gegeven bestraffing, geeft de
beste toetsresultaten. De hypothese dat politiekorpsen hun endogene produkten op deze
manier waarderen, is houdbaar. Het toekennen van een zwaarder gewicht aan gevangenisstraf
leidt niet tot substantiële verbetering van de toetsgrootheid. Omdat de eerst gehanteerde
vertaalsleutel correspondeert met de door rechters gehanteerde, is deze aangehouden. 
Beperking van de analyse tot gemeenten met grotere aantallen zaken leidt evenmin tot
belangrijke verandering. Omdat ook zonder laatstgenoemde beperking de hypothese dat de
strafmaat (gegeven bestraffing) als uitgangspunt dient niet kan worden verworpen en
genoemde beperking specifiek kleine korpsen buiten de analyse zou laten, zijn in het volgende
alle korpsen in de beschouwing betrokken. 
Bij dit alles past de kanttekening dat de kracht van de gehanteerde toetsing beperkt is. De
tabel laat zien dat sommige hypothesen kunnen worden verworpen, maar dat daarnaast
verschillende andere hypothesen over de waarderingsstructuur verenigbaar zijn met de
waarnemingen. Een eenduidig resultaat kan dus niet worden verkregen.

Op grond van deze toetsresultaten is het echter wel gerechtvaardigd de opbrengst van
politiekorpsen in het volgende te bepalen op grond van een waarderingsschema volgens de
conditionele straf, gegeven bestraffing. Politiekorpsen zijn in die opvatting dus maximeerders
van de bij bestraffing te verwachten strafmaat. 

4.5.4 De geschatte opbrengstfunctie

Tabel 4.9 geeft de geschatte opbrengstfunctie volgens het in subparagraaf 4.5.3
geformuleerde waarderingsschema. De notatie van de produktvariabelen stemt overeen met de
in subparagraaf 4.4.2 vermelde. Het budget is met B aangegeven. De k  in de tabeli

corresponderen met de in formule (3.6) vermelde: zij vormen een maatstaf voor de mate
waarin de verschillen in waarderingsmaatstaven een verschil in kwaliteit van de produktie
weergeven, dan wel als `pure' waarderingsverschillen mogen worden gezien; in het eerste
geval liggen de k  dichtbij 0, in het tweede geval bij 1. i

In verband met heteroskedasticiteit zijn de waarnemingen gewogen (zie B4.3). Alle
variabelen zijn geschaald rondom hun gemiddelden, zodat de coëfficiënten van de
eerste-ordetermen kunnen worden beschouwd als de waarde voor het gemiddelde korps.

Tabel 4.9 Opbrengstfunctie, gemeenten met gemeentepolitie, 1983 en 1986 (n = 274)a

variabele coëfficiënt variabele coëfficiënt
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constante  -0,21 ( 5,2)* q .q      -0,02 ( 0,2) r4 r4

dummy 1983       0,09 ( 2,6)* B.B       0,29 ( 1,8) 

oppervlakte werkgebied       0,03 ( 1,5) p .q 7,3)*m1 r1

      0,09 (

p       0,49 (70,3)* p .q      -0,01 ( 0,5) m1 m1 r2

p       0,07 (24,0)* p .q      -0,01 ( 0,6) m2 m1 r3

p       0,18 (46,3)* p .q       0,01 ( 0,6) m3 m1 r4

p       0,26 (36,8)* p .q 5,7)*m4 m2 r1

     -0,03 (

q       0,28 ( 4,8)* p .q 3,6)*r1 m2 r2

     -0,02 (

q       0,35 ( 4,8)* p .q       0,01 ( 0,8) r2 m2 r3

q       0,01 ( 0,2) p .q       0,00 ( 0,8) r3 m2 r4

q      -0,08 ( 1,3) p .q 4,0)*r4 m3 r1

     -0,03 (

B       0,48 ( 4,3)* p .q 6,5)*m3 r2

      0,06 (

p .p       0,22 (12,8)* p .q       0,00 ( 0,1) m1 m1 m3 r3

p .p      -0,04 ( 7,4)* p .q       0,00 ( 0,6) m1 m2 m3 r4

p .p      -0,09 (10,8)* p .q 2,4)*m1 m3 m4 r1

     -0,03 (

p .p      -0,09 ( 6,8)* p .q      -0,03 ( 1,7) m1 m4 m4 r2

p .p       0,08 ( 3,4)* p .q       0,00 ( 0,3) m2 m2 m4 r3

p .p      -0,01 ( 2,4)* p .q      -0,01 ( 0,6) m2 m3 m4 r4

p .p      -0,03 ( 1,3) p .B 4,6)*m2 m4 m1

     -0,09 (

p .p       0,18 ( 8,1)* p .B 5,5)*m3 m3 m2

      0,05 (

p .p      -0,07 ( 3,9)* p .B 2,9)*m3 m4 m3

     -0,03 (

p .p       0,19 ( 5,8)* p .B 3,7)*m4 m4 m4

      0,07 (

q .q       0,01 ( 0,1) q .B       0,04 ( 0,3) r1 r1 r1

q .q      -0,08 ( 0,7) q .B      -0,22 ( 1,4) r1 r2 r2

q .q       0,14 ( 1,3) q .B      -0,13 ( 0,5) r1 r3 r3

q .q      -0,03 ( 0,5) q .B 2,1)*r1 r4 r4

     -0,26 (

q .q       0,43 ( 2,7)* k (15,5)*r2 r2 1

      0,96

q .q      -0,27 ( 2,1)* k 2,1)*r2 r3 2

      0,47 (

q .q       0,10 ( 1,5) k 8,8)*r2 r4 3

      0,88 (

q .q      -0,16 ( 0,8) k 3,4)*r3 r3 4

      0,73 (

q .q       0,20 ( 2,6)*r3 r4

R  aandeel endogeen2

produkt 2 0,48 

R  opbrengstfunctie 0,95 produkt 3 0,62 2
R  aandeel endogeen2

R  aandeel endogeen R  aandeel endogeen2

produkt 1 0,66 produkt 4 0,35 

2

Variabelen geschaald rondom hun gemiddelden. Geschat via LSQ-procedure in TSP, met gewichtena

afhankelijk van hoogte budget. Met * aangegeven coëfficiënten zijn significant op 5%-niveau. Tussen haakjes
t-waarden.

De geschatte opbrengstfunctie levert in een aantal opzichten bevredigende resultaten: alle
waarderingsmaatstaven leveren bij het gemiddelde korps de verwachte positieve bijdrage aan
de opbrengst. De verklaringsgraad van de produktaandelen is over het geheel bevredigend en
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slechts bij de overtredingen (produkt 4) beduidend lager dan 50%.
Ophelderingen van zware misdrijven leveren bij het gemiddelde korps relatief de grootste
bijdrage aan de `opbrengst' van de politie (p : 49%), gevolgd door overtredingen (p : 26%).m1 m4

Geconstateerde gevallen van rijden onder invloed nemen 7% (p ) voor hun rekening, dem2

overige ophelderingen de rest (p : 18%).m3

Opvallend is dat geen van de exogene produkten (q -q ) een significant negatieve bijdrager1 r4

levert aan de opbrengst van de endogene produkten. Integendeel: beide typen geregistreerde
misdrijven leveren een duidelijk positieve bijdrage aan de opbrengst. Deze resultaten kunnen
zo worden geïnterpreteerd dat het aantal geregistreerde misdrijven eerder een ingezet middel
(input) is dat een bijdrage levert aan de totstandkoming van endogene produkten
(ophelderingen), meer dan een produkt (output), waar middelen voor ter beschikking moeten
worden gesteld. 
De rol van de overige exogene produkten, verkeersongevallen (q ) en activiteiten in de sfeerr3

van hulpverlening (q ), lijkt marginaal: bijna alle aan deze produkten gelieerde coëfficiëntenr4

zijn insignificant. Deze zaken mogen ingezette middelen vergen, zij kunnen ook opbrengsten
met zich meebrengen in de sfeer van het ophelderen van misdrijven (b.v. rijden onder invloed)
of het constateren van overtredingen.  Ofwel: verschillende typen (exogene en endogene)31

produkten kunnen tot op zekere hoogte complementair zijn.
Een andere mogelijkheid is dat de verschillende typen produkt in de praktijk niet als
substituut van elkaar fungeren, vanwege een rigide inzet van middelen. Politiekorpsen hebben
vaak afzonderlijke afdelingen voor recherchewerk, verkeerstaken, algemene surveillance en
dergelijke. Als deze afdelingen in feite afzonderlijke producenten zijn met ieder een eigen
produkt, dan zal in de praktijk niet van een `uitruil' tussen verschillende produkten sprake
zijn. In paragraaf 4.5.5 zal deze veronderstelling worden getoetst.
Gegeven de exogeen bepaalde produkten draagt een verhoging van het politiebudget B met
1% bij het gemiddelde korps bij tot 0,48% meer opbrengst. De jaardummy van 1983
suggereert dat de opbrengst van de activiteiten van de politie tussen 1983 en 1986 is
afgenomen. Dit geldt niet noodzakelijk in absolute zin, maar wel gegeven de
produktiestructuur, de ingezette middelen en de mogelijkheid van hogere opbrengsten als
gevolg van de toename in de geregistreerde criminaliteit (circa 13% in de periode
1983-1986). Dit is een aanwijzing voor afnemende doelmatigheid van de politie in genoemde
periode. De oppervlakte van het werkgebied heeft geen duidelijke invloed op de opbrengsten.
De parameters k  vormen een maatstaf voor de vraag in hoeverre de verschillen in strafmaati

mogen worden gezien als een verschil in waardering dan wel in kwaliteit van de verschillende
produkttypen. De schattingen liggen alle binnen het logisch vereiste interval van 0 en 1,
zonder dat deze restrictie expliciet is opgelegd. Met name bij rijden onder invloed (endogeen
produkttype 2) wijzen de schattingen erop dat de strafverschillen hier voor een deel een
kwaliteitsaspect weergeven.

4.5.5 De kwaliteit van de gevonden relatie

In deze subparagraaf zal de kwaliteit van de gevonden opbrengstfunctie door middel van een
aantal toetsen en simulaties nader worden onderzocht.
Allereerst passeert een aantal toetsen de revue. De eerste hebben betrekking op de stabiliteit
van de opbrengstfunctie en op de vraag of de vorm ervan niet kan worden vereenvoudigd.
Daarbij komt de eerder (§ 4.5.4) gestelde vraag aan de orde of de exogene produkten die niet
direct te maken hebben met misdrijven en overtredingen kunnen worden weggelaten uit de
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relatie.
De in verband hiermee uitgevoerde toetsen betreffen achtereenvolgens de volgende
hypothesen.
- De relatie is, op een niveauverschil na, stabiel over de jaren 1983 en 1986.
- De relatie kan worden beschreven met een Cobb-Douglas-functie (CD), dat wil zeggen:

alle kruistermen in formule (3.3) hebben de coëfficiënt 0.
- De oppervlakte van het werkgebied van het korps kan afdoende worden gemodelleerd via

een enkelvoudige term (dus kruistermen met waarderingsmaatstaven en exogene
produkten zijn niet noodzakelijk).

- Het exogene produkt `verkeersongevallen' speelt geen significante rol in de
opbrengstfunctie.

- Het exogene produkt `activiteiten op het gebied van openbare orde/hulpverlening' speelt
geen significante rol in de opbrengstfunctie.

- Een model waarin overtredingen niet als endogeen, maar als exogeen produkt worden
beschouwd, kan ook als uitgangspunt dienen. Getoetst is of de hypothese van
opbrengstmaximalisatie in zo'n model houdbaar is.

- In het onder punt 6 genoemde model kunnen de overtredingen ook worden weggelaten.

Tevens rijst de vraag of het in het model gekozen aggregatieniveau niet op consistente wijze
kan worden verhoogd. In dit verband worden de volgende twee toetsen uitgevoerd.
- De ophelderingen van zware en overige criminaliteit zijn separabel van de andere

produkten en de ingezette middelen (zie ook § 3.5.1). Beide typen produkt worden in
belangrijke mate geleverd door de recherche en onderscheiden zich in dat opzicht van de
andere twee typen.

- De ophelderingen van gevallen van rijden onder invloed en overtredingen zijn separabel.
Bij beide typen misdrijven speelt controle op het gebied van verkeer immers een
belangrijke rol.

De in tabel 4.10 weergegeven toetsen hebben steeds de vorm van een `likelihood ratio'-toets,
waarbij de uitkomsten van het restrictieve model vergeleken worden met het algemene model. 

Tabel 4.10 Resultaten van `likelihood ratio'-toetsen bij analyse via opbrengstfunctie, gemeenten met
gemeentepolitie, 1983 en 1986a

5%-significantiegrens toetsuitslag

de relatie is stabiel 65,2 58,2 
vereenvoudiging tot CD mogelijk 51,0 678,5*
oppervlakte hoeft niet via kruistermen
gemodelleerd 15,5 7,8 
verkeersongevallen niet relevant 16,9 26,2*
hulpverlening niet relevant 16,9 13,6 
overtredingen als exogeen te
beschouwen 30,1 38,5*
overtredingen spelen geen rol 27,6 31,6*
ophelderingen zware/overige
criminaliteit separabel 23,7 235,0*
constatering rijden onder invloed en
overtredingen separabel 23,7 203,4*

Met * aangegeven toetsgrootheden zijn significant op 5%-niveau.a
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De hypothese dat de relatie voor de jaren 1983 en 1986, op een niveauverschil na, dezelfde is,
kan niet worden verworpen. Een vereenvoudiging tot een relatie met constante schaaleffecten
over het hele waarnemingsbereik (via een Cobb-Douglas-functie) is echter niet mogelijk. Het
blijkt niet noodzakelijk interactietermen tussen oppervlakte en verschillende typen produkt op
te nemen.
De hypothese dat de produktie op het terrein van (registratie en opheldering van) misdrijven
en de overige produktie los van elkaar kunnen worden gezien, vindt geen duidelijke steun in
de resultaten van de toetsen. De produktie op het gebied van de verkeersongevallen blijkt niet
zonder meer uit de opbrengstfunctie te kunnen worden weggelaten; deze produktie kan dus
niet los worden gezien van de voortbrenging van de endogene produkten. Met de produktie op
het gebied van hulpverlening en openbare-ordehandhaving is dat mogelijk wel het geval. De
hypothese dat de produktie van overtredingen als exogeen kan worden beschouwd wordt
verworpen: de hypothese van opbrengstmaximalisatie is dan niet langer houdbaar. Evenmin
kunnen de overtredingen in het zo resulterende model worden weggelaten. De toetsen op
separabiliteit van de twee onderscheiden produktparen wijzen er evenmin op dat een
vereenvoudiging van de relatie via aggregatie mogelijk is. Het onderscheid in de vier
endogene produkttypen blijkt dus noodzakelijk om aan essentiële aspecten van de
produktiestructuur recht te doen.32

Wanneer politiekorpsen hun opbrengst maximeren volgens het gehanteerde
waarderingsschema, dan betekent dit dat een hogere waardering van een van de endogene
produkten samen moet gaan met een hoger aandeel van de produktie van dat type produkt.
Met andere woorden: de `eigen waarderingselasticiteiten' moeten positief zijn (zie § 3.5.2).
Zo'n elasticiteit geeft de procentuele verandering weer in de geproduceerde hoeveelheid van
een (endogeen) produkt als gevolg van een verhoging van de waardering van de bijbehorende
waarderingsmaatstaf met 1%.
Tabel 4.11 brengt de waarderingselasticiteiten in beeld. In deze en de volgende tabellen
worden naast de uitkomsten voor het gemiddelde korps ook de uitkomsten vermeld voor het
mediane korps en voor het gemiddelde korps in vier grootteklassen: klein, middelklein,
middelgroot en groot. Het mediane korps is vanwege de scheefheid van veel variabelen in de
analyse betrokken.
Tabel 4.11 Waarderingselasticiteiten van de endogene produktie, gemeenten met gemeentepolitie, 1983
en 1986 

naar q naar q naar q naar qm1 m2 m3 m4

klein      -0,07 (1,8)      -0,03 (0,1)       0,12 (1,0)      -0,01 (0,1)a

middelklein      -0,07 (1,9)       0,24 (0,6)       0,09 (0,8)       0,01 (0,1)a

middelgroot      -0,05 (1,8)       0,51 (1,1)       0,26 (1,7)       0,08 (0,5)a

groot      -0,07 (1,9)       0,55 (1,3)       0,11 (1,0)       0,05 (0,3)a

gemiddelde korps      -0,07 (2,0)       0,25 (0,7)       0,18 (1,4)       0,00 (0,0)
mediane korps      -0,07 (1,9)       0,06 (0,2)       0,18 (1,4)       0,00 (0,0)

Klein: minder dan 75 arbeidsjaren; middelklein: 75-125 arbeidsjaren;a

middelgroot: 125-200 arbeidsjaren; groot: meer dan 200 arbeidsjaren.
Met zowel exogene als waardering van endogene produkten geprikt op gemiddelde waarde per groep.b

Met * aangegeven afgeleiden verschillen significant van 0. Tussen haakjes t-waarden van het verschil
van de elasticiteit met 0.

De waarderingselasticiteiten verschillen nergens aantoonbaar van 0. Nadere analyses op het
niveau van individuele waarnemingen laten zien dat 14% van de waarderingselasticiteiten
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significant positief is en 4% significant negatief.  Hoewel op basis daarvan gesteld kan33

worden dat bij de meeste waarnemingen de theoretische eis van convexiteit in ieder geval niet
kan worden verworpen, is dit resultaat niet werkelijk bevredigend.  34

De lage waarderingselasticiteiten wijzen erop dat de keuze van het produktiepakket in
belangrijke mate wordt beïnvloed door exogene factoren (zoals de samenstelling van de
exogene produktie en de kenmerken van het produktieproces), meer dan door verschillen in
waardering. Dit kan te maken hebben met technische kenmerken van de produktiestructuur.
Het kan ook betekenen dat politiekorpsen de opbrengst toch niet volgens het gepostuleerde
waarderingsschema maximeren. In hoofdstuk 8 komen deze aspecten nader aan de orde in het
perspectief van de resultaten van de hele studie.

4.5.6 Schaaleffecten

De geschatte opbrengstfunctie levert informatie over de schaaleffecten in het produktieproces
van politiekorpsen. Daarbij zijn twee typen schaaleffecten te onderscheiden, afhankelijk van
de interpretatie van de geregistreerde misdrijven, verkeersongevallen en hulpverlening als
exogeen produkt dan wel als ingezet middel (zie ook § 3.5.3).
Bij de eerstgenoemde interpretatie (schaalelasticiteit v ) vormt het politiebudget het enige1

ingezette middel en gaat de interesse uit naar de relatie tussen dit budget en de omvang van
endogene en exogene produktie gezamenlijk.
Bij de tweede interpretatie, waarin geregistreerde misdrijven, verkeersongevallen en
hulpverlening en aanverwante zaken als ingezet middel worden gezien, geeft de
schaalelasticiteit v  de relatie tussen een verhoging van alle ingezette middelen te zamen2

(budget, geregistreerde misdrijven, enz.) en de gerealiseerde endogene produktie, in termen
van de opbrengst. 

Tabel 4.12 geeft de schaalelasticiteiten volgens beide uitgangspunten voor het gemiddelde en
het mediane korps en tevens voor het gemiddelde kleine, middelkleine, middelgrote en grote
korps. De tabel geeft bovendien de marginale opbrengst, dat is de extra opbrengst (in
`strafguldens', gegeven dat bestraffing plaatsvindt) van de laatste 1.000 gulden die voor de
politie wordt ingezet.

Tabel 4.12 Schaalelasticiteiten en marginale opbrengsten, gemeenten met gemeentepolitie, 1983 en 1986 

schaalelasticiteit v schaalelasticiteit v  1 2
b marginale opbrengst

per 1.000 gld.c

klein       1,62 (1,7)       1,13 (2,3)* 81a

middelklein       1,36 (1,5)       1,08 (1,9) 92a

middelgroot       0,90 (0,7)       0,97 (0,6) 104a

groot      0,84 (2,2)*       0,88 (1,6) 208a

gemiddelde korps       1,12 (1,5)       1,05 (1,7) 138
mediane korps       1,54 (1,5)       1,10 (2,1)* 77

Klein: minder dan 75 arbeidsjaren; middelklein: 75-125 arbeidsjaren;a

middelgroot: 125-200 arbeidsjaren; groot: meer dan 200 arbeidsjaren.
Met zowel exogene produktie als waardering van endogene produkten geprikt op gemiddelde waarde perb

groep. Met * aangegeven schaalelasticiteiten verschillen significant van 1. Tussen haakjes t-waarden van het
verschil van de schaalelasticiteit met 1.
Met zowel exogene produktie als waardering van endogene produkten geprikt op gemiddelde waarde perc

groep.
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De resultaten wijzen op het bestaan van schaaleffecten bij politiekorpsen. Sterke
schaalvoordelen (`economies of scale') zijn, in ieder geval in de tweede schaalvariant, te
vinden bij kleine korpsen. Bij grote is daarentegen, in ieder geval in de eerste schaalvariant,
sprake van schaalnadelen (`diseconomies of scale'). Bij het gemiddelde korps is overigens
niet van een duidelijk schaaleffect sprake; bij het kleinere mediane korps wijst de tweede
schaalelasticiteit nog wel op positieve schaaleffecten.
De schaaleffecten volgens de eerste variant zijn sterker dan volgens de tweede. Dit is te
verwachten, aangezien in het eerste geval bij schaalvoordelen in het algemeen ook de exogene
produktie sneller zal toenemen dan het budget, terwijl dat in het tweede geval per definitie
niet het geval is. Deze toename van de exogene produktie werkt per saldo ook een toename
van de endogene produktie in de hand.
De laatste kolom van tabel 4.13 laat zien dat de marginale opbrengsten toenemen met de
omvang van de korpsen. Dit lijkt in strijd met de gevonden schaaleffecten. Het resultaat is
echter toe te schrijven aan twee zaken. Ten eerste aan de verschillen in de samenstelling van
de produktie (zie tabel 4.4); zo is het `aanbod' van zware criminaliteit en dus ceteris paribus
het aandeel van de relatief hoog gewaardeerde produktie op dit gebied bij grote korpsen
groter. Ten tweede reflecteren de marginale opbrengsten de verschillen in de waardering van
de produktie per eenheid (ofwel de hoogte van de straf) tussen kleine en grote korpsen (zie
tabel 4.5). Deze komen per definitie niet in de (technische) schaaleffecten tot uiting, maar
spelen in de marginale opbrengst wel een rol. Het mediane korps springt er in negatieve zin
uit, met name vanwege een relatief lage waardering (strafmaat) van de ophelderingen van de
overige criminaliteit.

Figuur 4.2 geeft een nader beeld van de schaaleffecten. De figuur geeft weer hoe de
gemiddelde opbrengst en de gemiddelde produktie van de vier typen endogene produkten per
ingezette gulden variëren naar grootte van het politiekorps. De horizontale as geeft het
volume van de ingezette middelen, de verticale as de produktie per ingezette gulden. De
omvang van de exogene produktie varieert hierbij evenredig aan het budget. Daarbij zijn de
verhouding van exogene produktie en budget bij het gemiddelde korps in de analyse het
uitgangspunt; dit gemiddelde korps is in de figuur op 100 geïndiceerd. De oppervlakte van
het werkgebied van het korps is gelijk gehouden aan die van het gemiddelde korps.35

Figuur 4.2 Korpsen van gemeentepolitie: ingezette middelen en gemiddelde produktie per ingezette guldena



* *
))) )))

)))))))

)))))))
159

opbrengst: gewogen produktie van vier typen
produkt 1: opgehelderde zware misdrijven
produkt 2: opgehelderde gevallen van rijden onder invloed
produkt 3: overige opgehelderde misdrijven
produkt 4: afgehandelde overtredingen

Gemiddelde korps in jaren 1983/1986 op 100 gesteld.a

De gemiddelde opbrengst neemt eerst toe met de korpsgrootte, om vervolgens af te nemen. De
optimale schaal voor het produceren van de gemiddelde exogene produktmix blijkt te liggen
bij een inzet van middelen van rond 18 miljoen gulden of circa 260 arbeidsjaren (zie echter
hierna). Bij de exogene produktmix van het gemiddelde korps ontloopt het optimum voor de
verschillende typen endogene produkten elkaar niet veel; wel ligt bij overtredingen de
optimale schaal iets hoger en bij de andere produkttypen wat lager.
De gemiddelde kosten per eenheid produkt zijn uiteraard het omgekeerde van de in de figuur
weergegeven gemiddelde produktie. Evenals bij diverse andere producenten in de kwartaire
sector (Goudriaan et al. 1989; Blank 1993: 126; Stevens 1993), vertonen de gemiddelde
kosten bij politiekorpsen in relatie tot de schaal dus een U-vormig verloop.

De schaalelasticiteiten volgens de eerste variant zijn ongeveer dezelfde als de in Goudriaan et
al. gepresenteerde (1989: 191). Dit ligt voor de hand, aangezien daarbij geregistreerde
misdrijven, ongevallen en hulpverlening impliciet als produkt werden beschouwd. De in die
studie gevonden optimale schaal ligt echter lager: 12 miljoen versus 18 miljoen in de huidige
studie. Deels is de reden dat nu, in tegenstelling tot genoemde studie, een differentiatie
plaatsvindt tussen opheldering van zware en van overige criminaliteit. De invloed daarvan
kan worden getraceerd aan de hand van Van Tulder (1993). Hij ging ook uit van een
opbrengstfunctie, maar maakte geen onderscheid tussen zware en overige criminaliteit. Dit
leidde tot een optimale schaal van 16 miljoen. Het andere deel van het verschil (16 versus 12
miljoen) heeft dus eerder te maken met het verschil in gekozen benadering (opbrengst- versus
kostenfunctie).
Opvallend is tevens het verschil in de gevonden optimale schaal met de non-parametrische
analyses (zie § 3.2.3) van Goudriaan en Van Tulder (1993). In die analyse, waarbij de zware
criminaliteit eveneens apart werd bekeken, werd een optimale schaal tussen 4 en 14 miljoen
gulden gevonden. Tussen beide analyses bestaan niet zozeer verschillen in gehanteerde
indicatoren, maar wel in methode, die mogelijk de uitkomst beïnvloeden (zie § 4.3.2 en
§ 4.4.2).

De genoemde optimale schaal hangt duidelijk af van de produktmix. Dit moge blijken uit het
feit dat bij een gemiddelde produktmix van kleine korpsen de optimale schaal bij een budget
van 11 miljoen gulden blijkt te liggen. Bij de produktmix van middelkleine en middelgrote
korpsen ligt de optimale schaal rond dezelfde waarde (12 respectievelijk 10 miljoen gulden),
bij de produktmix van grote korpsen echter duidelijk hoger (25 miljoen gulden). Deze
verschillen verklaren waarom de bij de gemiddelde produktmix gevonden optimale schaal
hoger ligt dan de schaalelasticiteit van middelgrote korpsen in tabel 4.12 suggereert.
Tabel 4.13 brengt in beeld hoe de optimale schaal afhangt van de produktmix. De bovenste
regel geeft de gemiddelde produktmix over alle korpsen en de bijbehorende optimale schaal.
De regels daaronder geven de analoge resultaten, met een verdubbeling van het aandeel van
een of meer van de exogene produkten in de produktmix.
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Tabel 4.13 Samenstelling exogene produktie en optimale schaal, 1986

optimaal budget (x mln. gld.)

mix van gemiddelde korps 18,1a

verdubbeling aandeel zware criminaliteit 27,2b

verdubbeling aandeel overige criminaliteit 14,8b

verdubbeling aandeel zware èn overige criminaliteit 22,4b

verdubbeling aandeel verkeersongevallen en
hulpverlening 6,8b

Dit is op 1 zwaar misdrijf, 1,22 overig misdrijf, 0,60 verkeersongeval en 2,43 gevallen van hulpverlening (ziea

ook tabel 4.3).
Ten opzichte van het produktiepakket van het gemiddelde korps.b

Een verdubbeling van het aandeel van zware misdrijven in het exogene produktiepakket doet
de optimale schaal toenemen van 18 naar 27 miljoen gulden. Dit is in overeenstemming met
de gangbare opvatting dat een adequate bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit
een grotere schaal vereist dan de bestrijding van andere vormen van criminaliteit of
bijvoorbeeld hulpverlening. Een verdubbeling van het aandeel van taken op het terrein van
verkeersongevallen en hulpverlening leidt dan ook tot een drastische reductie van de optimale
schaal. Deze daalt tot 7 miljoen gulden.

4.5.7 Marginale kosten

De marginale kosten (in duizenden guldens) van de endogene produkten - geschat volgens de
in paragraaf 3.5.4 beschreven methode - zijn voor korpsen van verschillende grootteklassen
weergegeven in tabel 4.14.

Tabel 4.14 Marginale kosten endogene produkten, gemeenten met gemeentepolitie, 1983 en 1986 (x 1.000
gld.)

opheldering
zware opheldering opheldering afhandeling

criminaliteit geval van rijden overige overtreding
onder invloed criminaliteit

klein 29,9 24,2 13,1 0,6a

middelklein 34,9 14,1 7,9 0,8a

middelgroot 44,0 12,3 7,1 0,7a

groot 22,7 7,1 3,6 0,4a

gemiddelde korps 24,7 9,2 6,9 0,5
mediane korps 38,0 16,7 11,6 0,9

Klein: minder dan 75 arbeidsjaren; middelklein: 75-125 arbeidsjaren;a

middelgroot: 125-200 arbeidsjaren; groot: meer dan 200 arbeidsjaren.

De marginale kosten blijken verreweg het hoogst te liggen voor één extra opheldering van een
zwaar misdrijf: voor het gemiddelde korps circa ƒ 25.000. De opsporing van een extra geval
van rijden onder invloed komt op de tweede plaats met circa ƒ 9.000. De marginale kosten
van een opheldering van andere typen misdrijven brengt circa ƒ 7.000 aan marginale kosten
met zich mee. De marginale kosten van een extra overtreding bedragen aanzienlijk minder:
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ƒ 500. Bij het mediane korps liggen de marginale kosten over de hele linie circa 50% hoger.
In het algemeen nemen de marginale kosten van kleine naar grote korpsen af. Alleen bij de
ophelderingen van zware criminaliteit en de overtredingen is het patroon onregelmatiger.

Deze schattingen geven aanleiding tot drie opmerkingen. Ten eerste zijn de hier geschatte
marginale kosten beduidend hoger dan de in tabel 3.5 vermelde waarderingen per eenheid
produkt. Deze waarderingen hebben echter geen absolute betekenis: zij geven niet de absolute
waarde die politie, justitie of de maatschappij hechten aan opsporing van verschillende typen
misdrijven of ophelderingen. Uit de verschillen blijkt impliciet dat deze waardering in
absolute zin veel hoger ligt; dit kan bijvoorbeeld samenhangen met opvattingen over de
preventieve of insluitingseffecten die opsporing van delicten met zich meebrengt en met de
maatschappelijke baten van deze effecten. Ook kan de schatting van de marginale kosten van
verschillende typen produkt door beleidsmakers afwijken van de hier geschatte bedragen. Zie
voor deze aspecten verder hoofdstuk 7.
De waarderingen spelen wel een relatieve rol in het gemodelleerde afwegingsproces. Bij
vergelijking van de verhoudingen blijkt dat de waardering bij alle produkttypen gemiddeld
circa vijf- à achtmaal boven de marginale kosten ligt. Bij kleine korpsen ligt deze verhouding
duidelijk ongunstiger, bij grote gunstiger.

Ten tweede blijken de hier gegeven schattingen aanzienlijk af te wijken van de schattingen
van de marginale kosten in Goudriaan et al. (1989: 166). Met name de marginale kosten van
ophelderingen van misdrijven vallen aanzienlijk hoger uit. Voor een belangrijk deel komt dit
doordat in laatstgenoemde studie ook een deel van de kosten werd toegerekend aan de
registratie van misdrijven, de afhandeling van verkeersongevallen en gevallen van
hulpverlening. In de in tabel 4.10 gepresenteerde opbrengstfunctie leveren deze exogene
produkten in het algemeen meeropbrengsten en kennen in die zin dus marginale baten.
Dit heeft ook tot gevolg dat de interpretatie van de marginale kosten van een opheldering een
andere is dan die in Goudriaan et al. (1989: 166). Daar betrof het de marginale kosten van de
gemiddelde opheldering, dat wil zeggen inclusief de ophelderingen die betrekkelijk
routinematig plaatsvinden (zie § 4.4.2). De hier gepresenteerde schatting heeft eerder
betrekking op ophelderingen die, gegeven het criminaliteitsniveau en de daarmee
gerealiseerde routineophelderingen, extra worden gerealiseerd.
De schattingen van de marginale kosten van de constatering van een geval van rijden onder
invloed zijn nu duidelijk lager dan die in de eerdere SCP-studie. De schatting ligt echter nog
altijd hoger dan die van de op basis van PKP-materiaal geschatte standaardkosten. Deze
laatste bedroegen circa 1.000 gulden.

De derde kanttekening betreft de schijnbare contradictie tussen de eerder gevonden negatieve
schaaleffecten voor grote korpsen enerzijds en de met de korpsgrootte afnemende marginale
kosten anderzijds. Daarbij moet bedacht worden dat de marginale kosten beïnvloed worden
door de exogene produktie. Een voorbeeld is de opheldering van zware criminaliteit. Grote
korpsen kennen relatief veel zware criminaliteit (zie tabel 4.3). Daardoor nemen de marginale
kosten van ophelderingen van zware criminaliteit af (zie ook de volgende paragraaf). Met
andere woorden: met stijgende korpsgrootte vindt er niet alleen een verschuiving langs de
marginale kostencurve plaats, maar verschuift de marginale kostencurve ook zelf. Dit
betekent dat de marginale kosten bij grotere korpsen lager kunnen liggen, ook al ligt de
korpsgrootte voorbij het minimum van de bijbehorende curve van marginale kosten (ofwel het
maximum van de gemiddelde produktie per gulden; zie figuur 4.2). 



* *
))) )))

)))))))

)))))))
162

4.5.8 Synergie-effecten

Synergie-effecten (`economies of scope') vormen een maatstaf voor het voordeel of nadeel dat
gezamenlijke voortbrenging van twee produkten kan opleveren (zie ook Goudriaan et al.
1989: 48). Grofweg gesteld kunnen bij synergievoordelen twee producenten die allebei de
twee produkten gezamenlijk voortbrengen met in totaal dezelfde middelen meer produceren
dan twee producenten die elk slechts een van de twee produkten voortbrengen. Bij
synergienadelen is het omgekeerde het geval en pakt specialisatie gunstig uit (zie § 3.5.5).

Tabel 4.15 vermeldt de aldus berekende synergie-effecten voor het gemiddelde korps.
Synergievoordelen hebben een positief teken; synergienadelen daarentegen een negatief teken.

Tabel 4.15 Synergie-effecten, gemeenten met gemeentepolitie, 1983 en 1986a

q q q q q q q qm1 m2 m3 m4 r1 r2 r3 r4

q 0,00 0,00       0,04*       0,23*       0,17* 0,00 -0,03 m1

q   0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,01 -0,01 m2

q       -0,03 0,02       0,12* 0,00 -0,01 m3

q            0,04*       0,07* 0,01 -0,03 m4

q 0,02 0,15 -0,05 r1

q      -0,27* 0,07 r2

q       0,20*r3

q       r4

Bij het gemiddelde korps. Op 5%-niveau significante synergie-effecten zijn met een * aangegeven.a

Er blijken bij het gemiddelde korps een aantal, overwegend positieve, synergie-effecten op te
treden. Dat wil zeggen dat in een aantal gevallen het gezamenlijk voortbrengen van
verschillende typen produkt binnen het politiekorps voordelen oplevert. Niet
verbazingwekkend is dat relatief grote synergievoordelen optreden tussen registratie en
opheldering van criminaliteit (produkten q  en q  respectievelijk q  en q ); hier treedtr1 m1 r2 m3

duidelijk complementariteit op. Een duidelijk synergienadeel wordt gevonden tussen de
registratie van (overige) misdrijven en de behandeling van verkeersongevallen (q  en q ). Ditr2 r3

kan wijzen op zekere voordelen van specialisatie van taken op het gebied van verkeer en
criminaliteit. Een positief synergie-effect wordt ook aangetroffen tussen de produktie op het
terrein van verkeer en overige hulpverlening (q  en q ). De verder optredende effecten zijnr3 r4

klein.
In Goudriaan et al. (1989: 192) werden nog minder synergie-effecten gevonden. En voor
zover ze werden gevonden, wezen ze eerder op synergienadelen. De schatting van
synergie-effecten blijkt dus relatief gevoelig te zijn voor de theoretische invalshoek en is
daarom met meer onzekerheden omgeven dan schattingen van schaaleffecten en dergelijke.

4.6 Preventieve activiteiten nader beschouwd

In vorenstaande analyses komen preventieve activiteiten van de politie alleen indirect aan de
orde, namelijk via de opheldering van misdrijven en de daarvan uitgaande preventieve
werking (zie hoofdstuk 2), en via activiteiten in de sfeer van openbare-ordehandhaving en
hulpverlening, die soms een preventief karakter hebben (b.v. het sussen van een burenruzie
voor deze uit de hand loopt).



* *
))) )))

)))))))

)))))))
163

Korpsen kunnen ook op andere manieren naar preventie streven, bijvoorbeeld door
surveillances in inbraakgevoelige wijken (zie hierover echter § 2.4.5), door voorlichting en
dergelijke. Dit soort activiteiten vraagt inzet van middelen, maar komt in de vorenstaande
analyse niet aan de orde. In economische termen: mogelijk zien korpsen geregistreerde
misdrijven eerder als een `bad' dan als een `good' en waarderen zij extra (geregistreerde)
misdrijven negatief, met andere woorden voorkómen misdrijven positief. 
Getracht is deze hypothese nader te toetsen op de volgende wijze. Stel: elke gemeente kent
een, van demografische en sociaal-economische omstandigheden (zie hoofdstuk 2) afhankelijk
`normaal criminaliteitsniveau'. Handelingen van politiekorpsen beïnvloeden dit niveau op
twee manieren, namelijk via opheldering en de daarmee gepaard gaande afschrikking en op
andere wijze. Het eerstgenoemde aspect komt reeds via de ophelderingen van diverse typen
misdrijven in de analyse aan de orde. Het `succes' van het tweede aspect wordt nu als volgt
benaderd. Op basis van een analyse zoals gegeven in hoofdstuk 2 (eerste model) valt na te
gaan wat het `normale criminaliteitsniveau' van de gemeente is, waarbij wordt gecorrigeerd
voor verschillen in ophelderingspercentage. Het verschil tussen dit niveau en het werkelijke
(geregistreerde) niveau geeft een aanwijzing voor de mate waarin een korps erin slaagt op
andere manieren dan via ophelderingen de criminaliteit te drukken. Dit verschil is te zien als
een `produkt' van een ander type dan de andere produkten.
Het valt niet aan te nemen dat de in de analyses betrokken demografische en
sociaal-economische variabelen een volledige beschrijving geven van de `autonome', dat wil
zeggen buiten de invloed van de politie liggende, verschillen in criminaliteitsniveau. Zoals in
elk econometrisch model, kan worden aangenomen dat er niet in beschouwing genomen
factoren zijn. Deze hoeven de analyses niet systematisch te vertekenen, maar bepalen wel tot
op zekere hoogte de niet verklaarde variantie (de residuen) in de analyse.
In de hier gekozen benadering van preventie wordt impliciet aangenomen dat het gehele
verschil tussen het feitelijke criminaliteitsniveau en het criminaliteitsniveau dat is geschat via
de in de analyse betrokken maatschappelijke factoren, kan worden toegeschreven aan de
activiteiten van de politie. Deze benadering is alleen valide, voor zover deze verschillen
(residuen) niet in belangrijke mate worden bepaald door niet in de analyse betrokken
maatschappelijke factoren buiten de invloed van de politie. Deze benadering is eerder, zij het
in nog meer gewaagde vorm, gevolgd door Chapman et al. (1975) (zie § 4.3.1).36

In deze visie is de geregistreerde criminaliteit niet meer exogeen. Daarom worden in de
analyse de exogene maatstaven voor de geregistreerde zware en overige criminaliteit
vervangen door het `normale criminaliteitsniveau' van beide typen. Laatstgenoemd niveau is
voor het korps gegeven (exogeen).

In de analyse wordt weer onderscheid gemaakt tussen zware en overige criminaliteit en dus
ook tussen de preventie van beide typen. De waardering (de schaduwprijzen) van de preventie
van beide typen wordt verondersteld evenredig te variëren met die van de opheldering van
misdrijven. De waardering van een voorkómen zwaar misdrijf wordt daarbij op een factor p1

van die van een opheldering van een zwaar misdrijf gesteld; voor overige misdrijven is deze
factor p . Deze factoren worden in de volgende analyse meegeschat. Preventie van `gehaalde'2

misdrijven, zoals rijden onder invloed, of van overtredingen, kan uiteraard niet op
bovengenoemde manier worden benaderd en blijft dan ook buiten beschouwing. De resultaten
van deze uitbreiding van de analyse staan vermeld in tabel 4.16.
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Tabel 4.16 Opbrengstfunctie met preventie, gemeentepolitie, 1983, 1986 (n = 236)a

variabele coëfficiënt variabele coëfficiënt

preventiefactor p       0,12 ( 9,0)* q .q       0,11 ( 1,2) 1 r3 r4

preventiefactor p       0,16 (13,0)* q .q      -0,03 ( 0,4) 2 r4 r4

constante      -0,16 ( 4,0)* B.B       0,48 ( 1,8) 
dummy 198       0,01 ( 0,3) p .q       0,12 ( 9,1)*m1 r1

oppervlakte werkgebied       0,01 ( 0,5) p .q      -0,07 ( 2,3)*m1 r2

p       0,51 (62,3)* p .q      -0,06 ( 3,2)*m1 m1 r3

p       0,07 (17,8)* p .q       0,01 ( 0,9) m2 m1 r4

p       0,18 (38,1)* p .q       0,12 ( 9,1)*m3 m2 r1

p       0,24 (31,4)* p .q      -0,01 ( 0,8) m4 m2 r2

q       0,18 ( 2,2)* p .q       0,01 ( 1,4) r1 m2 r3

q       0,50 ( 3,7)* p .q       0,00 ( 0,4) r2 m2 r4

q       0,05 ( 0,6) p .q      -0,05 ( 6,5)*r3 m3 r1

q      -0,04 ( 0,6) p .q       0,09 ( 4,6)*r4 m3 r2

B       0,36 ( 2,6)* p .q      -0,01 ( 0,6) m3 r3

p .p       0,23 (11,7)* p .q       0,00 ( 0,0) m1 m1 m3 r4

p .p      -0,03 ( 5,7)* p .q      -0,05 ( 3,8)*m1 m2 m4 r1

p .p      -0,09 (12,2)* p .q      -0,01 ( 0,2) m1 m3 m4 r2

p .p      -0,10 ( 6,9)* p .q       0,06 ( 3,1)*m1 m4 m4 r3

p .p       0,04 ( 1,1) p .q      -0,01 ( 0,7) m2 m2 m4 r4

p .p      -0,01 ( 2,2)* p .B      -0,03 ( 1,1) m2 m3 m1

p .p       0,00 ( 0,1) p .B       0,02 ( 1,3) m2 m4 m2

p .p       0,16 ( 8,0)* p .B      -0,03 ( 1,6) m3 m3 m3

p .p      -0,05 ( 3,1)* p .B       0,04 ( 1,5) m3 m4 m4

p .p       0,14 ( 3,6)* q .B      -0,09 ( 0,5) m4 m4 r1

q .q       0,10 ( 1,1) q .B      -0,74 ( 1,6) r1 r1 r2

q .q      -0,12 ( 0,6) q .B       0,13 ( 0,5) r1 r2 r3

q .q       0,07 ( 0,7) q .B      -0,21 ( 1,2) r1 r3 r4

q .q      -0,01 ( 0,2) k       0,96 (13,7)*r1 r4 1

q .q       0,88 ( 1,4) k       0,41 ( 0,8) r2 r2 2

q .q       0,01 ( 0,0) k       1,10 ( 9,5)*r2 r3 3

q .q       0,13 ( 1,1) k       0,39 ( 1,5) r2 r4 4

q .q      -0,57 ( 2,0)      -0,57 ( 2,0) r3 r3

R  aandeel endogeen2

produkt 2 0,41 

R  opbrengstfunctie 0,96 produkt 3 0,72 2
R  aandeel endogeen2

R  aandeel endogeen produkt R  aandeel endogeen2

1 0,70 produkt 4 0,48 

2

Variabelen geschaald rondom hun gemiddelden. Geschat via LSQ-procedure in TSP, met gewichtena

afhankelijk van hoogte budget. Met * aangegeven coëfficiënten zijn significant op 5%-niveau. Tussen haakjes
t-waarden.

De analyse suggereert dat de politie misdrijven inderdaad als `bad' beschouwt. Er wordt een
positieve waardering toegekend aan de voorkoming van misdrijven (anders dan via
ophelderingen). Een voorkómen zwaar misdrijf krijgt circa 12% van de waardering van een
opgehelderd misdrijf; bij overige misdrijven ligt dit percentage op 16%. Wanneer als
doelstelling de voorkóming van zoveel mogelijk misdrijven wordt gezien en de eerder
geschatte effecten van ophelderingen in de beschouwing worden betrokken (zie tabel 2.8), dan
lijkt van een relatief geringe waardering van preventie (buiten opheldering) sprake. Immers:
de opheldering van één extra misdrijf brengt volgens de daar gepresenteerde schattingen
gemiddeld de voorkóming van minder dan één misdrijf met zich mee (zie § 2.5.6).
Gerelateerd aan dit effect is één opheldering dus minder waard dan de directe preventie van
een misdrijf. De schattingen in de tabel suggereren dat de politie duidelijk een andere
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waardering hanteert.

4.7 Criminaliteit en produktieproces simultaan bekeken

In hoofdstuk 2 werd de relatie tussen criminaliteit en achtergrondfactoren geanalyseerd. Het
produktieproces van de politie en de daaruit resulterende ophelderingspercentages waren
daarbij een gegeven. In voorgaande paragrafen van hoofdstuk 4 is het produktieproces van de
politie geanalyseerd en werd (behalve in § 4.6) de criminaliteit als gegeven beschouwd.
Beide analyses zijn nu gecombineerd door middel van een simultane schatting van twee
vergelijkingen betreffende de zware en overige criminaliteit en vier vergelijkingen betreffende
het produktieproces van de politie (de opbrengstfunctie en drie vergelijkingen van
opbrengstaandelen conform formule (3.5)). Endogeen in het model zijn dus zes variabelen: de
geregistreerde zware en overige criminaliteit en de vier endogene typen produkt van de
politie. Om het schattingsproces en de interpretatie niet te veel te compliceren, zijn de maten
van het strafrechtelijk systeem waar ook andere producenten dan de politie invloed op hebben
(strafkans, strafmaat, insluitingsfractie) exogeen gehouden.
Merk op dat het aggregatieniveau van de analyses van de criminaliteit, vanwege de
aansluiting op de analyses van het produktieproces, hoger is dan dat in hoofdstuk 2. De
geregistreerde zware criminaliteit is het totaal van geweldsmisdrijven en gekwalificeerde
diefstallen. De geregistreerde overige criminaliteit is het totaal van de in hoofdstuk 2 apart
onderscheiden vernielingen, eenvoudige diefstallen, overige WvS-misdrijven en
WVW-misdrijven.

Tabel 4.17a geeft voor de twee typen criminaliteit de resultaten van de niet-simultane en
simultane schattingen.

De niet-simultane en simultane schattingen wijken in een aantal opzichten van elkaar af, al
blijven grofweg dezelfde variabelen van belang. Voor deze studie zijn met name de gevolgen
voor de schatting van afschrikkings- en insluitingseffecten van belang.
De orde van grootte van de schattingen verandert in een aantal gevallen. De
afschrikkingseffecten van ophelderingen zijn bij de simultane schattingen meer dan het
dubbele dan die bij de niet-simultane schatting. Dit is in overeenstemming met bevindingen
uit de buitenlandse literatuur, dat simultane schattingen over het algemeen tot hogere
afschrikkingseffecten leiden dan niet-simultane (zie § 2.2.5).
Bij de zware criminaliteit leidt simultane schatting daarentegen tot een lagere schatting van
het effect van het bestraffingspercentage. Het insluitingseffect is vooral bij de overige
criminaliteit in de simultane schatting veel lager dan in de niet-simultane schatting.
Bij de zware criminaliteit lijken samenstellingseffecten de schattingen overigens duidelijk te
beïnvloeden. In vergelijking met de in tabel 2.4 gepresenteerde analyses van
geweldsmisdrijven en gekwalificeerde diefstallen afzonderlijk zijn de niet-simultane
schattingen van de afschrikkingseffecten hoog. De inverse positieve effecten van de hoogte
van de bestraffing werden bij de meer gedetailleerde analyses evenmin gevonden. De groep
zware misdrijven is dan ook samengesteld uit twee categorieën (geweldsmisdrijven en
gekwalificeerde diefstallen) die in het vervolgingstraject duidelijke verschillen te zien geven
(zie tabel 2.3).
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Tabel 4.17a Niet simultane en simultane analyse van geregistreerde criminaliteit per 1.000 inwoners,
gemeenten met gemeentepolitie, 1983 en 1986a
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zware criminaliteit overige criminaliteitb b

niet-simultaan simultaan niet-simultaan simultaan

insluitingseffect 75,6 (5,2)*       63,0 (10,6)*      139,3 (3,4)*       29,6 ( 3,7)*
ophelderingspercentage      -40,3 (2,3)*    -140,9 (13,0)*      -49.9 (1,7)    -157,7 (16,9)*
bestraffingspercentage     -346,8 (3,0)*      -59,2 ( 0,4)      113,3 (1,4)       67,9 ( 1,3) c

gevangenisstraf (jaren)      697,0 (3,1)*      228,4 ( 0,7)     -612,0 (0,5)     -460,7 ( 0,5) d

boete/transa. (x 1.000 gld.)      850,0 (3,5)*      447,2 ( 1,1)     -105,7 (1,6)       -1,0 ( 0,0) d

constante      -98,9 (4,2)*      -73,6 ( 2,6)*      -67,5 (3,3)*      -11,0 ( 0,6) 
1983        3,6 (1,2)         4,1 ( 1,1)        3,0 (1,2)         2,2 ( 1,0) 
jonge mannen p.c.      144,1 (2,0)*       82,6 ( 0,8)      185,4 (3,0)*      111,1 ( 2,6)*

gescheiden mannen p.c.     3.328,8 (7,5)*    2.257,7 ( 5,0)* (4,1)* 4,7)*
    1.349,0     1.142,6 (

werkloze mannen p.c.      305,7 (2,2)*      296,5 ( 1,8)      118,2 (0,9)       47,7 ( 0,5) 
aandeel lage inkomens      142,0 (2,7)*      207,9 ( 3,4)*      184,7 (3,9)*       92,9 ( 2,0)*e

niet-Nederlanders p.c.      -23,4 (0,4)       72,3 ( 1,1)      155,7 (2,7)*       46,8 ( 0,9) 
gemiddeld inkomen        3,6 (2,8)*        3,7 ( 2,5)*        2,0 (1,5)        2,1 ( 1,9) 

aantal waarnemingen 230 230 230 230 
R 0,78 0,71 0,50 0,30 2

Geschat via de `Full information maximum-likelihood' (FIML)-procedure in TSP.a

Exclusief `gehaalde' misdrijven.b

Gecumuleerd met ophelderingspercentage.c

Gecumuleerd met ophelderings- en bestraffingspercentage.d

Dat wil zeggen inkomensontvangers met een netto-inkomen (excl. kinderbijslag en individuele huursubsidiee

onder 15.100 gulden in 1984.

Tabel 4.17b geeft de via de simultane schatting verkregen opbrengstfunctie en kan vergeleken
worden met de niet-simultane schatting in tabel 4.9.
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Tabel 4.17b Simultane schatting opbrengstfunctie, gemeenten met gemeentepolitie, 1983 en 1986 (n = 230)a

variabele coëfficiënt variabele coëfficiënt

constante      -0,08 ( 1,7) q .q       0,00 ( 0,0) r4 r4

dummy 1983       0,07 ( 1,3) B.B       0,14 ( 0,6) 
oppervlakte werkgebied       0,02 ( 0,8) p .q       0,08 ( 8,1)*m1 r1

p       0,50 (55,9)* p .q       0,00 ( 0,2) m1 m1 r2

p       0,07 ( 9,4)* p .q      -0,03 ( 1,3) m2 m1 r3

p       0,19 (32,2)* p .q       0,00 ( 0,1) m3 m1 r4

p       0,24 (25,1)* p .q       0,08 ( 8,1)*m4 m2 r1

q       0,29 ( 6,4)* p .q       0,01 ( 0,4) r1 m2 r2

q       0,12 ( 2,7)* p .q       0,01 ( 0,7) r2 m2 r3

q       0,00 ( 0,0) p .q       0,00 ( 0,1) r3 m2 r4

q      -0,09 ( 1,1) p .q      -0,01 ( 2,5)*r4 m3 r1

B       0,68 ( 4,1)* p .q      -0,02 ( 5,5)*m3 r2

p .p       0,18 ( 8,7)* p .q      -0,02 ( 1,3) m1 m1 m3 r3

p .p      -0,03 ( 3,1)* p .q       0,00 ( 0,5) m1 m2 m3 r4

p .p      -0,08 (11,4)* p .q      -0,04 ( 3,0)*m1 m3 m4 r1

p .p      -0,07 ( 3,7)* p .q       0,01 ( 0,6) m1 m4 m4 r2

p .p       0,07 ( 2,0)* p .q       0,05 ( 1,7) m2 m2 m4 r3

p .p      -0,02 ( 1,9) p .q       0,00 ( 0,4) m2 m3 m4 r4

p .p      -0,02 ( 0,6) p .B      -0,07 ( 2,5)*m2 m4 m1

p .p       0,16 (20,0)* p .B       0,02 ( 1,0) m3 m3 m2

p .p      -0,06 ( 6,2)* p .B       0,03 ( 1,8) m3 m4 m3

p .p       0,15 ( 4,6)* p .B       0,02 ( 0,9) m4 m4 m4

q .q      -0,04 ( 1,2) q .B       0,06 ( 1,7) r1 r1 r1

q .q      -0,03 ( 1,5) q .B       0,11 ( 2,9)*r1 r2 r2

q .q       0,09 ( 3,2)* q .B      -0,19 ( 0,4) r1 r3 r3

q .q       0,01 ( 0,5) q .B      -0,26 ( 1,6) r1 r4 r4

q .q      -0,34 ( 8,3)* k       0,98 (13,2)*r2 r2 1

q .q       0,11 ( 2,8)* k       0,41 ( 1,2) r2 r3 2

q .q       0,11 ( 6,8)* k       1,04 ( 6,7)*r2 r4 3

q .q      -0,36 ( 0,9) k       0,86 ( 2,1)*r3 r3 4

q .q       0,10 ( 0,9) r3 r4

R  aandeel endogeen produkt2

2 0,33 

R  opbrengstfunctie 0,94 3 0,57 2
R  aandeel endogeen produkt2

R  aandeel endogeen produkt R  aandeel endogeen produkt2

1 0,64 4 0,40 

2

Variabelen geschaald rondom hun gemiddelden. Geschat via de `Full information maximum likelihood'a

(FIML)-procedure in TSP, met gewichten afhankelijk van hoogte budget (zie bijlage B4.3). Met * aangegeven
coëfficiënten zijn significant op 5%-niveau. Tussen haakjes t-waarden.

De resultaten stemmen globaal overeen met die van de in tabel 4.9 weergegeven
niet-simultaan geschatte opbrengstfunctie. Het geschatte effect van de omvang van de overige
geregistreerde criminaliteit (q ) op de opbrengst is in de simultane schatting voor hetr2

gemiddelde korps lager: 0,12 tegen 0,35 in tabel 4.9. Bij de schatting van de effecten van
andere variabelen is niet van duidelijke verschillen sprake.

4.8 Samenvatting en conclusies

Dit hoofdstuk beschrijft de produktiestructuur van 148 korpsen van gemeentepolitie, zoals die
in 1983 en 1986 in de grotere gemeenten in ons land werkzaam waren. Paragraaf 4.2
beschrijft doelstelling, financiering en beschikbare middelen van de politie. De middelen van
de gemeentelijke politiekorpsen bestonden vrijwel geheel uit een doeluitkering van de
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rijksoverheid.
Paragraaf 4.3 geeft een overzicht van buitenlands en Nederlands onderzoek naar de
produktiviteit of produktiestructuur van de politie. Het onderzoek blijkt zeer divers. In de
eerste plaats is er een grote variatie in de gebruikte produktindicatoren. Meestal zijn dit
indicatoren van de directe produktie en niet zozeer van de effecten van de werkzaamheden van
de politie. Daarbij betreft het meestal alleen indicatoren op het terrein van
criminaliteitsbestrijding, met name in de vorm van (in oudere studies)
ophelderingspercentages en (in latere studies) ophelderingen van diverse typen misdrijven. In
de loop van de tijd is, net als bij produktiviteitsstudies op andere terreinen, een verschuiving
waarneembaar van produktie- naar kostenfuncties en van meer restrictieve naar meer flexibele
vormen. De resultaten van de analyses in termen van schaaleffecten en optimale schaal zijn
zeer divers.
Paragraaf 4.4 beschrijft de in dit onderzoek gekozen theoretische ingang in termen van een
opbrengstfunctie. De korpsen worden geconfronteerd met een exogeen bepaald budget, en
brengen op basis daarvan en van de beschikbare produktietechnologie een aantal produkten
voort. Van sommige produkten is de omvang exogeen bepaald (b.v. verkeersongevallen,
aangiften). In andere gevallen, zoals bij de opsporing van misdrijven en overtredingen, is de
omvang en samenstelling van de produktie echter afhankelijk van de inspanningen en
prioriteiten van de politie zelf, en daarmee endogeen. Impliciet kent de politie daarbij een
bepaalde waardering (een `prijskaartje') toe aan diverse typen endogene produkten.
Vier typen exogene produkten worden onderscheiden: geregistreerde zware en overige
misdrijven, verkeersongevallen en gevallen van hulpverlening en handhaving van de openbare
orde. Daarnaast worden vier type endogene produkten in de analyse betrokken: drie typen
ophelderingen van misdrijven: zware misdrijven, rijden onder invloed en overige misdrijven
en daarnaast de afhandeling van overtredingen. 
Essentieel in de analyse is uiteraard de maatstaf voor de waardering die de politiekorpsen
toekennen aan de diverse endogene produkten. Uitgangspunt daarbij is dat er een zekere
consistentie zal bestaan tussen de waardering van verschillende typen produkt binnen de
verschillende stadia van opsporing en vervolging door politie en justitie. Gegevens over de
gang van misdrijf- en overtredingszaken door het strafrechtelijk proces zijn beschikbaar.
Op basis hiervan is in paragraaf 4.5 een aantal alternatieve waarderingsschema's getoetst. De
hypothese dat politiekorpsen de produkten waarderen op basis van de gemiddelde strafmaat
die in het geval van bestraffing wordt gegeven, blijkt goed houdbaar. Bestraffing kan hierbij
de vorm hebben van een transactie door het openbaar ministerie of een schuldigverklaring
door de rechter. Er zijn geen sterke aanwijzingen dat korpsen de kans dat een opheldering tot
een bestraffing leidt in hun waardering betrekken.
Verdere analyses zijn gebaseerd op een waarderingsschema waarbij de gemiddelde strafmaat
bij straf het uitgangspunt vormt. Aldus gedefinieerd ligt circa de helft van de opbrengst van
de politie op het terrein van de zware criminaliteit.
In de resulterende opbrengstfunctie blijkt een toename van het budget met 1% bij het
gemiddelde korps te leiden tot een stijging van de opbrengst (gewogen produktie) met circa
0,5%. Ook het aantal geregistreerde misdrijven bij gegeven budget blijkt bij te dragen aan de
opbrengst, ofwel de gewogen produktie. Met andere woorden: hoe meer misdrijven er op de
politie afkomen, hoe groter het aantal geproduceerde ophelderingen. Een mogelijke
interpretatie is dat geregistreerde misdrijven eerder moeten worden gezien als een ingezet
middel dan als een eindprodukt. De andere exogene produkten, verkeersongevallen en
hulpverlening, hebben noch een duidelijk remmende, noch een duidelijk stimulerende invloed
op de opbrengst. De opbrengstfunctie blijkt stabiel in de tijd.
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Als politiekorpsen de opbrengst in bedoelde zin maximeren, mag verwacht worden dat een
verschuiving in de waardering leidt tot een verschuiving in het pakket voortgebrachte
endogene produkten: hoe hoger de relatieve waardering van een produkt, hoe meer er bij
overigens gelijke omstandigheden van geproduceerd zal worden. Duidelijke aanwijzingen
voor een dergelijke verschuiving levert de analyse echter niet. De verschillen in het
produktiepakket tussen korpsen onder invloed van relatieve verschillen in de waardering zijn
te verwaarlozen. Er bestaan echter wel degelijk belangrijke verschillen in de samenstelling
van het produktiepakket tussen korpsen.
Dit wijst erop dat de keuze van het produktiepakket in belangrijke mate wordt beïnvloed door
exogene factoren (zoals de samenstelling van de exogene produktie en de kenmerken van het
produktieproces), meer dan door verschillen in waardering. Dit kan te maken hebben met
technische kenmerken van de produktiestructuur. Het kan ook betekenen dat politiekorpsen de
opbrengst toch niet volgens het gepostuleerde waarderingsschema maximeren.
Vereenvoudiging van de opbrengstfunctie door samenvoeging van ophelderingen van diverse
onderscheiden typen produkten of weglating van bepaalde produkttypen blijkt in het
algemeen niet acceptabel. Alleen de gevallen van hulpverlening en openbare orde kunnen
mogelijk uit de relatie worden weggelaten.

Via de opbrengstfunctie worden schaaleffecten, marginale kosten en synergie-effecten
afgeleid. Politiekorpsen met een budget van circa 18 miljoen gulden (in lonen en prijzen van
1986) blijken volgens de schattingen te opereren op een optimale schaal. Dit correspondeert
met circa 260 arbeidsjaren. Deze optimale schaal is overigens duidelijk afhankelijk van de
samenstelling van de produktie. Wanneer de zware criminaliteit een groter aandeel heeft in de
produktie, ligt de optimale schaal hoger; wanneer verkeersongevallen en hulpverlening een
groter aandeel hebben, ligt de optimale schaal duidelijk lager.
In paragraaf 4.6 is een poging ondernomen om de preventie van criminaliteit door
politiekorpsen in de analyse te betrekken. Daartoe is het verschil berekend tussen de op grond
van het in hoofdstuk 2 geschetste model in een gemeente te verwachten criminaliteit en de
geregistreerde criminaliteit. Dit verschil is tot op zekere hoogte te zien als een maat voor de
preventie van criminaliteit. De analyse bevestigt dat politiekorpsen preventie positief
waarderen, met andere woorden: criminaliteit zien als een `bad' (negatief produkt). Wanneer
minimalisatie van het aantal misdrijven het uitgangspunt is, lijken zij directe preventie echter
te weinig en opheldering van gepleegde misdrijven te veel te waarderen.
In paragraaf 4.7 ten slotte is het in hoofdstuk 2 geformuleerde model van gemeentelijke
criminaliteit en produktieproces van de politie simultaan geschat. De afschrikkingseffecten
van het ophelderingspercentage blijken bij simultane schatting hoger te liggen dan bij een
niet-simultane schatting.

De hiervoor genoemde resultaten zijn gebaseerd op een analyse van korpsen van
gemeentepolitie. De vraag rijst in hoeverre deze resultaten mogen worden `vertaald' naar de
nieuw gevormde regionale politiekorpsen. Met andere woorden: in hoeverre zijn de conclusies
over de produktiestructuur gebonden aan de voormalige korpsen van gemeentepolitie of aan
de produktiestructuur van de Nederlandse politie in ruimere zin? 
In de eerste plaats valt op te merken dat de soort produkten die de oude en nieuwe korpsen
moeten leveren goed vergelijkbaar zijn. Voor zover kenmerken van het produktieproces te
maken hebben met de aard van de voortgebrachte produkten treden er dus geen wezenlijke
veranderingen op. Het gehanteerde model waarin politiekorpsen worden gezien als
instellingen die van de overheid een budget verkrijgen en daarmee een aantal gespecificeerde
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exogene en endogene produkten voortbrengen, blijft in principe geldig. Daarbij hebben
korpsen, overigens los van de reorganisatie, sinds 1986 meer vrijheid gekregen om zelf de
besteding van het budget te bepalen.
Wel vinden veranderingen plaats in de beheersstructuur. Terwijl het oude korps van
gemeentepolitie te maken had met één burgemeester (met één gemeenteraad op de
achtergrond), zijn nu diverse burgemeesters (en gemeenteraden) bij het beheer betrokken. Het
is te verwachten dat dit enige extra bureaucratisering met zich meebrengt en de doelmatigheid
niet zal bevorderen (zie ook Van Tulder 1992b: 72). Op lagere niveaus in de organisatie heeft
deze constructie waarschijnlijk geen grote consequenties voor de produktiestructuur. 
Uiteraard heeft de reorganisatie consequenties voor de schaal van produktie. Hiervan
verwachten velen een belangrijke winst in doelmatigheid. Wat betreft de schaal laten de
nieuwe regionale korpsen zich echter goed vergelijken met de huidige grotere korpsen van
gemeentepolitie. Het gemiddelde nieuwe korps ligt in personeelssterkte in tussen de oude
gemeentelijke politiekorpsen van Utrecht, Den Haag en Rotterdam en is duidelijk kleiner dan
dat van Amsterdam. Daarmee is het, wat betreft het schaalbereik, valide om de in de analyses
van dit hoofdstuk geschatte relaties en de daarmee gevonden schaaleffecten ook toe te passen
op de nieuwe korpsen.
Een ander aspect betreft de oppervlakte van het werkgebied. Het beheer van een grotere
oppervlakte betekent bijvoorbeeld langere aanrijtijden. In dit opzicht zijn de nieuwe korpsen,
voor zover zij op het platteland opereren, niet te vergelijken met de oude korpsen van
gemeentepolitie, maar eerder met de rijkspolitie. In vorenstaande analyses bleek de
oppervlakte van het werkgebied geen duidelijk effect te hebben; in andere analyses (b.v.
Goudriaan et al. 1989) leidt een groter werkgebied, ceteris paribus, tot hogere kosten of
lagere produktie. Voor zover deze effecten echter niet specifiek op bepaalde typen produkt
uitwerken, verandert niet zozeer de produktiestructuur (de relatie tussen ingezette middelen en
produktie), maar ten hoogste het niveau van produktie (de constante term).  Bij dit alles moet37

bedacht worden dat verreweg het grootste deel van de produktie van de politie in de stedelijke
(voorheen door de gemeentepolitie bewaakte) gebieden plaatsvindt.
Sommigen voeren aan dat met de reorganisatie een totaal nieuwe, meer doelmatige opzet van
politiekorpsen mogelijk is. Zo stelt Andersson (1992: 65-69, 78-79) dat schaalvergroting
mogelijkheden biedt om de doelmatigheid (b.v. in termen van het aantal `agenten op straat') te
vergroten. De vraag rijst echter waarom dit mogelijke gunstige schaaleffect nu wel zal worden
gerealiseerd, als dat bij de oudere grotere korpsen van gemeente- en rijkspolitie niet het geval
was. 
Dit laat natuurlijk onverlet dat op een aantal manieren de doelmatigheid bij de politie kan
worden bevorderd (zie b.v. Wiebrens et al. 1992). Daardoor kunnen op den duur
veranderingen in produktiviteit of produktiestructuur optreden. Deze mogelijkheden zijn
echter voor een groot deel los te zien van de reorganisatie als zodanig.

Al met al lijkt er voldoende grond de gevonden benadering van de produktiestructuur op de
nieuwe korpsen toe te passen. Dit geldt zeker voor het deel van de produktie dat in de
voorheen door de gemeentepolitie bewaakte gebieden werd gerealiseerd. In hoofdstuk 7
vinden enige simulaties plaats waarbij de nieuwe regionale structuur het uitgangspunt vormt.
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Deze cijfers zijn exclusief enkele opleidingsscholen voor de gemeentepolitie.1

Met name om consistente kostengegevens te verkrijgen, is bij deze afbakening aangesloten op de indeling die wordt2

gehanteerd in de begrotingen van het ministerie van Justitie.
Ook de opleidingsscholen der rijkspolitie zijn in deze categorie opgenomen. 3

Volgens CBS (1986: 13 en 15) bedroegen de opbrengsten van dienstverlening in 1983 voor het korps rijkspolitie en4

de gemeentepolitie respectievelijk 0,0 en 0,3 miljoen gulden.
In 1979 legden gemeenten gemiddeld 3% bovenop de doeluitkeringen voor de politie. Grotere gemeenten (200 of5

meer arbeidsjaren) legden gemiddeld wat meer bij dan kleinere (minder dan 75 arbeidsjaren) (4% tegen 2%). Op het
niveau van individuele korpsen varieerden de opslagpercentages tussen -7 en 14.
De weging via tijdbestedingsonderzoek bijvoorbeeld hoeft niet overeen te komen met de marginale kosten van6

voortbrenging van verschillende typen produkt. Vergelijk ook de uitkomsten van dit hoofdstuk.
Daarbij zij aangetekend dat hun onderzoekspopulatie zich beperkt tot 32 middelgrote gemeenten.7

Dit hoeft overigens niet te betekenen dat de politiesterkte geen invloed heeft op het aantal ophelderingen. Immers: het8

is niet uit te sluiten dat een grotere politiesterkte gepaard gaat met een grotere registratie van misdrijven (Van Tulder
1985: 137). Carr-Hill en Stern (1979: 239) vonden voor Engeland en Wales zelfs een negatief verband tussen
politiesterkte en ophelderingspercentage. 
Daarbij is uitgegaan van de over alle korpsen gemiddelde produktmix. De samenstelling van de produktie kan van9

belang zijn voor de optimale korpsgrootte (zie § 3.7.4).
De uitgaven voor de aanschaf en exploitatie van duurzame goederen, zoals auto's, zijn in principe in dit budget10

begrepen. Uitgaven voor bouw en sommige andere specifieke uitgaven (b.v. voor automatisering) zijn niet
inbegrepen. Er zijn geen gegevens over afschrijvingen beschikbaar.
Het budget voor loonkosten is gedefleerd via een index van gestandaardiseerde loonkosten voor personeel van de11

civiele overheid. De overige kosten zijn gedefleerd met een gewogen prijsindex voor materiële middelen (zie
Goudriaan et al. 1989:183-184).
Loonkosten bedragen bij alle korpsen ongeveer 85% van de totale kosten. Dit geldt voor beide jaren van analyse12

(1983, 1986). De verhouding tussen de inzet van arbeid en materiële middelen was streng gereguleerd, evenals de
verhouding tussen arbeidsjaren in verschillende rangen (Goudriaan et al. 1989: 146, 159, 160). Sinds 1986 hebben
individuele korpsen meer vrijheid gekregen om arbeid en materiële middelen te substitueren.
Voor zover korpsen wel een zekere vrijheid hebben in de besteding van het budget, geldt ook nog dat er in een klein,13

gecentraliseerd land als Nederland nauwelijks variatie in prijzen is. Een uitzondering vormen wellicht kosten van
huisvesting. Deze zijn echter toch maar gedeeltelijk vervat in het in de analyse betrokken budget. 
Formeel betreft het in 1983 alle ter kennis van de politie gekomen misdrijven; in 1986 alleen de misdrijven waarvan14

proces-verbaal is opgemaakt. Het verschil in definitie leidt waarschijnlijk nauwelijks tot een vertekening. Te
verwachten is verder dat deze vertekening in de volgende analyses met name in de jaardummy `verdwijnt'. 
Natuurlijk heeft de politie enige discretionnaire ruimte om te bepalen of minder belangrijke misdrijven wel of niet15

worden geregistreerd. Op de lange termijn kan de politie wellicht het aantal geregistreerde misdrijven beïnvloeden
door haar activiteiten. 
De Heroverwegingsnota politie (TK 1980/1981a: 20) constateert dat het recherchewerk in de grote gemeenten met16

name bestaat uit administratieve verwerking en dat nauwelijks tijd overblijft voor gericht rechercheren. Hieruit blijkt
dat in de praktijk van het produktieproces aan deze administratieve verwerking op zich waarde wordt gehecht.
Bovendien hebben politieagenten enige beslissingsvrijheid om al dan niet actie te ondernemen bij minder ernstige17

verkeersongevallen. Er zijn geen systematische gegevens over deze activiteit. Er is aangenomen dat er
complementariteit bestaat tussen beide typen politieassistentie. Spaarzame gegevens wijzen op de behandeling van 1
ernstig ongeval op 7 ongevallen in totaal (Goudriaan et al. 1989: 149). 
Uit de waarnemingen bij 21 korpsen via registratieformulieren en zakboekjes (zie PKP-tabellenboek, gepubliceerd als18

bijlage bij PKP 1988a) kan worden geschat dat 1 op de 7 verkeersongevallen waarbij politiebemoeienis plaatsvond
tot de categorie `ernstig' moet worden gerekend. Ernstige verkeersongevallen zijn volgens de PKP-definitie
ongevallen met persoonlijk letsel, ongevallen waarbij alcoholgebruik wordt geconstateerd en ongevallen waarbij
sprake is van doorrijden. Het aandeel van de eerste categorie (de hier gehanteerde produktindicator) in het geheel was
niet bekend. De gehanteerde vermenigvuldigingsfactor van 7 is mogelijk enigszins een onderschatting.
Overigens is de onvolledigheid van de waarneming van de afgehandelde ongevallen niet zo ernstig, voor zover mag
worden aangenomen dat er een hoge correlatie bestaat tussen het aantal verkeersongevallen met letsel en het totale
aantal verkeersongevallen in verschillende jaren of verschillende gemeenten.
Op basis van deze enquêtes valt overigens vast te stellen dat er - qua verdeling van de hulpvragen van de bevolking19

binnen en buiten de reguliere kantooruren - geen significante verschillen zijn tussen stad en platteland. Zo levert een
chi-kwadraattoets op een kruistabel van hulpvragen binnen en buiten kantooruren in gemeenten die op grond van
urbanisatiegraad in zes klassen zijn ingedeeld (totaal aantal hulpvragen 2.199) op 5%-niveau geen significante
uitslag. Een differentiatie in dit opzicht - met het oog op de noodzaak tot overwerk bij de afdoening van meldingen 's
nachts en in de weekends - is dus niet zinvol.

Noten
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Nog enige andere, qua tijdsbeslag in de periode van analyse vermoedelijk marginale, taken van de politie blijven20

buiten beschouwing. Dit geldt bijvoorbeeld voor de afgifte en controle van verblijfsvergunningen voor
vreemdelingen. De sterkte van de vreemdelingendiensten bedroeg begin 1987 ruim 1% van de totale sterkte van de
gemeentepolitie, ook bij de grootste gemeenten.
Ook de taken in de sfeer van betekening en executie van vonnissen, die buiten de 19 standplaatsen van de
parketpolitie door de reguliere politiekorpsen worden verricht, zijn niet in de beschouwing betrokken. Het gaat hierbij
vermoedelijk om enkele tienden van procenten van de personeelsinzet.
Uit Van Tulder 1989 blijkt dat bij kleine korpsen volgens respondenten in de E(nquête) s(lachtoffers) m(isdrijven) uit21

1987 in circa 85% van de gevallen de politie reageerde op een hulpvraag van burgers op de terreinen openbare orde
en dienstverlening. Bij grote korpsen was dit tegen de 80%. In verhouding tot de in het volgende geconstateerde
produktiviteitsverschillen (zie b.v. tabel 4.4) is dit verschil gering.
Voor zover het aantal geregistreerde misdrijven exogeen is, is er een directe relatie tussen het aantal ophelderingen en22

het ophelderingspercentage. Zie over het hanteren van het aantal ophelderingen dan wel het ophelderingspercentage in
de literatuur paragraaf 3.4.  
In 1986 had 96% van het door de gemeentepolitie behandelde aantal overtredingen betrekking op de23

Wegenverkeerswet c.a. Overtredingen van bijzondere verordeningen, zoals die van gemeentelijke verordeningen, zijn
dus kwantitatief te verwaarlozen. Daarom is afgezien van een differentiatie binnen de groep overtredingen.
Voor de rijkspolitie die op het platteland werkte, gold dit in nog sterkere mate (zie Goudriaan et al. 1989: 182).24

Dit bijvoorbeeld in tegenstelling met de situatie in het onderwijs (Blank et al. 1990, Blank 1993: 75 e.v.).25

Daarbij is steeds het over de korpsen gewogen gemiddelde genomen.26

Door het CBS ter beschikking gesteld achtergrondmateriaal van de politiestatistiek laat zien dat het aantal verdachten27

per opheldering in 1985 in gemeenten met een inwonertal tussen 20.000 en 50.000, 50.000 en 100.000 en boven
100.000 respectievelijk 1,00, 0,97 en 0,99 bedroeg. Binnen de laatste groep (ruwweg de gemeenten met de hier als
`groot' aangeduide korpsen) treedt echter een opvallend verschil op tussen de drie grootste gemeenten, waar de
genoemde verhouding 1,12 was, en de overige, met een verhouding van 0,85. Een vergelijkbaar patroon is ook
binnen homogene delictgroepen te zien. Voor zover politiekorpsen het potentiële aantal verdachten per opheldering,
los van de per verdachte te verwachten straf, in hun waardering meewegen, geven de hier gebruikte
waarderingsmaatstaven dus mogelijk een onderschatting van het verschil tussen de opbrengst van de produktie van de
zeer grote korpsen en de overige grote korpsen. Omdat het patroon bij alle misdrijftypen waarneembaar is, verandert
de relatieve verhouding in waardering van de onderscheiden typen ophelderingen niet sterk.    
Er is enige discrepantie tussen de eenheid van opgeloste misdrijven en van zaken die door het openbaar ministerie of28

de rechter worden afgehandeld. Een misdrijf kan door meer dan een persoon worden begaan, terwijl rechtszaken
betrekking hebben op één persoon, die mogelijk meerdere misdrijven heeft begaan.
Een indicatie van de discrepantie vormt de verhouding tussen het aantal zaken dat bij het openbaar ministerie
binnenkomt en het aantal misdrijven dat door de politie wordt opgelost. In 1985 was deze verhouding voor Nederland
als totaal: 1,01 voor geweldsmisdrijven, 0,89 voor gekwalificeerde diefstallen, 0,92 voor rijden onder invloed en 0,82
voor andere misdrijven. Dit duidt erop dat genoemde discrepanties de relatieve straffen niet in belangrijke mate
beïnvloeden.
Voor de waardering is de `fit' van de relaties uit de tabellen 3.6 en 3.7 het uitgangspunt. Zowel de significante als29

niet-significante relaties zijn in de beschouwing betrokken. 
Fuss et al. (1978: 234) wijzen er overigens op dat deze toetsen te streng kunnen zijn. De translogfunctie moet immers30

worden gezien als een lokale tweede-ordebenadering van de werkelijke produktiestructuur. De kruiselingse restricties
worden echter over het hele waarnemingsbereik opgelegd. 
Bij een niet onbelangrijk deel van de verkeersongevallen (in 1986 8% van de verkeersongevallen met persoonlijk31

letsel) wordt alcoholgebruik geconstateerd.
Vanuit de produktietheorie zou het denkbaar zijn dat de residuen van de opbrengstfunctie scheef verdeeld zijn (zie32

§ 3.2.5). Hiervoor geeft de cumulantentoets van Fisher (zie b.v. Zijp 1974: 95-100) echter geen aanwijzingen.
Deze resultaten zijn tamelijk gelijkmatig over de diverse grootteklassen verdeeld.33

Wanneer de gehanteerde opbrengstfunctie wordt vereenvoudigd door k  = 0 te stellen, worden de resultaten in termen34
i

van convexiteit aanzienlijk slechter.
Het is denkbaar deze oppervlakte ook met de inzet van middelen te laten variëren; in dat geval is de optimale schaal35

iets groter. Omdat de oppervlakte van het werkgebied van korpsen bij de huidige regelgeving per ingezette gulden bij
grote korpsen veel lager ligt dan bij kleine (vergelijk tabel 4.3), is de oppervlakte hier constant gehouden. 
De benadering van Chapman et al. is nog gewaagder, omdat zij dwarsdoorsnede- en tijdreeksgegevens door elkaar36

gebruiken.
Bij de analyses in Goudriaan et al. (1989: 164) bleek het gemiddelde district van de rijkspolitie door dezelfde relatie37

beschreven te kunnen worden (op een constante term na) als dat van de gemeentepolitie.
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Bijlage bij hoofdstuk 4

B4.1 Gegevensbestanden

De gegevens over misdrijven, overtredingen en personeel in de jaren 1983 en 1986, per
gemeentelijk politiekorps, zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
- grotendeels op tape - ter beschikking gesteld. De cijfers corresponderen met die uit de
jaaroverzichten van de Maandstatistiek politie, justitie en brandweer en de Maandstatistiek
rechtsbescherming en veiligheid van het CBS. De cijfers over verkeersongevallen per
gemeente zijn overgenomen uit de Statistiek van de verkeersongevallen op de openbare weg
van het CBS. 
Verder stelde het CBS die gedeelten van de Enquête slachtoffers misdrijven (ESM'84 en
ESM'87) beschikbaar die betrekking hadden op de hulpverlening door de politie in 1983
respectievelijk 1986. Zie voor bijzonderheden en belangrijkste resultaten van deze enquêtes
CBS (1985b en 1988b).
Via een SCP-bewerking van deze gedeelten zijn de activiteiten op het gebied van openbare
orde en hulpverlening als volgt geschat. Aan de respondenten - van 15 jaar en ouder - werd
gevraagd: "Heeft u in het afgelopen jaar 1983 (resp. 1986) zelf wel eens contact opgenomen
met de politie voor iets waarvan u dacht dat daarbij de hulp van de politie nodig was?" en
"Hoe vaak heeft u in het afgelopen jaar 1983/1986 zelf contact opgenomen met de politie?"
Het totaal aantal contacten dat respondenten meldden is opgeteld naar het niveau van
gemeenten. Daarbij is `vijf keer of vaker' geteld als vijf contacten en `meer dan een keer maar
aantal onbekend' geteld als één contact. In de enquêtes werd over het laatste contact met de
politie doorgevraagd. Zo is van dit laatste contact bekend waarop het betrekking had, of het
een contact was met de politie in de woongemeente van de respondent en of de politie naar
aanleiding van het contact volgens de respondent iets gedaan heeft. Op basis van deze
antwoorden is het percentage van de totale contacten op het gebied van openbare orde en
hulpverlening geschat dat plaatsvond in de eigen woongemeente en waar de politie iets mee
deed.
De gegevens lieten het niet toe verkeersproblemen - anders dan de al op een andere manier in
beschouwing genomen verkeersongevallen - expliciet mee te nemen. Aangezien wijzigingen
in de vraagstelling leidden tot een drastische toename in het aantal gerapporteerde meldingen
van `gevaarlijke of ongewenste situaties' zijn deze niet in de analyses betrokken. Wel
meegenomen zijn de categorieën `vandalisme' (wellicht eerder behorend tot criminaliteit, maar
deze categorie kon niet uit ESM'84 gelicht worden), `brand', `geluidsoverlast', `burenruzie',
`dronkenschap', `onwel worden/overlijden van personen', `weggelopen/vermiste personen',
`overbrengen van ernstige berichten', `gevonden of verloren voorwerpen' en de CBS-categorie
`overige'. In deze laatste categorie zijn misdrijven en verkeersproblemen niet meer vervat.
Het op deze manier geschatte aantal contacten per gemeente is ten slotte berekend per
respondent. Het aantal activiteiten van de politie op het gebied van openbare orde en
hulpverlening is nu verkregen door vermenigvuldiging van dit verhoudingsgetal met het totaal
aantal inwoners van 15 jaar en ouder in de desbetreffende gemeente.
Dit element van de produktie van de politie is dus slechts bekend uit twee bevolkingsenquêtes
(ESM'84 en ESM'87). Uit de literatuur over `errors in variables' is bekend, dat dit leidt tot
onjuiste schattingen van de coëfficiënten (b.v. Theil 1971: 607 e.v.). De schatters zijn in zo'n
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geval niet asymptotisch raak. De onzuiverheid is groter, naarmate de variantie als gevolg van
het statistische karakter van de waarnemingen groter is ten opzichte van de variantie in de
werkelijke variabele. Daarom is de in Goudriaan et al. (1989: 190-191) beschreven
correctieprocedure gebruikt.

De gegevens over oppervlakte land en inwonertal per gemeente zijn eveneens door het CBS
op tape ter beschikking gesteld. Zij corresponderen met cijfers uit de CBS-uitgave Bevolking
der gemeenten in Nederland. 

De cijfers over de doeluitkeringen aan gemeentelijke politiekorpsen in de jaren 1979, 1983 en
1986 werden verkregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling
Financieel-economische zaken. 

Gegevens over de strafmaat bij verschillende typen misdrijf zijn ontleend aan het in B2.1.3
beschreven bestand Misdrijfzaken 1985. Gegevens over de strafmaat bij overtredingen zijn
deels gebaseerd op de gegevens over sepots en transacties bij kantongerechtsstrafzaken
volgens de CBS-statistiek Criminaliteit en strafrechtspleging. Daarnaast is van het
SIBA/ministerie van Justitie aanvullende informatie verkregen over de feitelijk geïnde
bedragen via politie- en OM-transacties en door de rechter uitgesproken boetevonnissen (met
dank aan de heren Berghuis en Meijer). Deze bedragen zijn echter slechts op landelijk niveau
beschikbaar.

B4.2 Statistische kengetallen

De tabellen B4.1a en A.41b geven de partiële correlatie-coëfficiënten van de geanalyseerde
gegevens. De aanduiding van de variabelen correspondeert met die in tabel 4.2: p  is demi

waarderingsmaatstaf volgens de conditionele strafmaat van endogeen produkt i; p ' is demi

waarderingsmaatstaf volgens de cumulatieve strafmaat van endogeen produkt i. A
respectievelijk A' zijn de corresponderende totale opbrengsten, A  en A ' zijn dei i

corresponderende aandelen van produkt i in de totale opbrengst.



* *
))) )))

)))))))

)))))))
176

Tabel B4.1a Partiële correlatiecoëfficiënten (x 100), korpsen van gemeentepolitie, 1983 en 1986 (n = 274) 

q q p p ' q p p ' q q p p ' q p p ' q q B opp. inw.r1 m1 m1 m1 m2 m2 m2 r2 m3 m3 m3 m4 m4 m4 r3 r4

q 100 92 19 12 83 9 5 91 88 46 29 88 16 12 94 90 94 16 92 r1

q 92 100 20 14 94 14 11 95 98 40 27 95 15 12 95 96 97 18 98 m1

p 19 20 100 96 19 10 13 20 19 15 10 20 -3 -3 24 22 19 10 21 m1

p ' 12 14 96 100 14 11 16 14 13 13 14 14 0 1 18 17 14 12 16 m1

q 83 94 19 14 100 13 10 89 94 34 23 95 22 19 88 91 95 21 94 m2

p 9 14 10 11 13 100 91 16 15 9 10 11 -10 -9 15 14 10 -6 15 m2

p ' 5 11 13 16 10 91 100 10 10 6 11 8 -4 -2 12 11 7 -6 11 m2

q 91 95 20 14 89 16 10 100 96 44 28 94 13 9 96 92 93 16 96 r3

q 88 98 19 13 94 15 10 96 100 38 25 95 14 11 93 95 96 19 98 m3

p 46 40 15 13 34 9 6 44 38 100 92 39 6 2 44 39 39 6 41 m3

p ' 29 27 10 14 23 10 11 28 25 92 100 26 8 8 29 25 26 6 27 m3

q 88 95 20 14 95 11 8 94 95 39 26 100 20 16 94 92 96 17 96 m4

p 16 15 -3 0 22 -10 -4 13 14 6 8 20 100 98 16 18 21 6 16 m4

p ' 12 12 -3 1 19 -9 -2 9 11 2 8 16 98 100 11 15 18 4 13 m4

q 94 95 24 18 88 15 12 96 93 44 29 94 16 11 100 94 95 21 97 r3

q 90 96 22 17 91 14 11 92 95 39 25 92 18 15 94 100 96 22 97 r4

B 94 97 19 14 95 10 7 93 96 39 26 96 21 18 95 96 100 20 98 
opp. 16 18 10 12 21 -6 -6 16 19 6 6 17 6 4 21 22 20 100 22 
inw. 92 98 21 16 94 15 11 96 98 41 27 96 16 13 97 97 98 22 100 

Tabel B4.1b Partiële correlatiecoëfficiënten (x 100), korpsen van gemeentepolitie, 1983 en 1986 (n = 274) 

B A A A A A A' A ' A ' A ' A '1 2 3 4 1 2 3 4

B 100 97 12 -20 1 -7 98 11 -21 1 -1 
A 97 100 15 -23 2 -10 99 14 -24 2 -4 
A 12 15 100 -59 -40 -73 14 95 -45 -27 -66 1

A -20 -23 -59 100 -2 33 -23 -59 96 -9 19 2

A 1 2 -40 -2 100 -24 0 -30 1 96 -22 3

A -7 -10 -73 33 -24 100 -8 -75 15 -35 94 4

A' 98 99 14 -23 0 -8 100 13 -24 0 -2 
A ' 11 14 95 -59 -30 -75 13 100 -50 -16 -75 1

A ' -21 -24 -45 96 1 15 -24 -50 100 -6 5 2

A ' 1 2 -27 -9 96 -35 0 -16 -6 100 -35 3

A ' -1 -4 -66 19 -22 94 -2 -75 5 -35 100 4

Binnen de categorie `zware misdrijven' bedraagt de enkelvoudige correlatie tussen
geregistreerde geweldsmisdrijven en diefstallen door middel van braak over de 148
waarnemingen in 1986 0,98 bij geregistreerde misdrijven en 0,90 bij opgehelderde
misdrijven. Binnen de categorie `overige misdrijven' waren de overeenkomstige correlaties
tussen eenvoudige diefstallen en vernielingen 0,87 en 0,90.

B4.3 Gewogen schattingen

Bij de schatting van de opbrengstfuncties blijkt steeds sprake te zijn van heteroskedasticiteit:
de variantie van de storingstermen is afhankelijk van de grootte van het korps. Tabel B4.2
geeft de bij de analyse in tabel 3.9 gevonden relatie tussen de absolute waarde van de
residuen en het politiebudget. De gevolgde procedure is gesuggereerd door Glejser (1969); de
schatters zijn consistent (Greene 1993: 399-401). De tabel geeft achtereenvolgens de
resultaten gegeven voor het niet-simultane model zonder preventie (tabel 4.9), het
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niet-simultane model met preventie (tabel 4.16) en het simultane model (tabellen 4.17a en b).

Tabel B4.2 Analyse residuen opbrengstfunctie, gemeenten met gemeentepolitie, 1983 en 1986a

opbrengst- aandeel 1 aandeel 2 aandeel 3
functie produkt produkt produkt

constante       -2,2 (24,1)*       -3,2 (36,5)*       -4,1 (46,6)*       -3,8 (45,6)*
budget       -0,2 ( 1,9)       -0,2 ( 2,3)*       -0,2 ( 2,4)*       -0,3 ( 4,0)*

aantal gemeenten 274 274 274 274 
R 0,01 0,02 0,02 0,05 2

Durbin-Watson 1,78 1,84 1,73 1,99 b

Met * aangegeven coëfficiënten zijn significant op 5%-niveau. Tussen haakjes t-waarden.a

Gemeenten gesorteerd naar politiebudget.b

Tabel B4.3 geeft de overeenkomstige resultaten bij de schatting met preventie (tabel 4.16).

Tabel B4.3 Analyse residuen opbrengstfunctie met preventie, gemeenten met gemeentepolitie, 1983 en 1986a

opbrengst- aandeel 1 aandeel 2 aandeel 3
functie produkt produkt produkt

constante       -2,2 (26,8)*       -3,2 (35,1)*       -4,2 (45,7)*       -3,9 (37,8)*
budget       -0,1 ( 1,3)       -0,1 ( 1,2)       -0,2 ( 2,3)*       -0,2 ( 1,9) 

aantal gemeenten 230 230 230 230 
R 0,01 0,01 0,02 0,02 2

Durbin-Watson 1,82 1,81 1,49 1,73 b

Met * aangegeven coëfficiënten zijn significant op 5%-niveau. Tussen haakjes t-waarden.a

Gemeenten gesorteerd naar politiebudget.b

De tabellen B4.4a en B4.4b geven de overeenkomstige resultaten bij de simultane schatting
in de tabellen 4.17a en b.

Tabel B4.4a Residuenanalyse bij schatting geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners, gemeenten met
gemeentepolitie, 1983 en 1986a

zware overige
criminaliteit criminaliteit

constante        1,2 (12,2)*        12,6 (17,4)*
inwonertal (x 1 miljoen)       0,6 ( 0,7)        -10,9 ( 1,7) 

aantal gemeenten 230 230 
R 0,00  0,01 2

Met * aangegeven coëfficiënten zijn significant op 5%-niveau. Tussen haakjes t-waarden.a

Tabel B4.4b Analyse residuen opbrengstfunctie simultane schatting, gemeenten met gemeentepolitie, 1983 en
1986a
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opbrengst- aandeel 1 aandeel 2 aandeel 3
functie produkt produkt produkt

constante -2,1 (20,7)* -3,1 (35,6)* -4,2 (38,8)* -3,8 (40,9)*
budget -0,0 ( 0,2) -0,2 ( 2,6)* -0,2 ( 2,1)* -0,4 ( 4,0)*

aantal gemeenten 230 230 230 230
R 0,00 0,03 0,02 0,072

Met * aangegeven coëfficiënten zijn significant op 5%-niveau. Tussen haakjes t-waarden.a
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5  Rechtspraak

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat de produktiestructuur van de Nederlandse rechtspraak centraal.
Daarmee richt dit hoofdstuk zich op de relaties 11 en (impliciet 12) in het basisschema van
deze studie, dat in figuur 5.1 nogmaals is weergegeven. Het gaat immers om de relatie tussen
de inzet van middelen bij de rechtspraak en de gerealiseerde strafkans en strafmaat.

Figuur 5.1 Het basisschema van deze studie

De indeling van het hoofdstuk is als volgt. Paragraaf 5.2 gaat in op doelstelling, organisatie
en financiering van de Nederlandse rechtspraak. Paragraaf 5.3 bespreekt buitenlandse en
Nederlandse literatuur over produktieanalyses van de rechtspraak. Paragraaf 5.4 beschrijft de
in deze studie gekozen benadering. De empirische resultaten komen in paragraaf 5.5 aan de
orde. Paragraaf 5.6 besluit het hoofdstuk met samenvatting en conclusies.

5.2 De producent in detail

5.2.1 Doelstelling en organisatie

De functie van de rechtspraak kan worden omschreven als het van overheidswege, op basis
van algemeen verbindende voorschriften, verbindend beslechten van rechtsgeschillen tussen
rechtssubjecten (TK 1988/1989: 6). De van overheidswege te beslechten rechtsgeschillen
worden in de Grondwet in de volgende vier categorieën verdeeld.
- Geschillen over burgerlijke rechten en schuldvorderingen. Het beslechten van deze

geschillen valt onder de civiele (of burgerlijke) rechtspraak.
- Geschillen over publiekrechtelijke rechten en verplichtingen waarbij een overheidsorgaan

is betrokken. Het beslechten van deze geschillen valt onder de administratieve
rechtspraak.

- De bij of krachtens de wet strafbaar gestelde feiten. Berechting hiervan gebeurt in de
strafrechtspraak.

- De bij of krachtens de wet als tuchtrechtelijk vergrijp aangemerkte feiten; deze worden
behandeld in de tuchtrechtspraak.

De civiele rechtspraak en de strafrechtspraak zijn bij uitsluiting opgedragen aan de gewone
rechter, officieel aangeduid als de rechterlijke macht. De rechterlijke macht in ons land wordt
krachtens artikel 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie (Schuurman en Jordens 1985:
13) uitgeoefend door vier hiërarchisch geordende gerechten, elk bestaande uit een of meer
instellingen:
- de kantongerechten
- de arrondissementsrechtbanken
- de gerechtshoven
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- de Hoge Raad.

De Wet regelt ook de verdelingen van rechtsgebied en van rechterlijke bevoegdheid en
werkzaamheden (artikel 2). In het volgende passeren de hoofdzaken die voor een interpretatie
van de analyses van belang zijn, de revue. Deze hoofdzaken worden besproken aan de hand
van figuur 5.2, die de opbouw van de civiele en strafrechtspraak globaal in beeld brengt.

Figuur 5.2 Huidige structuur rechtspraak

De kantongerechten vormen de gerechten waar de rechtzoekende in eerste aanleg terecht kan
voor door de wetgever als relatief klein beschouwde civielrechtelijke conflicten, zoals
vorderingen tot 5.000 gulden, huur- en arbeidszaken. Ook de behandeling van bepaalde
verzoekschriften behoort tot de competentie van de kantongerechten: de zogeheten
extrajudiciële zaken. Op strafrechtelijk terrein behandelen kantongerechten de meeste
overtredingszaken die door het openbaar ministerie (OM) worden aangebracht. Elk
kantongerecht beschikt over een of meer kantonrechters en over ondersteunend personeel. Bij
dit laatste gaat het met name om de griffie die de administratieve ondersteuning biedt. Elke
zaak wordt door één kantonrechter behandeld. Ons land telt 62 kantongerechten die,
geografisch gezien, elk over een kanton rechtspreken. Een kantongerecht kan meer dan een
zittingsplaats hebben.1

De arrondissementsrechtbanken, in het vervolg kortweg rechtbanken genoemd, vormen de
gerechten in eerste aanleg voor de andere civielrechtelijke zaken. Tevens houden aan de
arrondissementsrechtbanken verbonden kinderrechters zich bezig met ondertoezichtstellingen
van minderjarigen. Ook de misdrijfzaken die het OM voor de rechter brengt, dienen in eerste
aanleg voor de rechtbank. Ten slotte vormen de rechtbanken in het algemeen de gerechten in
hoger beroep voor door kantongerechten behandelde strafzaken en civiele zaken. Elke
rechtbank kent een aantal rechters en ondersteunend personeel. Afhankelijk van het belang
worden zaken behandeld in enkel- dan wel meervoudige kamers, dat wil zeggen door één of
drie rechters. Ons land kent 19 arrondissementen, met elk één vestigingsplaats voor de
rechtbank. Elk arrondissement bestaat uit twee tot vijf kantons.

Een aantal arrondissementen bij elkaar vormen een ressort. In elk van de vijf ressorten die
ons land telt is een gerechtshof gevestigd. Dit fungeert als hoger-beroepsinstantie voor
civielrechtelijke en strafrechtelijke zaken die in eerste aanleg hebben gediend bij de
rechtbanken. Strafrechtelijke zaken worden in het algemeen in meervoudige, civielrechtelijke
in enkelvoudige kamers behandeld. Tevens kennen de gerechtshoven belastingkamers voor de
afdoening van beroepen in belastingzaken. Het gerechtshof in Amsterdam kent daarnaast nog
een ondernemerskamer, die zich met zaken op het terrein van ondernemingsrecht bezighoudt.
Het hof in Arnhem behandelt tevens de pachtzaken en militaire beroepszaken voor het hele
land.

Aan de top van de (in het schema omgekeerde) gerechtelijke piramide staat de Hoge Raad,
gevestigd in Den Haag. Dit is de hoogste en laatste beroepsinstantie in ons land. Naast een
inhoudelijke toetsing van hoger-beroepszaken in de civiele sfeer toetst de raad of lagere
gerechten de rechtsregels naar behoren toepassen, in de vorm van cassatierechtspraak.
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Essentieel onderdeel van de strafrechtspraak vormt het al genoemde OM, dat onder de
beleidsverantwoordelijkheid van de minister van Justitie valt. Het OM bestaat bedrijfsmatig
gezien in de eerste plaats uit 19 arrondissementsparketten, gevestigd in dezelfde plaatsen als
de arrondissementsrechtbanken, maar beleidsmatig duidelijk daarvan gescheiden. De
parketten handelen de van de politie ontvangen processen-verbaal af. Daarbij heeft het
openbaar ministerie tot op zekere hoogte de keus om zaken voor de rechter te brengen, via een
transactie af te handelen, dan wel van vervolging af te zien (te seponeren). Bij de
eerstgenoemde keuze brengt het OM overtredingszaken voor de kantonrechter, misdrijfzaken
voor de arrondissementsrechter. Bij de gerechtshoven (in de ressortsparketten) en de Hoge
Raad zijn ook vertegenwoordigers van het OM werkzaam.

In de periode waarop de analyses in dit hoofdstuk betrekking hebben (1984-1990) was de
administratieve rechtspraak over een lappendeken van instanties verdeeld. Soms was de
gewone rechter erbij betrokken, zoals bij de rechtspraak in belastingzaken. Daarnaast waren
er voor specifieke rechtsgebieden specifieke gerechten. Ruwweg waren hierin de volgende
drie groepen te onderscheiden:
- de raden van beroep, tien in getal, het ambtenarengerecht in Den Haag en aan de top de

Centrale raad van beroep in Utrecht; deze instanties behandelen conflicten rond
uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid, (overheids)pensioenen en
ambtenarenzaken.

- de Raad van State, afdeling geschillen van bestuur, die beroepen tegen
overheidsbeschikkingen (AROB) behandelt.

- diverse administratiefrechtelijke colleges, die oordelen over geschillen waar de overheid
of publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties bij zijn betrokken, zoals het College van
beroep voor het bedrijfsleven, de tariefcommissie en het College van beroep
studiefinanciering.

In de eerste fase van de reorganisatie zijn medio 1992 de raden van beroep en de rechtbanken
geïntegreerd. Vanaf het begin van 1994 wordt de AROB-rechtspraak eveneens door de
rechtbanken uitgevoerd. 
Bij de in 1996-1997 voorziene tweede fase worden de kantongerechten en rechtbanken
geïntegreerd. Hoger-beroepsprocedures bij administratiefrechtelijke zaken worden nu nog
door de Centrale raad van beroep en de Raad van State behandeld. Veranderingen hierin
komen op termijn in de derde fase aan de orde (MvJ 1994: 19-23). 
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De tuchtrechtspraak ten slotte is deels opgedragen aan diverse gespecialiseerde tuchtcolleges,
zoals de Verzekeringskamer en de medische tuchtcolleges. Ook de administratieve en
gewone rechters kunnen hierbij nog een rol spelen.

5.2.2 Financiering en allocatie

De financiering van de rechtspraak vindt voor het grootste deel plaats uit de collectieve
middelen. Wel zijn de inkomsten uit eigen bijdragen van rechtzoekenden in de vorm van
griffierechten de laatste tien jaar duidelijk toegenomen. In 1990 bedroegen de inkomsten uit
deze bron 84 miljoen gulden, dat is circa 14% van de kosten van de rechtspraak.
De verdeling van de middelen over de verschillende rechterlijke instanties (parketten,
rechtbanken, kantongerechten en raden van beroep) en de arrondissementen vond tot en met
1991 (en dus in de periode van de analyses in dit hoofdstuk) goeddeels rechtstreeks door het
ministerie van Justitie plaats. Daarbij vormde, in ieder geval tot 1988, een normensysteem dat
gebaseerd is op de aantallen bij de instanties inkomende zaken van verschillende typen het
voornaamste uitgangspunt. Alleen bij de verdeling van het ondersteunend personeel over
rechtbanken, kantongerechten en raden van beroep had het arrondissement een zekere
vrijheid.
Vanaf 1991 vormde een nieuw ontwikkeld systeem van werklastmeting het uitgangspunt bij
de verdeling van middelen over de arrondissementen (SWL 1990). In dit systeem zijn zowel
ingekomen als afgedane zaken bepalend voor de middelentoewijzing en daarbij gemaakte
`managementafspraken' tussen ministerie en leiding van het arrondissement. De rechtstreekse
toewijzing aan instanties door het ministerie is losgelaten. De verdeling van middelen binnen
het arrondissement over de verschillende gerechten is nu in beginsel een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de leiding van de betrokken instellingen (president van de
rechtbank, hoofdofficier van justitie) en de directeur gerechtelijke diensten.
Bij rechters is sprake van een duidelijke specialisatie in strafrecht, civielrecht en
bestuursrecht. Daardoor bestaat er een duidelijke scheiding in de produktie van zaken op
verschillende gebieden. De verdeling van rechtsgeleerd personeel over verschillende
specialisaties ligt immers op korte termijn vast; op langere termijn kan uiteraard via het
opvullen van vacatures een verschuiving tussen specialismen plaatsvinden.
De verdeling van middelen binnen de parketten over de behandeling van misdrijf- en
overtredingszaken wordt voor een belangrijk deel bepaald door het openbaar ministerie. Dit
kan de keus maken tussen het seponeren, transigeren of voor de (arrondissements-
respectievelijk kanton-)rechter brengen van misdrijf- en overtredingszaken.

5.2.3 Kosten en personeel

Tabel 5.1 geeft een overzicht van de loonkosten en de personeelssterkte van diverse gerechten
in 1990, evenals een schatting van het percentage rechtsgeleerd personeel dat er werkzaam
was.  Met de term instellingen wordt hier en in het volgende steeds gedoeld op individuele2

rechtbanken, kantongerechten en dergelijke. Met de term gerechten wordt daarentegen het
totaal van instellingen van één type, bijvoorbeeld alle kantongerechten te zamen, aangeduid.
De parketten worden in het volgende niet onder de gerechten begrepen.
Kleine rechtsprekende instanties, zoals de afdeling AROB van de Raad van State en de
meeste tuchtrechtelijke colleges, zijn, bij gebrek aan gegevens, buiten beschouwing
gebleven.  De ressortsparketten zijn bij de gerechtshoven inbegrepen.3
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Tabel 5.1 Rechtspraak, kosten en personeel, 1990a

loonkosten personeel loonkosten rechtsgeleerd
(x mln. gdl.) (arbeidsjaren) per arbeidsjaar personeelb

(x 1.000 gld.) (in %)

d

parketten 1.600 18
A 274,3 A 66

rechtbanken
A 3.370 A 21

kantongerechten 53,9
gerechtshoven 64,2 660 97 39c

Hoge Raad 15,6 130 119
overig 50,9 800 64 30

totaal rechtspraak 459,0 6.560 70 23

Gerechten die rechtstreeks onder het ministerie van Justitie ressorteren.a

Formatieve sterkte, afgerond op tientallen arbeidsjaren.b

Inclusief ressortsparketten.c

Dat is personeel volgens de Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren.d

De loonkosten van de in de tabel opgenomen parketten en gerechten besloegen in 1990 circa
460 miljoen gulden. Dit correspondeert met tegen de 6.600 arbeidsjaren. Bijna een kwart van
het personeel was rechtsgeleerd. Gegevens over de totale kosten van de in de tabel genoemde
parketten en gerechten zijn slechts op geaggregeerd niveau beschikbaar. De kosten van
personeel en materieel te zamen bedroegen in 1990 circa 580 miljoen, waarvan 78%
loonkosten.4

De loonkosten per arbeidsjaar bedroegen bij de totale rechtspraak in 1990 gemiddeld 70.000
gulden. Er zijn grote verschillen in gemiddelde loonkosten tussen de gerechten. Deze hangen
uiteraard mede samen met de in tabel 5.1 aangegeven verschillen in het aandeel van het
rechtsgeleerd personeel, terwijl ook de salariëring van het rechtsgeleerd personeel afhangt van
de positie van het gerecht in de rechtspraakpiramide. Absolute koploper is de Hoge Raad, met
loonkosten van meer dan 100.000 gulden per arbeidsjaar. De loonkosten per arbeidsjaar
bedroegen bij de arrondissementsparketten en -gerechten en kantongerechten minder dan
gemiddeld (66.000 gulden per jaar).

5.3 Het produktieproces van de rechtspraak in de literatuur 

5.3.1 Internationaal

Gillespie (1976) onderzoekt de produktiestructuur van Amerikaanse `federal district courts' in
de periode 1968-1974. Hij legt via een parametrische produktiefunctie een relatie tussen het
gewogen aantal afgehandelde zaken als produkt van een rechtbank enerzijds en de inzet van
middelen bij de rechtbank, de instroom van zaken en enkele karakteristieken van de wijze van
afhandeling anderzijds. Hij concludeert dat de produktie van rechtbanken in belangrijke mate
samenhangt met de instroom van zaken bij deze rechtbanken. Tevens vindt hij een optimale
schaal van circa 20 rechters (Gillespie 1976: 254).
Weller en Block (1979) leggen via een translogkostenfunctie een relatie tussen de kosten, het
gemiddelde salaris van `sheriffs' en de produktie van Californische `superior courts' in de
jaren 1974-1976. Naast één index van (gewogen) civiele zaken gebruiken zij als maatstaven
voor de produktie het aantal strafzaken naar drie wijzen van afhandeling: sepots; overdracht,
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transacties (`pleas of guilty'); beschikkingen zonder volledige rechtszaak en afhandelingen via
een volledige rechtszaak. Transacties en beschikkingen brengen marginale kosten met zich
mee, die naar schatting slechts circa een achtste bedragen van de kosten van een volledige
rechtszaak (waarbij al of niet een jury is betrokken). Opvallend is dat de geschatte marginale
kosten van sepots en overdrachten nauwelijks die van afhandeling via een rechtszaak
ontlopen. De auteurs vinden verder lichte schaalnadelen. Net als Gillespie gaan Weller en
Block na in hoeverre de achterstand van rechtbanken (het `stuwmeer' van zaken) van invloed
is op de geschatte relatie tussen kosten en produktie. Zij leggen daarbij nadruk op de
hypothese dat grotere achterstanden de kosten mogelijk opvoeren, vanwege de toename in
administratieve rompslomp en het uitzeven van ernstigere (en bewerkelijkere) zaken door de
openbare aanklager. Eenduidige empirische aanwijzingen voor een verband tussen
achterstand en kosten vinden zij echter niet.5

Voorbeelden van een benadering van de produktiestructuur van rechtbanken via
non-parametrische methoden (DEA of FDH; zie § 3.2) zijn de studies van Lewin, Morey en
Cook (1982), Jamar en Tulkens (1990), Kittelsen en Førsund (1992) en Tulkens (1993b). De
studie van Lewin et al. heeft betrekking op 97 `criminal superior courts' in North Carolina in
1976. Als ingezette middelen gebruiken de auteurs: het aantal `district attorneys' met
assistenten, het aantal zittingsdagen van de rechtbank (als benadering voor de rechterlijke
inzet van middelen), de omvang van de `case load' (het aantal zaken in behandeling), het
aantal misdrijven (`misdemeanors') in de `case load' en de omvang van de blanke bevolking
in de jurisdictie.  Als produktie-indicatoren gebruiken Lewin et al. het aantal afgehandelde6

zaken en het aantal zaken dat minder dan 90 dagen in behandeling is. Op basis van de
DEA-analyse gaan zij na in hoeverre de produktie van de als inefficiënt gekarakteriseerde
rechtbanken kan worden opgevoerd. Daarbij vormen de 30 als efficiënt gekarakteriseerde
rechtbanken het referentiepunt. 
Tulkens (1993b) beschrijft een analyse van 187 Belgische `justices de paix' over de jaren
1983-1985.  Als enig ingezet middel hanteert hij de omvang van het administratieve7

ondersteunend personeel, aangezien elke rechtbank één rechter heeft en gegevens over andere
ingezette middelen niet beschikbaar waren. Bij de produktie worden drie typen zaken
onderscheiden: het aantal afgehandelde civiele en handelszaken, het aantal afgehandelde
overtredingszaken en het aantal zittingen in de familierechtelijke sfeer. De onderzoekers
constateren dat zelfs volgens de meest `coulante' DEA-methode een aanzienlijk aantal
rechtbanken inefficiënt blijkt te zijn. Naar schatting circa 35% van de achterstanden (de
`backlog') kan door produktiviteitsverhoging van inefficiënte rechtbanken worden
weggewerkt.
Kittelsen en Førsund ten slotte analyseren 107 Noorse districtsrechtbanken in de periode
1983-1988. Zij onderscheiden twee typen ingezette middelen, beide in de personele sfeer:
rechtsgeleerd en ondersteunend personeel. Daarnaast onderscheiden zij zeven typen
afgehandelde zaken. Door vergelijking van verschillende DEA-methoden concluderen de
auteurs dat zowel sprake is van inefficiëntie door schaaleffecten (sommige rechtbanken
hebben niet de optimale omvang) als door andere oorzaken. De schaaleffecten blijken sterk af
te hangen van de produktmix. In totaal schatten de auteurs het totale efficiëntieverlies over
alle rechtbanken op 10%.
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5.3.2 Nederland

Omdat de rechtspraak een van de oudste vormen van overheidszorg is, gaan statistieken op
dit gebied ver terug in de tijd. Zo analyseerden Jettinghoff en De Koning (1976) de
ontwikkeling in personeel en afgedane zaken vanaf 1902 tot 1971. Aan de hand van hun zeer
ruwe maatstaven berekenen zij de `werklast', gedefinieerd als het aantal afgehandelde zaken
per personeelslid. Bij het OM deed zich de sterkste stijging van de werklast voor: meer dan
een vertienvoudiging tussen 1924 en 1971. Bij de gerechtshoven,
arrondissementsrechtbanken, raden van beroep voor de sociale verzekering en
kantongerechten is het beeld vrij uniform: de werklast ligt in 1971 beduidend boven die in
1902. Dit is het resultaat van een duidelijke stijging tot na de Tweede Wereldoorlog. Vanaf
1957 lijkt van een daling sprake, behalve bij de kantongerechten. De werklast van de Hoge
Raad is in 1971 praktisch gelijk aan die in 1902.8

Een eerdere SCP-studie (Van Tulder en Spapens 1990) analyseert de rechtspraak zowel aan
de hand van tijdreeks- als van dwarsdoorsnedeanalyses. De produktie wordt gemeten via het
aantal afgehandelde zaken van verschillende typen. In totaal worden vijftien typen zaken
onderscheiden en gewogen naar gemiddelde afhandelingstijd (Van Tulder en Spapens 1990:
20). De produktiviteit van de rechtspraak blijkt tussen 1955 en 1987 met 30% te zijn
gedaald. De daling is extra sterk in de periode 1983-1987. Deze daling is toe te schrijven aan
de ontwikkeling bij parketten en rechtbanken. Bij kantongerechten en gerechtshoven is de
produktiviteit vanaf 1970 daarentegen gestegen (Van Tulder en Spapens 1990: 33-35). De
daling van de produktiviteit van de rechtspraak heeft zich volgens een recente publikatie ook
na 1987 voortgezet (SCP 1994: 90).
Een analyse via kostenfuncties van de 19 arrondissementsparketten en -rechtbanken over de
jaren 1984-1987 geeft een aanwijzing voor het bestaan van lichte schaalvoordelen. Alleen bij
de grootste rechtbanken blijkt geen sprake meer te zijn van schaalvoordelen. Er blijken ook
belangrijke verschillen in produktiviteit te bestaan tussen parketten onderling en rechtbanken
onderling die niet samenhangen met de schaal van produktie (Van Tulder en Spapens 1990:
41-50). In een aantal opzichten wordt in de voorliggende studie voortgebouwd op de
resultaten van deze laatste publikatie. De uitkomsten van de in dit hoofdstuk gepresenteerde
analyses zullen dan ook worden vergeleken met Van Tulder en Spapens (1990).
Een meer sociologisch georiënteerde WODC-studie (Polder en Paulides 1993) gaat in op
prestatieverschillen tussen arrondissementsparketten. Met prestatieverschillen bedoelen de
auteurs de verschillen tussen parketten in de afhandelingsduur van strafzaken en het
percentage sepots (Polder en Paulides 1993: 19-29). Deze verschillen blijken groot te zijn en
zijn nauwelijks te verklaren uit verschillen in bewerkelijkheid tussen zaken (Polder en
Paulides 1993: 31-53). De inzet van middelen, gemeten in termen van personeelsbezetting
per afgehandelde zaak, blijkt wel een belangrijke verklaring te vormen (Polder en Paulides
1993: 55-62). In tegenstelling tot de eerder genoemde SCP-studie worden sepots in deze
studie wel als produkt beschouwd. De studie gaat niet in op schaaleffecten in de produktie in
economische zin.
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5.4 Analyse van de rechtspraak: uitwerking

5.4.1 Operationalisatie

De in deze studie gekozen benaderingswijze van de rechtspraak is in hoofdlijnen besproken in
hoofdstuk 3 en vergelijkbaar met die van de politie (zie hoofdstuk 4). De produktie wordt
opnieuw gemeten via directe produktindicatoren, in casu het aantal afgehandelde zaken. Ook
hier is het uitgangspunt dat de producenten op dit terrein binnen de grenzen van door de
centrale overheid ter beschikking gestelde middelen een aantal endogene en exogene
produkten voortbrengen. De omvang van de exogene produktie is voor de producenten
gegeven. De producenten kunnen de samenstelling van het endogene produktiepakket wel zelf
bepalen, binnen de mogelijkheden die de produktiestructuur hen geeft. Formeel kan dit
theoretische kader worden benaderd via een opbrengstfunctie. Zie voor een beschrijving de
paragrafen 3.3 en 3.4.

Bij analyses van de produktiestructuur van de rechtspraak doet zich een aantal problemen
voor. De rechterlijke instanties voor hoger-beroepszaken (vijf gerechtshoven, Hoge Raad,
Centrale raad van beroep) blijven helemaal buiten beschouwing: voor
dwarsdoorsnedeanalyses leveren zij onvoldoende waarnemingen.
Ook bij de analyses van de rechterlijke instanties voor de behandeling van zaken in eerste
aanleg speelt het relatief geringe aantal waarnemingen parten. Nederland telt slechts 19
producenten van strafzaken (de 19 arrondissementen). Voor deze studie zijn gegevens
gebruikt over de jaren 1984, 1987 en 1990.  Per arrondissement vindt de produktie9

gezamenlijk plaats door de parketten, de rechtbanken (voor zover het door de rechter
behandelde misdrijfzaken betreft) en de kantongerechten (voor zover het door de rechter
behandelde overtredingszaken betreft). Rechtbanken en kantongerechten doen op hun beurt
ook een veelheid van andere zaken af.
Gegevens over de inzet van middelen per arrondissement en daarbinnen over de verschillende
gerechten zijn zeer onvolledig en voor een beperkt aantal jaren beschikbaar. Dit geldt zeker
voor gegevens over de kosten of uitgaven. Welwillend door het ministerie van Justitie ter
beschikking gestelde gegevens over de inzet van personeel betreffen alleen de formatieve
sterkte. Bovendien laten de beschikbare gegevens geen onderverdeling van het ondersteunend
personeel naar rechtbanken, kantongerechten en raden van beroep toe. Een analyse waarin
deze instanties alle gezamenlijk worden betrokken zou al snel de hantering van vele
produktindicatoren met zich meebrengen (zie Van Tulder en Spapens 1990: 17-21).  Dit is,10

gezien het beperkte aantal beschikbare waarnemingen, uiteraard onmogelijk.

In de analyses worden twee typen endogene produkten onderscheiden. Het betreft:
- de in eerste aanleg via transactie door het openbaar ministerie of schuldigverklaring door

de rechter afgedane misdrijfzaken (variabele q ; waardering: p );m1 m1

- de in eerste aanleg via transactie door het openbaar ministerie of schuldigverklaring door
de rechter afgedane overtredingszaken (variabele q ; waardering: p ). m2 m2

Twee manieren van afhandelen van strafzaken tellen niet mee in de produktie. Ten eerste
worden via een sepot afgedane zaken hier niet tot de produktie gerekend. Dit is in
tegenstelling met bijvoorbeeld de onderzoeken van de Stuurgroep werklastmeting. Sepots
kunnen echter moeilijk als expliciete doelstelling van het produktieproces van de rechtspraak
worden gezien. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het streven om het percentage sepots terug te
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dringen (TK 1984/1985: 44). Het negeren van sepots is ook in overeenstemming met het
afwegingsmodel van hoofdstuk 2, waarbij de via transacties en schuldigverklaringen door de
rechter bereikte bestraffing de afweging van de potentiële delinquent beïnvloedt. Ten slotte
valt te vermoeden dat met name bij de zogenoemde `kale' beleidssepots, waarbij vervolging
`niet opportuun' wordt geacht, de hoeveelheid werk gering zal zijn.
Ten tweede worden strafzaken waarbij de rechter tot vrijspraak of ontslag van
rechtsvervolging besluit, hier evenmin tot de produktie gerekend. Dit in tegenstelling tot Van
Tulder en Spapens (1990), waarbij alle door de rechter afgehandelde zaken tot de maatstaf
voor de produktie behoorden. De in voorliggende studie gemaakte keuze vloeit voort uit de
algemene opzet, waarbij de produktie van politie en justitie wordt beoordeeld in termen van
gerealiseerde pakkans en straf. Vanuit die optiek is de inzet van middelen voor een strafzaak
die uiteindelijk tot een vrijspraak leidt niet zinvol.
Dit betekent uiteraard niet dat hiermee elke vrijspraak impliciet als onwenselijk wordt
beoordeeld. Een strafrechtelijke fout `van de eerste soort' (een schuldigverklaring van iemand
die in werkelijkheid niet schuldig is) draagt ook in de in deze studie gehanteerde economische
zienswijze niet noodzakelijk bij aan een effectieve strafrechtspraak. De werkelijke dader gaat
bij zo'n fout immers vrijuit.
Het uitgangspunt bij de gekozen benadering is dat er geen systematische verschillen zijn in de
normen voor de kwaliteit van de bewijsvoering die rechters in verschillende arrondissementen
aanleggen. Gegeven deze kwaliteitsnormen doet die producent het het beste, die de minste
vrijspraken heeft. Vrijspraken kunnen in de gehanteerde optiek veeleer vergeleken worden
met de in een produktieproces van een fabriek onvermijdelijke `uitval'. Zowel voor de fabriek
als voor de rechtspraak is het wenselijk deze uitval tot een minimum te beperken.

Een belangrijk deel van de door de gerechten afgehandelde zaken ligt niet in de sfeer van het
strafrecht, maar in die van het civiel en administratief recht. Het past in de opzet van deze
studie om door de rechtspraak afgehandelde civiele en administratiefrechtelijke zaken als
exogeen te beschouwen. Het betreft hier immers zaken die op initiatief van derden
(individuele of rechtspersonen) bij de rechtspraak worden aangemeld en waarbij afhandeling
dient plaats te vinden. Uiteraard heeft de rechtspraak wel een zekere vrijheid in de termijn
waarbinnen deze afhandeling plaatsvindt en daarmee in de omvang van de produktie. In
vergelijking met zaken in de strafrechtelijke sfeer is deze vrijheid echter gering: sepots zijn
hier niet mogelijk.
Vanwege de beperkte gegevens en de in de praktijk bestaande redelijk scherpe scheiding
tussen de onderdelen van de gerechten die zich met strafrecht enerzijds en civiel of
administratief recht anderzijds bezighouden is hier gekozen voor de volgende benadering. De
inzet van middelen voor strafrechtelijke zaken wordt per arrondissement geïndiceerd via het
personeelsvolume van de parketten x  en een aan strafzaken toe te rekenen personeelsvolume1

x  van de gerechten. De term `gerechten' staat in het volgende steeds voor de som van2

rechtbanken, kantongerechten en raden van beroep. Het totale personeelsvolume van de
parketten x , dan wel van de gerechten x , wordt berekend via weging van de formaties van1 2

rechtsgeleerd en ondersteunend personeel met de gemiddelde loonkosten van beide typen
personeel (zie bijlage B5.1).
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De noodzakelijke toerekening van een deel van het personeelsvolume van de gerechten aan
strafzaken vindt plaats op basis van het aandeel van de afgehandelde strafzaken in het totale
produktiepakket van de gerechten (zie bijlage B5.1). Aan de uitkomsten van de toerekening
wordt in het volgende nog nader aandacht besteed.
In de genoemde literatuur (zie § 5.3.1) wordt een aantal keren aandacht besteed aan de relatie
tussen het aantal door de rechtspraak afgehandelde zaken en het stuwmeer van niet
behandelde zaken of inkomende zaken. Evenals bij de geregistreerde misdrijven in de
analyses van de politie (zie hoofdstuk 4) kan de vraag rijzen in hoeverre dit stuwmeer van
zaken als ingezet middel (`input') dient te worden gezien.

Bij de twee produkttypen op het terrein van het strafrecht die in de gekozen benadering
expliciet onderscheiden worden, dient het sepot in veel gevallen ook als een middel om een
eventueel stuwmeer te verkleinen. Gezien het veel voorkomende gebruik van het seponeren
van strafzaken in de analyseperiode (zie ook tabel 5.4), heeft het reservoir van zaken niet
noodzakelijk een belangrijke `bottleneck' voor de produktie gevormd. Gegevens over dit
stuwmeer van zaken zijn ook niet in alle gevallen per arrondissement beschikbaar.  In11

sommige gevallen zijn gegevens over het aantal inkomende zaken beschikbaar. Voor zover de
gegevens en het beperkte aantal waarnemingen dit toelaten, zal de invloed van de omvang van
het stuwmeer, in de vorm van het aantal inkomende zaken, in de geschatte opbrengstfunctie
via enige toetsen wel aan de orde komen.  Integrale verwerking van deze stuwmeren in de12

analyses is vanwege de beperkte gegevens niet mogelijk.

In subparagraaf 5.2.2 werd beschreven dat er tot 1991 geen eenduidige beleidsmatige
koppeling werd gelegd tussen de middelentoedeling per arrondissement en de hier als
produkten gedefinieerde aantallen afgehandelde zaken. Daarmee is het niet waarschijnlijk dat
de relatie tussen afgehandelde zaken en ingezette middelen, die is gelegd in de analyse over de
jaren 1984, 1987 en 1990, de volgende resultaten wezenlijk beïnvloedt (zie ook Van Tulder
en Spapens 1990: 18).

5.4.2 De waardering van de endogene produkten

De gekozen benadering via een opbrengstfunctie maakt het noodzakelijk een waardering
(`schaduwprijs') aan de endogene produkten toe te kennen. Ook in dit opzicht wordt
aangesloten bij de benadering van hoofdstuk 4. De gemiddelde straf bij via een transactie of
schuldigverklaring afgehandelde misdrijfzaken dan wel overtredingen vormt de
waarderingsmaatstaf. Deze strafmaat kan worden gezien als indicatie van het belang dat de
strafrechtspraak aan bestraffing hecht. Op deze manier wordt dus verondersteld dat het
openbaar ministerie (samen met de rechtspraak) het produktiepakket zo kiest dat de totaal
uitgesproken hoeveelheid straffen wordt gemaximeerd. In het volgende wordt dus met
`opbrengst' het met de strafmaat gewogen aantal afgehandelde strafzaken bedoeld.

Voor de analyse van de produktiestructuur mogen de aldus gedefinieerde waarderings-
maatstaven als exogeen worden beschouwd (zie § 3.4.2). Er zijn diverse mogelijke oorzaken
voor de (aanzienlijke) verschillen in strafmaat tussen arrondissementen (zie eveneens § 3.4.2).
Evenals bij de analyses van de politie wordt de variatie in strafmaat uiteengelegd in een
kwaliteitsaspect en een zuiver waarderingsaspect door de introductie van empirisch te
schatten variabelen k  in het model. Deze geven aan dat k % van het verschil in strafmaat eeni i

werkelijk verschil in waardering aangeeft; de rest is te zien als een verschil in kwaliteit (zie



* *
))) )))

)))))))

)))))))
191

verder § 3.4.2).
De gemiddelde straf bij misdrijfzaken is geschat op basis van de in bijlage B2.1 beschreven
gegevensbestanden over de jaren 1985 en 1989. Voor het jaar 1987 is de strafmaat geschat
via interpolatie. Evenals in hoofdstuk 4 is de bij rechters gebruikelijke omrekeningssleutel
van gevangenisstraf in financiële termen gehanteerd. Daarbij staat 1 dag gevangenisstraf
gelijk aan 50 gulden boete.
De strafmaat voor overtredingen kon slechts beperkt per arrondissement worden
gedifferentieerd. Gegevens over mogelijke variatie in de gemiddelde strafmaat per transactie
of rechterlijke schuldigverklaring tussen arrondissementen ontbreken. Wèl is de variatie in de
fractie afhandelingen via de rechter dan wel via OM-transacties bekend. De boetes voor
overtredingen zijn bij de rechter gemiddeld duidelijk hoger dan bij OM-transacties. Het is
duidelijk dat de gegevens over de waardering van de overtredingen maar beperkte waarde
hebben; zij hangen bovendien per definitie samen met de wijze van afhandeling, die in
hiervoor genoemde optiek als een kwaliteitsaspect moet worden beschouwd.

5.5 Een nadere analyse van de rechtspraak: resultaten

5.5.1 Kengetallen

Tabel 5.2 brengt enige statistische kengetallen (gemiddelden, standaardafwijking en extrema)
van de geanalyseerde gegevens in beeld. De gegevens zijn gemiddelden over de 19
arrondissementen in de jaren 1984, 1987 en 1990.

Tabel 5.2 Kengetallen arrondissementen rechtspraak 1984, 1987 en 1990 (n = 57)

gemiddelde standaard- minimum maximum
afwijking

misdrijfzaken
afgehandeld  (x 1.000) 6,8 3,4 3,1 15,2 a

strafmaat (gld.) 2.134 533 1.317 3.973
overtredingszaken

afgehandeld  (x 1.000) 48,6 33,2 17,0 138,4a

strafmaat (gld.) 138 18 112 169
personeel parketten 80 44 35 196b

personeel gerechten 197 112 75 465b

personeelsvolume
parketten 4,7 2,5 2,1 11,4c

personeelsvolume
gerechten 12,0 6,7 4,5 28,0c

waarvan aan strafzaken
toegerekend 3,9 2,2 1,7 9,6c

Via transactie of schuldigverklaring rechter.a

In arbeidsjaren.b

In guldens van 1990 (x mln.).c

Het gemiddelde arrondissement handelde ruim zevenmaal meer overtredingen dan misdrijven
af via een transactie of schuldigverklaring. Evenals bij de analyses in hoofdstuk 4 blijkt een
aanzienlijke variatie in strafmaat van afgehandelde misdrijven te bestaan tussen
arrondissementen. De gemiddelde strafmaat laat overigens tussen 1984 en 1990 een stijging
zien van 13%. De variatie in de strafmaat van overtredingen is duidelijk beperkter; een groot
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deel van die variatie hangt samen met een algemene stijging tussen 1984 en 1990. 
De formatie varieerde tussen 35 en 190 arbeidsplaatsen bij de parketten en tussen 75 en 465
plaatsen bij de gerechten (de som van rechtbanken, kantongerechten en raden van beroep).
Tabel 5.2 laat verder zien dat het gemiddelde gerecht twee- à driemaal zo groot is als het
gemiddelde parket. Minder dan een derde van de sterkte van de gerechten is aan de
behandeling van strafzaken toe te rekenen. Bij de parketten is dat per definitie 100%. Daarom
is de totale geschatte inzet van middelen voor strafzaken bij de parketten gemiddeld circa
20% hoger dan bij de gerechten.

Tabel 5.3 geeft een aantal kengetallen voor groepen arrondissementen. In deze en volgende
tabellen vindt een indeling van arrondissementen in grootteklasse plaats. Het gehanteerde
criterium is daarbij de personeelsformatie (in arbeidsjaren van 1987) van parketten en
gerechten te zamen.
De kengetallen betreffen: het aantal arrondissementen in elke grootteklasse, een aantal
`partiële' produktiviteitsmaten en het in de analyses aan strafzaken toegerekende deel van het
personeelsvolume van de gerechten. De produktiviteitsmaten zijn het quotiënt van het aantal
afgehandelde zaken van een bepaald type en het personeelsvolume van parketten of gerechten.
Deze maten zijn geïndiceerd op het gemiddelde niveau van alle arrondissementen te zamen.

Tabel 5.3 Kengetallen arrondissementen, 1984, 1987 en 1990 (n = 57)

aantal q /x q /x q /x q /x q /x x /x  (%)m1 1 m2 1 m1a 2 m2a 2 r 2r 2 2t

klein 18 101 85 108 78 95 34b

middelklein 16 103 88 97 74 98 32b

middelgroot 11 101 105 97 86 100 31b

groot 12 98 110 100 130 103 33b

alle 57 100 100 100 100 100 32

q : transacties OM plus afhandelingen rechter misdrijfzaken; q : transacties OM plus afhandelingena
m1 m2

rechter overtredingszaken; q : afhandelingen rechter misdrijfzaken; q : afhandelingen rechterm1a m2a

overtredingszaken; q : gewogen afhandelingen overige zaken (zie bijlage B5.1); x : personeelsvolumer 1

parketten; x : totale personeelsvolume gerechten; x : aan strafzaken toegerekend personeelsvolume2t 2

gerechten; x : aan civiele/administratieve zaken toegerekend personeelsvolume gerechten.2r

Kleine arrondissementen: tot 175 arbeidsjaren; middelkleine arrondissementen: 175 tot 250 arbeidsjaren;b

middelgrote arrondissementen: 250 tot 400 arbeidsjaren; grote arrondissementen: 400 of meer arbeidsjaren.

Ongeveer de helft van de arrondissementen heeft een personeelsformatie tussen 175 en 400
arbeidsjaren en valt daarmee in de als middelklein en middelgroot aangeduide klassen. De
ruwe produktiviteitsmaten laten een wisselend beeld zien. Het aantal door de parketten
afgehandelde misdrijfzaken per personeelslid ligt bij de grote arrondissementen lager dan bij
de kleine; bij de overtredingszaken is het beeld echter duidelijk omgekeerd.
Bij de gerechten is het beeld pregnanter: het aantal per personeelslid afgedane
overtredingszaken bedraagt in de grote arrondissementen bijna het dubbele van hetzelfde
verhoudingsgetal bij de kleine arrondissementen. In termen van misdrijfzaken doen grote
arrondissementen iets minder zaken per personeelslid af dan kleine.
Het aantal afgehandelde niet-strafzaken per personeelslid loopt licht op van kleine naar grote
arrondissementen. Circa een derde deel van de inzet van middelen bij de gerechten valt toe te
rekenen aan werkzaamheden in de strafrechtelijke sfeer. Tussen kleine en grote
arrondissementen is daarbij weinig verschil waarneembaar.
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Tabel 5.4 geeft nog een aantal achtergrondgegevens over de wijze van afhandeling van
strafzaken door parketten en gerechten. Het gaat daarbij voor misdrijf- en overtredingszaken
allereerst om de percentages via sepot, transactie en schuldigverklaring afgehandelde zaken
op het totaal van (op welke wijze dan ook) afgehandelde zaken. Merk op dat de sepots in de
volgende analyses niet tot de produktie van parketten en gerechten worden gerekend. Omdat
de afhandeling via vrijspraak niet afzonderlijk in de tabel is vermeld, tellen de gepresenteerde
percentages niet op tot 100.
Daarnaast geeft de tabel de gemiddelde strafmaat bij misdrijf- en overtredingszaken. Het
gemiddelde heeft daarbij steeds betrekking op de als produktie gedefinieerde zaken, dat is dus
de som van transacties en schuldigverklaringen door de rechter. Deze maten zijn in het
volgende de `waarderingsmaatstaven' voor de produktie van misdrijf- respectievelijk
overtredingszaken.

Tabel 5.4 Kengetallen arrondissementen: sepot-, transactie- en schuldigverklaringen (in procenten) en
strafmaten (in gld.) 1984, 1987 en 1990 (n = 57)

misdrijfzaken overtredingszaken

se- trans- schuld.- straf- se- trans- schuld.- straf-
pots acties verkl. maat pots acties verkl. maatb b

klein 32 23 41 79 15 58 25 97a

middelklein 37 20 39 89 14 55 27 97a

middelgroot 39 19 38 97 14 56 26 99a

groot 36 17 42 118 20 41 33 103a

totaal (index) 36 19 40 100 17 49 29 100
totaal (niveau; gld.) 2.284 138

Kleine arrondissementen: tot 175 arbeidsjaren; middelkleine arrondissementen: 175 tot 250 arbeidsjaren;a

middelgrote arrondissementen: 250 tot 400 arbeidsjaren; grote arrondissementen: 400 of meer arbeidsjaren.
Op som van transacties en schuldigverklaringen. Totaal geïndiceerd op 100.b

Ruim een derde van de misdrijfzaken wordt afgedaan via een (beleids- of technisch) sepot.
Dit percentage ligt het hoogst bij de middelgrote arrondissementen en het laagst bij de kleine
arrondissementen. Bijna een vijfde deel van de misdrijfzaken wordt afgedaan via transacties.
Tussen 1984 en 1990 steeg het aantal transacties bij misdrijfzaken overigens nog sterk en
daalde het aandeel van de sepots; de mogelijkheid voor het openbaar ministerie om
misdrijven via transacties af te doen werd pas in 1983 ingevoerd. Circa 40% van de zaken
wordt afgedaan via een schuldigverklaring; duidelijke verschillen tussen kleine en grote
arrondissementen zijn hierbij niet te zien. 

De gemiddelde strafmaat van via transactie of schuldigverklaring afgehandelde misdrijfzaken
ligt bij grote arrondissementen circa anderhalf keer hoger dan bij kleine arrondissementen. Dit
is in overeenstemming met de analyses van hoofdstuk 4: grote arrondissementen liggen
overwegend in de meest verstedelijkte gebieden, waar ook de grootste politiekorpsen
voorkomen. Waarschijnlijk is in de verstedelijkte gebieden gemiddeld sprake van ernstigere
delicten.
Bij de kleine arrondissementen worden meer zaken via transacties afgedaan dan bij de grote.
Dit geldt zowel voor misdrijf- als voor overtredingszaken. Landelijk wordt circa de helft van
de overtredingszaken via transacties afgedaan. Het sepotpercentage ligt bij overtredingen rond
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17% en ligt relatief hoog bij de grote arrondissementen. Het aantal sepots bij
overtredingszaken is in de beschouwde periode overigens bijna verdubbeld. Dit in
tegenstelling tot de trend bij misdrijfzaken, waarbij het aantal sepots enigszins afnam. Het
percentage schuldigverklaringen bij overtredingszaken is bij de grootste arrondissementen
opvallend hoger dan bij de andere. Het grotere aandeel van schuldigverklaringen en het
kleinere aandeel van transacties leidt automatisch (zie § 5.4.1) bij grotere arrondissementen
tot een hogere gemiddelde strafmaat voor de overtredingen. De verschillen in strafmaat zijn
echter duidelijk geringer dan bij de misdrijven.

5.5.2 De geschatte opbrengstfunctie

Tabel 5.5 geeft de schatting van de opbrengstfunctie. De p  geven de waardering van de tweei

typen produkt (1: misdrijven; 2: overtredingen), terwijl x  en x  de ingezette personele1 2

middelen bij de parketten respectievelijk bij de strafrechtspraak van de gerechten weergeven.
De k  in de tabel geven het al eerder vermelde kwaliteitsaspect weer (zie ook formule (3.6)):i

zij vormen een maatstaf voor de mate waarin de verschillen in waarderingsmaatstaven een
verschil in kwaliteit van de produktie weergeven, dan wel als `pure' waarderingsverschillen
mogen worden gezien; in het eerste geval liggen de k  dicht bij 0, in het tweede geval bij 1. i

Een `likelihood ratio'-toets toont aan dat de geschatte relatie niet over alle drie jaren van
analyse (1984, 1987 en 1990) stabiel is (P =26,3; kritieke waarde: 19,7). Daarom is de2

opbrengstfunctie alleen geschat voor de jaren 1987 en 1990. Alle variabelen zijn geschaald
rondom hun gemiddelden, zodat de coëfficiënten van de eerste-ordetermen aanwijzingen
geven over de produktiekenmerken van het gemiddelde arrondissement.

Tabel 5.5 Opbrengstfunctie, rechtspraak, 1987 en 1990 (n = 38)a

variabele coëfficiënt variabele coëfficiënt

constante -0,02 (0,5) x .x -0,81 (1,4)1 1

dummy 1990 0,12 (2,8)* x .x 1,16 (1,1)1 2

p 0,70 (104,9)* x .x -0,52 (1,1)m1 2 2

p 0,30 (44,4)* p .x -0,06 (0,9)m2 m1 1

x 0,42 (2,9)* p .x 0,00 (0,1)1 m1 2

x 0,65 (5,0)* p .x 0,06 (0,9)2 m2 1

p .p 0,19 (3,1)* p .x 0,00 (0,1) m1 m1 m2 2

p .p -0,19 (3,1)* k 0,88 (7,5)*m1 m2 1

p .p 0,19 (3,1)* k 0,43 (0,9) m2 m2 2

R  opbrengstfunctie 0,98 R  aandeel 1ste en 2de produkt 0,31 2 2

Geschat via LSQ-procedure in TSP. Met * aangegeven coëfficiënten zijn significant op 5%-niveau. Tussena

haakjes t-waarden.

Ruim twee derde van de `strafopbrengst' van het gemiddelde arrondissement komt voort uit de
afhandeling van misdrijfzaken (p : 70%); de rest komt op het conto van dem1

overtredingszaken. De effecten van een verhoging van 1% van het personeelsvolume voor de
strafrechtelijke werkzaamheden van de gerechten zijn naar schatting groter dan die van
eenzelfde verhoging bij de parketten. Bij de gerechten gaat een verhoging van het volume met
1% gepaard met 0,6% à 0,7% meer opbrengst, bij de parketten is het overeenkomstige cijfer
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0,4% (x  respectievelijk x ). Bij beide typen produkt kan een deel van de variatie aan2 1

strafmaat worden toegeschreven aan kwaliteitsaspecten; dit geldt met name bij de afhandeling
van overtredingen waar meer dan de helft als zodanig wordt gekwalificeerd (k : 40%). Dit is2

in overeenstemming met het gegeven dat een hogere strafmaat hier, door de constructie van
deze maat, per definitie samengaat met een hoger percentage afhandelingen via de rechter.
Vergelijk ook de uitkomsten van de analyse van de politie (tabel 3.9), waar een ruwweg
vergelijkbare uitkomst werd verkregen.

5.5.3 De kwaliteit van de gevonden relatie

De kwaliteit van de gevonden opbrengstfunctie is op een aantal manieren bekeken. Tabel 5.6
geeft allereerst een aantal toetsen die betrekking hebben op de hypothese van
opbrengstmaximalisatie, op de stabiliteit van de gevonden relatie en op de vraag of de relatie
kan worden vereenvoudigd.  Vervolgens komt de vraag aan de orde of verschillen tussen13

arrondissementen wat betreft het stuwmeer van strafrechtelijke zaken de geschatte relatie
duidelijk beïnvloeden.
De toetsen betreffen achtereenvolgens de volgende vijf hypothesen.
- Arrondissementen maximaliseren de strafmaat volgens vorenstaande veronderstellingen

(zie voor wijze van toetsing § 3.4.1).
- De opbrengstfunctie is, op een niveauverschil na, stabiel over de jaren 1987 en 1990.
- De relatie kan worden vereenvoudigd tot een Cobb-Douglas-functie, dat wil zeggen: alle

kruistermen in formule (3.3) kunnen worden verwaarloosd.
- Het stuwmeer van inkomende misdrijfzaken beïnvloedt de opbrengst niet.
- Het stuwmeer van inkomende overtredingszaken beïnvloedt de opbrengst niet.

Tabel 5.6 Resultaten van `likelihood ratio'-toetsen bij analyse via opbrengstfunctie, arrondissementen, 1987 en
1990a

5%-significantiegrens toetsuitslag

opbrengstmaximalisatie 9,5 8,1
de relatie over 1987/1990 is
stabiel 19,7 7,6
vereenvoudiging tot
Cobb-Douglas mogelijk 12,6 21,8*
stuwmeer van inkomende
misdrijfzaken speelt geen rol 6,0 14,7*
stuwmeer van inkomende
overtredingszaken speelt geen
rol 6,0 6,7*

Met * aangegeven toetsgrootheden zijn significant op 5%-niveau.a

De hypothese dat arrondissementen hun opbrengst in straftermen maximeren in termen van
het geschetste model, kan niet worden verworpen. Evenmin is dit het geval met de hypothese
dat de relatie stabiel is over de jaren 1987 en 1990. Al eerder werd gesteld dat de relatie voor
het jaar 1984 wel significant afwijkt van de hier geschatte relatie. Nadere analyse laat zien dat
dit kan samenhangen met de rol van het stuwmeer van zaken (zie hierna). De relatie laat zich
niet vereenvoudigen tot een Cobb-Douglas-functie, die uitgaat van constante schaaleffecten.
De stuwmeren van misdrijfzaken en van overtredingszaken lijken beide relevant in de
totstandkoming van de produktie. Het aantal inkomende misdrijfzaken en overtredingszaken
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is dus, in de terminologie van hoofdstuk 4, ook als een ingezet middel te beschouwen. Bij
misdrijfzaken is in de tweede helft van de jaren tachtig, op basis van het Criminaliteitsplan
(TK 1984/1985), het aantal sepots sterk teruggedrongen. Bij de overtredingen is overigens
eerder het omgekeerde het geval. 

Evenals bij de analyse van de politie valt gedeeltelijk na te gaan in hoeverre de
waarderingselasticiteiten positief zijn. Zo'n elasticiteit geeft de procentuele verandering weer
in de geproduceerde hoeveelheid van een (endogeen) produkt als gevolg van een verhoging
van de waardering van de bijbehorende waarderingsmaatstaf met 1%. Op theoretische
gronden moeten deze elasticiteiten bij opbrengstmaximalisatie positief zijn (zie § 3.5.2).
Tabel 5.7 vermeldt de waarderingselasticiteiten van beide typen produkt voor
arrondissementen in diverse grootteklassen.

Tabel 5.7 Waarderingselasticiteiten van de endogene produkten, arrondissementen, 1987 en 1990

naar q naar qm1 m2

klein -0,01 (0,3) -0,02 (0,3)a

middelklein -0,03 (0,4) -0,05 (0,4)a

middelgroot -0,05 (0,3) -0,10 (0,3)a

groot -0,12 (0,4) -0,40 (0,4)a

gemiddelde arrondissement -0,04 (0,4) -0,07 (0,4)
mediane arrondissement -0,05 (0,3) -0,09 (0,3)

Kleine arrondissementen: tot 175 arbeidsjaren; middelkleine arrondissementen: 175 tot 250 arbeidsjaren;a

middelgrote arrondissementen: 250 tot 400 arbeidsjaren; grote arrondissementen: 400 of meer arbeidsjaren.
Met waardering endogene produkten geprikt op gemiddelde waarde per groep. Met * aangegeven afgeleidenb

verschillen significant van 0. Tussen haakjes t-waarden van het verschil van de elasticiteit met 0.

De waarderingselasticiteiten verschillen nergens significant van 0. Aanwijzingen voor een
sterke samenhang tussen de samenstelling van het produktiepakket en de waardering bestaan
er dus niet, evenmin als dit bij de politie het geval was.
De lage waarderingselasticiteiten wijzen erop dat de keuze van het produktiepakket in
belangrijke mate wordt beïnvloed door exogene factoren (zoals de samenstelling van het
stuwmeer, technische kenmerken van het produktieproces), meer dan door verschillen in
waardering. Het kan ook betekenen dat gerechten de opbrengst toch niet volgens het
gepostuleerde waarderingsschema maximeren. In het laatste hoofdstuk komen deze aspecten
nader aan de orde in het perspectief van de resultaten van de hele studie.

5.5.4 Schaaleffecten

De geschatte opbrengstfunctie levert informatie over de produktiestructuur van parketten en
gerechten, bijvoorbeeld in de vorm van schaaleffecten. Tabel 5.8 geeft de schaalelasticiteiten
voor diverse grootteklassen. Deze schaalelasticiteiten geven de toename van de opbrengst
(gewogen produktie) weer (in procenten) als gevolg van een toename van de inzet van alle
middelen met 1%. Omdat in de analyse van dit hoofdstuk niet expliciet exogene produkten
worden onderscheiden, vallen de twee verschillende schaalelasticiteiten uit hoofdstuk 3
(formules 3.15 en 3.16) hier samen. De tabel geeft tevens de marginale opbrengst (in
`strafguldens') van de besteding van één extra gulden aan personeel bij parketten en de
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strafrechtelijke werkzaamheden van de gerechten.

Tabel 5.8 Schaalelasticiteiten en marginale opbrengsten, arrondissementen, 1984 en 1987

schaal- marginale opbrengst marginale opbrengst
elasticiteit per gld. parket per gld. strafr. afd.bc c

gerechtc

klein 1,24 (2.8)* 2,2 3,5a

middelklein 1,18 (3,0)* 2,3 3,2a

middelgroot 1,04 (1,0) 1,9 3,9a

groot 0,85 (1,6) 0,9 4,4a

gemiddelde arrondissement 1,07 (1,8) 2,0 3,8
mediane arrondissement 1,15 (2,8)* 2,1 3,1

Kleine arrondissementen: tot 175 arbeidsjaren; middelkleine arrondissementen: 175 tot 250 arbeidsjaren;a

middelgrote arrondissementen: 250 tot 400 arbeidsjaren; grote arrondissementen: 400 of meer arbeidsjaren.
T-waarden tussen haakjes hebben betrekking op het verschil van de schaalelasticiteit met 1. Met *b

aangegeven elasticiteiten verschillen significant van 1.
Met waardering endogene produkten geprikt op gemiddelde waarde per groep.c

Evenals bij de politie geven de resultaten aanwijzingen voor het bestaan van schaaleffecten.
De schaalelasticiteiten liggen bij kleine en middelkleine arrondissementen significant hoger
dan 1. Dit geeft aan dat bij deze arrondissementen schaalvoordelen zijn te behalen. Bij het
gemiddelde arrondissement ligt de schaalelasticiteit nog wel boven 1, maar wijkt er niet
significant meer van af. Van Tulder en Spapens (1990: 46) vonden voor het gemiddelde
arrondissement nog wel schaalvoordelen.  14

Figuur 5.3 brengt in beeld hoe de gemiddelde opbrengst en de gemiddelde produktie van de
twee typen produkt per ingezette gulden aan personele middelen variëren naar grootte van het
arrondissement. De horizontale as geeft het volume van de ingezette personele middelen, de
verticale as de produktie per ingezette gulden. De verhouding van de inzet van personele
middelen bij parketten en de strafrechtelijke werkzaamheden van de gerechten is vastgeprikt
op die van het gemiddelde arrondissement. Dit gemiddelde arrondissement is in de figuur op
100 geïndiceerd.

De gemiddelde opbrengst neemt eerst toe met de grootte van het arrondissement, om
vervolgens af te nemen. Daarbij wordt het maximum bij misdrijfzaken eerder bereikt dan bij
overtredingszaken.
De gemiddelde kosten per eenheid produkt zijn uiteraard het omgekeerde van de in de figuur
weergegeven gemiddelde produktie. Opnieuw geven de resultaten dus aanwijzingen voor het
bestaan van een U-vormige kostencurve. De optimale schaal ligt bij een arrondissement met
een personeelsbudget van circa 5,8 miljoen gulden voor de parketten en 4,8 miljoen gulden
voor de strafrechtelijke werkzaamheden van de gerechten (in lonen van 1990).

Figuur 5.3 Arrondissementen: ingezette middelen en gemiddelde produktie per ingezette gulden aan personeela
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opbrengst: gewogen produktie van twee typen produkt
produkt 1: via transactie/schuldigverklaring afgehandelde misdrijfzaken
produkt 2: via transactie/schuldigverklaring afgehandelde overtredingszaken

Gemiddelde arrondissement in jaren 1987/1990 op 100 gesteld.a

Tabel 5.8 geeft ook de marginale opbrengst van de besteding van extra personele middelen.
Het patroon daarbij is opvallend. De marginale opbrengst van een extra gulden besteed aan
personeel bij parketten is steeds lager dan bij de rechtbanken. Bij de parketten neemt de
marginale opbrengst van kleine naar grote arrondissementen duidelijk af (van ruim ƒ 2 naar
minder dan ƒ 1), bij de gerechten is daarentegen van een toename sprake (van ƒ 2 naar bijna
ƒ 4). Deze toename hangt voor een belangrijk deel samen met de strafmaat, die stijgt met de
grootte van het arrondissement (zie tabel 5.4). Deze stijging komt wel in de marginale
opbrengst, maar niet in de schaaleffecten tot uiting.
Uit het feit dat de marginale opbrengst van de inzet van een gulden extra aan personele
middelen meer dan een gulden extra opbrengst oplevert, mag niet worden geconcludeerd dat
uitbreiding van de middelen bij de rechtspraak per definitie `winst' oplevert. De gehanteerde
waarderingsmaatstaven van de produktie hebben namelijk geen absolute, maar slechts een
relatieve betekenis. Zij geven niet de absolute waarde aan die justitie of de maatschappij aan
berechting van verschillende typen misdrijven of ophelderingen hechten. In hoofdstuk 7
komen de opbrengsten en effecten van de inzet van meer middelen bij de rechtspraak nader
aan de orde. 

5.5.5 Marginale kosten, synergie-effecten en substitutie-elasticiteiten

Via de in tabel 5.5 gegeven schatting van de opbrengstfunctie kan een aantal andere
kenmerken van de produktiestructuur van de parketten en strafrechtelijke werkzaamheden van
de gerechten worden afgeleid. In de eerste plaats betreft het de marginale kosten van de
afhandeling van een extra misdrijf- of overtredingszaak (zie § 3.5.4). Daarbij zijn de
marginale kosten gedefinieerd als de extra kosten van de voortbrenging van één extra eenheid
van de onderscheiden typen produkt, uitgaande van een constante verhouding tussen de
ingezette middelen (zie ook § 3.5.4).15

Tevens laat zich uit de opbrengstfunctie een schatting van het synergie-effect tussen de twee
typen produkt afleiden: een maat voor het voor- of nadeel van het combineren van de
voortbrenging van de twee produkten bij één producent (zie ook § 3.5.5). Omdat in de
analyse de inzet van middelen bij parketten en gerechten apart is betrokken, is het tevens
mogelijk de substitutie-elasticiteit tussen beide typen ingezette middelen te schatten. Deze
elasticiteit vormt een maatstaf voor de mogelijkheid om de verschillende middelen voor elkaar
te substitueren (zie § 3.5.6). Volgens de gehanteerde definitie wijst een substitutie-elasticiteit
van 0 op geringe mogelijkheden tot substitutie en een hoge substitutie-elasticiteit op grote
mogelijkheden.

Tabel 5.9 vermeldt achtereenvolgens de marginale kosten van misdrijf- en overtredingszaken,
de synergie-effecten tussen de produktie van deze twee typen produkt en de
substitutie-elasticiteit tussen de inzet van personele middelen bij parketten en strafrechtelijke
werkzaamheden van de gerechten.
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Tabel 5.9 Marginale kosten, synergie-effecten en substitutie-elasticiteiten, arrondissementen, 1984 en 1987

marginale kosten overtredingszake synergie- substitutie-
misdrijfzaken n effect elasticiteit

marginale kosten

b b

klein 820 40 0,02 (0,3) 2,55 (4,7)*a

middelklein 770 40 0,02 (0,4) 2,77 (5,1)*a

middelgroot 680 40 0,02 (0,3) 4,35 (1,5) a

groot 850 50 0,02 (0,4) -2,34 (0,3) a

gemiddelde arrondissement 600 40 0,02 (0,4) 3,80 (2,0)*
mediane arrondissement 600 50 0,02 (0,3) 2,93 (4,3)*

Kleine arrondissementen: tot 175 arbeidsjaren; middelkleine arrondissementen: 175 tot 250 arbeidsjaren;a

middelgrote arrondissementen: 250 tot 400 arbeidsjaren; grote arrondissementen: 400 of meer arbeidsjaren.
T-waarden tussen haakjes hebben betrekking op het verschil van de elasticiteiten met 0. Met * aangegevenb

elasticiteiten verschillen significant van 0.

De marginale kosten van misdrijfzaken bedragen bij het gemiddelde arrondissement 600
gulden, circa vijftienmaal zo veel als die van overtredingszaken (ƒ 40). Deze schattingen zijn
consistent met die in Van Tulder en Spapens (1990: 49), ondanks de verschillen in
theoretisch kader.  De marginale kosten van overtredingszaken blijken niet sterk af te hangen16

van de schaalgrootte van de arrondissementen. Bij de misdrijfzaken is dit wèl het geval. De
marginale kosten nemen af tot middelgrote arrondissementen, om daarna weer toe te nemen.17

De schattingen leiden niet tot aantoonbare synergie-effecten. Wel zijn er aanwijzingen dat
substitutie tussen de inzet bij parketten en gerechten bij kleine en gemiddelde
arrondissementen mogelijk is: alleen bij de grote arrondissementen verschillen de
substitutie-elasticiteiten niet aantoonbaar van 0. 

5.6 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk staat de produktiestructuur van de Nederlandse rechtspraak centraal. Het
accent ligt, gezien de algemene invalshoek van de studie, sterk op de strafrechtspraak. De
analyse heeft betrekking op de parketten en de gerechten (rechtbanken, kantongerechten) in de
19 arrondissementen in de jaren 1984, 1987 en 1990.
Het uitgangspunt is dat de rechterlijke instanties binnen de grenzen van door de centrale
overheid ter beschikking gestelde middelen een aantal endogene en exogene produkten
voortbrengen. Producenten kunnen de samenstelling van het endogene produktiepakket zelf
bepalen, binnen de mogelijkheden die de produktiestructuur hen geeft. Daarbij kennen zij een
bepaalde waardering (een `prijskaartje') toe aan de endogene produkten. Formeel kan dit
theoretische kader worden benaderd via een opbrengstfunctie. Conform de algemene opzet
van deze studie staat de directe produktie, in de vorm van het aantal afgehandelde zaken van
verschillende typen, centraal.
Daarbij worden twee endogene produkten onderscheiden, namelijk het aantal afgehandelde
misdrijfzaken als het aantal afgehandelde overtredingszaken. Zowel afhandelingen via
transacties door het OM als door schuldigverklaringen van de rechter zijn hierin begrepen.
Daarentegen worden geseponeerde zaken en zaken waarbij de rechter tot vrijspraak of ontslag
van rechtsvervolging besluit niet tot de produktie gerekend. In de optiek van deze studie
wordt de produktie van politie en justitie immers in termen van gerealiseerde pakkans en straf
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beoordeeld. Getoetst wordt of de hypothese houdbaar is dat de rechterlijke instanties de
gemiddelde strafmaat als prijskaartje van de produktie gebruiken. Bij de politie bleek dit het
geval (zie hoofdstuk 4).
Tevens past het in de opzet van deze studie om de zaken die de rechtspraak afhandelt in de
civiele en administratiefrechtelijke sfeer als exogeen te beschouwen. Vanwege de in de
praktijk bestaande redelijk scherpe scheiding tussen de strafrechtspraak enerzijds en de civiele
en administratieve rechtspraak anderzijds mag aangenomen worden dat de produktieprocessen
van beide typen rechtspraak tamelijk los van elkaar kunnen worden gezien. Daarom en
vanwege het beperkte aantal gegevens is de civiele en administratieve rechtspraak afgesplitst
en verder niet in de analyses betrokken.

Eerst werd een aantal ruwe produktiviteitsmaten gepresenteerd. Het aantal door de parketten
en het zich met strafrechtspraak bezighoudende deel van de gerechten afgehandelde
misdrijfzaken per personeelslid ligt bij de grote arrondissementen lager dan bij de kleine; bij
de overtredingszaken is het beeld echter duidelijk omgekeerd. Kengetallen laten verder zien
dat het sepotpercentage bij kleine en middelgrote arrondissementen het laagst ligt. De niet via
een sepot afgehandelde zaken leiden bij grote arrondissementen vaker tot een
schuldigverklaring door de rechter. De in deze studie als waarderingsmaatstaf gemiddelde
strafmaat ligt eveneens duidelijk hoger bij grotere arrondissementen.
Omdat de relatie in 1984 blijkt af te wijken van die in de jaren 1987 en 1990 heeft de
geschatte opbrengstfunctie alleen betrekking op laatstgenoemde twee jaren. Ruim twee derde
van de `strafopbrengst' (ofwel de gewogen produktie aan strafzaken) van het gemiddelde
arrondissement is toe te schrijven aan de afhandeling van misdrijfzaken; de rest komt op het
conto van de overtredingszaken. De effecten die een verhoging van het personeelsvolume bij
de strafrechtelijke werkzaamheden van de gerechten heeft op de produktie zijn groter dan bij
de parketten (0,6 à 0,7% tegen 0,4%).

Een aantal toetsen van de kwaliteit van de gevonden relatie geeft wisselende resultaten te
zien. De hypothese dat arrondissementen de opbrengst in hiervoor genoemde zin maximeren,
blijkt in eerste instantie houdbaar. Er worden echter geen significante verschuivingen
gevonden in het produktiepakket als gevolg van veranderingen in de relatieve waardering. Dit
kan te maken hebben met de technische eigenschappen van het produktieproces. Het is echter
ook mogelijk dat parketten en gerechten de opbrengst toch niet in hiervoor genoemde zin
maximeren. Daarnaast blijkt de relatie stabiel over de jaren 1987 en 1990. Het stuwmeer van
inkomende misdrijfzaken en van inkomende overtredingszaken blijkt relevant voor de
omvang van de produktie. Vanwege de beperkte gegevens is het echter niet mogelijk deze
afhankelijkheid integraal in de schattingen te betrekken.
Uit de geschatte opbrengstfunctie is een aantal kenmerken van de produktiestructuur af te
leiden. Bij kleine arrondissementen leidt een toename van de inzet van middelen tot een meer
dan evenredige toename van de opbrengst (gewogen produktie). In termen van produktiviteit
zijn zij dus te klein. De optimale schaal heeft een arrondissement met een strafrechtelijke
inzet van personele middelen ter waarde van circa 10,6 miljoen gulden (in lonen van 1990),
waarvan 5,8 miljoen gulden voor de parketten en 4,8 miljoen voor de gerechten. De marginale
opbrengst (in hiervoor genoemde termen) per extra aan personele middelen ingezette gulden
ligt bij gerechten hoger dan bij parketten. De marginale opbrengst van de inzet van middelen
bij parketten ligt bij grote arrondissementen duidelijk lager dan bij kleine. Bij de gerechten is
het omgekeerde te zien.
De marginale kosten van de afhandeling van misdrijfzaken bedragen het vijftienvoudige van
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die van overtredingszaken (ƒ 600 tegen ƒ 40). De marginale kosten van misdrijfzaken
variëren met de grootte van het arrondissement: zowel bij kleine als grote arrondissementen
liggen zij hoger dan bij het gemiddelde arrondissement.
Ten slotte worden geen duidelijke synergie-effecten gevonden, terwijl substitutie tussen inzet
van middelen bij parketten en de strafrechtspraak door de gerechten tot op zekere hoogte
mogelijk lijkt.

De hiervoor genoemde resultaten zijn gebaseerd op een analyse van de rechterlijke organisatie
vóór de herziening daarvan, die vanaf 1992 in een aantal fasen wordt doorgevoerd. De vraag
rijst in hoeverre deze resultaten nog geldig zijn na de reorganisatie. Het is te verwachten dat
dit in vergaande mate het geval is. De reorganisatie zal in de strafrechtelijke sfeer wellicht
enigszins van invloed zijn op de mate van integratie tussen kantongerechten en rechtbanken.
Bij de parketten en administratieve ondersteuning van rechtbanken en kantongerechten was
echter ook in de periode van analyse reeds sprake van een `koepelstructuur', waarbij zowel
overtredings- als misdrijfzaken onder de verantwoordelijkheid van één centrale directie (in de
vorm van de officier van justitie dan wel de directeur gerechtelijke ondersteuning) werden
afgehandeld.

In hoofdstuk 7 zal via simulaties met de in het vorenstaande geschatte opbrengstfunctie een
aantal beleidsmaatregelen en hun gevolgen voor de kosten en produktie van de
strafrechtspraak aan de orde komen.
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Een overzicht van de vestigingsplaatsen van kantongerechten, rechtbanken en gerechtshoven en de indeling van ons1

land in arrondissementen is te vinden in CBS (1988d).
Criterium is hierbij of bezoldiging geschiedt krachtens de Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren.2

De in de tabel weergegeven gerechten zijn degene die rechtstreeks onder het ministerie van Justitie vallen en als3

zodanig ook op de begroting daarvan zijn terug te vinden. 
Dit is exclusief het deel van de uitgaven aan huisvesting dat via de Rijksgebouwendienst loopt en exclusief uitgaven4

aan toegevoegde raadslieden.
Deze conclusie is echter niet zonder problemen. Het aantal achterstallige zaken levert namelijk op zich wel een5

significante positieve bijdrage aan de kosten. Vanwege de hoge correlatie tussen het aantal achterstallige zaken en het
aantal afgehandelde zaken echter toetsen Weller en Block (1979) de invloed van de achterstand liever via het aantal
achterstallige zaken per rechter. Dit blijkt geen significant effect te hebben.
Deze laatste variabele wordt door de auteurs opgenomen op basis van een aan de DEA-analyse voorafgaande6

regressie-analyse. Daarin blijkt de omvang van de blanke bevolking een bijdrage te leveren aan de verklaring van de
produktie van de rechtbanken. 
Deze studie is overigens gebaseerd op Jamar en Tulkens (1990).7

Bij de interpretatie van deze cijfers moet een aantal beperkingen in het oog worden gehouden. Per instantie worden8

alle soorten zaken zonder meer bij elkaar opgeteld. Zodoende wordt de gemiddelde zaak per instantie over de jaren
heen vergelijkbaar geacht. Verder tellen overtredingszaken bij het OM even zwaar als misdrijfzaken. Ook de meting
van de personeelsinzet kent zijn beperkingen. Bij het personeel is alleen het rechtsgeleerd personeel in beschouwing
genomen. Geen rekening is gehouden met arbeidsduurverkorting in de loop van de onderzochte periode.
In Van Tulder en Spapens (1990) werden de jaren 1984, 1985, 1986 en 1987 gebruikt. Omdat nu ook gegevens over9

1990 beschikbaar waren, is het nu mogelijk te kiezen voor driejaarlijkse intervallen. Dit heeft de voorkeur, omdat de
extra informatie die de gegevens van verschillende jaren ten opzichte van elkaar bieden dan groter is. 
In genoemd onderzoek werden voor parketten, rechtbanken, kantongerechten en raden van beroep te zamen elf10

produktindicatoren gebruikt.
Bij de belangrijke categorie civiele zaken bij rechtbanken worden geen gegevens over de voorraad, maar wél over de11

instroom gepubliceerd. Bij overtredingszaken zijn voor het jaar 1984 geen gegevens over de instroom per
arrondissement beschikbaar.
Het vermoeden dat het reservoir van zaken in de huidige Nederlandse situatie gering is, wordt bevestigd door het12

beperkte aantal gegevens dat hierover in de gebruikte CBS-statistieken (zie § B4.1) wel beschikbaar is. Daaruit blijkt
een relatief grote variatie in de verhouding tussen het aantal afgehandelde zaken en het reservoir van zaken per
arrondissement (zie ook Van Tulder en Spapens 1990: 18).
Vanuit de produktietheorie zou het denkbaar zijn dat de residuen van de opbrengstfunctie scheef verdeeld zijn (zie13

§ 3.2.5). Hiervoor geeft de cumulantentoets van Fisher (zie b.v. Zijp 1974: 95-100) echter geen aanwijzingen.
Daarbij betrof het parketten en rechtbanken afzonderlijk. Kantongerechten waren niet in de analyse betrokken.14

Daartegenover had die schatting ook betrekking op het civiele deel van de werkzaamheden van de rechtbanken. 
Technisch gezien is sprake van `ray-marginal costs'. 15

In genoemde publikatie werden de marginale kosten voor transacties bij parketten geschat op ƒ 430, terwijl de kosten16

voor een door de rechter afgehandelde strafzaak ƒ 920 was; de marginale kosten van een door het parket
getransigeerde overtredingszaak werden op ƒ 30 geschat. 
Ter vergelijking kunnen de gemiddelde kosten van een zaak worden uitgerekend, uitgaande van dezelfde verhouding17

tussen misdrijf- en overtredingszaken als bij de marginale kosten (15 : 1). Dan blijken de gemiddelde kosten voor een
misdrijfzaak circa ƒ 850 en voor een overtredingszaak circa ƒ 60 te bedragen. 

Noten
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Bijlage bij hoofdstuk 5

B5.1 Gegevensbronnen en -bewerkingen

Bij het volgende is aangesloten op de terminologie van de voornaamste gegevensbronnen: de
CBS-statistieken Burgerlijke en administratieve rechtspraak en Criminaliteit en
strafrechtspleging.
De twee endogene produkttypen op strafrechtelijk gebied zijn:
- de via transactie van het OM of schuldigverklaring door de rechter afgedane gewone

rechtbankstrafzaken in eerste aanleg en strafzaken Wet op de economische delicten in
eerste aanleg; de kantongerechtappellen (bij de rechtbank dienende hoger beroepszaken
tegen beslissingen van het kantongerecht) zijn op basis van landelijke cijfers evenredig
bijgeschat (opslagfactor 5,4% in 1984, 6,9% in 1987, 6,5% in 1990);

- via transacties van het OM of door schuldigverklaring door de rechter afgedane
kantongerechtsstrafzaken in eerste aanleg.

Voor de toerekening van het personeel aan het strafrechtelijk deel van de gerechten zijn de
volgende typen afgehandelde civiele en administratiefrechtelijke zaken gebruikt en gewogen
op basis van de in de rapporten Werklastvergelijking (MvJ 1990a-c) gegeven gewichten (zie
ook Van Tulder en Spapens 1990: 22-23):
- door de arrondissementsrechter in civiele zaken uitgesproken vonnissen, in eerste aanleg

en hoger beroep (incl. korte gedingen, excl. tussenvonnissen);
- door de rechter via beschikking of vonnis afgedane extrajudiciële rekesten en

vorderingen;
- ultimo het jaar onder toezicht staande kinderen;
- door de kantonrechter afgedane civiele zaken;
- eindbeschikkingen van kantonrechter op rekesten (incl. verzoeken tot gratis admissie,

excl. pachtrekesten);
- door de kantonrechter afgedane bevelen tot betaling, exclusief afgedaan door verwijzing

naar terechtzitting;
- via beschikking, uitspraak of op andere wijze door de raden van beroep beëindigde zaken

inzake sociale verzekeringswetten en pensioenwetten en ambtenarenzaken.

Deze civiele en administratiefrechtelijke zaken zijn met genoemde weegfactoren geaggregeerd
tot één maatstaf (niet-strafrechtindex). Voor de toerekening van het strafrechtelijk deel van de
gerechten zijn de endogene strafrechtelijke produkten tot één strafrechtindex samengevoegd,
waarbij de gewichten eveneens op basis van genoemde rapporten zijn bepaald. Het aandeel
van het strafrechtelijke deel van de gerechten is nu geschat via de verhouding tussen de
strafrechtindex en de som van strafrecht- en niet-strafrechtindex.

De cijfers over de personeelsformatie van rechtsgeleerd en ondersteunend personeel per
arrondissement zijn afkomstig van het ministerie van Justitie. De cijfers over 1990 zijn
afkomstig uit HDORR (1990). Voor de berekening van het personeelsvolume zijn de
formaties van genoemde twee typen personeel gewogen met de bijbehorende middensommen
in 1990: 110.000 respectievelijk 48.000 (informatie ministerie van Justitie).
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B5.2 Correlaties 

Tabel B5.1 geeft de partiële correlatiecoëfficiënten van de in de analyse betrokken variabelen.
De betekenis van de symbolen is:
q - endogeen produkt van type imi

p - waardering per eenheid produkt van type imi

P - personeelsformatie parketten1

P - personeelsformatie gerechten2

B - personeelsvolume parketten1

B - personeelsvolume gerechten2t

B - aan strafzaken toegerekende personeelsvolume gerechten.2

Tabel B5.1 Partiële correlatiecoëfficiënten (x 100), arrondissementen, 1984, 1985 en 1990 (n = 57)

q p q p P P B B Bm1 m1 m2 m2 1 2 1 2t 2

q 100 56 91 24 95 94 95 94 95m1

p 56 100 55 30 66 66 65 66 63m1

q 91 55 100 6 93 93 93 93 93m2

p 24 30 6 100 17 14 17 15 11m2

P 95 66 93 17 100 96 100 96 961

P 94 66 93 14 96 100 96 100 982

B 95 65 93 17 100 96 100 96 961

B 94 66 93 15 96 100 96 100 982t

B 95 63 93 11 96 98 96 98 1002
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6  Gevangeniswezen

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het produktieproces van het gevangeniswezen in het algemeen en de
huizen van bewaring in het bijzonder centraal. Het in paragraaf 1.4 gepresenteerde schema
wordt hier herhaald: zie figuur 6.1. In termen van dit schema behandelt dit hoofdstuk relatie
13. 

Figuur 6.1 Het basisschema van deze studie

De indeling van het hoofdstuk is als volgt. Paragraaf 6.2 gaat in op doelstelling, organisatie
en financiering van het Nederlandse gevangeniswezen. Paragraaf 6.3 bespreekt de spaarzame
literatuur over produktieanalyses van het gevangeniswezen. Paragraaf 6.4 beschrijft de in
deze studie gekozen benadering. De empirische resultaten komen in paragraaf 6.5 aan de
orde. Paragraaf 6.6 besluit het hoofdstuk met samenvatting en conclusies.

6.2 De producent in detail

6.2.1 Doelstelling en organisatie

De rechter kan personen schuldig verklaren aan een misdrijf en veroordelen tot
gevangenisstraf of hechtenis (Wetboek van Strafrecht, Schuurman en Jordens
1989: artikel 9).  Het gevangeniswezen heeft volgens de Beginselwet gevangeniswezen1

(Schuurman en Jordens 1989: 340 e.v.) tot taak deze vrijheidsstraffen op doelmatige wijze
ten uitvoer te leggen.  Tevens heeft het tot taak de gedetineerden te helpen bij het zoeken naar2

een oplossing van de maatschappelijke moeilijkheden die met hun detentie in verband staan
(artikel 41). 
Binnen het gevangeniswezen is een drietal categorieën penitentiaire inrichtingen te
onderscheiden.3

- Huizen van bewaring zijn in de eerste plaats bedoeld voor de insluiting van preventief
gehechten, dat zijn verdachten die in afwachting van een vonnis zijn (artikel 9
Beginselwet). Tevens bevinden zich in huizen van bewaring personen die een straf van
minder dan drie maanden moeten ondergaan, personen die in afwachting zijn van
overplaatsing naar een ander type inrichting, personen die een subsidiaire gevangenisstraf
of hechtenis ondergaan, gegijzelden en tot voor kort ook illegale vreemdelingen in
afwachting van uitzetting. In 1988 waren er 30 huizen van bewaring, waarin zich in
totaal circa 3.600 gedetineerden bevonden (DDJ 1989). Daarvan betrof circa 60%
preventief gehechten en bijna 20% tot gevangenisstraf veroordeelden.  De gemiddelde4

verblijfsduur is circa drie maanden.  Twee huizen van bewaring hadden aparte afdelingen5

voor drugverslaafden en/of psychosociale begeleiding. 
- Gevangenissen zijn bedoeld voor (in het algemeen tot langere straffen) veroordeelde

gevangenen. Daarbij bestaan er gradaties in de mate van beveiliging van deze
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inrichtingen. Er zijn afzonderlijke gevangenissen voor mannen en voor vrouwen. In 1988
waren er acht gevangenissen. Deze huisvestten in totaal ruim 1.000 gedetineerden.

- Halfopen inrichtingen zijn vooral bedoeld voor het executeren van lopende vonnissen,
dat zijn door de rechter uitgesproken vonnissen tegen personen die niet in voorarrest
zaten. Deze vonnissen worden soms pas geruime tijd na de gerechtelijke uitspraak
voltrokken en zijn in het algemeen van korte duur. Andere gevangenen ondergaan hier de
laatste maanden van hun straftijd, in het kader van de zogenoemde detentiefasering. In
deze inrichtingen bevinden zich in het algemeen als niet vluchtgevaarlijk beoordeelde
gevangenen. In 1988 waren er zeven halfopen inrichtingen, met in totaal circa 800
gedetineerden.

Naast het gevangeniswezen in engere zin vallen onder de Directie delinquentenzorg en
jeugdinrichtingen van het ministerie van Justitie ook de jeugdinrichtingen voor gestrafte
jongeren (in 1988: 7 rijks- en 8 particuliere inrichtingen) en de TBS-inrichtingen voor
terbeschikkinggestelden (in 1988: 3 rijks- en 3 particuliere).
In de analyses van dit hoofdstuk komen met name de huizen van bewaring aan de orde. Zij
kennen een onderling betrekkelijk goed vergelijkbare populatie gedetineerden en zijn het
meest talrijk. De overige inrichtingen zijn onderling zeer divers en komen in het volgende
slechts zijdelings aan de orde.

6.2.2 Financiering

Alle genoemde inrichtingen worden vrijwel volledig collectief gefinancierd (Wetboek van
Strafrecht, artikel 35). De financiering vindt plaats via het ministerie van Justitie.  Bij6

jeugdinrichtingen is sprake van enige inkomsten via ouderbijdragen; verder vindt een gering
deel van de financiering van het gevangeniswezen plaats via de opbrengst van de produkten
van arbeid van gevangenen (in 1990 circa 9 miljoen gulden). 
De toewijzing van middelen over de inrichtingen is een interne gelegenheid van het ministerie
van Justitie. De laatste jaren is daarbij een systeem van vaste normen ontwikkeld. Daarbij
zijn de personele kosten gedifferentieerd aan de hand van de aard van de inrichting (gesloten,
halfopen) en deels gebonden aan het aantal gedetineerden. De toekenningen van materiële
kosten zijn in recente jaren eveneens gestandaardiseerd en deels gebonden aan de personele
kosten, deels aan het aantal gedetineerden.
In de periode van analyse in dit hoofdstuk (1985-1988) was de verdeling van middelen
minder sterk genormeerd. De historisch bepaalde budgetten werden jaarlijks aangepast en
vaste normen ontbraken. Een directe relatie tussen aantal gedetineerden en kosten ontbrak
daardoor.

6.2.3 Kosten en personeel

Tabel 6.1 geeft de omvang van het gevangeniswezen en de onder het ministerie van Justitie
ressorterende jeugd- en TBS-inrichtingen voor het laatste jaar van analyses in dit hoofdstuk:
1988.  De kostengegevens zijn bij de onder het Rijk vallende inrichtingen exclusief7

bouwkosten. Paragraaf B6.1 vermeldt de bron van de gegevens.

Tabel 6.1 Gevangeniswezen, jeugdinrichtingen en TBS-inrichtingen: kosten en personeel, 1988

kosten personeel loonkosten per aandeel capa- kosten per
(x mln. gld.) (x 1.000) arbeidsjaar loonkosten citeit plaatsb c
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huizen van bewaring 279 3,7 57 75 3,8 74
gevangenissen 96 1,3 55 73 1,1 90
halfopen inrichtingen 59 0,8 52 71 0,9 66
jeugdinrichtingen 79 1,0 63 83 0,6 122a

TBS-inrichtingen 87 1,1 64 82 0,4 214a

totaal 600 7,9 58 76 6,8 88

Particuliere plus rijksinrichtingen.a

Bij onder Rijk vallende instellingen exclusief bouwkosten.b

Betreft personeelsformatie aan het eind van het jaar (in arbeidsjaren).c

De onder delinquentenzorg en jeugdinrichtingen vallende producenten kostten in 1988
gezamenlijk circa 600 miljoen gulden en besloegen 7.900 arbeidsjaren.  De expliciet in dit8

hoofdstuk geanalyseerde huizen van bewaring namen hiervan bijna de helft voor hun
rekening. De loonkosten per formatieplaats bedroegen gemiddeld 58.000 gulden en waren
relatief laag bij de onder het gevangeniswezen vallende producenten. Het aandeel van de
loonkosten was bij deze producenten dan ook lager dan bij jeugd- en TBS-inrichtingen.
De totale capaciteit van de inrichtingen te zamen bedroeg 6.800 plaatsen, waarvan de huizen
van bewaring meer dan de helft in beslag nemen. De gemiddelde kosten per plaats varieerden
sterk, van 66.000 gulden in de halfopen inrichtingen tot meer dan 210.000 gulden in de
TBS-inrichtingen. De huizen van bewaring lagen met gemiddelde kosten per plaats van
74.000 gulden tussen de gevangenissen en de halfopen inrichtingen in. Uiteraard hebben deze
verschillen veel te maken met voorzieningen rond beveiliging en dergelijke. Zo bedroegen de
niet in de tabel vermelde materiële uitgaven per plaats circa 40.000 gulden bij
TBS-inrichtingen, 25.000 gulden bij gevangenissen en 19.000 gulden bij halfopen
inrichtingen. De huizen van bewaring lagen in dit opzicht op hetzelfde niveau als de halfopen
inrichtingen.

6.3 Het produktieproces van het gevangeniswezen in de literatuur 

Er bestaat weinig onderzoek naar de directe produktiviteit en produktiestructuur van het
gevangeniswezen. Relatief veel onderzoeken hebben betrekking op de speciaal preventieve
effecten van gevangenisstraf, in termen van recidive en mogelijkheden tot resocialisatie (b.v.
Schmidt en Witte 1988; Witte et al. 1993). Ook de generaal preventieve effecten en
insluitingseffecten van gevangenisstraf komen in onderzoeken vanuit zowel economische (zie
hoofdstuk 2) als criminologische hoek aan de orde (Franke 1990). Uiteraard is daarbij de
vraag welke functies worden toegedacht aan het gevangeniswezen van groot belang (Van
Ruller 1993b). Votey en Phillips (1980: 298) wijzen op het potentiële conflict tussen de
generaal preventieve en de resocialiserende functies van (gevangenis)straffen.
Block en Ulen (1979) gebruiken directe produktindicatoren in een analyse van diverse
gevangenissen en strafinrichtingen in Californië. Als belangrijkste functies van de gevangenis
beschouwen zij: de insluitingsfunctie, de hotelfunctie, de persoonlijke verzorgingsfunctie en
de rehabilitatiefunctie. De door hen gehanteerde produktiemaatstaven zijn het gemiddeld
aantal gedetineerden en een aantal kenmerken van de populatie gedetineerden, zoals de
mediane leeftijd en het percentage gedetineerden dat een geweldsmisdrijf heeft begaan. Deze
maatstaven dekken met name de eerste en in mindere mate de tweede en derde functie. Block
en Ulen voerden tevens een aantal tijdreeks- en dwarsdoorsnedeanalyses uit. Bij een
tijdreeksanalyse van twee zwaar bewaakte (`maximum security') gevangenissen werden
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schaalvoordelen gevonden; in de verdere analyses werden geen duidelijke schaaleffecten
gevonden.

Brits onderzoek met gebruik van directe produktindicatoren is uitgevoerd door Ganley en
Cubbin (1987, 1992:  57-80). De insluitingsfunctie van de gevangenis meten deze
onderzoekers aan de hand van het aantal dagen geëxecuteerde gevangenisstraf, gesplitst naar
preventief gehechten en veroordeelden (Ganley en Cubbin 1992: 60-62). Verder gebruiken zij
als indicatoren het aantal gestrafte ernstige overtredingen van gevangenen (incl.
ontsnappingen) en de - in het Verenigd Koninkrijk niet zeldzame - mate van overbevolking in
de gevangenissen, gemeten als het verschil tussen feitelijke bezetting en normale capaciteit
(Ganley en Cubbin 1992: 61, 64). Deze maatstaven zijn bedoeld om een beeld te geven van
de kwaliteit van de insluiting en de activiteit van de personeelsleden van de gevangenis.
Laatstgenoemde indicator, overbevolking, is daarbij te zien als een negatief produkt. Bij de
eerstgenoemde, het aantal gestrafte overtredingen, ligt dit problematischer: Ganley en Cubbin
zien deze maatstaf overwegend als een positief produkt, omdat het een aanwijzing zou zijn
van de (positief te waarderen) bemoeienis van personeelsleden met de delinquenten (Ganley
en Cubbin 1992). 
Gegevens over deze produkten en de inzet van middelen (in vier categorieën) gebruiken zij
voor een produktiviteitsanalyse door middel van data envelopment analysis (DEA; zie
§ 3.2.3) van 33 Britse lokale gevangenissen.  De gemiddelde efficiëntiescore van deze9

gevangenissen is 0,88, hetgeen wil zeggen dat de gehaalde produktie gemiddeld tegen 12%
lagere kosten had kunnen worden geproduceerd; 13 van de 33 gevangenissen worden als
inefficiënt gekenschetst. De auteurs gaan niet in op schaaleffecten.
Hayes en Millar (1990 en 1993) en Mensah en Li (1993) voeren analyses uit op gegevens van
33 provinciale gevangenissen in Tennessee. De laatstgenoemde auteurs gebruiken, naast het
aantal dagen geëxecuteerde gevangenisstraf, de gemiddelde strafduur als produktindicator.
Daarmee benaderen zij de activiteiten van de gevangenis rond toelating en vrijlating van
gevangenen. Daarnaast betrekken zowel Hayes en Millar als Mensah en Li een - dubieuze -
maatstaf voor de kwaliteit van geleverde faciliteiten of de stand van de technologie als een
soort produktkenmerk in de analyse.  Hayes en Millar maken gebruik van een benadering via10

een parametrische (translog-)kostenfunctie terwijl Mensah en Li daarnaast ook DEA
toepassen. Laatstgenoemde auteurs vinden, met name via de DEA-methode, aanwijzingen
voor schaalvoordelen bij kleine en schaalnadelen bij grote gevangenissen. De optimale schaal
is afhankelijk van de samenstelling van de produktie (de `produktmix'), maar ligt overwegend
bij gevangenissen met een capaciteit van tussen 60 en 100 bedden.
In Nederland is nauwelijks eerder onderzoek op dit gebied te vinden. SCP (1994: 59-60)
geeft een overzicht van de ontwikkeling van de arbeids- en totale produktiviteit van het
gevangeniswezen sinds 1980. De eerste maatstaf, gedefinieerd als het aantal gevangenen per
arbeidsjaar, is tussen 1980 en 1992 met ruim 40% gestegen; de tweede maatstaf, het aantal
gevangenen gerelateerd aan het volume van de totale ingezette middelen, is met circa 20%
gestegen. In de laatstgenoemde maatstaf komt ook de ontwikkeling van de materiële kosten
tot uiting.

6.4 Een nadere analyse van het gevangeniswezen: uitwerking

Evenals bij politie en rechtspraak wordt de produktie van het gevangeniswezen in deze studie
gemeten in termen van de directe produktie (zie § 3.3.1). De gemiddelde bezetting van het
huis van bewaring, dat is het gemiddeld aantal gedetineerden, is de gehanteerde
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produktindicator.  Nadere differentiatie was met de beschikbare gegevens niet mogelijk.11

Zoals echter al eerder gesteld, is de populatie van de verschillende huizen van bewaring
redelijk vergelijkbaar. De twee huizen van bewaring met specifieke afdelingen voor
drugverslaafden en/of psychosociale hulpverlening krijgen in het volgende enige nadere
aandacht.
Met de gehanteerde indicator wordt vooral de insluitingsfunctie van het huis van bewaring
gemeten. Andere aspecten, in de sfeer van de kwaliteit van de delinquentie, komen niet
expliciet aan de orde. Uiteraard geldt in het gecentraliseerde Nederlandse systeem dat de
inrichtingen aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen (zie Beginselwet). Verschijnselen
als `twee op een cel' of overbevolking, zoals in Groot-Brittannië, komen in de onderzochte
periode in Nederlandse inrichtingen niet voor; de bezetting overtreft nergens de toegestane
capaciteit. De effecten van de straf in termen van resocialisatie en dergelijke worden voor een
belangrijk deel bepaald door de activiteiten van de reclassering en vallen daarmee buiten de
onmiddellijke invloed van het gevangeniswezen. In de volgende analyse is dan ook
aangenomen dat tussen de diverse huizen van bewaring geen essentiële verschillen in
kwaliteit van de insluiting bestaan.
De theoretische ingang die is gehanteerd bij de analyse van de produktiestructuur is in dit
hoofdstuk dezelfde als in de vorige. Het huis van bewaring wordt gezien als een producent die
met exogeen gegeven, door de overheid beschikbaar gestelde, middelen een produkt
voortbrengt. Omdat de gemiddelde bezetting de enige (endogene) produktindicator is, gaat de
in eerdere hoofdstukken gehanteerde opbrengstfunctie hier over in een normale
produktiefunctie.
Daarbij past de kanttekening dat individuele huizen van bewaring in de praktijk wél enige,
maar slechts beperkte invloed kunnen uitoefenen op het aantal gedetineerden. Zolang de
bezetting de toegestane (bruikbare) capaciteit niet te boven gaat is het huis verplicht nieuwe
gedetineerden onder te brengen. Formeel stelt de minister van Justitie de capaciteit vast,
hoewel in de praktijk de directie van het huis van bewaring daar enige invloed op kan
uitoefenen.  Een ander effect kan uitgaan van het aantal ontsnappingen. In ruime zin12

gedefinieerd vallen hieronder ook gevallen van niet (tijdig) van verlof terugkeren. Het gaat
hierbij in 1992 om circa 1.200 gevallen (TK 1993/1994b: 26). Dit soort ontsnappingen
kunnen een, zij het waarschijnlijk marginaal, effect op de bezetting uitoefenen.  Bij gebrek13

aan cijfers per huis van bewaring kon het aantal ontsnappingen niet expliciet in de
beschouwing worden betrokken.
Gezien de belangrijke rol van het ministerie van Justitie bij de vaststelling van budgetten en
capaciteit is het dan ook niet uit te sluiten dat in de volgende resultaten de daarbij gehanteerde
normstelling mede doorwerkt. In dat geval is de geschatte relatie geen produktiefunctie in de
eigenlijke (technische) betekenis, maar eerder een weergave van de door het beleid
gehanteerde normen voor de allocatie van middelen over de verschillende huizen van
bewaring. Deze normen kunnen echter ook een weergave zijn van de technische
eigenschappen van het produktieproces. Dit is echter alleen het geval voor zover de in de
praktijk gerealiseerde kwaliteit van de insluiting als gevolg van de verdeling van middelen
over de verschillende producenten goed vergelijkbaar is. 
Ook wanneer de gevonden relatie eventueel door beleidsnormen is beïnvloed heeft zij
betekenis voor de probleemstelling van deze studie. De relatie geeft immers ook in dat geval
aanwijzingen over de gevolgen van een toename van het aantal gevangenen voor de inzet van
middelen bij het gevangeniswezen. Wel zijn deze gevolgen in dat geval meer gebaseerd op de
beleidsmatige normen dan op de technische eigenschappen van het produktieproces.
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In tegenstelling tot de analyses in de vorige hoofdstukken is het hier wel mogelijk en zinvol te
differentiëren naar twee typen ingezette middelen: personeel en materiaal. Waar in het
volgende wordt gesproken over de personeelssterkte, wordt de formatieve sterkte aan het eind
van het jaar bedoeld.  Zoals bij alle via de rijksoverheid gefinancierde producenten, worden14

bouw- en huisvestingskosten via de Rijksgebouwendienst gefinancierd. Deze kosten konden
niet in de beschouwing worden betrokken. In economische termen zijn de in beschouwing
genomen kosten ruwweg beperkt tot de variabele kosten. De gegevens zijn ontleend aan
overzichten van de directie delinquentenzorg en jeugdinrichtingen van het ministerie van
Justitie (DDJ, diverse jaren).
Er zijn wel enige ruwe gegevens beschikbaar over de ouderdom van de diverse huizen van
bewaring.  In een aantal opzichten kunnen de exploitatiekosten van moderne of gerenoveerde15

gebouwen afwijken van die van oudere en niet gerenoveerde. Zo zullen modernere gebouwen
in het algemeen beter geïsoleerd zijn en minder energiekosten behoeven. Daarnaast is te
verwachten dat de kwaliteit van voorzieningen in modernere huizen van bewaring gemiddeld
beter is dan in oudere, met mogelijke gevolgen voor de exploitatiekosten. De ouderdom van
huizen van bewaring zal daarom in de analyse worden betrokken.16

De analyse is beperkt tot twee enigszins uit elkaar liggende jaren waarvoor gegevens
beschikbaar waren en die redelijk aansluiten op de in voorgaande hoofdstukken gekozen jaren
van analyse: 1985 en 1988.

6.5 Een nadere analyse van het gevangeniswezen: resultaten

6.5.1 Kengetallen

Tabel 6.2 brengt enige statistische kengetallen van de geanalyseerde gegevens over de jaren
1985 en 1988 in beeld. Het gaat om 24 huizen van bewaring in 1985 en 30 in 1988. Het
personeelsvolume is voor de twee jaren vergelijkbaar gemaakt door de personeelskosten te
defleren met een loonkostenindex. Het materiële volume bestaat uit de gedefleerde materiële
kosten (zie voor deflering § B6.1).  De volumina zijn in lonen en prijzen van 1988.17

Tabel 6.2 Kengetallen huizen van bewaring, 1985 en 1988 (n = 54)

gemiddelde afwijking minimum maximum
standaard-

capaciteit 123 66 32 335
gemiddelde bezetting 117 64 31 329
personeel (arbeidsjaren) 120 60 42 276a

personeelsvolume (x mln. gld.) 6,8 3,4 1,6 17,1b

volume materiële middelen
(x mln. gld.) 2,1 1,3 0,4 6,7c

totaal volume ingezette middelen
(x mln. gld.) 8,9 4,5 2,4 21,5
voor de oorlog gebouwd, maar
gerenoveerd (1 = ja, 0 = nee) 0,37 0,49 0 1
na de oorlog gebouwd (1 = ja, 0 =
nee) 0,22 0,42 0 1

Betreft personeelsformatie aan het eind van het jaar.a

In lonen van 1988.b

In prijzen van 1988.c
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De capaciteit en de bezetting van de Nederlandse huizen van bewaring varieerden in de jaren
1985 en 1988 tussen circa 30 en 340 plaatsen. De variatie in de personeelsformatie is
verhoudingsgewijs geringer: tussen 40 en 270 plaatsen. Voor het gemiddelde huis van
bewaring ontlopen capaciteit, bezetting en personeelsformatie elkaar weinig; alle liggen rond
de 120 plaatsen. Van de huizen van bewaring is ruim 20% na de oorlog gebouwd, een kleine
40% is weliswaar voor de oorlog gebouwd, maar intussen wel gerenoveerd. De overige
huizen van bewaring (circa 40%) zijn dus van voor de oorlog en niet gerenoveerd.
Het gevangeniswezen onderging, met name in het kader van het Criminaliteitsplan (TK
1984/1985) in de onderzochte periode een forse uitbreiding. Zo steeg de totale capaciteit in de
huizen van bewaring tussen 1985 en 1988 met circa een derde, van 2.800 naar 3.800
plaatsen. Daarbij vond enige schaalvergroting plaats: de gemiddelde capaciteit steeg van 118
naar 126 plaatsen. Zie voor de enkelvoudige correlatiecoëfficiënten van de variabelen in de
analyse tabel B6.1.

Tabel 6.3 geeft enige andere kengetallen van de huizen van bewaring. Daarbij en in een aantal
andere tabellen in dit hoofdstuk worden de huizen van bewaring ingedeeld in vier
grootteklassen. Bij deze indeling is de formele capaciteit, dat is de maximale capaciteit, aan
het einde van het jaar het criterium.

Tabel 6.3 Kengetallen huizen van bewaring, 1985 en 1988 (n = 54)

aantal capaciteit percentage loonkosten arbeidsjaar
gemiddelde bezettings- percentage loonkosten per

b

kleine huizen van bewaring 13 47 95 81 56a

middelkleine huizen van bewaring 18 106 98 78 56a

middelgrote huizen van bewaring 17 150 95 75 57a

grote huizen van bewaring 6 260 94 76 56a

alle huizen van bewaring 54 123 96 77 56

Kleine huizen van bewaring: tot 75 plaatsen; middelkleine huizen van bewaring: 75 tot 125 plaatsen;a

middelgrote huizen van bewaring: 125 tot 200 plaatsen; grote huizen van bewaring: 200 of meer plaatsen.
Als percentage van de som van loonkosten en materiële kosten.b

Het merendeel van de huizen van bewaring in de jaren 1985 en 1988 had een capaciteit
tussen 75 en 200 plaatsen en behoort daarmee tot de hier als middelklein en middelgroot
aangeduide categorieën. De gemiddelde capaciteit over de twee jaren was 123 plaatsen. Het
bezettingspercentage lag gemiddeld op 96% en was het grootst bij de middelkleine huizen
van bewaring (98%) en het kleinst bij de grote huizen van bewaring (94%). Het percentage
loonkosten is het hoogst bij de kleine huizen van bewaring (81% tegen 76% bij de grote),
terwijl de loonkosten per arbeidsjaar elkaar over de grootteklassen weinig ontlopen.
In de beleidsnota Gevangeniswezen uit 1982 werd het streven aangekondigd gevangenen zo
dicht mogelijk bij huis onder te brengen (regionalisering; Van Ruller 1993b). Mede door de
voortdurende druk op de capaciteit in de jaren tachtig heeft dit streven verschillen in
bezettingsgraad tussen huizen van bewaring waarschijnlijk niet sterk beïnvloed.
Niet in de tabel vermeld is de spreiding van de vooroorlogse en naoorlogse huizen van
bewaring over de grootteklassen. De naoorlogse huizen van bewaring blijken vooral te vinden
in de klasse middelklein (50% van het totale aantal in die klasse) en groot (33% van totaal).
Zowel de vooroorlogse als de naoorlogse huizen van bewaring zijn redelijk gespreid in
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grootte.

Tabel 6.4 brengt een aantal ruwe maatstaven van de produktiviteit in beeld, in de vorm van de
verhouding tussen de gemiddelde bezetting en de inzet van middelen. De eerste kolommen
betreffen de arbeidsproduktiviteit, dat is de verhouding tussen bezetting en
personeel(sformatie), en de bezetting in relatie tot het personeelsvolume. Vervolgens geeft de
tabel de bezetting in relatie tot het materiële volume. Het personeelsvolume en het materiële
volume zijn opgeteld tot het totale volume van de ingezette middelen (basisjaar 1988). De
verhouding tussen de bezetting en dit totale volume is de totale produktiviteit, 
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die in de laatste kolom is weergegeven (zie ook Goudriaan et al. 1989: 273-276). Het
gemiddelde huis van bewaring is steeds geïndiceerd op 100.

Tabel 6.4 Kengetallen huizen van bewaring: bezetting in relatie tot ingezette middelen, 1985 en 1988 (n = 54)a

arbeids- bezetting/ bezetting/ totale
produktiviteit personeelsvol. materiaalvol. produktiviteit

kleine huizen van bewaring 83 84 109 89b

middelkleine huizen van
bewaring 93 93 99 95b

middelgrote huizen van
bewaring 109 108 98 105b

grote huizen van bewaring 104 105 101 104b

alle huizen van bewaring (index) 100 100 100 100

Volumina steeds in miljoenen gld. in lonen en prijzen van 1988.a

Kleine huizen van bewaring: tot 75 plaatsen; middelkleine huizen van bewaring: 75 tot 125 plaatsen;b

middelgrote huizen van bewaring: 125 tot 200 plaatsen; grote huizen van bewaring: 200 of meer plaatsen.

Middelgrote huizen van bewaring kennen zowel de hoogste arbeids- als totale produktiviteit
(indices 109 en 105). De laagste produktiviteit wordt gemeten bij de kleine huizen van
bewaring (indices 83 en 89). De produktie in verhouding tot het volume van materiële
middelen laat overigens een ander beeld zien: deze partiële produktiviteit ligt bij kleine
huizen van bewaring het hoogst. Dit vormt echter geen tegenwicht voor de slechtere score van
deze kleine huizen in termen van arbeidsproduktiviteit.
De grote huizen van bewaring kennen een lagere arbeidsproduktiviteit dan de middelgrote;
ook dit wordt niet gecompenseerd door hun relatief hogere produktiviteit in termen van
materiële middelen.

6.5.2 De geschatte produktiefunctie

Tabel 6.5 geeft de schatting van de produktiefunctie. Deze is van een translogvorm (zie
§ 3.4). Daarbij is x  het personeelsvolume en x  het volume aan materiële middelen. Het1 2

personeelsvolume (dus de gedefleerde loonkosten) is als indicator voor de inzet van arbeid
verkozen boven de personeelsformatie, omdat eerstgenoemde in sterkere mate is gerelateerd
aan de feitelijke inzet van personeel en bovendien rekening houdt met kwaliteitsverschillen
van arbeid, voor zover deze in salariëring tot uiting komen.18

Alle variabelen zijn geschaald rondom hun gemiddelden, zodat de coëfficiënten van de
eerste-ordetermen kunnen worden beschouwd als de waarde voor het gemiddelde huis van
bewaring.19
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Tabel 6.5 Produktiefunctie, huizen van bewaring, 1985 en 1988 (n = 54)a

variabele coëfficiënt

constante 0,13 (3,1)*
jaar 1988 (dummy) -0,10 (2,1)*
naoorlogs gebouw
(dummy) -0,24 (4,3)*
x 0,89 (8,3)*1

x 0,16 (1,8) 2

x .x 0,66 (1,2) 1 1

x .x -0,36 (0,8) 1 2

x .x -0,07 (0,2) 2 2

aantal waarnemingen 54 
R 0,94 2

Durbin-Watson 1,69 

Geschat via OLS-procedure in TSP. a

Met * aangegeven coëfficiënten zijn significant op 5%-niveau. Tussen haakjes t-waarden.

Bij het gemiddelde huis van bewaring lijken lichte schaalvoordelen op te treden: tabel 6.5
impliceert dat een stijging van zowel de inzet van personele als materiële middelen met 1%
een stijging van de produktie met 1,05% met zich meebrengt (de som van de coëfficiënten
van x  en x ). De dummy voor het jaar 1988 suggereert dat er tussen 1985 en 1988 sprake is1 2

geweest van enige produktiviteitsdaling. Wanneer in plaats van het personeelsvolume de
formatie als maatstaf voor de inzet van personele middelen wordt gebruikt, is het verschil
overigens niet significant.20

Opvallend is verder dat modernere, naoorlogse huizen van bewaring in termen van deze
analyse een duidelijk lagere produktiviteit kennen dan huizen van bewaring die in oudere
gebouwen zijn gevestigd. Het verschil bedraagt circa 20%. Daarbij dient te worden bedacht
dat de kwaliteit van de voorzieningen in nieuwere huizen van bewaring beter is dan in oudere.
De kwaliteit van de insluiting is in deze analyses niet verdisconteerd. Verschillen in opzet van
de huizen van bewaring kunnen eveneens een rol spelen: tot voor enige jaren werden de
naoorlogse huizen van bewaring in kleinere compartimenten opgedeeld dan voor de oorlog
het geval was.

6.5.3 De kwaliteit van de gevonden relatie

Tabel 6.6 geeft een aantal toetsen die betrekking hebben op de stabiliteit van de geschatte
produktiefunctie en de vraag of de vorm ervan niet kan worden vereenvoudigd of dient te
worden veranderd.  De toetsen betreffen achtereenvolgens de volgende hypothesen.21

- De relatie is, op een niveauverschil na, stabiel over de jaren 1985 en 1988.
- De relatie kan worden vereenvoudigd tot een Cobb-Douglas-functie, dat wil zeggen: alle

kruistermen in formule (3.3) hebben de coëfficiënt 0.
- In de geschatte relatie bleek de ouderdom van de gebouwen van belang. De vraag rijst of

ook niet verder onderscheid dient te worden gemaakt tussen ouderdom en staat van
onderhoud van gebouwen. Daartoe is een differentiatie van vooroorlogse huizen van
bewaring aangebracht in vier categorieën:
- voor 1900 gebouwd, niet gerenoveerd;
- voor 1900 gebouwd, gerenoveerd;
- na 1900 gebouwd, niet gerenoveerd;
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- na 1900 gebouwd, gerenoveerd.
Getoetst is de hypothese dat er geen verschillen in produktiviteit waarneembaar zijn
tussen deze vier categorieën.

- Als de materiële middelen volstrekt complementair zijn aan de personele en in voldoende
mate aanwezig zijn, kan de produktiefunctie worden vereenvoudigd door de materiële
middelen niet afzonderlijk op te nemen. Getoetst is of deze vereenvoudiging houdbaar is.

- Van de andere typen inrichtingen die onder het gevangeniswezen vallen zijn vijf
gevangenissen redelijk onderling vergelijkbaar qua type gedetineerden.  Getoetst is of de22

produktiestructuur van deze gevangenissen zich, op een constante na, door dezelfde
produktiefunctie laat beschrijven.

- Twee huizen van bewaring kennen bijzondere afdelingen voor drugs- of psychosociale
problemen. Getoetst wordt de hypothese dat de produktie van deze twee huizen, gegeven
de inzet van middelen, niet significant afwijkt van die van andere huizen van bewaring.

De toetsen hebben, net als in voorgaande hoofdstukken, steeds de vorm van een `likelihood
ratio'-toets, waarbij de uitkomsten van het restrictieve model vergeleken worden met het
algemene model.

Tabel 6.6 Resultaten van `likelihood ratio'-toetsen bij analyse via produktiefunctie, huizen van bewaring, 1985 en
1988a

5%-significantiegrens toetsuitslag

de relatie is stabiel 12,6 5,7 
vereenvoudiging tot CD mogelijk 7,8 11,1*
er is onderling verschil tussen
vooroorlogse gebouwen 7,8 4,8 
materiaal kan worden
weggelaten 7,8 19,6*
5 gevangenissen dezelfde
produktiestructuur? 11,1 4,2 
HvB met bijzondere afdelingen
anders? 6,0 0,6 

Op 5%-niveau significante toetsresultaten zijn met een * aangegeven.a

De hypothese dat de relatie, op een niveauverschil na, dezelfde is over de jaren 1985 en 1988,
laat zich niet verwerpen. Daarnaast kan de produktiefunctie niet worden vereenvoudigd tot
een Cobb-Douglas-functie. Hieruit volgt dat er bij de huizen van bewaring, evenmin als bij de
politie en de rechtspraak, sprake is van constante schaaleffecten.
Er blijken geen duidelijke verschillen op te treden in produktiviteit tussen de verschillende
onderscheiden typen vooroorlogse gebouwen. Het is echter niet mogelijk de relatie te
vereenvoudigen door de inzet van materiële middelen weg te laten. De hypothese dat de
produktiestructuur van de vijf aan de analyse toegevoegde gevangenissen, op een constante
na, vergelijkbaar is met die van de huizen van bewaring, kan niet worden verworpen. De niet
in de tabel vermelde resultaten van deze analyse laten zien dat de produktie van deze
gevangenissen in termen van het aantal gedetineerden bij vergelijkbare inzet van middelen
circa 30% lager ligt dan die van huizen van bewaring.23

De twee huizen van bewaring met speciale afdelingen hebben geen aantoonbaar ander
produktieniveau dan andere huizen van bewaring bij vergelijkbare inzet van middelen.
Evenals bij politie en rechtspraak zijn er geen duidelijke aanwijzingen dat de verdeling van de
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residuen scheef is.

6.5.4 Schaaleffecten, marginale kosten en substitutie-elasticiteiten

Tabel 6.7 geeft een beeld van schaaleffecten die optreden in het produktieproces van de
huizen van bewaring. De schaalelasticiteit is berekend via formule (3.15). Deze elasticiteit
geeft weer welke toename van de produktie optreedt (in procenten) bij een toename van de
inzet van alle middelen met 1%.
Omdat, evenals bij de produktieanalyses van de rechtspraak, twee typen ingezette middelen
konden worden onderscheiden, is het ook mogelijk de substitutie-elasticiteit tussen personele
en materiële middelen te schatten. Deze elasticiteit vormt een maatstaf voor de mogelijkheid
om de verschillende middelen voor elkaar te substitueren. Zie voor de gehanteerde definitie
vergelijking (3.23). Volgens de gehanteerde definitie wijst een substitutie-elasticiteit van 0 op
geringe mogelijkheden tot substitutie en een hoge substitutie-elasticiteit op grote
mogelijkheden.
Tabel 6.7 geeft nu de via de resultaten uit tabel 6.5 berekende schaalelasticiteiten, marginale
kosten en substitutie-elasticiteiten voor huizen van bewaring in diverse klassen. Naast het
gemiddelde en het mediane huis van bewaring betreft het de gemiddelde kleine, middelkleine,
middelgrote en grote huizen van bewaring.24

Tabel 6.7 Schaalelasticiteiten, marginale kosten en substitutie-elasticiteiten, huizen van bewaring, 1985 en
1988 

schaal- marginale substitutie-
elasticiteit kosten (x 1.000 gld.) elasticiteitb c

klein 1,26 (2,4)* 67 7,10 (0,1)a

middelklein 1,08 (1,6) 74 1,95 (0,2)a

middelgroot 0,99 (0,2) 72 1,23 (0,2)a

groot 0,94 (0,5) 77 -4,13 (0,1)a

gemiddelde huis van bewaring 1,05 (0,8) 72 1,75 (0,2)
mediane huis van bewaring 1,06 (1,2) 69 1,87 (0,2)

Kleine huizen van bewaring: tot 75 plaatsen; middelkleine huizen van bewaring: 75 tot 125 plaatsen;a

middelgrote huizen van bewaring: 125 tot 200 plaatsen; grote huizen van bewaring: 200 of meer plaatsen.
De t-waarden tussen haakjes hebben betrekking op het verschil van de schaalelasticiteit met 1. Met *b

aangegeven elasticiteiten verschillen significant van 1.
De t-waarden tussen haakjes hebben betrekking op het verschil van de substitutie-elasticiteit met 0. Met *c

aangegeven elasticiteiten verschillen significant van 0.

Kleine en mediane huizen van bewaring kennen significant positieve schaaleffecten. Bij deze
klasse kan een toename van de middelen met 1% tot een verhoging van de produktie met naar
schatting 1,26% leiden. De schaaleffecten nemen af naarmate het huis van bewaring groter
wordt. Het al eerder geconstateerde positieve schaaleffect van het gemiddelde huis van
bewaring is niet significant. Dit geldt evenzo voor de hier gevonden negatieve schaaleffecten
bij grote huizen van bewaring. 

Figuur 6.2 brengt in beeld hoe de gemiddelde produktie per ingezette gulden varieert naar
grootte van het huis van bewaring. De horizontale as geeft het volume van de ingezette
middelen, de verticale as de produktie per ingezette gulden. De verhouding van ingezette
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middelen bij het gemiddelde huis van bewaring in de periode van analyse vormt het
uitgangspunt; dit gemiddelde huis van bewaring is in de figuur op 100 geïndiceerd.

Figuur 6.2 Huizen van bewaring: ingezette middelen en gemiddelde produktie per ingezette guldena

Gemiddelde huis van bewaring in jaren 1985/1988 op 100 gesteld.a

De optimale schaal voor het gemiddelde huis van bewaring ligt bij een budget van circa 13
miljoen gulden (in lonen en prijzen van 1988) of 170 arbeidsjaren. Een dergelijk huis van
bewaring heeft circa 175 gedetineerden. Uit nadere analyses blijkt de gevonden optimale
schaal overigens sterk afhankelijk te zijn van de verhouding tussen de ingezette middelen.
Naarmate het aandeel van de materiële middelen groter is, is de geschatte optimale schaal
kleiner.
De gemiddelde kosten per eenheid produkt zijn uiteraard het omgekeerde van de in de figuur
weergegeven gemiddelde produktie. Evenals bij de politie, de rechtspraak (zie de figuren 4.2
en 5.3) en diverse andere producenten in de kwartaire sector (Goudriaan et al. 1989; Blank
1993: 126; Stevens 1993), vertonen de gemiddelde kosten bij huizen van bewaring in relatie
tot de schaal dus een U-vormig verloop. Het resultaat stemt redelijk goed overeen met DDJ
(1989: 140). Daarin wordt de uit beheersmatig oogpunt optimale capaciteit van nieuw te
bouwen penitentiaire inrichtingen becijferd. De exploitatiekosten per plaats blijken, uitgaande
van bepaalde normen omtrent indeling en toezicht, het laagst te liggen bij een capaciteit van
192 plaatsen. Volgens de schattingen in dit hoofdstuk geldt dit resultaat dus ook bij
benadering voor al bestaande huizen van bewaring. Daarnaast zouden volgens het rapport van
het ministerie ook zeer grote inrichtingen (van meer dan 300 plaatsen) voordelig zijn in
termen van de exploitatiekosten per plaats. Inrichtingen van deze grootte komen in Nederland
- en daarmee in onze steekproef - echter nauwelijks voor. Zij worden tevens door het
ministerie, gelet op de benodigde differentiatie en geografische spreiding, niet wenselijk
geacht (DDJ 1989: 140).
Tabel 6.7 laat verder zien dat de marginale kosten van de insluiting van een gedetineerde bij
kleine huizen van bewaring lager liggen dan bij grote: 67.000 tegenover 77.000 gulden.
Verder vertonen de marginale kosten een enigszins wisselend patroon. De
substitutie-elasticiteiten zijn groot, maar verschillen nergens aantoonbaar van 0. Op basis van
deze resultaten is weinig te zeggen over substitutiemogelijkheden tussen personele en
materiële middelen.25

6.6 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk staat de produktiestructuur van de Nederlandse huizen van bewaring centraal.
Huizen van bewaring vormen een belangrijk deel van het direct onder het ministerie van
Justitie ressorterende gevangeniswezen. De analyse heeft betrekking op de in de jaren 1985 en
1988 bestaande huizen van bewaring, respectievelijk 24 en 30 in aantal.
De gehanteerde produktindicator is de gemiddelde bezetting (het gemiddeld aantal
gedetineerden). Hiermee wordt vooral de insluitingsfunctie van de huizen van bewaring
gemeten. De arbeidsproduktiviteit, gedefinieerd als de verhouding tussen produktie en
personeelsformatie, ligt het hoogst voor de middelgrote huizen van bewaring en het laagst
voor de kleinste. Voor de totale produktiviteit, dat is de verhouding tussen produktie en het
volume van alle ingezette middelen, geldt hetzelfde.
Het huis van bewaring wordt in de verdere analyses gezien als een producent die met gegeven
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door de overheid beschikbaar gestelde middelen een produkt voortbrengt. Omdat de
gemiddelde bezetting de enige (endogene) produktindicator is, gaat de in eerdere
hoofdstukken gehanteerde opbrengstfunctie hier over in een normale produktiefunctie.
Daarbij past de kanttekening dat individuele huizen van bewaring in de praktijk wel enige,
maar slechts beperkte invloed hebben op het aantal gedetineerden. Gezien de belangrijke rol
van het ministerie van Justitie bij de vaststelling van budgetten en capaciteit is het dan ook
niet uit te sluiten dat in de volgende resultaten de daarbij gehanteerde normstelling mede
doorwerkt. In dat geval is de geschatte relatie geen produktiefunctie in de eigenlijke
(technische) betekenis, maar eerder een weergave van de door het beleid gehanteerde normen
voor de allocatie van middelen over de verschillende huizen van bewaring.
Een analyse via een produktiefunctie van translogvorm leert dat kleine huizen van bewaring
positieve schaaleffecten kennen: uitbreiding van de middelen met 1% kan leiden tot
uitbreiding van de produktie met meer dan 1%. In termen van produktiviteit zijn zij dus te
klein. De optimale schaal heeft een middelgroot huis van bewaring met een inzet van
middelen ter waarde van circa 13 miljoen gulden (in lonen en prijzen van 1988). Dit
correspondeert met circa 175 gedetineerden.
De na de oorlog gebouwde huizen van bewaring kennen een circa 20% lagere produktiviteit
dan de oudere, al dan niet gerenoveerde, huizen van bewaring. Daarbij dient wel te worden
bedacht dat de kwaliteit van de insluiting niet in de analyse is betrokken. De marginale kosten
van de insluiting van één extra persoon bedragen 67.000 gulden voor kleine en 77.000
gulden voor grote huizen van bewaring. 
In hoofdstuk 7 zal de in tabel 6.5 weergegeven produktiefunctie worden gebruikt voor
simulaties van een aantal beleidsmaatregelen en hun gevolgen voor de kosten en produktie
van het gevangeniswezen.
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Hechtenis kan verschillende vormen hebben.1

- Principale hechtenis is een vrijheidsstraf met een strafduur van maximaal een jaar en vier maanden, van lichtere
aard dan gevangenisstraf en in de regel ondergaan in een huis van bewaring.

- Subsidiaire hechtenis is vrijheidsbeneming vanwege het niet of niet volledig betalen van een geldboete.
- Preventieve hechtenis (voorlopige hechtenis; voorarrest) is vrijheidsbeneming, voorafgaand aan behandeling ter

terechtzitting (zie CBS 1992: 38-39).
Deze expliciete verwijzing naar de wenselijkheid van - overigens niet nader gespecificeerde - doelmatigheid is2

opvallend.
Volgens de Beginselwet (artikel 6) bestaan er verschillende typen `gestichten': gevangenissen, huizen van bewaring,3

rijkswerkinrichtingen en justitiële rijksinrichtingen voor verpleging van terbeschikkinggestelden. In het volgende is
de indeling van het ministerie van Justitie aangehouden, die enigszins afwijkt van die van de Gevangenisstatistiek van
het CBS (b.v. CBS 1993a).
Dit is af te leiden uit de Gevangenisstatistiek (CBS 1993a: 23). Wel komen afbakening van CBS en ministerie van4

Justitie niet geheel overeen. Volgens de CBS-cijfers bevonden zich in de huizen van bewaring in 1988 gemiddeld
2.700 gedetineerden, waarvan ruim 1.600 preventief gehechten en 500 tot gevangenisstraf veroordeelden. 
Dit is af te leiden via confrontatie van de in de vorige noot genoemde CBS-cijfers met het gegeven dat in de loop van5

het jaar circa 12.000 personen `uit de vrije maatschappij' of uit een politiecel werden opgenomen (CBS 1993a: 18).
Het ministerie krijgt een deel van de kosten van de TBS-inrichtingen via de AWBZ vergoed.6

Voor recente jaren waren onvoldoende gegevens voor de analyses beschikbaar.7

Dit is exclusief de huisvestingskosten van rijksgebouwen.8

De gebruikte variant is V(ariable) R(eturns) to S(cale), zodat niet a priori sterke restricties aan schaaleffecten worden9

opgelegd.
Deze maatstaf levert conceptueel de nodige problemen op. Alle auteurs zien hem in beginsel als een soort maatstaf10

voor de (kwaliteit van de) produktie. Hayes en Millar nemen de verhouding tussen kapitaal (= bedden) en personeel
als een indicatie van de technologie. Mensah en Li nemen in plaats daarvan de verhouding tussen bezette bedden en
personeel. Met deze keuzen dreigen maatstaven voor ingezette middelen en produktie sterk door elkaar te gaan lopen. 

Deze indicator wijkt niet principieel af van de door Ganley en Cubbin gehanteerde indicator: aantal dagen11

geëxecuteerde gevangenisstraf.
In verband met bijzondere omstandigheden, zoals verbouwing, kan de capaciteit verlaagd worden. De zogenaamde12

toegestane (bruikbare) capaciteit is de formele capaciteit minus het aantal plaatsen dat tijdelijk door verschillende
oorzaken niet beschikbaar is.   
Er zal immers noodgedwongen een, mogelijk korte, tijd verstrijken tussen ontsnapping en opvulling van de13

vrijgekomen plaats.
Gegevens over de feitelijke personeelssterkte per huis van bewaring waren niet beschikbaar. Uit cijfers voor het totale14

gevangeniswezen blijkt dat in 1985 de feitelijke personeelssterkte aan het eind van het jaar 0,5% boven de formatieve
sterkte lag; in 1988 was dit -0,7% (MvJ 1993: 58). 
Met dank aan Jos Verhagen, Directie delinquentenzorg en jeugdinrichtingen van het ministerie van Justitie, voor de15

mondeling verschafte informatie.
Er is wel enig, maar zeker geen eenduidig, verband tussen ouderdom en grootte van huizen van bewaring. Van de 616

naoorlogse gebouwen in 1988 viel geen enkele in de verder in dit hoofdstuk onderscheiden klasse klein, maar 4
vielen in de klasse middelklein. Van de 12 voor 1900 gebouwde en niet gerenoveerde huizen was de helft klein en
waren 2 groot. 
Idealiter worden de materiële kosten per categorie (energie, meubilair, enz.) gedefleerd met een specifieke deflator.17

Daarvoor zijn echter gegevens over de samenstelling van de materiële kosten noodzakelijk. In Goudriaan et al.
(1989: 92-93) werden specifieke deflatoren geconstrueerd voor de materiële kosten van een drietal voorzieningen in
de kwartaire sector over de periode 1969-1984. De ontwikkeling hiervan verschilde slechts weinig van die van het
(Paasche-)prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.
Een hoog percentage vacatures drukt immers de personeelskosten. Beide maatstaven zijn overigens niet gecorrigeerd18

voor ziekteverlof.
Een regressieanalye van de absolute waarden van de residuen op de capaciteit (in dubbellogvorm) geeft geen19

aanwijzingen voor het optreden van heteroskedasticiteit. 
Nadere analyse laat zien dat de loonkosten per formatief arbeidsuur bij de huizen van bewaring in nominale termen20

tussen 1985 en 1988 stegen met 4,1%. De loonkostenindex voor het overheidspersoneel steeg in dezelfde periode
slechts met 1,9%.
Wanneer de produktiefunctie wordt gedefinieerd via een gewogen optelling van een translogfunctie en een21

Generalized Leontief-functie (zie Fuss et al. 1978: 238) (met gewichten van respectievelijk w en 1-w), kiest een
maximum-`likelihood'-procedure voor een optimum, waarbij het gewicht w niet significant van 1 afwijkt.
Het gaat om vijf gevangenissen die alle zijn bestemd voor langgestrafte volwassenen: Alkmaar Schutterswei,22

's-Gravenhage, Veenhuizen Esserheem, Veenhuizen Norgerhaven en Winschoten Noorderschans. Andere
gevangenissen zijn slecht vergelijkbaar; de halfopen inrichtingen zijn onderling eveneens slecht vergelijkbaar. 

Noten
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Deze toets is vrij zwak, aangezien het slechts vijf gevangenissen over twee jaren betreft.23

Merk op dat de produktiefunctie is geschat over alle huizen van bewaring, maar via de translogstructuur24

schaalelasticiteiten en dergelijke oplevert, die afhankelijk zijn van de grootte(klasse) van de huizen van bewaring.
Ook het omgekeerde van de substitutie-elasticiteit verschilt niet significant van 0; er kan dus evenmin worden25

geconcludeerd dat er geen substitutie mogelijk is.
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Bijlage bij hoofdstuk 6

B6.1 Gegevensbronnen en -bewerkingen

De gegevens over individuele huizen van bewaring en gevangenissen zijn alle afkomstig uit
publikaties van de Directie delinquentenzorg en jeugdinrichtingen van het ministerie van
Justitie (DDJ 1989 en vergelijkbare overzichten over capaciteit, formatie en uitgaven in
eerdere jaren) en, wat betreft de ouderdom van gebouwen, aanvullende mondelinge informatie
(met dank aan J. Verhagen). De indeling in soorten inrichtingen wijkt enigszins af van de
door het CBS (1992) gehanteerde. De personele en materiële kosten betreffen formeel slechts
de uitgaven.
Het personeelsvolume is verkregen door deflering van de personele kosten met een
loonkostenindex per contractueel arbeidsuur, die door het SCP is geconstrueerd voor het
overheidspersoneel. Zie voor bijzonderheden Goudriaan et al. (1989: 66-67). Deze
loonkostenindex is gebaseerd op cijfers over contractuele loonontwikkelingen van het CBS,
aangevuld met gegevens over arbeidsduur en een opslag voor sociale lasten. Tussen 1985 en
1988 laat de aldus geconstrueerde loonindex een stijging van 1,9% zien.
Het materiële volume is verkregen door deflering van de materiële kosten met het
prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. Dit prijsindexcijfer ligt in 1988 op hetzelfde
niveau als in 1985.

B6.2 Correlaties 

Tabel B6.1 geeft de partiële correlatiecoëfficiënten van de in de analyse betrokken variabelen.

Tabel B6.1 Partiële correlatiecoëfficiënten (x 100), huizen van bewaring, 1985 en 1988 (n = 54)

capacitei gem. pers.- vol. mat. vol.ing. vooroorl.,
t bezetting pers. volume middelen middelen gerenov. naoorlogs

tot.

capaciteit 100 99 90 92 81 94 10 11
gemiddelde bezetting 99 100 91 94 78 94 10 15
personeel (arbeidsjaren) 90 91 100 98 81 98 -4 37a

personeelsvolume (x mln.
gld.) 92 94 98 100 77 98 -4 34b

volume materiële middelen
(x mln. gld.) 81 78 81 77 100 88 -2 12c

totaal volume ingezette
middelen
(x mln. gld.) 94 94 98 98 88 100 -4 29
voor de oorlog gebouwd, maar
gerenoveerd (1 = ja, 0 = nee) 10 10 -4 -4 -2 -4 100 -41
na de oorlog gebouwd
(1 = ja, 0 = nee) 11 15 37 34 12 29 -41 100

Betreft personeelsformatie aan het eind van het jaar.a

In lonen van 1988.b

In prijzen van 1988.c
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7  Simulaties

7.1 Inleiding

Het is voor beleidmakers van belang de effecten van bepaalde maatregelen in te schatten en
de kosten en eventuele andere negatieve effecten af te wegen tegen de positieve effecten. Dit
hoofdstuk illustreert hoe de empirische resultaten uit de voorgaande hoofdstukken voor dat
doel kunnen worden gebruikt. Met deze resultaten zullen de kosten en effecten (in termen van
produktie en criminaliteit) van een aantal mogelijke beleidsmaatregelen op het gebied van
opsporing en vervolging worden nagebootst. Dit gebeurt door middel van simulaties met de
eerder in deze studie geschatte relaties.
De gesimuleerde maatregelen zijn te onderscheiden in drie typen.
- In de discussie over de inzet van extra middelen voor criminaliteitsbestrijding rijst de

vraag hoe deze over verschillende onderdelen van de `strafrechtelijke keten', dan wel over
het land moeten worden verdeeld. Sommige simulaties hebben betrekking op deze
allocatieaspecten. 

- Op het ogenblik is een aantal reorganisaties aan de gang, namelijk op het terrein van de
politie (zie hoofdstuk 4) en de rechtspraak (zie hoofdstuk 5). Aan de gevolgen van
eerstgenoemde reorganisatie wordt in sommige simulaties expliciet aandacht besteed. De
tweede operatie heeft naar verwachting geen grote gevolgen in de strafrechtelijke sfeer. 

- De overige simulaties hebben betrekking op het verkrijgen van nader inzicht in de
produktiestructuur van politie, rechtspraak en gevangeniswezen en de effecten van deze
produktie.

De bij de simulaties gebruikte relaties zijn eerder in deze studie gepresenteerd. In hoofdstuk 2
zijn effecten van opsporing en bestraffing op de criminaliteit geschat. Hoofdstuk 4 gaf een
analyse van de produktiestructuur van de politie. Hoofdstuk 5 deed hetzelfde voor de
rechtspraak en hoofdstuk 6 voor het gevangeniswezen.
Allereerst komen enkele denkbare of in uitvoering zijnde beleidsmaatregelen op de
onderscheiden terreinen afzonderlijk in simulaties aan de orde. Dit gebeurt in paragraaf 7.2.
Van belang is echter ook de samenhang tussen verschillende onderdelen van het systeem van
politie en justitie. Deze samenhang wordt in de praktijk, vooral door gebrek aan gegevens,
meestal veronachtzaamd. Deze samenhang komt in paragraaf 7.3 nader aan de orde.

Bij de presentatie van mogelijke gevolgen staan twee aspecten van de gesimuleerde
beleidsmaatregelen centraal.
- De kosten van de maatregelen zijn uiteraard van belang. Zo betekent bijvoorbeeld

vermeerdering van het aantal gevangenisstraffen dat meer middelen voor het
gevangeniswezen noodzakelijk zijn.  Wanneer de politie erin slaagt meer zaken op te1

helderen, zal dit leiden tot een toename van het beroep op de strafrechtspraak en daarmee
op de daarvoor benodigde middelen.
Een schatting van deze (indirecte) kosten van maatregelen kan plaatsvinden met behulp
van de inzichten in de produktiestructuur van de politie, de rechtspraak en het
gevangeniswezen, zoals die in voorgaande hoofdstukken zijn verkregen. De geschatte
relaties zullen in de simulaties worden gebruikt.
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- De gevolgen voor de produktie van politie en justitie zijn eveneens van belang. Daarbij
gaat het in de eerste plaats om de directe produktie (zie § 3.2.2), zoals die in de analyses
van de produktiestructuur aan de orde kwam.
De analyses van de criminaliteit in hoofdstuk 2 maken het nu echter ook mogelijk een
schatting te maken van de effecten van diverse maatregelen op de omvang van de
criminaliteit. Het belang van deze effecten zal duidelijk zijn.
Een van de belangrijkste doeleinden van de activiteiten van politie en justitie op
strafrechtelijk gebied ligt in het verminderen van de criminaliteit. Dit laat onverlet dat
ook andere doeleinden, zoals het verminderen van angstgevoelens bij burgers, van belang
kunnen zijn. Effecten op het laatstgenoemde gebied konden niet in de simulaties worden
betrokken.

Met een dergelijke schatting van kosten en effecten is een kosten-effectiviteitsanalyse van
diverse maatregelen mogelijk. Een verdergaande analysemethode is een kosten-batenanalyse,
die het mogelijk maakt om de kosten en baten van bepaalde maatregelen direct te vergelijken.
Ten opzichte van een kosten-effectiviteitsanalyse is het verschil dat de effecten in belangrijke
mate in geldtermen ofwel in financiële baten worden uitgedrukt. 
Zie het in figuur 7.1 opnieuw gepresenteerde basisschema van deze studie. In termen van dit
schema gaat dit hoofdstuk in op de relaties 16 en 17.

Figuur 7.1 Het basisschema van deze studie
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De (on)mogelijkheden om de effecten van een vermindering van criminaliteit in geldtermen
uit te drukken en daarmee te komen tot een kosten-batenanalyse, komen in paragraaf 7.4 aan
de orde. Paragraaf 7.5 geeft een eerste aanzet tot een dergelijke analyse op basis van de eerder
in deze studie gemaakte schattingen, in combinatie met een waardering van de effecten.
Paragraaf 7.6 geeft ten slotte samenvatting en conclusies.

Uiteraard kennen alle schattingen, ook die in deze studie, hun onzekerheidsmarges. Het accent
in de volgende simulaties ligt echter op de schatting van effecten die in de analyses van de
voorgaande hoofdstukken significant bleken. De zwakste schakel lijkt wat dit betreft
overigens het doorrekenen van het effect van een toename van de activiteiten van de
rechtspraak en daarmee van het percentage schuldigverklaringen op de criminaliteit. Het is
echter bij de volgende simulaties in het algemeen ondoenlijk systematisch
onzekerheidsmarges uit te rekenen. Bij de keuze van de gesimuleerde varianten is in het
algemeen wel rekening gehouden met de kracht en significantie van de gevonden relaties.

7.2 Simulaties per deelterrein

7.2.1 Criminaliteit

In hoofdstuk 2 bleken effecten van opheldering en insluiting op de criminaliteit aantoonbaar
(zie § 2.5). Daarom zijn hier de effecten gesimuleerd die enige maatregelen op het terrein van
opsporing en bestraffing kunnen hebben op de omvang van de criminaliteit. Het betreft
achtereenvolgens drie maatregelen op het gebied van de pakkans (de
ophelderingspercentages) en twee op het gebied van de strafmaat. De maatregelen en
gevolgen betreffen steeds de zes in hoofdstuk 2 onderscheiden typen criminaliteit:
geweldsmisdrijven, vernielingen, twee soorten diefstallen, overige misdrijven volgens het
Wetboek van Strafrecht (WvS) en misdrijven volgens de Wegenverkeerswet (WVW).
Misdrijven waarvan de registratie sterk afhankelijk is van opsporing door de politie, zoals
rijden onder invloed, zijn hierin niet betrokken. Het gaat om de volgende vijf maatregelen.
1. De verhoging van de ophelderingspercentages van de zes typen criminaliteit met 1%.

Daarbij is verondersteld dat bestraffingspercentages en de strafmaat bij opsporing
ongewijzigd blijven. Dit betekent dus dat ook het aantal schuldigverklaringen en het
aantal te executeren gevangenisstraffen toeneemt. Zowel de gevolgen van de verhoging
van het ophelderingspercentage via afschrikking als die via insluiting zijn in de simulatie
betrokken.

2. De verhoging van de ophelderingspercentages met 1 procentpunt. Verder zijn de
veronderstellingen dezelfde als onder punt 1. Het verschil met punt 1 is gelegen in de
mate waarin het ophelderingspercentage wordt verhoogd. Naarmate het
ophelderingspercentage in de uitgangssituatie lager is, zal de verhoging van het
ophelderingspercentage in punt 2 (met 1 procentpunt) sterker zijn dan in punt 1 (met
1%). 

3. In deze simulatie worden selectief de ophelderingspercentages die onder het gemiddelde
liggen verhoogd tot dit gemiddelde. Er is sprake van aanzienlijke variatie in
ophelderingspercentages tussen gemeenten rondom het gemiddelde. Deze variatie kan
zowel ontstaan door verschillen in inzet van middelen in verhouding tot de omvang van



* *
))) )))

)))))))

)))))))
228

de criminaliteit als door een variatie in produktiviteit tussen politiekorpsen.  Gezien de2

grote verschillen in ophelderingspercentages kan het in deze simulatie gaan om
aanzienlijk grotere verhogingen dan bij punt 1 en 2.
Zowel de bestaande variatie in ophelderingspercentages als het effect van verhoging van
ophelderingspercentages op de criminaliteit spelen in deze variant een rol. Een dergelijke
selectieve verhoging zou kunnen worden bereikt door een selectieve verhoging van de
inzet van middelen of een verhoging van de produktiviteit bij korpsen met lage
ophelderingspercentages.

4. De verhoging van het aantal opgelegde dagen gevangenisstraf met 1%. Hierbij wordt
verondersteld dat ophelderingspercentage en bestraffingspercentage ongewijzigd blijven.
Dit betekent dus dat bij deze simulatie alleen het aantal gevangenisstraffen en/of de duur
daarvan toeneemt.

5. In deze simulatie worden de laagste insluitingsfracties, dat wil zeggen: de
insluitingsfracties onder het gemiddelde, opgetrokken tot dat gemiddelde. Er bestaat een
aanzienlijke variatie in de insluitingsfractie tussen gemeenten. In deze variant is dus
sprake van een selectieve verhoging van de insluitingsfracties.

De simulaties zijn gebaseerd op de in tabel 2.4 gegeven schattingen. Daardoor wordt geen
rekening gehouden met mogelijke substitutie-effecten van het ene type criminaliteit naar het
andere, die soms kunnen optreden (zie tabel 2.10).
Het jaar waarop de simulaties betrekking hebben, is het laatste jaar van analyse in hoofdstuk
2: 1986.  Tabel 7.1 geeft de geschatte effecten (in %) op het totaal aantal misdrijven in de3

gemeenten die in de analyse zijn betrokken (zie § 2.4 en § 2.5).  4

Tabel 7.1 Resultaten simulaties, effecten van verhoging ophelderings- of insluitingspercentages op criminaliteit
(in procenten)

gewelds- vernie- gekwal. eenv. overig, overig,
misdrijven lingen diefstal diefstal WvS WVW

1. ophelderingsperc. + 1% -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,5
2. ophelderingsperc. + 1

procentpunt -0,5 -1,0 -2,9 -1,4 -0,5 -1,3
3. selectieve verhoging

opheldering -8,0 -2,2 -20,1 -3,8 -5,1 -17,2
4. insluitingsperc. + 1% -0,1 0,0 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1
5. selectieve verhoging

insluiting -1,3 -1,6 -5,1 -5,3 -2,3 -2,3

Een verhoging van het ophelderingspercentage over de hele linie met 1% (variant 1) leidt tot
een reductie van de criminaliteit met naar schatting circa -0,3%. Zeer sterke verschillen tussen
typen criminaliteit zijn niet waarneembaar. Bij vergelijking met tabel 2.8 dient te worden
bedacht dat de nu in beeld gebrachte effecten een combinatie zijn van de daar genoemde
afschrikkings- en insluitingseffecten.5

Een verhoging van het ophelderingspercentage met 1 procentpunt (variant 2) laat de grootste
effecten zien bij de twee onderscheiden typen diefstallen. Bij deze typen criminaliteit en bij
vernielingen ligt het ophelderingspercentage op het ogenblik namelijk verhoudingsgewijs
laag. Over de jaren 1983 en 1986 bedroeg het gemiddeld over de gemeenten 23%
respectievelijk 16%, tegenover 65% bij geweldsmisdrijven (zie tabel 2.3).
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Een selectieve verhoging van het ophelderingspercentage, namelijk tot het gemiddelde bij die
gemeenten waar het lager ligt (variant 3), zou sterke effecten op de criminaliteit hebben, met
name bij de gekwalificeerde diefstallen, de WVW-misdrijven en de geweldsmisdrijven. Dit is
een gevolg van de grote variatie in ophelderingspercentages tussen gemeenten die in de
gesimuleerde variant bij sommige gemeenten grote stijgingen in het ophelderingspercentage
tot gevolg heeft.
Een verhoging van het insluitingspercentage over de hele linie met 1% (variant 4) heeft het
grootste effect bij de gekwalificeerde diefstallen (circa -0,3%). In hoofdstuk 2 werd voor dit
type misdrijf ook de hoogste insluitingselasticiteit gevonden (tabel 2.8). Een selectieve
verhoging van het insluitingspercentage tot het gemiddelde over alle onderzochte korpsen
(variant 5) geeft hier minder spectaculaire resultaten dan bij het ophelderingspercentage. Het
grootste effect is waarneembaar bij de twee typen diefstallen bij de analyses in hoofdstuk 2
bleek het insluitingseffect bij deze typen misdrijven al belangrijk (zie tabel 2.6).

7.2.2 Politie

In hoofdstuk 4 staat een analyse van de produktiestructuur van de 148 gemeentekorpsen van
politie centraal. Daarbij worden deze korpsen gezien als producenten die met het hun door de
overheid beschikbaar gestelde budget een aantal produkten voortbrengen. Sommige daarvan
zijn exogeen, dat wil zeggen: de omvang van de produktie op dat gebied is voor het korps
gegeven. Andere zijn endogeen, dat wil zeggen: de omvang van de produktie kan door het
korps worden bepaald. De hypothese dat de korpsen de endogene produkten daarbij
waarderen aan de hand van de gemiddelde strafmaat en in die zin doen aan maximalisatie van
de opbrengst, bleek bij toetsing houdbaar (zie § 4.5.3). Waar in het volgende wordt
gesproken over `opbrengst', wordt dat in deze zin bedoeld.
In de volgende simulaties worden in verband met de reorganisatie van de politie (zie § 4.2.1)
in een aantal gevallen twee varianten onderscheiden. In variant a is het uitgangspunt dat de
reorganisatie tot korpsen leidt die goed vergelijkbaar zijn met de grotere oudere korpsen van
gemeentepolitie. Dit sluit aan op de conclusie van hoofdstuk 4 (zie § 4.8), dat de analyses op
de nieuwe organisatiestructuur van de politie redelijk toepasbaar lijken. In variant b is
aangenomen dat de reorganisatie niet tot wezenlijke consequenties voor de produktiestructuur
leidt. In die zin vormen de twee varianten twee extremen in een gevoeligheidsanalyse: in het
eerste geval wordt aangenomen dat de reorganisatie tot volledige integratie leidt; in het
tweede geval dat dit in het geheel niet het geval is.
De varianten (1)-(5) betreffen steeds slechts een deel van de totale Nederlandse politie,
namelijk het deel dat voor de reorganisatie tot de gemeentepolitie behoorde. Daarmee
bestrijken zij ongeveer twee derde van het totale budget en de totale personeelssterkte voor
politie (zie tabel 4.1). Daar waar in deze varianten wordt gesproken over inzet van middelen,
wordt daarmee steeds het voorheen tot de gemeentepolitie behorende deel van de politie
bedoeld.
De uitgevoerde simulaties hebben betrekking op de volgende zes varianten.
1. De effecten van de reorganisatie op de produktie van de politie. Er is daarbij aangenomen

dat de nieuwe regionale korpsen goed vergelijkbaar zijn met de oude grotere korpsen van
gemeentepolitie. In paragraaf 4.8 werd geconcludeerd dat dit niet onaannemelijk is. Het
totale budget van de korpsen blijft in de simulatie ongewijzigd.

2. De effecten van een verhoging van de budgetten van alle korpsen met 1% bij
ongewijzigde organisatiestructuur (met varianten a en b; zie hiervoor).

De volgende drie varianten hebben alle betrekking op de gevolgen van herallocatie van
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politiesterkte bij ongewijzigde organisatiestructuur.
3. Tabel 3.13 laat zien dat grotere korpsen gemiddeld een hogere marginale opbrengst

kennen. Dit suggereert dat herallocatie van kleine naar grote korpsen tot verhoging van de
opbrengst kan leiden. Een budgetneutrale herallocatie van middelen van kleine naar grote
korpsen staat daarom in deze variant centraal. De budgetten van de in hoofdstuk 4
onderscheiden grote korpsen worden daartoe verhoogd met 1%, die van de kleine en
middelkleine korpsen verlaagd met 2%. Per saldo blijft het totale politiebudget gelijk
(met varianten a en b). In variant a wordt aangenomen dat de herallocatie weliswaar
plaatsvindt op het oude niveau van korpsen van gemeentepolitie, maar doorwerkt in de
sterkte van de nieuwe regionale korpsen.

4. In deze variant is zo veel mogelijk aangesloten op de herallocatie die plaatsvindt op
grond van de aanbevelingen van de Projectgroep kwantificering politiewerk. Deze
herverdeling is gebaseerd op het uitgangspunt dat de middelen van diverse korpsen,
boven een bepaalde basissterkte van 40 arbeidsjaren, evenredig moeten zijn aan de vraag
naar diensten van het korps (zie PKP 1988a en 1988b). In de praktijk houdt dit een
herverdeling in van middelen van kleine korpsen naar middelgrote en grote korpsen (zie
ook Wiebrens 1989) (weer met varianten a en b). Het totale politiebudget blijft ook in
deze variant ongewijzigd.

5. Waar in het bovenstaande sprake was van `grote korpsen', werden alle korpsen met meer
dan 200 arbeidsjaren bedoeld (zie hoofdstuk 4). In de discussie speelt specifieker ook de
vraag of de sterkteverdeling tussen de drie grootste gemeenten van ons land en de rest
optimaal is.  In deze variant worden de gevolgen gesimuleerd van een toename van de6

middelen van de drie grote korpsen met elk 10% en een budgetneutrale afname van de
middelen bij alle andere korpsen. Deze afname bedraagt dan 5,5% per korps buiten de
grote steden (weer met varianten a en b).

6. In deze laatste variant komen de gevolgen van de sinds 1986 uitgevoerde reorganisatie en
herallocatie aan de orde voor de politie als totaal. Daartoe wordt gesimuleerd dat in 1986
reeds 25 regionale korpsen bestonden. De verdeling van de budgetten van deze korpsen is
gebaseerd op de meest recente schattingen van de sterkteverdeling bij de 25 geïntegreerde
regionale korpsen (PRP 1992). Het totale budget van de politie is daarbij gelijk gehouden
aan het totaal van de budgetten voor gemeente- en rijkspolitie in 1986. De resultaten
worden vergeleken met de totale geschatte produktie van gemeente plus rijkspolitie in
1986 in de oude situatie, dus zonder reorganisatie en herallocatie. Zie voor de
noodzakelijke bijschattingen bijlage B7.1.

Alleen in de varianten 1 en 6 komen de gevolgen van de reorganisatie dus expliciet aan de
orde. In de andere varianten is de reorganisatie steeds een gegeven, al verschilt de
veronderstelde uitwerking daarvan tussen de varianten a en b.
Tabel 7.2 vermeldt de uitkomsten van de diverse varianten. Daarbij komen zowel de gevolgen
voor de totale `opbrengst' (in eerder genoemde zin) als voor de produktie van de vier in de
analyses onderscheiden typen endogene produktie aan de orde. Het gaat daarbij
achtereenvolgens om ophelderingen op het gebied van zware criminaliteit, rijden onder
invloed en weigeren van medewerking aan de bloedproef, overige criminaliteit en het aantal
afgehandelde overtredingen.
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Tabel 7.2 Resultaten simulaties, effecten van allocatie/reorganisatie politie op produktie (in procenten)a

endogene produktieb

opbrengst q q q qm1 m2 m3 m4

1. reorganisatie - GP-deel -8,4 -10,6 -15,5 -6,8 -1,0 
2a. budget + 1% 0,5 0,3 1,6 0,3 0,8 
2b. budget + 1% 0,6 0,3 1,5 0,3 0,9 
3a. herallocatie van klein

naar groot 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
3b. herallocatie van klein

naar groot 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 
4a. herallocatie cfm.

PKP 1,6 0,8 2,3 0,6 1,2 
4b. herallocatie cfm.

PKP 0,8 0,7 1,1 0,5 0,9 
5a. herallocatie naar

grote 3 1,6 1,0 1,1 0,6 1,0 
5b. herallocatie naar

grote 3 2,3 1,3 1,8 0,8 1,9 
6. reorganisatie/ herallocatie

hele politie -4,6 -10,8 -10,9 -7,4 2,7 

Varianten a: reorganisatie leidt tot volledig geïntegreerde korpsen; varianten b: reorganisatie heeft geen effecta

op produktiestructuur.
q : opgehelderde zware criminaliteit; q : opgehelderde gevallen van rijden onder invloed cum caretis; q :b

m1 m2 m3

opgehelderde overige criminaliteit; q : afgehandelde overtredingen.m4

De reorganisatie van de politie heeft voor de geanalyseerde 148 grote gemeenten volgens de
resultaten van de simulatie duidelijk negatieve gevolgen in termen van produktie (variant 1).
De `opbrengst' in eerder gedefinieerde termen daalt naar schatting met 8%. Vooral het aantal
ophelderingen van zware criminaliteit en van rijden onder invloed daalt sterk, met
respectievelijk 11% en 15%. Voor Nederland als totaal en gecombineerd met de uitgevoerde
herallocatie (variant 6) zijn de geschatte gevolgen van de reorganisatie in het geheel nog
steeds negatief, zij het iets geringer. Deze uitkomsten staan in scherp contrast met de
heersende opvatting dat de via de reorganisatie gerealiseerde schaalvergroting met name de
opsporing van zware en georganiseerde criminaliteit ten goede zal komen. De uitkomsten
stemmen wel overeen met meer globale berekeningen op grond van andersoortige
produktiviteitsanalyses (zie Van Tulder 1991 en 1993).
Bij de varianten 2 tot en met 5 neemt de produktie wel steeds toe. Een verhoging van het
politiebudget met 1% over de hele linie (variant 2) doet de opbrengst met 0,6% stijgen. Met
name het aantal ophelderingen van rijden onder invloed en het aantal geconstateerde
overtredingen stijgt in deze variant (met 1,5 respectievelijk 0,9%). Het aantal ophelderingen
van zware en overige criminaliteit stijgt minder (met 0,3%). Er is nauwelijks verschil tussen
de twee subvarianten.
Herallocatie van kleine en middelkleine naar grote korpsen heeft een positief effect op de
produktie (varianten 3-5). Daarbij zijn er enige verschillen in effecten tussen de subvarianten
a en b, al stemmen de effecten globaal overeen. Het wekt op het eerste gezicht verbazing dat
in sommige herallocatievarianten de opbrengst (gewogen produktie) sterker toeneemt dan de
produktie van de vier endogene produkten op zich. Dit is echter toe te schrijven aan de
gemiddeld hogere strafmaat (en daarmee de hogere waardering per eenheid produkt) die in de
grote steden wordt gerealiseerd. 
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7.2.3 Rechtspraak en gevangeniswezen

In hoofdstuk 5 is de produktiestructuur van de rechtspraak geanalyseerd. Parketten en het aan
strafrecht toe te rekenen deel van de gerechten in eerste aanleg (arrondissementsrechtbanken
en kantongerechten) werden daarbij gezien als producenten van via transacties of
schuldigverklaring afgehandelde misdrijf- en overtredingszaken. Daarbij is, net als bij de
politie, verondersteld dat de rechtspraak streeft naar opbrengstmaximalisatie. De gemiddelde
strafmaat van misdrijven en overtredingen vormt daarbij de waarderingsmaatstaf. De
hypothese is dat individuele arrondissementen, gegeven de middelen die ter beschikking zijn
gesteld aan de parketten en aan het aan strafrecht toe te rekenen deel van de gerechten, de op
deze manier gedefinieerde opbrengst maximaliseren. Deze hypothese kon niet worden
verworpen.
Drie ingrepen op het specifieke terrein van de allocatie van middelen bij de rechtspraak
worden gesimuleerd. 
1. De gevolgen van een algemene verhoging van het budget van de parketten met 1%.
2. De gevolgen van een algemene verhoging van het budget van het aan strafrechtelijke

zaken toe te rekenen deel van de gerechten met 1%.
3. De gevolgen van substitutie van middelen tussen parketten en gerechten. In hoofdstuk 5

werd aangetoond dat een dergelijke substitutie mogelijk is. Daarbij wordt uitgegaan van
een verhoging van de middelen bij de parketten van 1% en een budgetneutrale verlaging
(van 1,4%) bij het strafrechtelijk deel van de gerechten.

Hoofdstuk 6 gaf een analyse van de produktiestructuur van de huizen van bewaring die een
belangrijk deel van het gevangeniswezen vormen. De geschatte produktiefunctie geeft een
beeld van de relatie tussen de ingezette personele en materiële middelen en de produktie, in
termen van het gemiddeld aantal ingesloten gedetineerden.

Op dit terrein vinden twee simulaties plaats.
1. De gevolgen van de verhoging van de inzet van personele middelen met 1%, in termen

van de potentiële toename van het aantal ingesloten gedetineerden. We spreken hier over
potentieel, omdat hiervoor in het algemeen meer nodig zal zijn dan een simpele toename
van de voor de exploitatie ter beschikking gestelde middelen. Voor zover de capaciteit
van het huis van bewaring `aan zijn plafond' is, zijn ook investeringen in de vorm van
(ver)bouwkosten noodzakelijk. Deze zijn niet in de analyse betrokken.

2. Idem, maar nu met een verhoging van de inzet van materiële middelen met 1%.

De analyses in hoofdstuk 6 gaven geen uitsluitsel over de mogelijkheden van substitutie
tussen personele en materiële middelen in het produktieproces van huizen van bewaring.
Daarom is hier geen simulatie uitgevoerd van de mogelijke gevolgen van een dergelijke
substitutie.

Tabel 7.3 vermeldt de resultaten van de simulaties op het terrein van rechtspraak en
gevangeniswezen. De tweede kolom van de tabel geeft voor de rechtspraak de toename van de
opbrengst in genoemde zin (de gewogen produktie) en voor het gevangeniswezen de toename
van de produktie.

Tabel 7.3 Resultaten simulaties allocatie rechtspraak en gevangeniswezen, effecten op produktie (in procenten)a
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opbrengst/produktie endogene produktieb

q qm1 m2

rechtspraak
1. budget parketten + 1% 0,2 0,1 0,4
2. budget gerechten voor strafzaken + 1% 0,8 0,8 0,8
3. substitutie parketten voor gerechten -0,9 -1,0 -0,7
gevangeniswezen
1. personele middelen + 1% 0,9
2. materiële middelen + 1% 0,1

q : via transactie of schuldigverklaring rechter afgehandelde misdrijfzaken; q : via transactie ofa
m1 m2

schuldigverklaring rechter afgehandelde overtredingszaken.

Een verhoging van het budget voor de parketten met 1% leidt tot een verhoging van de
`opbrengst' in eerdergenoemde betekenis met 0,2% (variant 1). Het aantal via een transactie
of schuldigverklaring afgehandelde overtredingen neemt in dat geval het sterkst toe, met circa
0,4%. Door de inzet van middelen bij de strafrechtspraak van de gerechten te verhogen met
1%, stijgt de produktie in termen van zowel misdrijven als overtredingen met 0,8% (variant
2).
Substitutie van middelen bij de gerechten voor extra middelen bij de parketten blijkt een
duidelijk `verlies' op te leveren (variant 3). Verhoging van de middelen van de parketten met
1% en een verlaging bij het strafrechtelijk deel van de gerechten met 1,4% is ongeveer
budgetneutraal, maar doet het aantal via transactie of schuldigverklaring afgehandelde
misdrijfzaken met 1,0% afnemen. Het aantal afgehandelde overtredingszaken daalt minder
(met 0,7%). Daarbij speelt een rol dat parketten relatief meer overtredings
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zaken zelfstandig, dus zonder tussenkomst van de rechter, (via transacties) afdoen dan bij
misdrijfzaken het geval is.

Een verhoging van het personele budget bij de huizen van bewaring met 1% maakt het
mogelijk de produktie met 0,9% te laten stijgen (variant 1); een dergelijke verhoging in
termen van materiële middelen leidt tot een stijging van de produktie met 0,1% (variant 2).

7.3 Kosten en effecten van gesimuleerde maatregelen

In het vorenstaande kwam een aantal simulaties aan de orde op de afzonderlijke geanalyseerde
terreinen. In deze paragraaf worden de resultaten gecombineerd. Daarbij komt de totale
`strafrechtelijke keten' in beeld. In de simulaties van een uitbreiding van middelen in
verschillende onderdelen van de strafrechtelijke keten staan centraal:
- de kosten van de gesimuleerde maatregelen voor politie, rechtspraak en

gevangeniswezen;
- een schatting van de effecten van de maatregelen op de criminaliteit.

Daarbij is een aantal kanttekeningen op zijn plaats.
- De simulaties hebben zoveel mogelijk betrekking op het jaar 1990. Weliswaar hebben de

onderliggende analyses van criminaliteit en politie betrekking op de jaren 1983 en 1986,
die van de rechtspraak op de jaren 1987 en 1990 en die van het gevangeniswezen op
1985 en 1988. Gegeven de stabiliteit van deze relaties mag echter worden verondersteld
dat de voor de politie in 1986 en voor het gevangeniswezen in 1988 geschatte relaties
voor deze simulatie bruikbaar zijn. 

- In principe zijn de totale kosten van de geanalyseerde producenten in de resultaten
betrokken. Enkele kostenposten konden niet expliciet in de eerder gepresenteerde
analyses van de produktiestructuur worden betrokken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
kosten van de voormalige rijkspolitie (zie hoofdstuk 4), terwijl voor de rechtspraak alleen
gegevens over de inzet van personeel beschikbaar waren (zie § 5.4.1). Verder zijn
huisvestingskosten voor een groot deel eveneens geschat. De uiteindelijk in aanmerking
genomen totale kosten van de producenten in 1990 corresponderen met de in tabel 1.2
vermelde uitgavenbedragen.

- Om de effecten van de verschillende beleidsmaatregelen goed met elkaar te kunnen
vergelijken, zijn de maatregelen steeds genormeerd op een verhoging van het totale
budget voor politie, rechtspraak en gevangeniswezen te zamen met 10 miljoen gulden (in
lonen en prijzen van 1990).

- Bij de simulaties wordt steeds aangenomen dat de intensiteit van de vervolging en
bestraffing in de volgende fasen van het strafrechtelijk systeem gelijk blijft. Dit betekent
bijvoorbeeld dat een verhoging van het aantal ophelderingen leidt tot `doorwerking' in de
volgende fasen van het strafrechtelijk systeem in de vorm van een hoger aantal
bestraffingen en dus tot de noodzaak de middelen voor rechtspraak en gevangeniswezen
te verhogen.
Bij de simulaties van criminaliteit en de produktie van politie en rechtspraak is expliciet
rekening gehouden met de regionale component. Zo worden de gevolgen van een toename
van de produktie van politiekorpsen per arrondissement geaggregeerd en verdisconteerd.
Bij het gevangeniswezen is geen rekening gehouden met een regionale dimensie. Het
streven om delinquenten zoveel mogelijk in de buurt van hun reguliere woonplaats onder
te brengen vormt in de praktijk geen echte randvoorwaarde (zie § 6.5) en is daarom niet



* *
))) )))

)))))))

)))))))
235

in de simulaties verdisconteerd. 
- Bij het gevangeniswezen leiden de simulaties nog tot de volgende complicatie. Anders

dan bij politie en rechtspraak zal hier de uitbreiding van de produktie niet alleen worden
gerealiseerd door uitbreiding van bestaande instellingen, maar veelal door de bouw van
nieuwe huizen van bewaring of gevangenissen. In de simulaties is daarom verondersteld
dat de gemiddelde kosten per gedetineerde ongewijzigd blijven. De alternatieve
veronderstelling (een vergroting van de bestaande huizen van bewaring) zou overigens
niet tot wezenlijk andere resultaten leiden.

- Een verhoging van de inzet van middelen bij de politie heeft, volgens de in hoofdstuk 4
gepresenteerde analyses, ceteris paribus niet alleen consequenties voor de produktie in de
sfeer van ophelderingen van zware en overige misdrijven, maar ook in de sfeer van rijden
onder invloed en de verwerking van overtredingen. Deze worden, waar relevant, apart
vermeld.

- Alleen voor de omvang van de criminaliteit en de produktie van de politie kon een
simultane schatting worden uitgevoerd (zie § 4.7). Daarom vormen in de analyses steeds
de niet-simultaan geschatte verbanden het uitgangspunt.

Achtereenvolgens zijn de effecten gesimuleerd van de volgende budgetverhogingen.
1. Een verhoging van het budget van de politie, met de bijbehorende consequenties voor de

ophelderingspercentages. Verondersteld is dat het percentage schuldigverklaringen en de
gemiddelde strafmaat ongewijzigd blijven.

2. Een verhoging van het budget van de parketten, met de bijbehorende consequenties voor
het percentage schuldigverklaringen. Verondersteld is dat de gemiddelde strafmaat
ongewijzigd blijft.

3. Een verhoging van het budget van het strafrechtelijk deel van de rechtbanken, met de
bijbehorende consequenties voor het percentage schuldigverklaringen. Verondersteld is
dat de gemiddelde strafmaat ongewijzigd blijft.

4. Een verhoging van het budget van het gevangeniswezen, nodig om een verhoging van de
gegeven gevangenisstraffen op te vangen.

Tabel 7.4 geeft de resultaten. Voor de overzichtelijkheid zijn de budgettaire gevolgen voor
parketten en het strafrechtelijk deel van de gerechten samengevoegd (zie de verticale kolom
met de kop `rechtspraak'). De tabel geeft de gevolgen in termen van kosten van de
onderscheiden producenten en de geschatte effecten op de omvang van de zware en overige
criminaliteit in Nederland. Tevens komen andere effecten, in termen van het percentage extra
afgehandelde WVW-zaken en overtredingen aan de orde. 
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Tabel 7.4 Resultaten simulaties, kosten van diverse maatregelen en effecten (in mln. guldens en procenten)a

extra kosten (mln. gld.) effect op criminaliteit afgehandelde
effect op

politie recht- gev. zwaar overig WVW- overtre-
spraak wezen zaken dingenb

1. verhoging politiebudget 9,1 0,4 0,5 -0,03 -0,07 0,2 0,23 
2. verhoging budget

parketten 0,0 8,5 1,5 -0,14 0,14 0,95 2,99 
3. verhoging budget

gerechten 0,0 1,7 8,3 -0,44 -0,07 1,61 1,68 
4. verhoging budget

gevangeniswezen 0,0 0,0 10,0 -0,49 -0,31 2,03 0,00 

Alle maatregelen genormeerd op een bedrag aan extra kosten van 10 miljoen gulden. De als uitgangspunta

genomen budgetten bedragen 3.631 miljoen gulden bij de politie, 118 miljoen gulden bij de parketten, 86
miljoen gulden voor de strafrechtelijke werkzaamheden van de gerechten en 583 miljoen gulden bij het
gevangeniswezen.
Totaal van parketten en strafrechtelijk deel van rechtbanken en kantongerechten.b

Een verhoging van het politiebudget met 9,1 miljoen gulden en de daaruit resulterende
toename van het aantal ophelderingen brengt, bij gelijkblijvende bestraffingspercentages en
gevangenisstraffen, de noodzaak met zich mee de rechtspraak met 0,4 miljoen gulden en het
gevangeniswezen met 0,5 miljoen gulden uit te breiden. Door de stijging van het
ophelderingspercentage die het gevolg is van een dergelijke maatregel, dalen de zware en de
overige criminaliteit met naar schatting -0,03 respectievelijk -0,07%. Daarnaast maakt de
verhoging van de politiesterkte een verhoging mogelijk van het aantal geconstateerde gevallen
van rijden onder invloed en het aantal afgehandelde overtredingen met 0,42% respectievelijk
0,23%.
Een verhoging van het budget voor de parketten met 8,5 miljoen gulden leidt, bij
gelijkblijvende gevangenisstraffen, tot de noodzaak het budget voor het gevangeniswezen met
1,5 miljoen gulden te verhogen. De door deze maatregel gerealiseerde verhoging van het
bestraffingspercentage lijkt vooral effect te hebben op de zware criminaliteit: deze daalt naar
schatting met 0,14%. Het effect op de overige criminaliteit is per saldo zelfs positief:
+0,14%. Dit komt doordat in de geschatte relaties bij de grootste arrondissementen een
uitbreiding van de inzet van middelen gepaard gaat met een verschuiving van de afhandeling
van misdrijfzaken naar overtredingszaken. Het aantal via transactie of schuldigverklaring van
de rechter afgedane overtredingszaken stijgt dan ook met 3,0%. Daarnaast stijgt het aantal
afgedane WVW-zaken met 1,0%. Deze effecten zullen invloed hebben op het aantal sepots
en/of het stuwmeer (de voorraad) van zaken.
Het beeld van een vergelijkbare verhoging van de middelen bij het strafrechtelijk deel van de
gerechten wijkt hier duidelijk van af. De noodzakelijke uitbreiding van het gevangeniswezen
is in dat geval sterker, omdat de gevolgen in de sfeer van de afhandeling van misdrijven groter
zijn: 1,7 miljoen gulden extra voor de strafrechtspraak bij de gerechten betekent naar
schatting dat 8,3 miljoen gulden extra voor het gevangeniswezen nodig is. In de sfeer van de
afhandeling van overtredingen zijn de effecten daarentegen geringer.
Een verhoging van de gevangenisstraffen en het budget van het gevangeniswezen met
1 miljoen gulden heeft vooral effect op de zware criminaliteit (-0,49%) en in mindere mate op
de overige criminaliteit (-0,31%). Daarnaast kan de hoogte van de gevangenisstraf bij WVW-
zaken met 2,0% toenemen.
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Het moge in het licht van de resultaten van hoofdstuk 2 wellicht verbazen dat de effecten van
een maatregel die gericht is op het verhogen van ophelderingspercentages (uitbreiding van de
politie) geringer zijn dan die van maatregelen in de sfeer van het terugdringen van het aantal
sepots of stijging van de gevangenisstraf. Hoofdstuk 2 liet immers zien dat een verhoging van
het ophelderingspercentage met 1% relatief meer effect had dan een dergelijke verhoging van
bestraffingspercentage of strafmaat (zie § 2.5.5). In tabel 7.4 zijn echter ook de kosten
verdisconteerd die noodzakelijk zijn om effecten in de sfeer van verhoging van
ophelderingspercentages of bestraffing te bereiken. Verhoging van het
ophelderingspercentage is daarbij een relatief zo kostbare maatregel, dat de uiteindelijke
effecten op de criminaliteit per extra bestede gulden geringer zijn.
Dit wil uiteraard niet zeggen dat andersoortige maatregelen die gericht zijn op verhoging van
het ophelderingspercentage, bijvoorbeeld door de doelmatigheid van de politie te verhogen,
geen belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van de criminaliteit. 
7.4 Kosten-batenanalyse: uitgangspunten

7.4.1 Inleiding

De voorgaande paragraaf gaf een beeld van de kosten en effecten van diverse mogelijke
maatregelen op het gebied van criminaliteitsbestrijding. Daarbij zijn de effecten vermeld in
termen van geschatte veranderingen in de omvang van de criminaliteit van verschillende
typen. Een volledige kosten-batenanalyse vereist een volledige waardering van deze
veranderingen, in termen van geld. 
In termen van figuur 7.1 en formule 2.2 vereist een dergelijke waardering kennis van de
relatie tussen de omvang van de criminaliteit en de daardoor geleden maatschappelijke
schade. Wanneer deze kennis zou bestaan zou de reductie van de maatschappelijke schade als
gevolg van de reductie in criminaliteit kunnen worden opgevoerd aan de batenzijde van de
diverse maatregelen. Deze baten zouden dan vervolgens met de kosten, in termen van de extra
benodigde inzet van middelen, kunnen worden vergeleken.
De volgende subparagrafen behandelen achtereenvolgens de problemen bij de vertaling van
effecten in baten en enkele voorbeelden van kosten-batenanalyses in de literatuur.

7.4.2 Waardering van effecten

De maatschappelijke schade door criminaliteit kent vele dimensies. Te denken valt aan de
volgende negatieve effecten.
- De effecten van criminaliteit op het nationaal vermogensbezit en de verdeling daarvan.

Bij vernielingen en verkeersongevallen is sprake van een verlies aan maatschappelijk
vermogen ter waarde van de geleden schade. Bij vermogensmisdrijven is deels slechts
sprake van een overheveling van vermogen van slachtoffer naar dader en eventueel heler
of tweedehandskoper. Wanneer het slachtoffer is verzekerd tegen het misdrijf, is sprake
van overheveling (een `transfer') van vermogen van de premiebetalers naar de dader/heler.
Bij misdrijven in de vermogenssfeer kan ook sprake zijn van directe maatschappelijke
schade (b.v. vernieling van fietsslot of ruit). Tevens is er sprake van maatschappelijke
schade als het gestolen goed voor het slachtoffer meer waarde heeft dan voor de dader
(erfgoederen bijvoorbeeld).

- De kosten die potentiële slachtoffers maken om misdrijven te voorkomen. Daaronder
vallen in de eerste plaats de kosten van beveiligingsmaatregelen, zoals het kopen van
sloten en het inhuren van particuliere beveiligingsbeambten. Onder deze kosten vallen
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ook de immateriële kosten die gemaakt worden doordat goederen niet worden
aangeschaft, omdat `ze toch maar worden gestolen' (een autoradio bijvoorbeeld). In
economische termen is sprake van `schaduwprijzen' van goederen boven de marktprijs,
omdat die goederen een dankbaar object voor dieven of inbrekers vormen. In gelijke
termen als bij belastingheffing kan hierbij sprake zijn van een `excess burden', een
nutsverlies voor de consument waar elders in de maatschappij geen baten tegenover staan
(Musgrave en Musgrave 1984: 294).

- Kosten van geweldsmisdrijven, in termen van verlies aan psychisch en lichamelijk
welzijn.

- De kosten die daders maken om misdrijven te plegen, zoals de kosten van
inbrekersgereedschap.

- Negatieve externe effecten van criminaliteit. Te denken valt aan immateriële kosten, in
termen van frustratie en angstgevoelens en de invloed daarvan op gedrag (b.v. in de vorm
van het 's avonds vermijden van bepaalde plekken) en de afnemende gebruikswaarde van
collectieve voorzieningen bij vernieling en diefstal (zoals kapotte tramhokjes en
telefooncellen).

Het zal duidelijk zijn dat geen van deze aspecten zonder problemen in financiële termen kan
worden vertaald. Aanknopingspunten in de literatuur op dit gebied komen hier aan de orde.

Stigler (1970) stelt, in reactie op Beckers concept van een `social value of the gain to
offenders', dat de opbrengst voor de crimineel door de maatschappij als `illegaal' is
gebrandmerkt en daarom voor de maatschappij geen positieve waarde mag hebben. Dit
betekent dat bij diefstal de volledige waarde van de transfer als maatschappelijke schade moet
worden aangemerkt. 
Lind en Lipsky (1971) en Phillips en Votey (1981: 53) voeren aan dat er bij transfers schade
ontstaat doordat het gestolen goed door de dader niet voor de volledige waarde kan worden
verkocht. Tegen dit argument valt in te brengen dat het verschil ten goede komt aan de heler
of koper van het gestolen goed.
Tullock (1966-1967) stelt dat diefstal moet worden gezien als een `contested transfer'. Zowel
dader als slachtoffer besteden middelen om de ruil te betwisten. De dief had zijn tijd en
middelen kunnen besteden om legaal te verdienen; aan de marge besteedt hij evenveel aan tijd
en middelen als de opbrengst van de diefstal bedraagt. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor
de slachtoffers: deze nemen zoveel voorzorgsmaatregelen dat aan de marge opbrengst (in
termen van voorkómen diefstallen) en kosten gelijk zijn. Volgens deze redenering is de
negatieve waardering van een diefstal twee of drie maal het gestolen bedrag. Daarbij wordt er
overigens van afgezien dat er voor de dader een potentieel verlies aan de diefstal (via de kans
op bestraffing) kleeft; tevens is impliciet sprake van risico-neutraal gedrag.

Deze benaderingen geven al helemaal geen oplossing voor de waardering van andere typen
misdrijven, bijvoorbeeld van levensbedreigende aard. Ook daarbij zijn in principe
waarderingsmaatstaven te verzinnen. Deze zijn in het algemeen gebaseerd op een waardering
van de door slachtoffers opgelopen schade of de waardering van de ernst van misdrijven door
politie- of justitie-autoriteiten.
Gezondheidszorgeconomen hebben getracht de gevolgen van een verhoogd of verlaagd
overlijdensrisico of kans op letsel te waarderen (zie Mooney 1977; Viscusi 1993). Shoup en
Mehay (1972) construeerden een waarderingsschaal op grond van gegevens uit Californië. De
door het slachtoffer gemiddeld geleden schade schatten zij bij inbraak (`burglary') op $ 390,
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bij bedreiging (`assault') op $ 200 en bij doodslag (`homicide') op $ 93.000. De schatting bij
geweldsmisdrijven is daarbij de optelsom van medische kosten en het verlies aan inkomsten.
Een andere waarderingsmethode is gebaseerd op de hoogte van smartegelden die door rechters
aan slachtoffers worden toegewezen (Phillips en Votey 1981). Deze waarderingen van door
slachtoffers geleden schade worden ook als indicatie voor de maatschappelijke schade gezien.

Een door Anderson (1974) aangegeven benadering is om potentiële slachtoffers te vragen
hoeveel zij bereid zijn te betalen om een misdrijf te ontlopen. Het is echter bekend dat
antwoorden op dit type vrijblijvende vragen over deels moeilijk voorstelbare gebeurtenissen
beperkte waarde hebben (vgl. Pyle 1983: 179).7

Nog een andere benadering is het ordenen van misdrijven naar ernst op basis van de mening
van experts (b.v. Sellin en Wolfgang 1964). Combinatie van deze schaal met een aantal
schattingen van het schadebedrag voor slachtoffers bracht Phillips en Votey (1981) voor
1979 op een schadebedrag van ruim $ 350.000 voor moord, bijna $ 1.600 voor een
mishandeling waarbij het slachtoffer niet in het ziekenhuis hoeft te worden opgenomen en
ruim $ 900 voor inbraak. Volgens de door Phillips en Votey gelegde relatie correspondeert
een vertienvoudiging van een gestolen bedrag met ruim een verdubbeling op de ernstschaal
van Sellin en Wolfgang.8

Anderson (1974) vermeldt de resultaten van een enquête onder Engelse politieagenten,
waarbij dezen werd gevraagd hoeveel relatieve waarde ze hechten aan het voorkómen van
diefstallen van verschillende geldbedragen. Evenals in de maatstaven van Sellin en Wolfgang
blijkt deze waardering relatief minder snel op te lopen dan het betrokken geldbedrag. Zo werd
een diefstal (`larceny') van £ 1.000 slechts bijna vier maal hoger gewaardeerd dan een diefstal
van £ 10.

Cohen (1988) maakt voor de Verenigde Staten een schatting van de schade die slachtoffers
van diverse typen misdrijven gemiddeld en in totaal lijden. Daarbij combineert hij het directe
financiële verlies, het (als gevolg van inkomensderving e.d.) geleden indirecte verlies, een
waardering van de psychische schade (`geleden pijn en angst') en een waardering van een
eventuele dodelijke afloop. De waardering van de psychische schade is daarbij gebaseerd op
door rechters en jury's toegekende vergoedingen bij aansprakelijkheid voor verwondingen.
Cohen schat zodoende in 1985 de totale schade bij de gemiddelde inbraak (`burglary') op
bijna $ 1.400, waarvan ruim $ 900 aan directe schade. Bij de gemiddelde bedreiging
(`assault') is dit ruim $ 12.000, waarvan $ 5.000 psychische schade en bijna $ 7.000
overlijdensrisico.

Andere studies trachten de negatieve waardering van criminaliteit door burgers af te leiden uit
de verschillen in waardering van vaste activa tussen gebieden met hoge en lage criminaliteit
(Thaler 1978; Hellman en Naroff 1979). Deze procedure kent niet alleen methodologische
problemen, maar maakt in het algemeen ook geen specifieke schattingen van de schade per
type misdrijf mogelijk.

Waldfogel (1993) schat de waardering door justitiële autoriteiten van de ernst van misdrijven
op indirecte wijze, namelijk uit de hoogte van de gemiddelde opgelegde gevangenisstraffen.
Deze auteur gaat daarbij uit van een benadering à la Becker (zie § 2.2.2). Hij beschouwt de
kans op bestraffing (de strafkans) per type misdrijf i gegeven (=p ) en veronderstelt dat eri
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(7.1)

(7.2)

(7.3)

geen onderliggende relaties zijn tussen verschillende typen misdrijven. Tevens ziet hij af van
bestraffing in de vorm van boetes. De totale maatschappelijke kosten L  van misdrijven vani

type i zijn dan (vergelijk formule (2.2)) de som van de maatschappelijke schade D  als gevolgi

van criminaliteit C  en de kosten van insluiting: i

met: D - maatschappelijke schade als functie van omvang criminaliteit vani

type i
C - omvang criminaliteit van type ii

b - (constant veronderstelde) marginale kosten van executering van
gevangenisstraf

p - kans op bestraffing per misdrijf van type ii

G - gemiddelde hoogte van gevangenisstraf voor misdrijf van type i.i

Wanneer de justitiële autoriteiten nu, gegeven de strafkans, de gevangenisstraf zo kiezen dat
de totale maatschappelijke kosten minimaal zijn, dan volgt uit de eerste-ordevoorwaarde dat:

Hieruit kan de door de justitiële autoriteiten impliciet gehanteerde waardering van de
maatschappelijke schade per misdrijf van type i worden afgeleid:

met: E - elasticiteit van criminaliteit voor gevangenisstraf.i

Waldfogel schat op deze manier de impliciete waardering die de Amerikaanse justitie heeft
van de maatschappelijke schade van een moord op bijna $ 330.000, van bedreiging op $ 186
en van inbraak op $ 48. Deze schattingen liggen in absolute zin aanzienlijk lager dan de
eerder genoemde van Cohen. De verhoudingen stemmen wel overeen.
Waldfogel constateert tevens dat de relatieve verschillen tussen de gemiddelde
gevangenisstraffen voor verschillende typen misdrijven aanzienlijk kleiner zijn dan de
verschillen in waardering van maatschappelijke schade. Daarbij maakt het minder uit hoe
deze laatste precies is gemeten. Zo wordt een moord gemiddeld minder dan achtmaal zo
zwaar bestraft als een autodiefstal, terwijl de maatschappelijke schade 600 tot 900 maal zo
hoog ligt.
De reden van deze afwijking tussen (met de veroorzaakte maatschappelijke schade)
`proportionele' en feitelijke straffen, kan binnen het gehanteerde model gelegen zijn in
verschillen in (door de justitiële autoriteiten gepercipieerde) strafelasticiteiten en in
verschillen in strafkans. Voor zover zwaardere misdrijven een hogere strafkans en een lagere
strafelasticiteit kennen, zullen verschillen in optimale strafmaat relatief kleiner zijn dan die in
proportionele strafmaat. Daarnaast kunnen andere overwegingen een rol spelen bij de
bepaling van de strafmaat. Te denken valt aan vergelding, verzwarende omstandigheden
(zoals recidive) of verzachtende omstandigheden.

7.4.3 Enige voorbeelden van kosten-batenanalyses 

Voorbeelden van kosten-effectiviteits- of kosten-batenanalyses van het gehele systeem van
politie en justitie zijn moeilijk te vinden (Pyle 1983: 181). De meest integrale analyse is die
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van Phillips en Votey (1981: 262-287). Zij nemen verschillende delen van het systeem van
politie en justitie in beschouwing en gaan in op de relatieve effectiviteit of baten van
verschillende vormen van criminaliteitsbestrijding. Daartoe schatten zij een simultaan model
over verschillende Amerikaanse staten, waarin een relatie tussen criminaliteit, pakkans en
strafmaat wordt gecombineerd met produktiefuncties van pakkans en strafmaat. Hun
schattingen suggereren dat een verhoging van de strafkans kosteneffectiever is dan een
verlenging van de gevangenisstraf. Daarnaast concluderen zij echter dat verlenging van
gevangenisstraffen voor `professionele criminelen' een gunstige kosten-batenverhouding kan
opleveren.
In een ander model stellen Phillips en Votey (1981: 223-233) de afweging tussen de
bestrijding van doodslag (homicide) en andere misdrijven centraal. Hierbij combineren zij een
relatie tussen criminaliteit, achtergrondfactoren en pakkans (voor doodslag en overige
misdrijven afzonderlijk) met een produktiefunctie van ophelderingen van doodslag en andere
misdrijven (zie ook de bespreking van hun produktieanalyses in § 4.3.1). Zij concluderen uit
de schattingsresultaten en een waardering van de maatschappelijke schade van doodslag en
andere misdrijven dat politie en justitie relatief te weinig middelen inzetten voor de
vervolging en bestraffing van doodslag.

De meeste andere modellen die ten grondslag liggen aan kosten-effectiviteits- of
kosten-batenanalyses, zijn partieel. De meeste analyses hebben betrekking op de politie of op
specifieke opsporings- of vervolgingsactiviteiten.9

Swimmer (1974) schatte welk effect een verhoging van de inzet van middelen bij de politie
zou hebben op de geregistreerde criminaliteit voor steden met een hoog, gemiddeld of laag
criminaliteitsniveau. Te zamen met een waardering van de maatschappelijke schade door
verschillende typen misdrijven berekende hij de verhouding tussen baten en kosten van de
inzet van extra middelen voor de politie voor de verschillende groepen steden. Hij vond een
verhouding van 0,45 voor steden met lage criminaliteit, 0,75 voor steden met gemiddelde
criminaliteit en 1,05 voor steden met hoge criminaliteit. De interpretatie van dit resultaat
hangt echter af van de kenmerken van de produktiestructuur van de politie in zijn totaliteit.
Wanneer de produktie op het gebied van criminaliteit (opsporing, preventie) los (`nonjoint')
kan worden gezien van produktie op gebieden van verkeer en hulpverlening, zou slechts het
met criminaliteitsbestrijding gemoeide deel van de politiekosten in de beschouwing moeten
worden betrokken. Dan zouden hiervoor genoemde ratio's hoger uitvallen. Wanneer de
produktie op het gebied van criminaliteit niet los kan worden gezien van de overige
produkten, zou een volledige kosten-batenanalyse ook een waardering van de baten van die
andere produkten vereisen (zie ook Pyle 1983: 182-3).
Voorbeelden van kosten-effectiviteits- of kosten-batenanalyses op deelterreinen zijn Thurow
en Rappoport (1969), over de controle op arbeidswetgeving, en Landes (1978), over de
invoering van verplichte passagiers- en bagagecontroles op luchthavens en de effecten
daarvan op vliegtuigkapingen. Shoup (1973) onderzocht de kosteneffectiviteit van
verschillende vormen en intensiteit van verkeerspatrouilles aan de hand van experimenten bij
de politie in Los Angeles. De effecten op het aantal verkeersongevallen werden geschat en
gecombineerd met een waardering van de schade (aan materieel en levens) per
verkeersongeval. Een waardering van effecten in termen van reistijden werd niet bij de baten
betrokken. Geen van de onderzochte veranderingen (toe- of afname) in inzet van agenten bij
patrouilles bleek een duidelijk gunstige baten-kostenverhouding op te leveren (Shoup 1973:
48).
Vaak wordt het belang benadrukt van `meer agenten op straat'. De positieve effecten daarvan
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zouden niet alleen bestaan uit verminderde gevoelens van onveiligheid, maar ook een
werkelijke preventie van criminaliteit behelzen. In dit verband is een kosten-
effectiviteitsanalyse van Blumstein (1971) interessant. Op basis van analyses van
werkmethoden en schattingen op de werkvloer van de politie van Los Angeles, schatte hij de
te bereiken verkorting van de tijd die de politie nodig had om te reageren op meldingen van
burgers. Daarbij bleek automatisering bij het centrale meldpunt effectiever dan het versterken
van de personeelsinzet bij de telefooncentrale. Dit laatste bleek echter op zijn beurt effectiever
dan het uitvoeren van extra patrouilles.

7.5 Kosten-batenanalyse: uitwerking

7.5.1 Gehanteerde waardering

Uit het voorgaande blijkt dat een volledige waardering van de maatschappelijke schade van
misdrijven problematisch is. De verschillende denkbare maatstaven zijn beperkt of voor
discussie vatbaar.
Naar een volledige kosten-batenanalyse wordt hier dan ook niet gestreefd. Wel wordt als
eerste aanzet tot zo'n analyse de maatschappelijke schade per type misdrijf benaderd. Met
behulp daarvan kunnen de eerder in tabel 7.4 vermelde effecten op de criminaliteit worden
vertaald in een vermindering van de maatschappelijke schade en daarmee in batentermen.
Confrontatie met de kosten van de maatregelen geeft dan een schatting van de
baten-kostenverhouding.
De maatschappelijke schade wordt als volgt per type misdrijf benaderd.
1. Bij vernielingen, de twee typen vermogensmisdrijven en de WVW-misdrijven wordt een

schatting van de gemiddelde som van schade en gestolen bedrag als uitgangspunt
genomen voor de per misdrijf geleden maatschappelijke schade. Deze bedragen zijn door
het CBS geschat op basis van drie slachtofferenquêtes (ESM'88, '90 en '92) (Kester
1994).

2. De schade door andere typen criminaliteit (geweldsmisdrijven en overige
WvS-misdrijven) wordt herleid tot die van gekwalificeerde diefstallen; dit gebeurt aan de
hand van de verhouding van de gemiddelde strafmaat per type tot de gemiddelde
strafmaat van gekwalificeerde diefstallen. Deze verhoudingen in strafmaat worden hier
dus opnieuw (vergelijk hoofdstukken 4 en 5) gezien als een maatstaf van de verhoudingen
in de (maatschappelijke) waardering van de ernst van misdrijven. Bij deze waardering
passen echter de in paragraaf 7.4.2 genoemde kanttekeningen van Waldfogel (1993):
mogelijk worden de verschillen in ernst tussen verschillende typen misdrijven erdoor
onderschat.

3. Naast een `enge' schatting op basis van de geregistreerde criminaliteit staat een ruime
schatting. In deze laatste is ook het `dark number' van verschillende typen misdrijven
verdisconteerd. Met andere woorden: ook de niet bij de politie geregistreerde criminaliteit
is hierin betrokken. Bij de ruime schatting wordt verondersteld dat een bereikte reductie
in de criminaliteit zowel betrekking heeft op de door de politie geregistreerde als op de
niet door de politie geregistreerde criminaliteit. 

Tabel 7.5 geeft allereerst voor vernielingen, vermogensmisdrijven en WVW-misdrijven een
schatting van het gemiddelde gestolen en/of schadebedrag per misdrijf, waarvan door de
politie proces-verbaal is opgemaakt. Deze cijfers zijn gebaseerd op de slachtofferenquête
onder particulieren. Systematische cijfers over de gemiddelde schadebedragen bij criminaliteit
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onder bedrijven zijn niet beschikbaar. Dit kan met name invloed hebben op de schattingen
rond vermogensmisdrijven en vandalisme.
De volgende regel geeft de gemiddelde strafmaat, gegeven bestraffing, voor de verschillende
typen delicten. Daarbij zijn, evenals in eerdere hoofdstukken, gevangenisstraffen vertaald in
geldswaarden volgens de rechterlijke omrekeningssleutel: een dag gevangenisstraf staat
daarbij gelijk aan 50 gulden. De derde regel geeft de waarderingsmaatstaf die is gehanteerd
in de hierna volgende aanzet tot een kosten-batenanalyse. Deze waarderingsmaatstaf is voor
misdrijven waarvan een rechtstreeks gestolen en/of schadebedrag bekend was gelijk aan dat
bedrag (zie eerste regel).
Op basis van de vorenstaande benadering van Waldfogel kan worden afgeleid welke
impliciete waardering de justitiële autoriteiten toekennen aan de maatschappelijke schade.
Deze wordt in de vierde regel vermeld, maar verder niet in de berekeningen gebruikt. De
vijfde regel vermeldt het aantal door de politie geregistreerde misdrijven. De zesde regel
geeft nu de enge schatting van de totale maatschappelijke schade, berekend aan de hand van
de eerder onder punt 1 en 2 genoemde veronderstellingen. 
Een schatting van het `dark number' (het percentage niet door de politie geregistreerde
misdrijven) is te vinden in de zevende regel. Vervolgens wordt in de achtste regel de
waardering van de maatschappelijke schade per (al dan niet geregistreerd) misdrijf gegeven.
Gecombineerd leveren deze cijfers een ruime schatting van de maatschappelijke schade door
de zes onderscheiden typen misdrijven (laatste regel).
Bij de overige WvS-misdrijven is, bij afwezigheid van betrouwbare gegevens over het dark
number en een betrouwbare waarderingsmaatstaf, de ruime schatting gelijk gesteld aan de
enge schatting. Het zij benadrukt dat een aantal schattingen met zoveel onzekerheden is
omgeven, dat de resultaten slechts indicatieve waarde hebben.

Tabel 7.5 Maatschappelijke schade door criminaliteit, ruwe schattingen, 1990 

gewelds- vernie- gekwal. eenv. overig, overig,
misdrijven lingen diefstal diefstal WvS WVW

gestolen/schade bedrag per
geregistreerd misdrijf  (x 1.000a

gld.) . 2,2 3,0 0,7 . 1,8
gemiddelde strafmaat bij straf
(x 1.000 gld.) 7,6 0,5 2,7 0,5 2,6 0,5
gekozen waarderingsmaatstaf
maatsch. schade 8,6 2,2 3,0 0,7 2,9 1,8
impliciete schadewaardering
justitie
(x 1.000 gld.) 38,1 0,4 1,0 0,3 16,7 0,5
aantal geregistreerde misdrijven
(x 1.000) 53 124 442 385 31 40
totaal schadebedrag, eng (x mrd.
gld.) 0,5 0,3 1,3 0,3 0,1 0,1
`dark number' (%) 92 86 28 69 0 75a

gestolen/schade bedrag per
misdrijfa

(x 1.000 gld.) 3,2 0,6 2,4 0,3 2,9 0,9
totaal schadebedrag, ruim (x mrd.
gld.) 2,1 0,5 1,5 0,4 0,1 0,1

Volgens slachtofferenquêtes particuliere slachtoffers ESM'88, 90 en '92 (CBS-bewerking).a
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Het geschatte schadebedrag per door de politie geregistreerd misdrijf (regel 1) varieert van
700 gulden bij eenvoudige diefstallen tot circa 3.000 gulden bij gekwalificeerde diefstallen.10

Deze bedragen omvatten in principe zowel de waarde van gestolen goed als bij het misdrijf
ontstane schade.  Boorsma en Crijns (1993) vinden op basis van gegevens uit processen-11

verbaal en van verzekeringsmaatschappijen ruwweg vergelijkbare bedragen.
Het in de aangehaalde literatuur gesignaleerde verschijnsel dat de straffen (zie regel 2)
gemiddeld minder ver uiteenlopen dan de schadebedragen, doet zich niet duidelijk voor bij de
vier in dit opzicht te vergelijken typen misdrijven. De gekozen waarderingsmaatstaf weegt
geregistreerde geweldsmisdrijven ruim drie maal zwaarder dan gekwalificeerde diefstallen,
terwijl eenvoudige diefstallen het minste gewicht krijgen. De schatting van de impliciet door
de justitiële autoriteiten gehanteerde schadebedragen laat duidelijk grotere relatieve
verschillen zien dan de strafmaat op zich. Het impliciete schadebedrag bij geweldsmisdrijven
is 38 maal hoger dan bij gekwalificeerde diefstallen. Tevens blijken gekwalificeerde
diefstallen impliciet een factor 3 ernstiger te worden gewaardeerd dan eenvoudige diefstallen,
terwijl het schadebedrag voor het slachtoffer een factor 4 à 5 hoger is.
De enge schatting van de schade door criminaliteit levert een bedrag op van circa 2,6 miljard
gulden. Het grootste deel daarvan (1,6 miljard) komt op rekening van diefstallen. De ruime
schatting komt uit op circa 4,7 miljard gulden. In dit bedrag spelen ook geweldsmisdrijven
een substantiële rol. Van Dijk (1984) schatte, op enigszins andere wijze, eveneens de schade
als gevolg van criminaliteit en kwam voor de vergelijkbare groep misdrijven (de `klassieke'
criminaliteit) voor het jaar 1983 uit op circa 4 miljard gulden. In dat bedrag was overigens bij
geweldsmisdrijven en overige WvS-misdrijven slechts de aantoonbare financiële schade
verdisconteerd.
Deze bedragen mogen, ook binnen de grenzen van de gehanteerde waarderingsmethode, niet
worden opgevat als een schatting van de totale maatschappelijke schade door criminaliteit in
Nederland. Delicten als belastingontduiking, misbruik van sociale voorzieningen,
milieucriminaliteit en niet-materiële gevolgen van rijden onder invloed komen hierin niet tot
uiting.
Evenmin zijn de kosten van opsporing en bestraffing, ofwel van delen van politie en justitie
(zie tabel 1.2), hierin betrokken. Deze kosten behoren in ruime zin wel tot de
maatschappelijke kosten van criminaliteit. In de opstelling van deze paragraaf horen zij echter
niet thuis, omdat het hier juist gaat om de maatschappelijke kosten van criminaliteit anders
dan de kosten van de inzet van middelen om haar te bestrijden. Deze maatschappelijke kosten
bepalen dan de baten die uitgaan van een gerealiseerde vermindering van de criminaliteit. Bij
de volgende kosten-batenanalyse komt deze inzet van middelen wel expliciet aan de orde,
maar dan aan de kant van de kosten.

7.5.2 Kosten en baten van gesimuleerde maatregelen 

Tabel 7.6 geeft nu de in tabel 7.4 gesimuleerde varianten opnieuw weer, waarbij de effecten
in de vorm van reductie van criminaliteit op de zojuist beschreven wijze in `baten' zijn
vertaald. De varianten zijn in termen van extra kosten vergelijkbaar: het gaat steeds om een
uitbreiding van het totale budget voor politie en justitie van 10 miljoen gulden. Daarom
geven de verschillen in baten aanwijzing voor verschillen in de verhouding tussen kosten en
baten. In het verlengde van de enge en ruime schattingen uit tabel 7.5 wordt een enge en
ruime schatting van de baten vermeld. 
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Tabel 7.6 Resultaten simulaties, baten van inzet van 10 miljoen gulden extra in verschillende richtingen

extra kosten (mln. gld.) baten (mln. gld.)

eng ruim

verhoging budget politie 10 1,2 2,3
verhoging budget parketten 10 1,7 2,9
verhoging budget gerechten 10 7,5 12,5
verhoging budget
gevangeniswezen 10 9,0 11,8

De uitkomsten liggen in het verlengde van die van tabel 7.4. Een verhoging van
gevangenisstraffen en een daarbij behorende verhoging van het budget voor het
gevangeniswezen leveren de gunstigste verhouding van baten en kosten op. De baten van
deze maatregel liggen circa 0,9 (enge variant) tot 1,2 maal (ruime variant) zo hoog als de
kosten. Bij een uitbreiding van de strafrechtspraak bij de gerechten ligt de
baten-kostenverhouding nauwelijks ongunstiger (0,8 tot 1,2). Bij de andere twee maatregelen
wegen de aldus gekwantificeerde baten in de enge variant niet op tegen de kosten. Het meest
pregnant is dit bij een uitbreiding van het politiebudget: de baten-kostenverhouding ligt
hierbij tussen 0,1 en 0,2. De baten-kostenverhouding van het terugdringen van het aantal
sepots door een uitbreiding van de parketten ligt iets hoger: 0,2-0,3. Ook in Van Tulder
(1986a) bleken maatregelen in de sfeer van het terugdringen van de sepots een gunstiger
baten-kostenverhouding op te leveren dan een uitbreiding van de politie.

7.6 Samenvatting en conclusies 

Dit hoofdstuk combineert de eerder in deze studie gepresenteerde schattingen van de relaties
tussen criminaliteit, pakkans en strafmaat met die van de produktiestructuur van politie,
rechtspraak en gevangeniswezen. Dit leidt tot inzicht in de effecten van diverse
beleidsmaatregelen in de sfeer van criminaliteitsbestrijding. Daarbij komt de samenhang
tussen de inzet van middelen bij diverse onderdelen van de strafrechtelijke keten expliciet aan
de orde.
Eerst zijn op basis van de analyses per deelterrein enige simulaties verricht. Verhoging van
ophelderingspercentages leidt tot een vermindering van criminaliteit. Dit geldt voor alle zes
onderscheiden typen misdrijven, dus ook voor geweldsmisdrijven. Wanneer de
ophelderingspercentages in gemeenten waar deze nu relatief laag liggen, zouden worden
opgetrokken naar het gemiddelde, zou dit met name gunstige effecten hebben op
geweldscriminaliteit, gekwalificeerde diefstallen en WVW-criminaliteit. Een verhoging van
de insluitingsfractie heeft in het algemeen een geringer effect. Relatief het grootste effect
treedt op bij gekwalificeerde diefstallen.
Een toename van de middelen van de politie over de hele linie met 1% doet, bij
gelijkblijvende geregistreerde criminaliteit, het aantal ophelderingen van zware en overige
criminaliteit met circa 0,3% stijgen. De toename van de produktie bij de overige produkttypen
is relatief sterker. Voor zover de produktiestructuur van de regionale korpsen na de
reorganisatie vergelijkbaar is met de oude grotere korpsen van gemeentepolitie, zijn geen
positieve effecten te verwachten van de reorganisatie op de produktiviteit van de politie.
Integendeel, de simulaties doen een daling verwachten van de totale produktie met 5% à 8%.
Het aantal ophelderingen van zware criminaliteit daalt zelfs met 11%. Herallocatie van
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middelen van kleine naar grotere korpsen heeft daarentegen enig positief effect op de
produktiviteit.
Een toename van de middelen van de parketten of het strafrechtelijk deel van de gerechten
met 1% doet de produktie, in termen van door de rechter of via een transactie afgehandelde
misdrijven en overtredingen, met 0,2% respectievelijk 0,8% stijgen. Bij substitutie van
middelen van gerechten naar parketten neemt de produktie van zowel misdrijfzaken als
overtredingszaken af.
Een toename van de personele of materiële middelen van huizen van bewaring met 1% kan
de produktie (het aantal ingeslotenen) met 0,9% respectievelijk 0,1% doen toenemen.

Combinatie van de resultaten van de analyses per hoofdstuk maakt een
kosten-effectiviteitsanalyse van verschillende vormen van criminaliteitsbestrijding mogelijk.
Een verhoging van het politiebudget met 9,1 miljoen gulden en de daaruit resulterende
toename van het aantal ophelderingen brengt, bij gelijkblijvende bestraffingspercentages en
gevangenisstraffen, de noodzaak met zich mee de rechtspraak met 0,4 miljoen gulden en het
gevangeniswezen met 0,5 miljoen gulden uit te breiden. Door de stijging van het
ophelderingspercentage die het gevolg is van een dergelijke maatregel, dalen de zware en de
overige criminaliteit met naar schatting 0,03 en 0,07%.
Een verhoging van het budget voor de parketten met 8,5 miljoen gulden leidt, bij
gelijkblijvende gevangenisstraffen, tot de noodzaak het budget voor het gevangeniswezen met
1,5 miljoen gulden te verhogen. De door deze maatregel gerealiseerde verhoging van het
bestraffingspercentage lijkt vooral effect te hebben op de zware criminaliteit: deze daalt naar
schatting met 0,14%, de overige criminaliteit stijgt echter, doordat grotere parketten de
produktie verschuiven van misdrijfzaken naar overtredingszaken. Het beeld van een
vergelijkbare verhoging van de middelen bij het strafrechtelijk deel van de gerechten wijkt
hier duidelijk van af. Een uitbreiding van de strafrechtspraak bij de gerechten van 1,7 miljoen
gulden extra betekent naar schatting dat 8,3 miljoen gulden extra voor het gevangeniswezen
nodig is. De zware en overige criminaliteit dalen naar schatting met 0,44% en 0,07%. Een
verhoging van de gevangenisstraffen en het budget van het gevangeniswezen met 1
miljoen gulden heeft een duidelijk effect op de zware criminaliteit (-0,49%) en in mindere
mate op de overige criminaliteit (-0,31%).

Een kosten-batenanalyse vereist waardering van effecten in financiële termen. In het geval
van een kosten-batenanalyse van diverse vormen van criminaliteitsbestrijding betekent dit dus
een waardering van de bereikte reductie van criminaliteit. Een dergelijke waardering is
problematisch, gezien de verschillende dimensies van de maatschappelijke schade als gevolg
van criminaliteit. Enkele aspecten daarvan passeren in dit hoofdstuk de revue.
Als eerste aanzet tot een kosten-batenanalyse vormen bij vermogensmisdrijven, vernielingen
en WVW-misdrijven schattingen van de gemiddelde schade voor het slachtoffer het
uitgangspunt van een waardering van de maatschappelijke schade per misdrijf. Daarmee
geven zij een maatstaf voor de baten van een vermindering van criminaliteit. Bij de overige
typen misdrijven wordt het uitgangspunt gevormd door de gemiddelde strafmaat ten opzichte
van die bij gekwalificeerde misdrijven, als indicatie voor de maatschappelijke waardering van
de relatieve ernst. Slachtofferloze delicten zijn niet in de analyse betrokken.
De gevolgen van een uitbreiding van de middelen in vier richtingen zijn onderzocht: bij de
politie, bij de parketten, bij de strafrechtelijke werkzaamheden van de gerechten en bij het
gevangeniswezen. Bij een uitbreiding van de politie of de parketten wegen de aldus
gekwantificeerde baten niet of nauwelijks op tegen de kosten. De schatting van het absolute
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niveau van de baten is echter met zodanige onzekerheden omgeven, dat het zinvoller lijkt de
relatieve en niet de absolute baten-kostenverhoudingen te vergelijken.
Een uitbreiding van het politiebudget komt dan als slechtste uit de bus: de baten/kosten-
verhouding ligt hierbij rond 0,1 à 0,2. De baten-kostenverhouding van het terugdringen van
het aantal sepots via een uitbreiding van de parketten ligt iets gunstiger: 0,2 à 0,3. De
baten-kostenverhouding van een uitbreiding van de strafrechtspraak bij de gerechten of van
het gevangeniswezen ligt aanzienlijk gunstiger: 0,8 à 1,2. 

De belangrijkste conclusies op basis van deze resultaten zijn de volgende.
- Een extra toekenning van middelen aan onderdelen van de `strafrechtelijke keten' is bij de

huidige produktiestructuur kosteneffectiever naarmate zij verder in het systeem
plaatsvindt. Dit ondanks het feit dat een verhoging van het ophelderingspercentage van
1% (een taak voor de politie) meer effect heeft op de criminaliteit dan een verhoging van
de gevangenisstraf met 1%. Het eerste blijkt bij de gegeven produktiestructuur
aanzienlijk kostbaarder te zijn, waardoor per saldo de kosten-batenverhouding van het
laatste gunstiger uitvalt.

- De reorganisatie van de politie zal de doelmatigheid van de politie niet bevorderen, als de
nieuwe korpsen nadelige effecten van schaalvergroting in de sfeer van bureaucratisering
en lange communicatielijnen niet beter weten tegen te gaan dan de voormalige grote
korpsen van gemeentepolitie.
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Daarbij wordt ervan uitgegaan dat verlenging van de tijd tussen vonnis en uitvoering van straf niet wenselijk wordt1

geacht. 
In hoofdstuk 3 van deze studie bleek een aanzienlijke variatie in produktiviteit als gevolg van verschillen in2

schaalgrootte. Uit Goudriaan et al. 1989: 169-172) blijkt dat ook los daarvan sprake is van grote verschillen in
produktiviteit tussen politiekorpsen.
Gezien de stabiliteit van de gevonden relaties (zie tabel 2.5) is de keuze van het jaar niet zo belangrijk.3

Deze effecten kunnen enigszins afwijken van de in tabel 2.8 vermelde afschrikkings- en insluitingselasticiteiten. De4

elasticiteiten in tabel 2.8 zijn berekend voor de gemiddelde gemeente en hebben betrekking op de criminaliteit per
1.000 inwoners. De hier gesimuleerde effecten zijn in termen van het totaal aantal misdrijven over de 148 in de
analyse betrokken gemeenten.
Een ander verschil is dat de effecten nu zijn gesimuleerd op het niveau van individuele gemeenten en vervolgens zijn5

opgeteld. De effecten in tabel 2.8 zijn berekend rondom het gemiddelde van de waarnemingen.
Zie bijvoorbeeld NRC-Handelsblad van 4 januari 1994: `Politie-lobby zet Den Haag onder druk.'6

Zo is uit de literatuur bekend dat `zeg-gedrag' en `doe-gedrag' bij de meting van individuele voorkeuren nogal uiteen7

kunnen lopen. Zie bijvoorbeeld De Groot en Pommer (1987: 18-21).
De schade wordt via een dubbellogaritmische relatie in verband gebracht met de ernst-schaal; de coëfficiënt daarvan8

is 2,9 (Phillips en Votey 1981: 63). In deze schatting speelt overigens ook een waardering van doodslag (homicide)
een rol. 
Er zijn veel onderzoeken die zich richten op de effectiviteit van verschillende werkwijzen van de politie, zonder9

kostenaspecten in de beschouwing te betrekken. 
Bij geweldsmisdrijven bedroeg het bedrag aan materiële schade en gestolen goederen volgens de slachtofferenquête10

gemiddeld circa 1.800 gulden.  
Het is overigens niet duidelijk of de in de slachtofferenquêtes gemelde bedragen betrekking hebben op de11

nieuwwaarde of de vervangingswaarde van goederen.

Noten
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Bijlage bij hoofdstuk 7

In de integrale simulatie van de politie (laatste variant in tabel 7.2) is ook het voormalige deel
van de rijkspolitie (RP) betrokken. Daarbij is het gemiddelde district van de landdienst van de
rijkspolitie vergeleken met de korpsen van gemeentepolitie (GP). Daartoe zijn de landelijke
cijfers over budget en produktie van de landdienst van de rijkspolitie in 1986 gedeeld door
17, dat is het aantal districten waarin de landdienst van de rijkspolitie verdeeld was (vgl.
Goudriaan et al. 1989: 145 en 180, noot 29). Verder zijn de gehanteerde strafmaten ook
afgeleid voor het totaal van gemeenten dat onder het beheer van de rijkspolitie viel.
Wanneer via deze gegevens de voor de korpsen van gemeentepolitie gevonden relatie wordt
toegepast op het gemiddelde RP-district, is de geschatte produktie van de vier typen endogene
produkten duidelijk lager dan de feitelijke. De afwijkingen zijn voor ophelderingen van zware
criminaliteit, rijden onder invloed en overige criminaliteit respectievelijk 116%, 64% en 83%
en voor overtredingen 50%. Deze afwijkingen zijn geheel of gedeeltelijk te verklaren uit de
langere aanrijtijden waar de rijkspolitie mee te maken had.
De situatie na reorganisatie en simulatie is nu nagebootst door allereerst de middelen bij de
nieuwe korpsen te onderscheiden in een voormalig GP- en een voormalig RP-deel. De
exogene produktie van de nieuwe korpsen is daarbij een optelling van het voormalige GP-deel
(gegeven) en het voormalige RP-deel (geschat). Schatting van het laatstgenoemde deel vindt
plaats door allereerst de exogene produktie per capita in het gebied van hetzelfde regiokorps
dat voorheen onder de GP viel als basis te nemen en deze te vermenigvuldigen met de
landelijke verhouding tussen de exogene produktie per capita bij RP en die bij GP. Door
vermenigvuldiging van deze schatting per capita met het geschatte inwonertal van het gebied
van het regiokorps dat voorheen onder de RP viel, volgt een totaalschatting van de exogene
produktie in het voormalige RP-deel van het land. Deze is per regio vervolgens evenredig
aangepast om de totale landelijke exogene RP-produktie in 1986 te reproduceren.
De vervolgens geschatte endogene produktie van het voormalige RP-deel is nu weer met
hiervoor genoemde afwijkingspercentages verlaagd. De nadelen verbonden aan het werken op
het platteland blijven immers bestaan. Zodoende is de geschatte produktie vergelijkbaar met
de werkelijke RP-produktie in de oude situatie. Ten slotte is de zo geschatte totale produktie
van de voormalige GP- en RP-deel vergeleken met de in de oude situatie geschatte totalen
voor de GP en het totaal voor de RP in 1986.
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8  Samenvatting en conclusies

8.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft in paragraaf 8.2 een samenvatting van deze studie. Daarbij correspondeert
de nummering van de subparagrafen met die van de eerdere hoofdstukken van deze studie.
Tevens komen de conclusies aan de orde die op basis van de resultaten kunnen worden
getrokken. Daarbij gaat het zowel om conclusies in wetenschappelijke (§ 8.3) als in
beleidsmatige zin (§ 8.4).

8.2 Samenvatting

8.2.1 Doelstelling

Het doel van deze studie is:
- het formuleren van een economisch model van de onderdelen van de Nederlandse

strafrechtelijke keten;
- het empirisch schatten van de relaties in dit model;
- het gebruiken van dit model als basis voor een aantal simulaties van de gevolgen van

beleidsmaatregelen, met name in de vorm van de effecten op de criminaliteit. 

In het kader van deze doelstelling komen de volgende vier vragen aan de orde.
1. Welke effecten hebben prestaties van producenten in de strafrechtelijke keten op de

criminaliteit?
2. Wat is bij deze producenten de relatie tussen de inzet van middelen en de geleverde

prestaties?
3. Wat kan door combinatie van 1 en 2 worden gezegd over de effecten van de inzet van

middelen in diverse onderdelen van de strafrechtelijke keten op de criminaliteit?
4. Welke samenhang bestaat er tussen de inzet van middelen bij de verschillende onderdelen

van de strafrechtelijke keten?

Bij de analyses wordt de totale inzet van middelen bij de politie en in de rest van de
strafrechtelijke keten als gegeven beschouwd. 

Daarmee staat een economische benadering van het strafrechtelijk systeem centraal. Vier
kenmerken van deze benadering zijn de volgende.
- De aandacht voor het calculerende individu (de homo economicus) of de calculerende

producent. Zowel individu als producent worden gezien als actoren die kosten en baten
van mogelijke handelingen calculeren en tegen elkaar afwegen. De Amerikaanse econoom
Becker gaf als eerste de mogelijkheden van een dergelijke benadering aan.

- De aandacht voor de vraag of de inzet van schaarse middelen op verschillende terreinen
voldoende vruchten afwerpt. Kortom: doelmatigheid, doeltreffendheid en optimale
allocatie van middelen over onderdelen van politie en justitie zijn belangrijke thema's. In
deze studie komt dit aspect aan de orde in de vorm van onderzoek naar de
produktiestructuur van politie, rechtspraak en gevangeniswezen en een aanzet tot een
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kosten-batenanalyse. Daarbij krijgt de samenhang tussen diverse producenten in de
strafrechtelijke keten expliciet aandacht.

- Het uiteindelijke streven om inzicht te verkrijgen in relaties tussen criminaliteit en het
optreden van het strafrechtelijk systeem voor Nederland als totaal of regio's daarbinnen.
Dit is het zogenoemde mesoniveau. Daarom ligt het voor de hand analyses uit te voeren
op basis van mesogrootheden, zoals de regionale omvang van de criminaliteit. Dit laat
onverlet dat het economisch perspectief het gedrag van individuen, anders gezegd gedrag
op microniveau, als uitgangspunt neemt.

- Het gebruik van econometrische technieken om statistische verbanden tussen relevante
grootheden in het model in kaart te brengen. Daarbij gaat het soms om het toetsen of
verbanden bestaan, maar veelal ook om het schatten van de orde van grootte daarvan.

Figuur 8.1 geeft het basisschema van deze studie. Alle relaties in dit schema komen expliciet
of impliciet aan de orde, met uitzondering van relatie 14: de kinderbescherming en
reclassering komen in de analyses niet voor.

Figuur 8.1  Het basisschema van deze studie

8.2.2 Criminaliteit

In het model van Becker weegt een individu de verwachte kosten en baten van een misdrijf
tegen elkaar af. Bij de schatting van de kosten spelen pakkans en verwachte straf een rol. De
verwachte straf wordt daarbij in monetaire termen (geld) vertaald. Het oorspronkelijke model
van Becker heeft in de literatuur de nodige discussie opgeroepen en heeft onder andere tot
alternatieve modellen geleid, waarbij het afwegingsproces anders wordt gemodelleerd en het
niet noodzakelijk is de verwachte straf in monetaire termen te vertalen.
Soms is tijdsbesteding een belangrijk element van het beslissingsproces van de potentiële
dader. Dit geldt bijvoorbeeld voor veel misdrijven waarbij inkomensverwerving de centrale
doelstelling is: iemand kan zijn tijd besteden aan de verwerving van legale of illegale
inkomsten. Bij dit soort misdrijven is bovendien te verwachten dat substitutie (verschuiving)
kan optreden tussen de verschillende manieren van tijdsbesteding en inkomensverwerving. Bij
dit soort misdrijven is ook het bestaan van een rationele afweging van risico's en
mogelijkheden van legale en illegale inkomensverwerving voor de hand liggend.
Bij andere typen misdrijven (zoals vandalisme, maar ook belastingontduiking) is het aspect
van tijdsbesteding en mogelijke substitutie afwezig of minder dominant. Bij een deel van deze
misdrijven kan zeer wel sprake zijn van impulsief gedrag. Daarbij vindt dan geen afweging
plaats van de kosten in de vorm van een (op termijn) te verwachten straf tegenover de
onmiddellijk gevoelde baten van het misdrijf.

In verband met deze verschillen komen twee typen modellen aan de orde. Het eerste model is
in principe toepasbaar op een wijd scala van misdrijven. Het keuzegedrag van een individu
op het gebied van misdrijven laat zich volgens het model (op zijn minst deels) in
economische termen beschrijven. De waardering van een misdrijf, ofwel het nut dat een
individu ontleent aan het begaan ervan, is afhankelijk van een aantal te specificeren
persoonskenmerken, waaronder zijn inkomen en een (via een kansverdeling weergegeven)
persoonlijke component. De waardering of het nut van een boete of gevangenisstraf is
negatief. Een persoon in vrijheid zal het misdrijf begaan als zijn per saldo verwachte nut,
gegeven pakkans en strafmaat, positief is. Het is echter binnen het model ook mogelijk dat
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sommigen in hun afweging pakkans en strafmaat niet betrekken. Sommige personen zitten
opgesloten en worden er daardoor van weerhouden om het misdrijf te begaan (het
insluitingseffect).
Ook individuen die bij hun beslissing om een misdrijf te begaan geen negatief nut toekennen
aan de te verwachten straf zijn binnen de structuur van het model in te passen. Het maakt
daarbij niet uit of een dergelijk gedrag is gebaseerd op een gebrek aan informatie over
pakkans en/of strafmaat dan wel op een zekere mate van `irrationaliteit' van het individu.

Onder een aantal veronderstellingen, waaronder de lineariteit van de relevante relaties, kan uit
dit model een op regionaal niveau te schatten relatie worden afgeleid tussen criminaliteit,
bevolkingskenmerken en maatstaven voor de werking van het strafrechtelijk systeem
(pakkans, strafkans, strafmaat). In de meeste empirisch gerichte literatuur van de `economics
of crime', die gebruik maakt van gegevens op mesoniveau, ontbreekt een dergelijke
theoretische onderbouwing op microniveau. 

In het volgende wordt met de `conditionele pakkans' de kans bedoeld dat een verdachte die
gepakt is, wordt bestraft. Evenzo wordt met de `conditionele strafmaat' de strafmaat bedoeld
voor verdachten die bestraft worden. In het model worden nu op theoretische gronden de
verschillende fasen van het strafrechtelijk systeem `gestapeld' Dit houdt in dat naast de
pakkans de cumulatieve strafkans (het produkt van pakkans en conditionele strafkans) en de
cumulatieve strafmaat (het produkt van cumulatieve strafkans en conditionele strafmaat) een
rol spelen. Het model biedt tevens, anders dan in het algemeen het geval is, mogelijkheden
om het afschrikkingseffect en het insluitingseffect van gevangenisstraf te onderscheiden.

Voor de empirische toepassing van het model zijn gegevens gebruikt van de 148 gemeenten
die in 1986 onder een korps van gemeentepolitie vielen. Dit zijn de grotere gemeenten in ons
land. De criminaliteit is gemeten aan de hand van het aantal door de politie geregistreerde
misdrijven van zes verschillende typen in de jaren 1983 en 1986. Daarbij zijn die typen
delicten waarbij de registratie sterk afhankelijk is van de opsporing van de politie (de
zogenoemde slachtofferloze delicten, zoals rijden onder invloed, economische delicten) buiten
beschouwing gebleven.
De omvang van de criminaliteit blijkt een aantoonbaar verband te hebben met een aantal
demografische en sociaal-economische bevolkingskenmerken. Het gaat daarbij om de
demografische opbouw van de bevolking, zoals het aandeel van jongeren, gescheidenen en
niet-Nederlanders. Tevens blijken sociaal-economische variabelen als inkomensniveau,
inkomensverdeling en omvang van de werkloosheid in een aantal gevallen van belang. Zowel
een hoger gemiddeld inkomen als een grotere inkomensongelijkheid gaan gepaard met meer
criminaliteit. De wijze van schatting maakt het niet mogelijk deze resultaten direct als causale
relaties op microniveau te interpreteren.
Daarnaast wordt een aantal effecten van het strafrechtelijk systeem gevonden.
- De kans dat een misdrijf wordt opgehelderd heeft een aantoonbaar preventief effect

(ofwel afschrikkingseffect). Een 1% hoger ophelderingspercentage gaat gepaard met
0,1% minder eenvoudige diefstallen en 0,5% minder WVW-misdrijven. Voor de andere
typen misdrijven liggen de schattingen tussen deze twee resultaten in.
De volgende fasen van het strafrechtelijk systeem hebben geen of nauwelijks aantoonbare
preventieve werking. Dit betekent in termen van het model dat de potentiële delinquent
zich risicozoekend gedraagt: hij zal er eerder voor kiezen een misdrijf te begaan bij een
lage pakkans en hoge straf, dan bij een hoge pakkans en lage straf. Dit resultaat is in
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overeenstemming met de algemene bevindingen in andere studies op dit gebied.
Daarentegen wordt in economisch onderzoek buiten de `economics of crime' meestal
gesignaleerd dat actoren zich risicomijdend gedragen. Delinquenten lijken hierop dus een
uitzondering te vormen.
Een alternatieve verklaring van dit empirische resultaat ligt in de lage
ophelderingspercentages in de periode van analyse. Omdat het grootste deel van de
misdrijven niet wordt opgehelderd en in deze fase al de grootste filtering plaatsvindt, is
het `vervolgtraject' in het strafrechtelijk systeem van relatief gering belang. Een preventief
effect van (de kans op en de lengte van) gevangenisstraf is dan ook niet aantoonbaar. 

- Dit geringe preventieve effect van gevangenisstraf laat onverlet dat gevangenisstraffen
een belangrijk effect op de criminaliteit hebben, namelijk via de insluiting van potentieel
recidiverende daders. Een 1% hogere insluitingsfractie (dat is de verhouding tussen het
aantal gevangenen en de omvang van de criminaliteit) gaat gepaard met (afgerond) 0,0%
minder vernielingen en 0,4% minder gekwalificeerde diefstallen. Bij andere typen
delicten liggen de schattingen tussen deze twee resultaten in. Het totale effect van
insluiting is met name bij gekwalificeerde diefstallen fors: zonder de insluiting van daders
zou deze vorm van criminaliteit naar schatting 62% hoger zijn geweest.

Desondanks blijkt bij de verklaring van gemeentelijke verschillen in criminaliteit de rol van
het strafrechtelijk systeem relatief bescheiden ten opzichte van die van de demografische en
sociaal-economische bevolkingskenmerken. De gehanteerde maatstaven voor preventie en
insluiting, ofwel voor pakkans en straf, verklaren in het algemeen slechts 10% à 20% van de
door het model in totaal verklaarde variatie in criminaliteit.
Enige analyses op een slachtofferenquête geven er geen aanwijzing voor dat de gevonden
effecten van het strafrechtelijk systeem worden vertekend door het aangiftegedrag van de
burgers of het registratiegedrag van de politie. 

Daarnaast komt een tweede model aan de orde: een afwegingsmodel in financiële termen,
waarbij tijdsallocatie een rol speelt. Dit model lijkt in principe toepasbaar voor misdrijven in
de vermogenssfeer. Het gaat uit van een strikter economisch afwegingskader dan het eerste
model. Een individu met gegeven legaal inkomen weegt de mogelijkheid van het verkrijgen
van extra inkomen uit verschillende illegale bronnen tegen elkaar af. Gevangenisstraf wordt
gewaardeerd in termen van het daardoor misgelopen legale inkomen. Het individu streeft naar
maximaal nut in termen van tijdsbesteding en consumptie. De optimale tijdsbesteding aan
illegale activiteiten is dan afhankelijk van de opbrengst van verschillende typen activiteiten
(het saldo van de waarde van het gestolen goed en de te verwachten straf) en het legale
inkomen. Aggregatie over de bevolking levert het totaal aan illegale activiteiten op. Daarbij
wordt een recht evenredig verband verondersteld tussen de tijdsbesteding aan illegale
activiteiten en het daaruit resulterende aantal misdrijven.
Opnieuw is rekening gehouden met een insluitingseffect: sommige personen zitten opgesloten
en worden er daardoor van weerhouden om het misdrijf te begaan. 
Bij de toepassing is verondersteld dat werklozen en arbeidsongeschikten, wegens een andere
waardering van tijdsbesteding dan werkenden, een ander gedrag zullen vertonen. De
empirische schattingen via dit model geven sterke aanwijzingen voor het bestaan van een
afwegingsproces bij gekwalificeerde diefstallen. De omvang van dit type criminaliteit is
gevoelig voor de mogelijke opbrengst. Ook is sprake van een `overloopeffect': een relatief
hogere opbrengst van eenvoudige diefstallen leidt tot een kleiner aantal gekwalificeerde
diefstallen. De tijdsbesteding aan vermogenscriminaliteit van
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niet-werklozen/arbeidsongeschikten bedraagt naar schatting circa 20% van die van
werklozen/arbeidsongeschikten.

Beide modellen lijken verschillende delen van de werkelijkheid te beschrijven. Het eerste
model (het nutsmodel) vermijdt de noodzaak alle kosten en baten van de criminele beslissing
in puur financiële termen te gieten. Het lijkt daarom beter toepasbaar op criminaliteit waarvan
de baten niet direct in de financiële sfeer liggen, zoals geweldsmisdrijven en misdrijven tegen
de Wegenverkeerswet (WVW). De verklaringskracht van dit model blijkt bij
vermogenscriminaliteit dan ook nauwelijks hoger dan bij overige vormen van criminaliteit.
Ook in een ander opzicht is het eerste model algemener dan het tweede: de houding van
potentiële overtreders tegenover risico wordt pas via de empirische schatting ingevuld. In
overeenstemming met bevindingen in de buitenlandse literatuur geven de schattingen
aanwijzingen voor risicozoekend gedrag. Dit betekent dat de pakkans relatief belangrijker
blijkt voor het niveau van de criminaliteit dan de strafmaat.
Het eerste model kent echter ook een duidelijke beperking: er is geen wisselwerking tussen
verschillende typen misdrijven. Het nut dat een persoon ontleent aan een misdrijf is
afhankelijk van persoonskenmerken en het aantal misdrijven dat de persoon al eerder in
dezelfde periode heeft begaan. Het is echter onafhankelijk van het eventueel plegen van
misdrijven van andere typen. Substitutie tussen misdrijven van verschillende typen is dan ook
niet expliciet in het model opgenomen.
Het tweede model houdt wel expliciet rekening met deze substitutiemogelijkheden tussen
typen misdrijven. De empirische toepassing geeft ook een aanwijzing voor het bestaan van
een substitutie-effect. Dit kan, omdat de kosten en baten van elk type (vermogens)misdrijf in
principe op dezelfde financiële noemer worden gebracht. Daarnaast wordt een `prijs' van het
misdrijf geformuleerd in termen van de gemiddelde straf, waarbij een monetair equivalent van
gevangenisstraf wordt geformuleerd. Daarbij moet spaarzaam beschikbare externe informatie
(b.v. over de gemiddelde waarde van gestolen goederen) worden ingebracht. 
In het tweede model wordt uitgegaan van risiconeutraal gedrag van de potentiële overtreder.
Per definitie hebben pakkans en strafmaat dan ook een gelijk relatief effect. In dit opzicht is
het model restrictiever dan het eerste, dat via empirische schatting een groter gewicht aan de
pakkans toekent. Ook in andere opzichten is het tweede model restrictiever: alleen inkomen
en arbeidsmarktsituatie fungeren in dit model, naast pakkans en strafmaat, als expliciete
determinanten van delinquent gedrag. Inkomen is van invloed op de waarde die aan extra
financieel gewin, dan wel aan de derving van inkomen via gevangenisstraf wordt toegekend.
De arbeidsmarktsituatie is van invloed op de tijdprijs en daarmee op de tijdsbesteding aan
criminaliteit. Het meer restrictieve karakter van het tweede model wordt duidelijk uit de
geringere verklaringskracht die dit model in de empirische praktijk blijkt te hebben. De
`winst' van het in deze opzichten meer restrictieve karakter van het tweede model is echter een
aantal conclusies die op basis van het eerste model niet konden worden getrokken. Zo kunnen
bijvoorbeeld de gevolgen worden geschat van een toename van de waarde van de opbrengst
uit criminaliteit (de waarde van gestolen goederen) en kunnen de relatieve gevolgen van
gevangenisstraf en boetes in beeld worden gebracht. 

Bij de toepassing van beide modellen blijkt overigens `spanning' tussen de
micro-economische `onderbouwing' en de uitkomsten van de schattingen op gegevens op het
mesoniveau van gemeenten of regio's. Zo wordt een positief empirisch verband gevonden
tussen het gemiddelde inkomen en het aantal gekwalificeerde diefstallen in een regio. De
theoretische onderbouwing van de modellen zou tot de interpretatie moeten leiden dat
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personen met een hoger inkomen een hoger nut aan dergelijke diefstallen ontlenen. In
werkelijkheid zal hier eerder sprake zijn van een relatie met eigenschappen van de
slachtoffers: een hoger gemiddeld inkomen maakt de potentiële opbrengst van een diefstal
hoger. In het eerste model is een dergelijk effect niet in de theoretische onderbouwing
verdisconteerd. In het tweede model speelt de verwachte opbrengst van het misdrijf wel een
directe rol, maar kon in de empirische vormgeving geen relatie worden gelegd tussen
verwachte opbrengt en regionaal welvaartsniveau.

8.2.3 Analyses van de produktiestructuur: theorie

In deze studie komt de produktiestructuur van politie, rechtspraak en gevangeniswezen aan de
orde. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gekozen. Steeds worden indicatoren van de
directe produktie gebruikt. Deze indicatoren geven een zo goed mogelijk beeld van het
eindprodukt dat de producent aan het eind van het produktieproces levert. Zij geven geen
direct beeld van de effecten van de produktie, dat wil zeggen een antwoord op de vraag in
hoeverre de doeleinden worden bereikt waarvoor een producent in het leven is geroepen. Deze
keuze sluit het best aan op het streven een globaal inzicht te verkrijgen in de relatie tussen de
inzet van middelen, de produktie en de organisatiestructuur van het veld. Dit laat onverlet dat
ook bij de keuze van directe produktindicatoren de met de produktie uiteindelijk beoogde
effecten wel op de achtergrond kunnen spelen. Zo worden hier bij de rechtspraak alleen
strafzaken die tot een bestraffing leiden tot de produktie gerekend.
In de literatuur zijn verschillende typen analyses te vinden van kenmerken van de
produktiestructuur. Sommige leggen het accent op meting van de doelmatigheid van
individuele producenten, andere pogen eerder om globale relaties over producenten (b.v.
schaaleffecten) heen vast te stellen. Deze studie kiest voor laatstgenoemde (parametrische)
benadering. Daarbij is de pretentie niet om de theoretische grens van de
produktiemogelijkheden (de `frontier') in beeld te brengen, maar de gemiddeld (over
individuele producenten heen) optredende relaties. Bij de uitwerking van deze relatie is
gekozen voor een benadering die een grote mate van flexibiliteit toelaat in de
produktiestructuur, bijvoorbeeld variabele schaaleffecten (translogvorm).
In analyses van de produktiestructuur op het gebied van politie en justitie ontbreken meestal
expliciete veronderstellingen over het gedrag van producenten. Het potentiële belang van
dergelijke veronderstellingen bij het trekken van conclusies over de produktiestructuur is
groot. Daarbij blijken er verschillende mogelijkheden om de produktiestructuur te
beschrijven.
In deze studie wordt de produktiestructuur gemodelleerd via een opbrengstfunctie. Een
dergelijke formulering maakt het bijvoorbeeld in een aantal opzichten beter mogelijk aan te
sluiten op het praktische besluitvormingsproces van politiekorpsen, rechtbanken of huizen
van bewaring (of algemeen: producenten in de kwartaire sector) dan in de meeste
produktiviteitsstudies van de politie het geval is. Deze producenten worden immers
geconfronteerd met een gegeven (exogeen bepaald) budget, en brengen op basis van dat
budget en van de beschikbare produktietechnologie een aantal produkten voort. Van sommige
produkten is de omvang voor de producent gegeven (ofwel exogeen; b.v. bij politie:
verkeersongevallen, aangiften). In andere gevallen, zoals bij de opsporing van misdrijven en
overtredingen, is de omvang en samenstelling van de produktie echter afhankelijk van de
inspanningen en prioriteiten van de politie zelf, ofwel endogeen. Impliciet kent de producent
daarbij een bepaalde waardering (een `prijskaartje') toe aan diverse typen endogene
produkten. De term `opbrengst' is in deze studie daarmee synoniem aan `gewogen endogene
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produktie'.
Politiekorpsen en rechtbanken worden nu gezien als producenten die, gegeven hun budget en
de omvang van de exogeen bepaalde produktie, de waarde van de voortgebrachte endogene
produkten volgens hun waarderingsschema (de `opbrengst') maximeren. Daarmee kan
aansluiting worden gevonden op een in de economische literatuur ontwikkelde benadering via
een opbrengstfunctie. Bij opbrengstmaximalisatie is er een directe relatie tussen de
coëfficiënten van de opbrengstfunctie en de omvang van de voortgebrachte endogene
produktie. Dit maakt het mogelijk om, gegeven een bepaald waarderingsschema, tot op zekere
hoogte te toetsen of het veronderstelde gedrag plaatsvindt. Bij opbrengstmaximalisatie zijn
uit de geschatte opbrengstfunctie conclusies te trekken over eigenschappen van het
produktieproces, zoals schaalelasticiteiten en marginale kosten.
Essentieel in de analyse is de maatstaf voor de waardering die de producenten aan de diverse
endogene produkten toekennen. De in deze studie gehanteerde veronderstelling is dat er een
zekere consistentie zal bestaan tussen de waardering van verschillende typen produkt binnen
de verschillende stadia van opsporing en vervolging door politie en justitie. Gegevens over de
gang van misdrijf- en overtredingszaken door de strafrechtelijke keten zijn beschikbaar. Op
basis daarvan is vast te stellen bij welk deel van de zaken het tot bestraffing komt en de
daarbij horende gemiddelde straf per type misdrijf en per gemeente vast te stellen. Bestraffing
kan hierbij de vorm hebben van een transactie door het openbaar ministerie of een
schuldigverklaring door de rechter. Daarbij treden tussen arrondissementen en gemeenten
aanzienlijke verschillen op. Deze gegevens vormen de basis van de gehanteerde
waarderingsmaatstaven.
Bij huizen van bewaring kan in de analyses slechts een type produkt worden betrokken. De
opbrengstfunctie gaat in dat geval over in een directe relatie tussen de produktie en de inzet
van middelen (een produktiefunctie).

8.2.4 Politie

In onderzoek naar de produktiestructuur van de politie in buiten- en binnenland blijkt het
heterogene karakter van de door de politie voortgebrachte produkten in het algemeen een
probleem. Veelal wordt deze produktie verengd tot die op het terrein van (het oplossen van)
misdrijven. De onderzoeken verschillen sterk in methode, afbakening van gehanteerde
produkten, grootte van onderzochte korpsen en conclusies over schaaleffecten en dergelijke.
Soms worden zeer restrictieve veronderstellingen over de produktiestructuur gemaakt om de
produktie via één indicator te kunnen benaderen. Expliciete veronderstellingen over het
gedrag van politiekorpsen ontbreken meestal. 
Dit in tegenstelling tot de huidige studie, waarin ook produkten buiten het terrein van
criminaliteit worden onderscheiden, waarin een redelijk flexibele formulering van de
produktiestructuur wordt gebruikt en waarin opbrengstmaximalisatie het uitgangspunt vormt.

De produktiestructuur van de politie wordt hier geanalyseerd met gegevens over de 148
korpsen van gemeentepolitie, zoals die in 1983 en 1986 in de grotere gemeenten in ons land
werkzaam waren. De middelen van de gemeentelijke politiekorpsen bestonden vrijwel geheel
uit een doeluitkering van de rijksoverheid; alleen deze doeluitkeringen konden in de analyse
worden betrokken.
Voor de hier gepresenteerde empirische analyse van de politie zijn vier typen endogene
produkten geformuleerd: drie typen ophelderingen (van zware misdrijven, rijden onder
invloed en overige misdrijven) en voorts de afhandeling van overtredingen. Verder zijn vier
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typen exogene produkten onderscheiden: geregistreerde zware en overige misdrijven,
verkeersongevallen en gevallen van hulpverlening en handhaving van de openbare orde. 
Politiekorpsen worden gezien als producenten die, gegeven hun budget en de omvang van de
exogeen bepaalde produktie, de waarde van de voortgebrachte endogene produkten volgens
hun waarderingsschema maximeren. Een aantal verschillende waarderingsschema's wordt
getoetst. De hypothese dat politiekorpsen de produkten waarderen op basis van de
gemiddelde strafmaat bij straf blijkt goed houdbaar. Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat
korpsen de kans dat een door hen opgehelderd misdrijf later tot bestraffing leidt in hun
waardering betrekken.
Verdere analyses zijn daarom gebaseerd op een waarderingsschema waarbij de gemiddelde
conditionele strafmaat (de strafmaat bij straf) het uitgangspunt vormt. Aldus gedefinieerd ligt
circa de helft van de opbrengst van de politie op het terrein van de zware criminaliteit. 
In de resulterende opbrengstfunctie blijkt een toename van het budget met 1% bij het
gemiddelde korps tot een stijging van de opbrengst (gewogen produktie) met circa 0,5% te
leiden. Ook het aantal geregistreerde misdrijven bij gegeven budget blijkt bij te dragen aan de
opbrengst, ofwel de gewogen produktie. Met andere woorden: hoe meer misdrijven er op de
politie af komen, hoe groter het aantal geproduceerde ophelderingen. Een mogelijke
interpretatie is dat geregistreerde misdrijven eerder moeten worden gezien als een ingezet
middel (of halffabrikaat) dan als een eindprodukt. De andere exogene produkten,
verkeersongevallen en hulpverlening, hebben noch een duidelijk remmende, noch een
duidelijk stimulerende invloed op de opbrengst. De opbrengstfunctie blijkt stabiel in de tijd. 
Als politiekorpsen de opbrengst in bedoelde zin maximeren, mag verwacht worden dat een
verschuiving in de waardering leidt tot een verschuiving in het pakket voortgebrachte
endogene produkten: hoe hoger de relatieve waardering van een produkt, hoe meer er bij
overigens gelijke omstandigheden van geproduceerd zal worden. Duidelijke aanwijzingen
voor een dergelijke verschuiving levert de analyse echter niet. De verschillen in het
produktiepakket tussen korpsen onder invloed van relatieve verschillen in de waardering zijn
te verwaarlozen. Er bestaan echter anderszins wel degelijk belangrijke verschillen in de
samenstelling van het produktiepakket tussen korpsen.
Dit wijst erop dat de keuze van het produktiepakket in belangrijke mate wordt beïnvloed door
exogene factoren (zoals de samenstelling van de exogene produktie en de kenmerken van het
produktieproces), meer dan door verschillen in waardering. Dit kan te maken hebben met
technische kenmerken van de produktiestructuur. Het kan ook betekenen dat politiekorpsen de
opbrengst toch niet volgens het gepostuleerde waarderingsschema maximeren.
Bekeken is in hoeverre de geschatte opbrengstfunctie vereenvoudigd kan worden,
bijvoorbeeld omdat het onderliggende beslissingsproces in fasen plaatsvindt.
Vereenvoudiging van de opbrengstfunctie door samenvoeging van ophelderingen van diverse
onderscheiden typen produkten of weglating van bepaalde produkttypen blijkt in het
algemeen niet acceptabel. Alleen de gevallen van hulpverlening en openbare orde kunnen
mogelijk uit de relatie worden weggelaten.

Politiekorpsen met een budget van circa 18 miljoen gulden (in lonen en prijzen van 1986)
blijken volgens de geschatte opbrengstfunctie te opereren op een optimale schaal. Dit
correspondeert met circa 260 arbeidsjaren. Deze optimale schaal is overigens duidelijk
afhankelijk van de samenstelling van de produktie. Wanneer de zware criminaliteit een groter
aandeel heeft in de produktie, ligt de optimale schaal hoger; wanneer verkeersongevallen en
hulpverlening een groter aandeel hebben, ligt de optimale schaal duidelijk lager.
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In de studie is een poging ondernomen om naast vorenstaande directe produktindicatoren in
de opbrengstfunctie ook de directe preventie van criminaliteit door politiekorpsen te
betrekken. Anders dan in het vorenstaande wordt dan aangenomen dat het niveau van de
criminaliteit voor de politie niet is gegeven. Een korps kan op dit niveau invloed uitoefenen
door direct preventieve activiteiten (b.v. surveillances). Daarbij gaat het niet om preventie
door middel van opsporing, want deze is al expliciet in de analyse betrokken. 
In deze benadering is het in het vorenstaande beschreven eerste model van de criminaliteit
gebruikt. Het verschil tussen de op grond van dit model in een gemeente te verwachten
criminaliteit en de werkelijk geregistreerde criminaliteit is tot op zekere hoogte te zien als een
maat voor de preventie van criminaliteit. De analyse bevestigt dat politiekorpsen preventie
positief waarderen, en derhalve criminaliteit negatief (als een `bad') waarderen. Wanneer
minimalisatie van het aantal misdrijven gewenst is, impliceert de schatting echter dat zij
directe preventie te weinig en opheldering van gepleegde misdrijven te veel waarderen.
Ten slotte zijn het eerstgenoemde model van de gemeentelijke criminaliteit en het model van
het produktieproces van de politie simultaan geschat. De afschrikkingseffecten van het
ophelderingspercentage blijken bij simultane schatting hoger te liggen dan bij een
niet-simultane schatting.

De hiervoor genoemde resultaten zijn gebaseerd op een analyse van korpsen van
gemeentepolitie, zoals deze bestonden voor de reorganisatie van de politie. Het gemiddelde
bij de reorganisatie gevormde korps ligt in personeelssterkte in tussen de oude gemeentelijke
politiekorpsen van Utrecht, Den Haag en Rotterdam en is duidelijk kleiner dan dat van
Amsterdam. Wat het schaalbereik betreft is het daarom valide om de in de analyses van dit
hoofdstuk geschatte relaties en de daarmee gevonden schaaleffecten ook toe te passen op de
nieuwe korpsen.
Sommigen voeren aan dat met de reorganisatie een totaal nieuwe, meer doelmatige opzet van
politiekorpsen mogelijk is. De vraag rijst echter waarom dit mogelijke gunstige schaaleffect
nu wel zal worden gerealiseerd, als dat bij de oudere grotere korpsen van gemeente- (en
rijks)politie niet het geval was. De in deze studie uitgevoerde simulaties (zie § 8.2.7) gaan er
dan ook vanuit dat de produktiestructuur van de nieuwe korpsen vergelijkbaar is met de oude.

8.2.5 Rechtspraak

Het bij de rechtspraak gekozen theoretische kader is vergelijkbaar met dat van de politie. Het
uitgangspunt is dat de rechtelijke instanties binnen de grenzen van door de centrale overheid
ter beschikking gestelde middelen een aantal endogene en exogene produkten voortbrengen.
Daarbij kunnen de producenten de samenstelling van het endogene produktiepakket zelf
bepalen, binnen de mogelijkheden die de produktiestructuur hen geeft. Daarbij kennen zij een
bepaalde waardering (een `prijskaartje') toe aan de endogene produkten. De aldus gewogen
produktie kan als `opbrengst' worden aangeduid.
Conform de algemene opzet van deze studie staat de directe produktie, in de vorm van het
aantal afgehandelde zaken van verschillende typen, centraal. Er worden twee endogene
produkten onderscheiden, namelijk het aantal afgehandelde misdrijf- en overtredingszaken.
Afhandeling kan daarbij plaatsvinden via transacties door het openbaar ministerie of via
schuldigverklaring door de rechter. Noch geseponeerde zaken noch zaken waarbij de rechter
tot vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging besluit, worden tot de produktie gerekend. In de
optiek van deze studie wordt de produktie van politie en justitie immers in termen van de
consequenties voor pakkans, strafkans en straf beoordeeld. De kwaliteitsnormen die de
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rechter voor de bewijsvoering hanteert, zijn daarbij gegeven verondersteld; bovendien mag
worden aangenomen dat deze niet systematisch tussen arrondissementen verschillen. In ander
verband kan een ruimer begrip van produktie, bijvoorbeeld inclusief vrijspraken, zinvol zijn.
Zaken die de rechtspraak afhandelt in de civiele en administratiefrechtelijke sfeer worden
hier als exogeen beschouwd. Vanwege de redelijk scherpe scheiding die in de praktijk bestaat
tussen de strafrechtspraak enerzijds en de civiele en administratieve rechtspraak anderzijds,
mag aangenomen worden dat de produktieprocessen van beide typen rechtspraak tamelijk los
van elkaar kunnen worden gezien. Daarom en vanwege het beperkte aantal gegevens zijn de
civiele en administratieve rechtspraak afgesplitst en verder niet in de analyses betrokken.

De analyse van de produktiestructuur van de rechtspraak heeft betrekking op de
19 Nederlandse arrondissementen in de jaren 1987 en 1990. De geschatte opbrengstfunctie
laat zien dat ruim twee derde van de opbrengst (met strafmaat gewogen produktie) van het
gemiddelde arrondissement samenhangt met de afhandeling van misdrijfzaken; de rest komt
op het conto van de overtredingszaken. De effecten van een verhoging van het
personeelsvolume bij parketten met 1% zijn geringer dan die van een vergelijkbare verhoging
bij de strafrechtelijke werkzaamheden van de gerechten (0,4% tegen 0,6% à 0,7%).
Verschillende toetsen van de kwaliteit van de gevonden relatie laten wisselende resultaten
zien. De hypothese dat arrondissementen de opbrengst in bovengenoemde zin maximeren,
blijkt houdbaar. Er worden echter, evenals bij de politie, geen significante verschillen
gevonden in het produktiepakket als gevolg van verschillen in de relatieve waardering.
Daarnaast blijkt de relatie stabiel te zijn over de jaren 1987 en 1990, maar af te wijken van
die voor het jaar 1984. Het stuwmeer van inkomende misdrijfzaken en dat van inkomende
overtredingszaken blijkt relevant voor de omvang van de produktie. Vanwege de beperkte
gegevens is het echter niet mogelijk deze afhankelijkheid integraal in de schattingen te
betrekken.
Uit de geschatte opbrengstfunctie is een aantal kenmerken van de produktiestructuur af te
leiden. Bij kleine arrondissementen leidt een toename van de inzet van middelen tot een meer
dan evenredige toename van de opbrengst (gewogen produktie). In termen van produktiviteit
zijn zij dus te klein. De optimale schaal ligt bij een arrondissement met een personeelsbudget
van circa 5,8 miljoen gulden voor de parketten en 4,8 miljoen gulden voor de strafrechtelijke
werkzaamheden van de gerechten (in lonen van 1990).
De marginale opbrengst (in bovengenoemde termen) per extra aan personele middelen
ingezette gulden ligt bij gerechten hoger dan bij parketten. De marginale opbrengst van de
inzet van middelen bij parketten ligt bij grote arrondissementen duidelijk lager dan bij kleine.
Bij de gerechten is het omgekeerde te zien.
De marginale kosten van de afhandeling van misdrijfzaken bedragen het vijftienvoudige van
die van overtredingszaken (ƒ 600 tegen ƒ 40). De marginale kosten van misdrijfzaken
variëren met de grootte van het arrondissement: zowel bij kleine als grote arrondissementen
liggen zij hoger dan bij het gemiddelde arrondissement.
Ten slotte worden geen duidelijke synergie-effecten gevonden, terwijl substitutie
(verschuiving) van middelen tussen parketten en de strafrechtspraak door de gerechten tot op
zekere hoogte mogelijk lijkt.

De hiervoor genoemde resultaten zijn gebaseerd op een analyse van de rechterlijke organisatie
voor de herziening daarvan, die vanaf 1992 in een aantal fasen wordt doorgevoerd. Te
verwachten is echter dat de resultaten in vergaande mate van toepassing blijven op de
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produktiestructuur na de reorganisatie. Bij de parketten en administratieve ondersteuning van
rechtbanken en kantongerechten was immers ook in de periode van analyse reeds sprake van
een vergaande integratie.

8.2.6 Gevangeniswezen

In de analyse van de produktiestructuur van het Nederlandse gevangeniswezen staan de
huizen van bewaring centraal. Deze vormen een belangrijk deel van het direct onder het
ministerie van Justitie ressorterende gevangeniswezen. De analyse heeft betrekking op de in
de jaren 1985 en 1988 bestaande huizen van bewaring, respectievelijk 24 en 30 in aantal.
De gehanteerde produktindicator is de gemiddelde bezetting (het gemiddeld aantal
gedetineerden). Hiermee wordt vooral de insluitingsfunctie van de huizen van bewaring
gemeten. De arbeidsproduktiviteit, gedefinieerd als de verhouding tussen produktie en
personeelsformatie, ligt het hoogst voor de middelgrote huizen van bewaring en het laagst
voor de kleinste. Voor de totale produktiviteit, dat is de verhouding tussen produktie en het
volume van alle ingezette middelen, geldt hetzelfde.
Het huis van bewaring wordt in de verdere analyses gezien als een producent die met gegeven
door de overheid beschikbaar gestelde middelen een produkt voortbrengt. Omdat de
gemiddelde bezetting de enige (endogene) produktindicator is, gaat de in eerdere
hoofdstukken gehanteerde opbrengstfunctie hier over in een normale produktiefunctie.
Daarbij past de kanttekening dat individuele huizen van bewaring in de praktijk wel enige,
maar slechts beperkte invloed hebben op het aantal gedetineerden. Gezien de belangrijke rol
van het ministerie van Justitie bij de vaststelling van budgetten en capaciteit is het dan ook
niet uit te sluiten dat in de volgende resultaten de daarbij gehanteerde normstelling mede
doorwerkt. In dat geval is de geschatte relatie geen produktiefunctie in de eigenlijke
(technische) betekenis, maar eerder een weergave van de door het beleid gehanteerde normen
voor de allocatie van middelen over de verschillende huizen van bewaring.
Een analyse via een produktiefunctie leert dat kleine huizen van bewaring positieve
schaaleffecten kennen: uitbreiding van de middelen met 1% kan leiden tot uitbreiding van de
produktie met meer dan 1%. In termen van produktiviteit zijn zij dus te klein. De optimale
schaal heeft een middelgroot huis van bewaring met een inzet van middelen ter waarde van
circa 13 miljoen gulden (in lonen en prijzen van 1988). Dit correspondeert met circa 175
gedetineerden.
De na de oorlog gebouwde huizen van bewaring kennen een circa 20% lagere produktiviteit
dan de oudere, al dan niet gerenoveerde, huizen van bewaring. Daarbij dient wel te worden
bedacht dat de kwaliteit van de insluiting niet in de analyse is betrokken. De marginale kosten
van de insluiting van één extra persoon bedragen 67.000 gulden voor kleine en 77.000
gulden voor grote huizen van bewaring.
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8.2.7 Simulaties

In het voorgaande zijn de relaties tussen criminaliteit, pakkans, strafkans en strafmaat en de
produktiestructuur van politie, rechtspraak en gevangeniswezen aan de orde gekomen. Door
de uitkomsten te combineren is het mogelijk inzicht te verkrijgen in de effecten van diverse
beleidsmaatregelen in de sfeer van criminaliteitsbestrijding. Daarbij komt de samenhang
tussen de inzet van middelen bij diverse onderdelen van de strafrechtelijke keten expliciet aan
de orde.
Eerst zijn op basis van de analyses per hoofdstuk enige simulaties verricht. Verhoging van
ophelderingspercentages leidt tot een vermindering van criminaliteit. Dit geldt voor alle zes
onderscheiden typen misdrijven, dus ook voor geweldsmisdrijven. Wanneer de
ophelderingspercentages in gemeenten waar deze nu relatief laag liggen zouden worden
opgetrokken naar het gemiddelde, zou dit met name gunstige effecten hebben op
geweldscriminaliteit, gekwalificeerde diefstallen en WVW-criminaliteit. Bij de twee
eerstgenoemde typen misdrijven speelt de relatief grote variatie in ophelderingspercentages
tussen gemeenten een belangrijke rol.
Een verhoging van de insluitingsfractie heeft relatief het meeste effect bij gekwalificeerde
diefstallen. Een selectieve verhoging van lage insluitingsfracties heeft het meeste effect bij
eenvoudige diefstallen.
Een toename van de middelen van de politie over de hele linie met 1% doet, bij
gelijkblijvende geregistreerde criminaliteit, het aantal ophelderingen van zware en overige
criminaliteit met circa 0,3% stijgen. De toename van de produktie bij de overige produkttypen
is relatief sterker. Voor zover de produktiestructuur van de regionale korpsen na de
reorganisatie vergelijkbaar is met de oude grotere korpsen van gemeentepolitie, zijn geen
positieve effecten van de reorganisatie te verwachten op de produktiviteit van de politie.
Integendeel, de simulaties doen een daling verwachten van de totale produktie met 5% à 8%.
Het aantal ophelderingen van zware criminaliteit daalt zelfs met 10%. Dit komt doordat de
nieuwe regionale korpsen volgens de schattingen ver voorbij de optimale schaalgrootte
produceren. Herallocatie van middelen van kleine naar grotere korpsen heeft daarentegen enig
positief effect op de produktiviteit.
Een toename van de middelen van de parketten of bij de strafrechtspraak van de gerechten
met 1% doet de produktie, in termen van via een transactie of schuldigverklaring
afgehandelde misdrijven en overtredingen, met 0,2% respectievelijk 0,8% stijgen. Bij
substitutie van middelen van gerechten naar parketten neemt de produktie van zowel
misdrijfzaken als overtredingszaken af.
Een toename van de personele of materiële middelen van huizen van bewaring met 1% kan
de produktie (het aantal ingeslotenen) met 0,9% respectievelijk 0,1% doen toenemen.

Combinatie van de resultaten van de analyses per hoofdstuk maakt een
kosten-effectiviteitsanalyse mogelijk van de uitbreiding van middelen in diverse onderdelen
van de strafrechtelijke keten. Steeds is daarbij een verhoging van inzet van middelen voor
politie en justitie met in totaal 10 miljoen gulden het uitgangspunt. Een verhoging van het
politiebudget met 9,1 miljoen gulden en de daaruit resulterende toename van het aantal
ophelderingen brengt, bij gelijkblijvende bestraffingspercentages en gevangenisstraffen, de
noodzaak met zich mee de rechtspraak met 0,4 miljoen gulden en het gevangeniswezen met
0,5 miljoen gulden uit te breiden. Door de stijging van het ophelderingspercentage die het
gevolg is van een dergelijke maatregel dalen de zware en de overige criminaliteit met naar
schatting 0,03% en 0,07%. 
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Een verhoging van het budget voor de parketten met 8,5 miljoen gulden leidt, bij
gelijkblijvende gevangenisstraffen, tot de noodzaak het budget voor het gevangeniswezen met
1,5 miljoen gulden te verhogen. De door deze maatregel gerealiseerde verhoging van het
bestraffingspercentage lijkt vooral effect te hebben op de zware criminaliteit: deze daalt naar
schatting met 0,14%; de overige criminaliteit stijgt echter doordat grotere parketten de
produktie verschuiven van misdrijfzaken naar overtredingszaken. Het beeld van een
vergelijkbare verhoging van de middelen bij het strafrechtelijk deel van de gerechten wijkt
hier duidelijk van af. Een uitbreiding van de strafrechtspraak bij de gerechten van 1,7 miljoen
gulden extra betekent naar schatting dat 8,3 miljoen gulden extra nodig is voor het
gevangeniswezen. De zware en overige criminaliteit dalen naar schatting met 0,44% en
0,07%. Een verhoging van de gevangenisstraffen en het budget van het gevangeniswezen met
1 miljoen gulden heeft een duidelijk effect op de zware criminaliteit (-0,49%) en in mindere
mate op de overige criminaliteit (-0,31%).

Een kosten-batenanalyse vereist waardering van effecten in financiële termen. In het geval
van een kosten-batenanalyse van diverse vormen van criminaliteitsbestrijding betekent dit dus
een waardering van de bereikte reductie van criminaliteit. Een dergelijke waardering is
problematisch, gezien de verschillende dimensies van de maatschappelijke schade die het
gevolg zijn van criminaliteit. Een volledige kosten-batenanalyse vindt hier dan ook niet
plaats.

Als eerste aanzet tot een kosten-batenanalyse vormen bij vermogensmisdrijven, vernielingen
en WVW-misdrijven schattingen van de gemiddelde schade voor het slachtoffer het
uitgangspunt van een waardering van de maatschappelijke schade per misdrijf. Daarmee
geven zij een maatstaf voor de baten van een vermindering van criminaliteit. Bij de overige
typen misdrijven vormt de gemiddelde strafmaat ten opzichte van die bij gekwalificeerde
misdrijven, als indicatie voor de maatschappelijke waardering van de relatieve ernst, het
uitgangspunt. Slachtofferloze delicten zijn niet in de analyse betrokken.
De gevolgen van een uitbreiding van de middelen in vier richtingen zijn onderzocht: bij de
politie, bij de parketten, bij de strafrechtelijke werkzaamheden van de gerechten en bij het
gevangeniswezen. Bij een uitbreiding van de politie of de parketten wegen de aldus
gekwantificeerde baten niet of nauwelijks op tegen de kosten. De schatting van het absolute
niveau van de baten is echter met zodanige onzekerheden omgeven, dat het zinvoller lijkt de
relatieve en niet de absolute baten-kostenverhoudingen te vergelijken.
Een uitbreiding van het politiebudget komt dan als slechtste alternatief uit de bus: de
baten-kostenverhouding ligt hierbij rond 0,1 à 0,2. De baten-kostenverhouding van het
terugdringen van het aantal sepots door een uitbreiding van de parketten ligt iets gunstiger:
0,2 à 0,3. De baten-kostenverhouding van een uitbreiding van de strafrechtspraak bij de
gerechten of van het gevangeniswezen ligt aanzienlijk gunstiger: 0,8 à 1,2. 

8.3 Conclusies voor onderzoek

8.3.1 Effecten van pakkans en strafmaat

Theoretische veronderstellingen over het gedrag van de potentiële delinquent liggen in het
algemeen op het niveau van individuen (het microniveau). Beleidsmatig interessante vragen
over de effecten van het strafrechtelijk systeem liggen echter meestal op het niveau van de
totale criminaliteit (het mesoniveau). Deze studie geeft de mogelijkheden aan van onderzoek
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naar afschrikkings- en insluitingseffecten op dit mesoniveau.

De theoretisch gepostuleerde relaties van de afweging door de potentiële delinquent op
microniveau konden alleen op basis van een aantal aanvullende veronderstellingen worden
`vertaald' naar empirisch te schatten relaties op mesoniveau. Deze expliciete theoretische
onderbouwing leidt tot een andere specificatie van de relatie tussen criminaliteit per hoofd van
de bevolking enerzijds en factoren als pakkans en strafmaat anderzijds dan in de meeste
empirische studies, zonder expliciete onderbouwing op microniveau, gangbaar is.
De gekozen theoretische benadering maakt, in combinatie met de beschikbare empirische
gegevens over door OM en rechter afgehandelde zaken en daarbij gerealiseerde strafmaat, een
splitsing mogelijk in de schatting van preventieve en insluitingseffecten van gevangenisstraf.
In het algemeen worden deze effecten in de economische empirische literatuur niet
afzonderlijk onderscheiden.

Onderzoek naar dit type effecten op mesoniveau heeft een aantal voordelen boven onderzoek
op microniveau. Zo is onderzoek naar generaal preventieve en insluitingseffecten op
microniveau moeilijk. Bij de eerste effecten gaat het immers per definitie om de reactie van
individuen op in wijder verband door politie en justitie realiseerde pakkans en/of strafmaat.
Deze laatste variabelen zijn per definitie verbonden aan het mesoniveau; op zijn minst moet
dan dus combinatie met variabelen op mesoniveau plaatsvinden. Bij de schatting van
insluitingseffecten op microniveau dient de vraag te worden beantwoord hoe het gedrag van
de ingeslotene buiten de gevangenis zou zijn geweest. Dit is niet zonder problemen.

Een ander type onderzoek richt zich op de evaluatie van de gevolgen die experimenten of
abrupte beleidswijzigingen bij politie of justitie hebben voor de criminaliteit. Daarbij kan het
gaan om een wijd scala van maatregelen, in de sfeer van verandering van
opsporingsactiviteiten, bestuurlijke preventie en dergelijke. Evaluaties van de gevolgen voor
de criminaliteit in dit type onderzoek kennen vaak het probleem dat mogelijke gevolgen van
verschuivingen van criminaliteit in plaats of tijd niet in beeld komen. Bij
dwarsdoorsnedeanalyses op mesoniveau, zoals in deze studie, kan aan regionale verplaatsing
expliciet aandacht worden besteed. Tevens brengt de aard van de dwarsdoorsnedeanalyses
met zich mee dat de gevonden verbanden een lange-termijnkarakter hebben. Dit laat onverlet
dat genoemde andere typen onderzoek en de hier gehanteerde mesobenadering elk hun eigen
merites hebben en in een aantal gevallen elkaars zwakke punten kunnen aanvullen.

8.3.2 Andere determinanten van criminaliteit

De analyses van de criminaliteit laten zien dat afschrikkings- en insluitingseffecten regionale
verschillen in criminaliteit slechts in beperkte mate verklaren; maatschappelijke factoren,
geïndiceerd via de demografische en sociaal-economische kenmerken van de regio, lijken
relatief van veel groter belang. Dit geeft het potentiële belang aan van onderzoek naar de
relatie tussen deze maatschappelijke factoren en criminaliteit.
In dit opzicht kent de in deze studie gekozen mesobenadering van criminaliteit echter
duidelijke beperkingen. De interpretatie van gevonden verbanden op mesoniveau in termen
van kenmerken van potentiële daders op microniveau is niet rechtstreeks mogelijk. Voor
dergelijke interpretaties is onderzoek op microniveau noodzakelijk. De mogelijkheid van
interacties tussen (kenmerken van) daders en slachtoffers compliceert het probleem, al geldt
dit ook voor analyses op microniveau. 
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8.3.3 Produktiestructuur

In deze studie is de produktiestructuur van drie typen producenten uit de kwartaire sector
nader onderzocht. Waarnemingen over produktie en produktiemiddelen zijn het resultaat van
economische beslissingen waarin de produktiefunctie slechts een van de randvoorwaarden is.
De waarnemingen worden dus door het gedrag van de producenten beïnvloed. Daardoor kan
dit gedrag zowel een potentiële informatiebron als potentiële storingsbron zijn bij analyses
van de produktiestructuur. Wanneer het gedrag juist wordt gemodelleerd, kunnen sterkere
conclusies worden getrokken dan zonder die modellering mogelijk is. Wordt het gedrag echter
onjuist gemodelleerd, dan is het mogelijk dat onterechte conclusies worden getrokken. 
De modellering van het gedrag is een des te groter probleem voor producenten binnen de
overheid of de kwartaire sector. In de marktsector gangbare gedragsveronderstellingen, zoals
winst- of opbrengstmaximalisatie met gegeven marktprijzen, zijn hier niet of ten minste niet
rechtstreeks toepasbaar. 
De complicaties bij onderzoek naar produktieprocessen in de kwartaire sector worden nog
vergroot door de heterogeniteit van de produktie. Dit maakt toepassing van produktiefuncties,
die een directe relatie leggen tussen de totale produktie en de inzet van middelen,
problematisch. Twee van de drie in deze studie onderzochte typen producenten brengen meer
dan een type produkt voort. In een produktiefunctie moeten deze verschillende typen produkt
a priori in één maatstaf van de produktie worden samengevoegd. 
De omvang van de produktie van bepaalde typen is bovendien voor de producent min of meer
exogeen bepaald, terwijl dit bij andere typen niet of veel minder het geval is. Ook het budget
of de ingezette middelen zijn voor producenten in de kwartaire sector vaak min of meer
gegeven. Dit maakt de toepassing van kostenfuncties minder voor de hand liggend. Bij
dergelijke kostenfuncties wordt de produktie namelijk als exogeen beschouwd en worden uit
die produktie, te zamen met de prijzen van de ingezette middelen, de te maken kosten
afgeleid. Bij sommige typen produkten, met name in de sfeer van de geregistreerde
criminaliteit, rijst bovendien de vraag in hoeverre daarbij sprake is van een ingezet middel
(`input'), een tussenprodukt (`throughput'), dan wel een eindprodukt (`output'). Het is een
voordeel als de keuze tussen deze mogelijkheden niet a priori door de gekozen modellering
wordt gemaakt, zoals bij een produktiefunctie het geval is.

De modellering in deze studie sluit zoveel mogelijk aan op de situatie waarmee producenten
in de kwartaire sector veelal worden geconfronteerd. Dit in tegenstelling tot veel andere
studies van de produktiestructuur op dit gebied tot nu toe.
Met door de overheid ter beschikking gestelde middelen, gegeven de produktietechnologie en
(in sommige gevallen) de omvang van de exogene produktie, brengen de producenten een
aantal endogene produkten voort. De samenstelling van het endogene produktiepakket kan
overwegend door de producenten zelf worden bepaald. Daarbij hanteren deze, soms expliciet
maar veelal impliciet, bepaalde waarderingsmaatstaven voor de verschillende typen
(endogeen) produkt. Deze uitgangspunten maken een formulering mogelijk in termen van een
opbrengstfunctie. De gekozen benadering is op dit terrein nieuw. Bij deze benadering hoeft a
priori geen onderscheid te worden gemaakt in exogene ingezette middelen en exogene
produkten.
Van groot belang is bij dit alles uiteraard de vaststelling van de waarderingsmaatstaven. Bij
strafrechtelijke producenten als de onderhavige zijn dergelijke maatstaven voorhanden, in de
vorm van de strafmaat. Daarbij is het essentieel dat een dergelijke maatstaf binnen het
waarnemingsbereik aanzienlijke variatie vertoont. Een dergelijke maatstaf is buiten
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producenten in de strafrechtelijke sfeer waarschijnlijk niet of niet direct beschikbaar.

Voor zover deze benadering succesvol is, worden de waarnemingen van de producenten
optimaal gebruikt en is het mogelijk efficiëntere conclusies te trekken over de
produktiestructuur dan zonder de gehanteerde gedragsveronderstellingen. Voor zover deze
benadering niet succesvol is, zijn echter de conclusies over de produktiestructuur mogelijk
juist vervormd door de opgelegde gedragsveronderstellingen.
De geschetste benadering via opbrengstfuncties had een wisselend succes. De gevonden
relaties geven over het algemeen interpreteerbare resultaten. Een verhoging van de
waarderingsmaatstaven heeft steeds, zoals te verwachten, een verhoging van de opbrengst tot
gevolg. De hypothese van opbrengstmaximalisatie volgens de gepostuleerde
waarderingsmaatstaf van de gemiddelde strafmaat (gegeven dat bestraffing plaatsvindt) kan,
zowel bij politie als rechtspraak, zekere toetsing doorstaan. Bij een aantal andere bij de
analyses van de politie gehanteerde maatstaven is dit niet het geval. Dit laat onverlet dat bij
het gehanteerde type toetsen in het algemeen verschillende hypothesen over de
waarderingsstructuur van producenten met de waarnemingen verenigbaar kunnen zijn. Het
simpele feit dat de hypothese over het gehanteerde waarderingsschema houdbaar is, geeft
zeker geen zekerheid dat de hypothese juist is. Hierdoor is de kracht van dit type toetsen
beperkt.
De gekozen benadering via opbrengstfuncties blijkt in een ander opzicht minder bevredigende
resultaten te geven. Zowel bij de politie als bij de rechtspraak blijkt geen significante relatie
te bestaan tussen waardering en produktiepakket: verschillen in de relatieve waardering gaan
niet samen met aantoonbare verschillen in de samenstelling van het produktiepakket.

Een aantal mogelijke verklaringen van dit resultaat zijn de volgende.
- De technische eigenschappen van het produktieproces maken substitutie tussen

verschillende typen produkt slechts in beperkte mate mogelijk.
- In de analyses is verondersteld dat de waarderingsmaatstaven onafhankelijk zijn van de

omvang van de produktie, met andere woorden dat de `prijzen' van de verschillende typen
produkt voor de producent exogeen zijn. In werkelijkheid kunnen twee factoren deze
exogeniteit beïnvloeden.
- Kwaliteitsverschillen (ofwel heterogeniteit binnen de onderscheiden produkttypen)

kunnen in de waarderingsmaatstaven doorwerken. Verschillen in gerealiseerde
strafmaat bijvoorbeeld kunnen niet alleen worden veroorzaakt door zuivere
verschillen in waardering, maar ook door verschillen in de kwaliteit van het door de
politie geleverde produkt. Weliswaar is in de analyses via de opbrengstfunctie
enigszins rekening gehouden met deze kwaliteitscomponent, maar dit kan slechts op
zeer globale wijze.

- De waardering van een extra eenheid produkt van een bepaald type hangt mogelijk
mede samen met de omvang van de produktie van dat type. Met andere woorden: er
kan sprake zijn van een afnemende marginale waardering van de produktie. De
honderdste opheldering wordt bijvoorbeeld minder gewaardeerd dan de eerste. Voor
zover dit het geval is, kan een lagere waardering samengaan met een hogere
produktie. Dit is dus tegengesteld aan de verwachtingen in de hier gebruikte
toepassing van de opbrengstfunctie. In dat geval is eigenlijk sprake van een
monopolide afzetstructuur en moeten verdere analyses aansluiten op
gedragsmodellen van monopolisten in de literatuur.

- De gegevens waarop de waarderingsmaatstaven zijn gebaseerd zijn in een aantal
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opzichten gebrekkig. Dit geldt met name voor de strafmaat van overtredingszaken.
- Ten slotte is het uiteraard mogelijk dat de gemodelleerde producenten de opbrengst

niet maximeren, of ten minste niet volgens de gehanteerde maatstaven. Zij zijn dan
dus niet allocatief efficiënt.

Uit de bij politie en rechtspraak geschatte opbrengstfuncties en de bij het gevangeniswezen
geschatte produktiefunctie kon een aantal conclusies worden afgeleid over de
produktiestructuur, zoals schaaleffecten, marginale kosten, substitutie- en synergie-effecten.
Evenals in veel andere Nederlandse studies naar de produktiestructuur van producenten in de
kwartaire sector in het algemeen, of naar politie en rechtspraak in het bijzonder, worden bij
kleine producenten schaalvoordelen en bij grote instellingen schaalnadelen gevonden. Dat
wil zeggen dat een uitbreiding van middelen met 1% bij kleine producenten de produktie of
opbrengst met meer dan 1% doet toenemen, terwijl bij grote producenten het omgekeerde het
geval is. Er is dus sprake van U-vormige kostencurves. Deze bevinding lijkt tamelijk robuust
voor de gehanteerde modelveronderstellingen. Dit geldt in iets mindere mate voor de schatting
van de optimale omvang van instellingen. Zo is de geschatte meest doelmatige omvang van
een politiekorps nu 1,5 maal groter dan in een eerdere studie. Dit lijkt overigens voor een deel
verklaarbaar uit een verschil in definitie en differentiatie van typen produkt (zie hoofdstuk 4).
Deze verschillen hebben overigens slechts weinig consequenties in termen van de geschatte
gevolgen van ingrepen in de produktiestructuur. De analyses van de politie laten bovendien
zien dat schaaleffecten sterk afhankelijk kunnen zijn van de samenstelling van het
produktiepakket. 
Resultaten bij de politie laten zien dat een schatting van de marginale kosten duidelijk
afhankelijk is van de definitie en afbakening van produkttypen. Zo maakt het groot verschil of
de registratie van misdrijven als afzonderlijk produkt dan wel als ingezet middel wordt
gezien. Ook synergie-effecten en substitutie-elasticiteiten lijken in het algemeen gevoelig
voor de gehanteerde theoretische veronderstellingen en modelkeuze.

8.3.4 Suggesties voor verder onderzoek

Een aantal lacunes in de gegevens heeft dit onderzoek parten gespeeld. In de eerste plaats
betreft het daarbij gegevens over criminaliteit op het microniveau van individuen. Hoewel het
theoretisch model op dit individuele niveau speelt, moest de schatting op het niveau van
gemeenten of regio's plaatsvinden. De mogelijkheden het model empirisch te schatten lijken
het grootst als gegevens over delinquentie op microniveau gecombineerd kunnen worden met
gemeentelijke of regionale gegevens over pakkans en strafmaat. Deze combinatie van
gegevens op verschillende niveaus brengt overigens weer zijn eigen problemen met zich mee
(vgl. Groenen et al. 1992).
Bij de analyses van de produktiestructuur bleken gegevens over de inzet van middelen
meestal beperkt. Bij de overheid is in het algemeen geen sprake van gegevens over kosten,
maar hoogstens over uitgaven. Bij de onder de rijksoverheid vallende voorzieningen
ontbreken bovendien uitgaven in verband met huisvesting. Bij de gemeentepolitie waren op
het terrein van de uitgaven alleen gegevens over normvergoedingen beschikbaar en bij de
rechtspraak alleen gegevens over de personeelsformatie. Alleen bij de politie zijn cijfers over
de feitelijke personeelsbezetting beschikbaar. Op al deze gebieden zou verbetering van de
gegevens wenselijk zijn.

De bij de analyses van de produktiestructuur consequent gehanteerde functionele vorm (de
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translogvorm) is redelijk flexibel. Gezien de eerdere conclusie dat de technische
eigenschappen van het produktieproces substitutie tussen verschillende typen produkt slechts
beperkt mogelijk maken, verdient echter ook onderzoek van de produktiestructuur via andere
functionele vormen, die beter op deze mogelijkheid zijn toegesneden, aandacht. 
In verder onderzoek lijkt ook nadere aandacht voor de effecten van de produktie van politie en
justitie wenselijk. In de hier gepresenteerde analyses zijn deze effecten in feite in twee stappen
gemodelleerd. De eerste stap bestaat uit het leggen van een relatie tussen de inzet van
middelen en indicatoren van de directe produktie. In de tweede stap wordt een relatie gelegd
tussen deze produktindicatoren en effecten in termen van een vermindering van criminaliteit.
Wel speelt bij de keuze van produktindicatoren in deze studie in een aantal gevallen deze
effectmeting op de achtergrond. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de keuze om bij de
rechtspraak alleen misdrijf- en overtredingszaken die tot bestraffing leiden tot de produktie te
rekenen. In een andere context is de formulering van andere produktindicatoren denkbaar.
Daarnaast zijn de waarderingsmaatstaven die in de benadering via opbrengstfuncties bij de
politie en rechtspraak een rol spelen indirecte maatstaven voor bereikte effecten, in dit geval
in de vorm van gerealiseerde straffen. In zekere zin vervullen de als exogene produkten
opgenomen indicatoren daarbij een controlerende rol als omgevingsvariabelen. Duncombe en
Yinger (1992) wezen reeds op het belang hiervan. In hoofdstuk 4 is daarnaast getracht de
indirecte preventieve effecten van het politiewerk nader in beeld te brengen. Het lijkt zinvol in
de toekomst de wisselwerking tussen producenten, omgeving en delinquenten nader in beeld
te brengen. Daarbij kan worden gepoogd aan de simultaniteit van de relaties meer recht te
doen dan in deze studie het geval is.

8.4 Conclusies voor beleid

Met name op basis van de simulaties met de geschatte modellen geeft deze studie
beleidmakers een aantal inzichten

Ten eerste geven de analyses wat de allocatie op nationaal niveau betreft aanwijzingen dat
een verhoging van de inzet van middelen bij politie of justitie leidt tot een vermindering van
de criminaliteit, zij het in beperkte mate. Maatschappelijke factoren die buiten de invloed van
het strafrecht liggen, bepalen voor een belangrijk deel de omvang van de criminaliteit. Dit
wijst erop dat het potentiële belang van maatregelen in de maatschappelijk-preventieve sfeer,
die hier niet zijn gesimuleerd, groot kan zijn.
Daarnaast geeft de studie aanwijzingen over de kosteneffectiviteit van de inzet van middelen
in diverse fasen van de strafrechtelijke keten. In het algemeen lijkt een via toename van de
ingezette middelen gerealiseerde verhoging van de produktie effectiever, naarmate deze later
in de strafrechtelijke keten plaatsvindt. Deze uitkomst suggereert dat de forse uitbreiding van
het gevangeniswezen in de laatste tien jaar wel degelijk een behoorlijk rendement (in
bovenbedoelde zin) heeft gehad. Bij het rendement van de eveneens opgetreden forse
uitbreiding van de parketten kunnen meer vraagtekens worden geplaatst (vergelijk ook SCP
1994: 89-91).
Met dit alles is overigens niet gezegd dat bijvoorbeeld maatregelen gericht op verhoging van
de produktiviteit van de politie en een daaruit resulterende verhoging van
ophelderingspercentages niet zinvol kunnen zijn. De analyse van de kosteneffectiviteit in deze
studie heeft alleen betrekking op maatregelen in de sfeer van een verhoging van de inzet van
middelen bij gegeven produktiestructuur. Anders gezegd: een verhoging van de pakkans via
een verhoging van ophelderingspercentages heeft wel degelijk invloed op de criminaliteit;



* *
))) )))

)))))))

)))))))
269

deze invloed is relatief sterker dan de invloed die uitgaat van bestraffing. Gegeven echter de
bestaande relatie tussen de inzet van middelen en de produktie bij politie, rechtspraak en
gevangeniswezen, is een verhoging van de strafmaat kosteneffectiever. Met andere woorden:
gegeven de kosten die met een verhoging van pakkans zijn gemoeid in vergelijking met de
kosten van verhoging van de strafmaat, is laatstgenoemde benadering per extra bestede
gulden effectiever.
De vraag kan rijzen hoe deze bevindingen zich verhouden tot de conclusies uit
tijdreeksanalyses, zoals deze bijvoorbeeld zijn te vinden in SCP (1994: 89-91). Daaruit bleek
dat de produktiviteit van de politie, gemeten in de vorm van ruwe kengetallen, tussen 1980 en
1992 ongeveer constant is gebleven, terwijl de produktiviteit van de rechtspraak met 30 à
40% is gedaald. In principe moeten de in de huidige studie geschatte effecten worden gezien
als effecten op lange termijn die `gestapeld' moeten worden op trendmatige ontwikkelingen
die, onafhankelijk van deze effecten, kunnen optreden. Trendmatige ontwikkelingen kunnen
bijvoorbeeld leiden tot een verandering in de produktiestructuur, bijvoorbeeld door
technologische ontwikkelingen bij politie of criminele organisaties. Dergelijke trendmatige
ontwikkelingen blijven in de huidige studie, die immers uitgaat van een constante
produktiestructuur, vrijwel volledig buiten beeld. Dit is valide, voor zover de trendmatige
ontwikkelingen los van de hier geschatte effecten optreden.
In deze studie komt daarnaast de samenhang tussen de inzet van middelen in de verschillende
fasen van de strafrechtelijke keten expliciet aan de orde. Zo worden de mogelijke gevolgen
van een uitbreiding van de middelen in het begin van de strafrechtelijke keten op de rest van
deze keten zichtbaar via de in paragrafen 7.3 en 7.4 gepresenteerde resultaten van de
simulaties. Zo blijkt een verhoging van de middelen voor de strafrechtspraak bij de gerechten
vooral effectief als deze gepaard gaat met een (in absolute termen) grotere verhoging van de
middelen bij het gevangeniswezen.
De studie geeft bovendien in een aantal gevallen een beeld van de mogelijke gevolgen van
substitutie van middelen binnen het strafrechtelijk systeem, zoals tussen parketten en
gerechten. De uitkomsten suggereren dat een uitbreiding van middelen bij de gerechten ten
koste van de parketten lonend kan zijn.

Ten tweede kan de studie handvatten bieden voor beslissingen over de allocatie op regionaal
niveau. Zo is de verdeling van de middelen voor de politie tussen de grote steden en de rest
van ons land actueel. De simulaties in hoofdstuk 7 geven aanwijzingen over de gevolgen van
diverse maatregelen in de sfeer van herverdeling van middelen. Zo lijkt een herverdeling van
middelen van platteland naar stad over het algemeen lonend te zijn.

Ten derde levert de studie kennis over de optimale organisatie van het veld, in termen van
schaaleffecten en de optimale grootte van producenten. Het gaat daarbij om politiekorpsen
(gevonden optimale schaal: 18 miljoen gulden in lonen en prijzen van 1986), parketten
(5,6 miljoen gulden loonkosten in lonen van 1990), strafrechtspraak bij de gerechten
(4,6 miljoen loonkosten in lonen van 1990) en huizen van bewaring (13 miljoen gulden in
lonen en prijzen van 1988). Beleidmakers kunnen zich hierop baseren bij beslissingen tot
ingrepen in de schaal (via fusies e.d.) of de nieuwbouw van instellingen.
Aan de hand van de geschatte relaties zijn tevens de consequenties te schatten van de
gevolgen van de in gang zijnde samenvoeging van politiekorpsen tot 25 regionale korpsen.
De hier gesimuleerde gevolgen zijn in strijd met de verwachtingen van beleidmakers: met
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name de opsporing in de sfeer van de zware criminaliteit lijkt er niet zonder meer mee te zijn
gebaat. Daarbij is overigens verondersteld dat de produktiestructuur van de nieuwe korpsen
vergelijkbaar is met de oude grotere korpsen van gemeentepolitie. De uitkomsten van deze
studie laten zien dat de voorziene reorganisatie alleen dan de doelmatigheid van de politie zal
verhogen als de nieuw gevormde korpsen doelmatiger zullen werken dan de oude grote
korpsen van gemeentepolitie. Een van de belangrijkste argumenten voor de reorganisatie, de
vergroting van de doelmatigheid door de schaalvergroting, blijkt dus allerminst
vanzelfsprekend. De reorganisatie kan de doelmatigheid alleen bevorderen als de nieuwe
korpsen de blijkbaar bij de oude korpsen opgetreden negatieve effecten van schaalvergroting,
zoals bureaucratisering, tegen weten te gaan.

Tot slot levert deze studie ook op het terrein van het beleid van de organisaties in het veld
enige kennis. Zo geeft de studie aanwijzingen voor het feit dat politiekorpsen de kans dat een
opsporing tot bestraffing leidt niet in hun afweging betrekken. Dit lijkt niet in
overeenstemming met het streven tot optimale afstemming binnen de strafrechtelijke keten.
Tevens wekken de uitkomsten de indruk dat politiekorpsen en rechtspraak de samenstelling
van de produktie niet of nauwelijks laten afhangen van de waardering die de rechter aan deze
misdrijven of zaken toekent. Daarmee lijkt sprake van allocatie-inefficiëntie: de opbrengst
(ofwel gewogen produktie) zou verhoogd kunnen worden, als het produktiepakket meer aan
verschillen in de waardering zou worden aangepast.
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Summary and conclusions

1 Introduction

Section 2 of this chapter contains a summary of this study. The numbering of the subsections
corresponds to that of the earlier chapters. The academic and policy implications (sections 3
and 4) of the results are also discussed.

2 Summary

2.1 Objective

The aim of this study was to:
1. devise an economic model for the constituents of the Dutch criminal justice system;
2. make an empirical estimate of the relationships in the model;
3. use the model as a basis for a number of simulations of the effects of policy measures,

particularly in terms of effects on crime.

The questions addressed in this context were:
1. What effects have the efforts of producers in the criminal justice system had on crime?
2. What has been the relationship between the inputs and the performance delivered?
3. In the light of 1 and 2, what can one say about the effects on crime of the inputs in

different parts of the criminal justice system?
4. How do the inputs in the different parts of the criminal justice system interrelate?
In the analyses, the total amount of inputs by the police and the rest of the criminal justice
system was regarded as a given.

An economic approach to the criminal justice system is central to this study. Four
characteristics of this approach are:
1. A focus on the calculating individual (homo economicus) or the calculating producer.

Both individual and producer are regarded as actors who weigh up the costs and benefits
of options for action. The American economist Becker was the first to recognise the
potential of such an approach.

2. A focus on the question of whether the inputs in various areas produces adequate results.
In other words: effectiveness, efficiency and the optimum allocation of resources to
different parts of the police and criminal justice authorities are important themes. This
aspect is examined in this thesis in the form of a study of the production structure of the
police service, judicial authorities and prison system and an attempt to initiate a costs-
benefit analysis. The interrelationships between various producers in the criminal justice
system are accorded particular attention.

3. The ultimate aim of gaining an understanding of the relationships between crime and the
activities of the criminal justice system in the Netherlands as a whole or in specific
regions. This is known as the meso-level. It is therefore most appropriate to carry out
analyses on the basis of meso-units, such as regional crime figures. This does not
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however detract from the fact that  the economic perspective takes the behaviour of
individuals - i.e. behaviour at micro-level - as its point of departure.

4. The use of econometric techniques to trace statistical links between relevant units in the
model. This involves both assessing whether such links exist and estimating their
magnitude.

Figure 1 illustrates the study in basic diagrammatic form. All the relationships in the diagram
are implicitly or explicitly discussed, apart from number 14, rehabilitation and child
protection, which is not included in the analyses.

Figure 1 Diagrammatic representation of the study
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2.2 Crime

In Becker's model the individual weighs up the costs and benefits of a crime. In estimating the
costs, he takes into account such factors as the probability of arrest and the likely sentence,
which is translated into monetary terms. Becker's original model sparked off a debate in the
literature and prompted some to produce alternative models in which the process of weighing
up is modelled differently, without the need to translate the likely sentence into monetary
terms. Sometimes the time factor is an important aspect of the potential criminal's decision-
making process. This applies for instance to many crimes whose main purpose is to derive
income; an individual can spend his time earning legal or illegal income. One may expect
substitution (shift) to occur with this type of crime between different ways of using time or
deriving income. An obvious step would be to rationally weigh up the risks and the
opportunity for obtaining income legally or illegally. With other types of crime (such as
vandalism or tax evasion), factors such as time and substitution are absent or less dominant.
Some of these crimes are committed on impulse, with no weighing up of costs in terms of
likely sentence (in the long run) and the immediate benefits of the crime.

In view of these differences, two types of model must be produced. The first is in principle
applicable to a broad range of crimes. According to the model, an individual's choice of
behaviour in the field of crime can be (at least partly) described in economic terms. The
benefit an individual derives from committing a crime depends on a number of personal
factors, including income and personal background (expressed in terms of distribution of
opportunity). A fine or prison sentence carries a negative score. A person enjoying freedom
will commit the crime if on balance the expected benefit outweighs the probability of arrest
and severity of sentence. Some people are in prison and are therefore prevented from
committing the crime (the incapacitation effect). Individuals who do not accord a negative
value to the likely punishment can also be incorporated into the model, irrespective of
whether such behaviour results from a lack of information about the probability of arrest
and/or the severity of the punishment, or from the irrationality of the individual in question.

Using a number of assumptions, including the linearity of the relevant relationships, a
relationship can be derived from the model at regional level between crime, population
characteristics and criteria for the effect of the criminal justice system (probability of arrest,
probability of punishment, severity of punishment). The most empirical literature on the
`economics of crime', which uses data referring to the meso-level, fails to provide such a
theoretical underpinning at micro-level.

The probability that a suspect who has been arrested will be punished is referred to below as
the `conditional probability of arrest'. Similarly, the `conditional severity of punishment'
refers to the severity of punishment meted out to those who are actually punished. For reasons
of theory, the different phases in the criminal justice system are accumulated in the model.
This means that the cumulative probability of punishment (the product of the probability of
arrest and the conditional probability of punishment) and the cumulative severity of
punishment (the product of the cumulative probability of punishment and the conditional
severity of punishment) also play a role alongside the probability of arrest. This model also
allows the deterrent effect and the incapacitation effect of a custodial sentence to be
distinguished from each other, which is not generally possible with other models.
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The model was applied empirically using data from the 148 municipalities which had a
municipal police force in 1986. These are the larger municipalities in the Netherlands. The
level of crime was measured using the figures for six different types of crime recorded by the
police in 1983 and 1986. Types of crime which only come to light if detected by the police
(known as victimless crimes, such as drunk-driving and economic crimes) were not taken into
account.

The level of crime was found to have a demonstrable link with a number of demographic and
socioeconomic population characteristics, particularly the composition of the population, such
as the number of youngsters, divorcees and non-Dutch nationals; socioeconomic factors, such
as income and unemployment were also found to be significant in a number of cases. Both a
higher average income and more inequality of income go hand in hand with more crime. Due
to the way in which the estimates were made, results cannot be interpreted as causal
relationships at micro-level.

A number of effects of the criminal justice system were also identified:
1. It can be shown that a high probability of a crime being solved  has a preventive (or

deterrent) effect. An increase of 1% in the clear-up rate produces a 0.1% fall in thefts and
0.5% fewer road traffic offences. The estimates for the other types of crime fall between
these two.

The subsequent phases of the criminal justice system have little or no preventive effect.
This means, in terms of the model, that the potential criminal displays risk-seeking
behaviour: he is more likely to decide to commit a crime if the probability of arrest and
the severity of punishment are low, than vice versa. This concurs with the general
findings of other studies in this area.

In contrast, economic studies not concerned with the economics of crime usually suggest
that individuals tend to avoid risk. Criminals would seem to be the exception to the rule.

Another explanation of this empirical result lies in the low clear-up rate during the period
analysed. Since the majority of crimes are not solved, and the larger part of the filtering
occurs at this stage, the subsequent stages of the criminal justice system are of relatively
little importance. It cannot, therefore, be shown that the probability and length of
imprisonment have a preventive effect.

2. This does not detract from the fact that prison sentences have an important effect on
crime, since they incapacitate potential recidivists. A 1% higher incapacitation rate (the
ratio of the number of prisoners to the level of crime) leads to 0.0% (rounded off) fewer
instances of vandalism and 0.4% fewer aggravated thefts. The figures for the other crimes
lie somewhere in between. The overall effect of incapacitation is particularly strong in the
case of aggravated theft. Without incapacitation, an estimated 62% more crimes of this
type would have been committed.

Nevertheless, the role of the criminal justice system remains a relatively insignificant factor in
the differences between the crime figures of different municipalities compared with
demographic and socioeconomic factors. The criteria for prevention and incapacitation, or for
probability of arrest and punishment, generally account for only 10% to 20% of the total
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explained variation in crime figures in the model. Analyses of a survey conducted among the
victims of crime do not suggest that the identified effects of the criminal justice system are
distorted by the reporting behaviour of the public or the registration behaviour of the police.

A second model is also relevant: one which illustrates the weighing up process in financial
terms, whereby time allocation plays a role. This model would in principle appear to be
applicable to crimes against property. It is based on a stricter economic decision framework
than the first model. An individual within a certain legal income will weigh up the
opportunities for obtaining extra income from a number of illegal sources. A prison sentence
is accounted for in terms of the amount of legal income missed. The individual seeks the
maximum benefit in terms of time allocation and consumption. The optimum amount of time
spent on illegal activities therefore depends on the revenue from different types of activity (the
balance of the value of the stolen goods and the likely punishment) and the legal income.
Aggregating the figures for the entire population gives the total figure for illegal activities. It
is assumed that the time spent on illegal activities is directly proportional to the resulting
number of crimes. Once again, the incapacitation effect has been taken into account: some
individuals are in prison and therefore have no opportunity to commit such crime. When the
model was applied it was assumed that the unemployed and those unfit for work would
display a different kind of behaviour due to the fact that they value their time differently to
those who work. The empirical estimates obtained using the model strongly suggest that a
weighing up process exists for aggravated theft. The level of this type of crime strongly
depends on the possible revenue. There is also an `overflow effect', with a relatively higher
revenue from simple theft leading to a smaller number of aggravated thefts. The
employed/unfit for work spend an estimated 80% less time on crime against property than the
unemployed/unfit for work.

Both models would seem to describe different aspects of reality. The first model (the benefit
model) avoids the need to cast all the costs and benefits of the decision as to whether or not to
commit a crime in purely financial terms. It is therefore more applicable to crimes whose
benefits are not directly financial, such as violent crime and road traffic offences. This model
would not appear to be able to explain the figures for crime against property any better than
those for any other type of crime. The first model is more general than the second in another
respect, too: the attitude of potential offenders to the risk involved is incorporated via the
empirical estimate. The estimates suggest risk-seeking behaviour, which is in line with the
findings in the foreign literature. This means that the probability of arrest has relatively more
impact on the level of crime than the severity of punishment.

However, the first model has one clear limitation: there is no interaction between different
types of crime. The benefit that an individual derives from a crime depends on personal
factors and the number of crimes that the individual has committed previously in the same
period. It is however independent of any other types of crime he may commit. Substitution
between different types of crime is not therefore explicitly incorporated in the model.

The second model does take explicit account of the opportunity for substitution between
different types of crime. The empirical application of this model also suggests the existence of
a substitution effect. This is possible, since the costs and benefits of each type of crime
against property are in principle placed under the same financial heading. A `price' is also
worked out in terms of the average punishment, with a monetary equivalent being given for
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imprisonment. External information (on the value of stolen goods for example) should be
used sparingly.

The second model assumes risk-neutral behaviour on the part of the potential offender. The
probability of arrest and severity of punishment therefore by definition have an equal relative
effect. This model is more restrictive in this respect than the first, which accords the
probability of arrest greater significance via empirical estimation. The second model is more
restrictive in other ways, too: only income and employment status function as explicit
determinants of criminal behaviour, alongside the probability of arrest and severity of
punishment. Income affects the weight accorded extra financial benefit or loss of income as a
result of imprisonment. Employment status affects the value of time and therefore the amount
of time spent on criminal activities. The more restrictive nature of the second model becomes
clear when one considers the fact that it appears to have less potential to explain when
applied in practice. However, the second model does allow us to draw a number of
conclusions which the first did not. For instance, we can estimate the effects of an increase in
the value of the proceeds of crime (the value of stolen goods) and take stock of the relative
effects of imprisonment and fines.

Incidentally, when applying both models one encounters conflict between the microeconomic
`underpinning' and the outcomes of the estimates based on data at meso-level obtained from
municipalities or regions. For instance, there is a positive empirical correlation between the
average income and the number of aggravated thefts in a region. The theoretical basis of the
models should lead one to the conclusion that individuals with a higher income derive greater
benefit from this type of theft. In actual fact, however, there is more likely to be a link with
the characteristics of the victims: a higher average income increases the potential revenue
from theft. Such an effect is not accounted for in the theoretical basis of the first model. The
expected revenue from the crime does play a direct role in the second model, but it proved
impossible in the empirical application to identify a direct link between expected revenue and
the level of prosperity in the region.

2.3 Analyses of the production structure: theory

This study is concerned with the production structure of the police, judicial authorities and
prison system. Indicators of direct production are used at all times. These indicators give the
best possible idea of the final output supplied by the producer at the end of the production
process. They do not give an immediate idea of the effects of the production process, i.e. the
extent to which a producer fulfils its aims. This method is most in line with our efforts to gain
an overall view of the relationship between inputs, outputs and organisational structure of the
field. Nevertheless, the effects eventually achieved with the production process may play some
role in the choice of direct output indicators. For instance, in the case of the judicial
authorities, only criminal cases which culminate in a conviction and sentence are included in
the production.

Various types of analysis of features of the production structure can be found in the literature.
Some focus on measuring the efficiency of individual producers, while others look at
interaction between producers (e.g. scale effects). The latter approach (known as the
parametric approach) has been adopted for this study. The idea is to identify not the
theoretical limits of potential production (the `frontier') but the most commonly occurring
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forms of interaction between producers. These forms of interaction are examined by means of
an approach which allows a great deal of flexibility in the production structure, including
varying effects of scale (translog form).

In this study the production structure is modelled using a revenue function. This allows a
greater degree of conformity with the practical decision-making process in police forces, law
courts and prisons (or, in general terms, producers in the public sector) than most productivity
studies of the police. These producers have to work with a certain budget (determined
exogenously); on the basis of this and the available technology, they have to supply different
types of outputs. The quantity of some outputs is a given (exogenous, e.g. in the case of the
police, road traffic accidents, reports of crime). In other cases, such as the detection of
criminal and minor offences, the scale and composition of the production depends on the
efforts and priorities of the police themselves (endogenous). The producer implicitly hangs a
`price tag' on different types of endogenous outputs. In this study, the term `revenue' is
therefore synonymous with `weighted endogenous outputs'.

Police forces and law courts are thus regarded as producers who, given their budget and the
scale of the exogenously determined production, maximise the value of their endogenous
output(s) (the `revenue') according to their own value system. This allows us to adopt an
approach developed in the economic literature using a revenue function. In revenue
maximisation there is a direct relationship between the coefficients of the revenue function
and the scale of the endogenous output. This allows us to determine to a certain extent
whether the assumed behaviour is occurring, given a certain value system. Conclusions can be
drawn on the basis of the estimated revenue function regarding the features of the production
process, such as scale elasticity and marginal costs. The producer's criterion for according
value to the various endogenous types of output is essential to the analysis. It has been
assumed for the purposes of this study that there will be a certain degree of consistency
between the value accorded different types of output at the various stages of the detection and
prosecution process by the police and judicial authorities. Data are available on the progress
of cases through the criminal justice system, and this allows us to determine the proportion
which result in conviction and sentencing, and the average punishment meted out for each
type of crime in each municipality. Punishment may take the form of a financial settlement
imposed by the public prosecutions department or a conviction by a court. There are
considerable differences between different court districts and municipalities. These data form
the basis of the value criteria used.

Only one type of output of the prison system can be incorporated into the analyses. The
revenue function converts to a direct relationship between the outputs and the inputs (a
production function).

2.4 Police

In research into the production structure of the police in the Netherlands and elsewhere the
heterogeneous nature of the output supplied by the police has generally been found to be
problematic. Output is often limited to that concerned with solving crime. The studies differ
considerably in terms of method, definition of outputs, size of the forces studied and their
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conclusions on scale effects etc. Sometimes very restrictive assumptions about the production
structure are made so that production can be assessed using one indicator. There is an almost
total lack of explicit assumptions about the behaviour of police forces. In contrast, the present
study distinguishes types of output outside the field of crime, uses a reasonably flexible
definition of the production structure and is based on revenue maximisation.

The production structure of the police is analysed in this study using data on the 148
municipal police forces operating in the larger municipalities in the Netherlands in 1983 and
1986. The resources available to the municipal police forces consisted almost entirely of
earmarked funds from central government; only this funding could be included in the analysis.

Four types of endogenous output were defined for the purposes of the empirical analysis
presented here: clear-up of three types of criminal offence (serious crime, drunk-driving and
other crimes) and the processing of minor offences. Four types of exogenous output were
also distinguished: recorded figures for serious and other crime, road traffic accidents,
assistance and maintaining public order.

Police forces are seen as producers who, within the constraints of their budget and in the face
of the exogenously determined outputs, maximise the value of their endogenous output
according to their own value system. A number of different value systems were tested. The
theory that police forces value their output on the basis of the severity of the punishment
meted out would seem to hold well. There are no clear indications that they take account of
the probability that a crime cleared up by the force will lead to punishment at a later stage.

The further analyses were therefore based on a value system founded on the average
conditional severity of sentence (the severity of sentence in the event of punishment). By this
definition, around half the revenue of police forces is in the field of serious crime. In the
resulting revenue function, a 1% increase in budget leads to a rise of some 0.5% in the
revenue (weighted outputs) of the average force. The number of recorded crimes would also
appear to contribute to the revenue or weighted outputs. In other words, the more crimes the
police are called upon to deal with, the greater the number of crimes solved. One might
interpret this as meaning that recorded crime should be seen more as an input resource (or
semi-manufacture) than as a final output. The other exogenous outputs, road traffic accidents
and assistance, have neither a restraining nor a stimulating effect on revenue. The revenue
function would appear to be stable over time. If police forces maximise their revenue in the
sense referred to here, one may expect that a shift in valuation will lead to a shift in the
package of endogenous outputs: the higher the relative value of a type of output, the more of
it will be produced, all other things being equal. However, the analysis gave no clear
indication of such a shift. The differences in the output package of individual forces resulting
from different value systems are negligible. However, there are important differences in the
composition of the output package of different forces.

This suggests that the choice of the output package is determined to a great extent by
exogenous factors (such as the composition of the exogenous outputs and the features of the
production process) rather than by differences in value systems. This may be connected with
certain technical features of the production structure. It might also mean that police forces do
not after all maximise their revenue according to the postulated value system.
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The extent to which the estimated revenue function could be simplified was examined; this
might, for instance, be necessary if the underlying decision-making process takes place in
stages. It was found that accumulating clear-up figures for different types of output or
omitting certain types of output in order to simplify the revenue function is generally
unacceptable. It would only be possible to omit instances of assistance and action to maintain
public order.

Police forces with a budget of approximately 18 million guilders (1986 wages and prices)
would appear to operate on an optimum scale, according to the estimated revenue function.
This corresponds to some 260 man years. However, the optimum does depend on the
composition of the outputs. If heavy crime accounts for a greater proportion of the production,
the optimum scale is larger; if road traffic accidents and assistance account for the greater
proportion, the optimum is clearly smaller.

In this study an attempt has been made to include the crime prevention activities of the police
in the revenue function, alongside the direct output indicators discussed above. In contrast to
the above, it is then assumed that the level of crime is not a given. A force can influence the
crime figures by direct preventive activities (such as surveillance). This does not include
prevention by detection, because this has already been explicitly included in the analysis. The
first model of crime described above was used for this purpose. The difference between the
level of crime to be expected in a municipality on the basis of this model and the actual crime
figures recorded can to a certain extent be seen as a measure of the prevention of crime. The
analysis confirms that police forces give prevention a positive score, and therefore that crime
gets a negative score in the value system. However, if the aim is to minimise the number of
crimes, the estimate implies that they give direct prevention too low a score and value the
clear-up of crimes committed too highly. Finally, the first model of municipal crime and the
model of the police production process were estimated simultaneously. The deterrent effect of
the clear-up rate then turns out higher than in the case of non-simultaneous estimation.

The above results are based on an analysis of municipal police forces which existed before the
police service was reorganised. The average size of the post-reorganisation forces lies
somewhere between that of the old municipal forces in Utrecht, The Hague and Rotterdam,
and is considerably smaller than that of Amsterdam. It would therefore be appropriate to
apply the relationships estimated in the analyses in the chapter and the scale effects identified
to the new forces. 

Some argue that the reorganisation has made possible a totally new, more effective structure
for the police service. However, the question is why should it be possible to achieve this
positive effect now, if this was not possible with the larger old municipal and national forces?
The simulations conducted in this study (see section 2.7) therefore assume that the production
structure of the new forces is comparable to that of the old ones.

2.5 Judicial authorities

The theoretical framework chosen for the judicial authorities is similar to that of the police.
The basic principle is that the judicial institutions provide different types of endogenous and
exogenous output using the resources provided by central government. The producers can
themselves determine the composition of the endogenous output package within the
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constraints of the production structure. They accord a certain value (or `price tag') to the
endogenous outputs, and the weighted outputs thus obtained can be referred to as `revenue'.
In line with the general structure of this study, direct production in the form of the number of
different types of cases processed is the key concern. Two types of endogenous output have
been identified: the number of minor and criminal offences dealt with by means of financial
settlements imposed by the public prosecutions department and convictions by the courts.
Dismissed cases and cases leading to an acquittal or dismissal by a court are not included in
the outputs. From the point of view of this study, the output of the police and judicial
authorities is assessed in terms of its implications for the probability of arrest and punishment
and the severity of punishment. The quality standards employed by the courts with regard to
evidence are regarded as a given; one may also assume that they will not differ systematically
from one district to another. In other contexts, a broader definition of output, perhaps
including acquittals, may be more appropriate. Cases dealt with by the courts through the
system of civil and administrative law are regarded here as exogenous outputs. In view of the
sharp division between criminal law and civil and administrative law, one may assume that
the production processes of both types of law can be regarded as fairly independent of each
other. For this reason and because of the limited amount of data, civil and administrative
cases were weeded out and were not included in the analyses.

The analysis of the production structure of the judicial authorities is based on the 19 Dutch
court districts existing in 1987 and 1990. The estimated revenue function shows that more
than two thirds of the revenue (outputs weighted according to severity of sentence) of the
average district concerns the processing of criminal offences; the rest is accounted for by
minor offences. The effects of a 1% increase in personnel in the public prosecutors' offices are
smaller than those of a similar increase in the processing of criminal cases by the courts
(0.4% as against 0.6% or 0.7%). Various tests of the quality of the relationship identified
produce different results. The theory that districts maximise their revenue in the above sense
would seem to hold. However, as with the police, no significant differences were found in the
production package as a result of differing value systems. Furthermore, the relationship was
stable in 1987 and 1990, but different from that prior to 1984. The backlog of incoming cases
involving criminal and minor offences would appear to have an impact on the scale of output.
However, given the limited data available, it is not possible to integrate this dependence into
the estimates.

The estimated revenue function allows a number of features of the production structure to be
identified. In small districts an increase in inputs gave a greater increase in revenue (weighted
outputs). In terms of productivity they are therefore too small. The optimum scale is a district
with a staff budget of approx. 5.8 million guilders for the public prosecutors' offices and 4.8
million guilders for the handling of criminal cases by the courts (1990 wages).

The marginal revenue (in the terms set out above) per extra guilder spent on manpower is
higher in the courts than in the public prosecutors' offices. The marginal revenue on the inputs
in public prosecutors' offices is lower in large districts than in small ones. The reverse is true
of the courts.

The marginal costs of handling criminal offences are fifteen times higher than those for minor
offences (NLG 600 as opposed to NLG 40). The marginal costs of cases involving minor
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offences vary according to the size of the district, but are higher in small and large districts
than they are in the average district.

Finally, no clear synergism was found, although a certain degree of substitution (shifting) of
resources between public prosecutors' offices and courts would appear to be feasible.

The above results are based on an analysis of the judicial system before it was reviewed and
before the start of the reorganisation which has been taking place in phases since 1992.
However, the results are likely to be applicable to a great extent to the post-reorganisation
production structure. There had already been a great deal of integration of the public
prosecutors' offices and administrative support services of the district and subdistrict courts
during the period covered by the analysis.

2.6 Prison system

The analysis of the production structure of the Dutch prison system centres on remand centres,
which account for the majority of the system for which the Ministry of Justice bears
responsibility. The analysis refers to the 24 and 30 remand centres operational in 1985 and
1988 respectively. 

The output indicator employed is the average number of inmates. This primarily measures
the remand centres' incapacitation function. Labour productivity, defined as the ratio of
output to staff numbers, is highest in medium-sized remand centres and lowest in the
smallest. The same applies to overall productivity, i.e. the relationship between output and
amount of inputs.

Remand centres are regarded in the further analyses as producers which supply output using
fixed resources provided by the government. Since the average number of inmates is the only
(endogenous) output indicator, the revenue function used in the previous chapters becomes a
normal production function. One should note, however, that in practice individual remand
centres do have some small influence over the number of inmates. In view of the important
role of the Ministry of Justice in determining budgets and capacity, one must not disregard the
possibility that the standards the ministry employs will have some effect on the results
presented below. In this case the estimated relationship would be not so much a production
function in the technical sense as a reflection of the policy standards for the allocation of
resources to different institutions. An analysis using the production function shows that small
remand centres have positive scale effects: a 1% increase in resources can produce an increase
in output of over 1%. In terms of productivity, they are therefore too small. The optimum
scale is a medium-sized institution with resources of some 13 million guilders (1988 wages
and prices). This corresponds to some 175 inmates.

The remand centres built since the war have 20% lower productivity that the older remand
centres, some of which have been renovated. One must remember, however, that the
conditions in the remand centres were not included in the analysis. The marginal costs of
imprisoning one extra person are 67,000 guilders in the case of small remand centres and
77,000 guilders in larger remand centres.

2.7 Simulations



* *
))) )))

)))))))

)))))))
283

The relationships between levels of crime, probability of arrest, probability of punishment
and severity of punishment and the production structure of the police, judicial authorities and
prison system were discussed above. By combining the findings one can gain an impression
of the effects of different policy measures in the field of crime prevention. This puts the
spotlight on the interaction between inputs in various parts of the criminal justice system.

A number of simulations were first performed on the basis of the analyses in each chapter.
Raising the clear-up rate reduces crime. This applies to all six types of crime in the study,
including violent crime. If the low clear-up rates in some municipalities were raised to the
average, this would have a particularly favourable effect on levels of violent crime,
aggravated theft and road traffic offences. With the first two types, the relatively large
variation in clear-up rates between municipalities plays a major role.

An increase in the incapacitation rate has most impact on aggravated theft. A selective
increase in low incapacitation rates has the greatest impact on simple theft.

An across-the-board increase in police resources of 1% produces an increase in the number of
clear-ups for serious and other crime of some 0.3%, assuming the level of recorded crime
stays the same. The increase in the production of the other types of output is relatively greater.
In so far as the production structure of the post-reorganisation regional forces is comparable
with that of the larger old municipal forces, the reorganisation is not expected to have any
positive effects on the productivity of the police. In fact, the simulations suggest a likely fall
in productivity in the order of 5% to 8%. The number of serious crimes solved looks likely to
drop by as much as 10%. This is because the new regional forces are producing at way above
the optimum scale according to the estimates. Reallocation of resources from small to larger
forces, on the other hand, has a slight positive effect on productivity.

A 1% increase in resources for public prosecutors' offices or for the criminal divisions of the
courts leads to an increase in the number of criminal and minor offences dealt with by means
of a financial settlement (0.2%) or a conviction (0.8%). When resources are shifted from the
courts to the public prosecutors' offices (substitution), output in terms of criminal and minor
offences dealt with decreases.

A 1% increase in staffing and material resources for prisons can increase output (number of
inmates) by 0.9% and 0.1% respectively.

If the results of the analyses in each chapter are combined, a cost effectiveness analysis of an
increase in resources in various parts of the criminal justice system can be carried out. A total
increase of 10 million guilders has been assumed for the police and judicial authorities. An
increase in the police budget of 9.1. million guilders, and the resulting increase in the number
of crimes solved gives rise to a need for a 0.4 million guilder increase in the judicial
authorities' budget and a 0.5 million guilder rise in the prison budget. The rise in the clear-up
rate causes an estimated 0.03% fall in serious crime and 0.07% fall in other crime.

If prison sentences remain the same, an 8.5 million guilder increase in the budget available to
the public prosecutors' offices necessitates a 1.5 million guilder increase in the prison budget.
The increased sentencing rate thus achieved would appear mainly to affect serious crime,
causing it to fall by an estimated 0.14%. However, other crime rises because larger offices
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shift their production from criminal offences to minor offences. The picture obtained with  a
similar increase in resources for the criminal divisions of the courts is very different. Giving
them 1.7 million guilders extra means that an extra 8.3 million guilders must be given to the
prison system. Serious crime then falls by an estimated 0.44%, while other crime falls by
0.07%. Raising prison sentences and increasing the prison budget by 1 million guilders has a
clear effect on serious crime (down 0.49%) and a lesser effect on other crime (down 0.31%).

To allow a cost-benefit analysis, the value of effects has to be worked out in financial terms.
For such an analysis to be performed on various ways of combating crime, a value has to be
placed on the crime reduction achieved. This is no simple task, given the different degrees of
damage which different types of crime do to society. A full cost-benefit analysis cannot
therefore be performed here.

In the case of cost-benefit analyses concerning crimes against property, vandalism and road
traffic offences, the estimated average damage suffered by the victim can form the basis of the
estimation of the social damage caused by each crime. This gives us a criterion for
determining the benefits of reducing crime. In the case of other types of crime, the basis is the
average severity of sentence in relation to that of qualified crimes, which indicates the relative
gravity of such crimes according to social norms. Victimless crimes have not been included in
the analysis.

The results of increasing the resources in four areas (police, public prosecutors' offices,
criminal divisions of the courts, prison system) were determined. Increasing the resources
available to the police and the public prosecutors' offices produces quantified benefits which
barely match the costs. However, estimating the absolute level of benefit achieved is an
exercise fraught with such uncertainty that it would be more appropriate to compare the
relative rather than the absolute benefit-cost relationships. In this case, an increase in police
resources scores lowest: the benefit-cost relationship is around 0.1 to 0.2. The benefit-cost
relationship of reducing the number of cases dismissed by expanding the public prosecutors'
offices is slightly better, at 0.2 to 0.3. The benefit-cost relationship of expanding the criminal
divisions of the courts or the prison system is considerably better, at 0.8 to 1.2.

3 Implications for research

3.1 Effects of probability of arrest and severity of punishment

Theoretical assumptions about the behaviour of potential criminals usually relate to
individuals (micro-level). However, for the purposes of policy, the effects of the criminal
justice system on overall crime figures are of more interest (meso-level). This study allows
research at meso-level into the effects of the system in terms of deterrence and incapacitation.

In order to translate the theoretically postulated relationships which figure in the deliberations
of the potential criminal at micro-level into a form which can be estimated empirically at the
`meso-level' a number of further assumptions have to be made. This explicit theoretical basis
gives a specification of the relationship between crime per head of population and factors
such as the probability of arrest and severity of sentence that differs from that common in
most empirical studies, which have no explicit basis at micro-level. The theoretical approach
adopted, together with empirical data on cases dealt with by the public prosecutions
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department and courts and the severity of sentences handed down, makes it possible to
separately identify the preventive and incapacitation effects of a prison sentence. This is not
generally the case in the economic empirical literature.

Researching these types of effect at meso-level offers a number of advantages over research at
micro-level. It is difficult to study general preventive and incapacitation effects at micro-
level. The former necessarily concern the response of individuals to the probability of arrest
and/or severity of punishment achieved in a wider context by the police and judicial
authorities. These variables are by definition linked to the meso-level, so variables must at the
very least be combined at that level. When estimating incapacitation effects at the micro-level,
one must address the question of how the prisoner would have behaved outside the prison.
This is no simple task.

Other research focuses on evaluating the impact on crime of experiments or abrupt changes in
policy by the police or judicial authorities. These might involve a wide range of measures,
including changing detection methods and employing administrative prevention techniques.
Such evaluations are often hampered by the fact that it is impossible to identify shifts in crime
over time or place. Cross-section analyses conducted at meso-level, as in this study, allow a
focus on regional shifts. Furthermore, it is in the nature of such analyses that the links
identified are generally long-term. Nevertheless, the other types of research discussed here and
the meso-approach adopted here all have their own merits, and in some cases can complement
each other.
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3.2 Other determinants of crime

The analyses of crime show that deterrent and incapacitation effects can only partially explain
the differences in regional crime figures. Social factors, indicated by the demographic and
socioeconomic character of the region, would appear to be much more important, suggesting
the potential importance of research into the relationship between these factors and crime.
However, in this respect the meso-approach adopted in this study has clear limitations. It is
not directly possible to interpret the links found at meso-level in terms of the characteristics of
potential offenders at micro-level. Research at micro-level would have to be conducted to
enable such interpretation. The potential for interaction between the characteristics of
offenders and their victims complicates the problems, although this applies equally to
analyses at micro-level.

3.3 Production structure

This study has examined the production structure of three types of producers in the public
sector. Observations on outputs and inputs are the results of economic decisions in which the
production function is only one consideration, and are thus influenced by the behaviour of the
producers. This behaviour can therefore act as both a potential source of information, and a
potential source of confusion. If it is modelled correctly, firmer conclusions can be drawn;
however, if it is modelled incorrectly, any conclusions drawn are subject to error.

Modelling behaviour is an even bigger problem when it comes to producers in the public
sector. Assumptions which are generally applicable in the private sector, such as that
companies will seek to maximise their profit or revenue, are not applicable, or at least not
directly so here.

The complications surrounding research into production processes in the public sector are
magnified by the heterogeneous nature of the outputs. This makes the application of
production functions, which directly relate total output to the inputs, very difficult. Two of the
three types of producer examined in this study supply more than one kind of output. In a
production function, these different types of output have to be combined in advance to form
one criterion of production.

Furthermore, the scale of certain types of production is more or less determined exogenously,
while this is not, or not often, the case with others. The budget or resources available to
producers in this sector is also more or less a given. It would therefore seem obvious to apply
cost functions, where the production is regarded as exogenous, and the necessary costs are
derived on the basis of the production and the cost of the resources required. One must also
question whether some types of indicators, particularly crime statistics, should be regarded as
input, throughput or output (final product). It is better not to decide this in advance by
choosing a particular model, as is appropriate with production functions.

In contrast to many past studies carried out in this area, the modelling in this study reflects the
situation confronting producers in the public sector as closely as possible. The producers
provide different types of endogenous output on the basis of the resources made available by
the government, the production technology available and (in some cases) the exogenous
outputs. The composition of the endogenous output package can be largely determined by the
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producers themselves, using certain value criteria for each type of output, some of which are
implicit, although most are explicit. These allow us to formulate a revenue function. The
approach adopted is new to this area. It means that no distinction needs to be drawn in
advance between exogenously provided inputs and outputs.

Of course, the value criteria are all important. For producers in the criminal justice system,
such criteria are available in the form of the severity of sentence. It is essential that the
criterion displays considerable variation within the observation range. Such criteria are
probably not, or not directly, available outside the criminal justice system.

To the extent that this approach has proved successful, the full potential of the observations
of the producers has been exploited and it has been possible to draw conclusions concerning
the production structure more efficiently than would have been the case without the
assumptions regarding behaviour.

The approach using revenue functions outlined above achieved varied degrees of success. The
relationships identified do in general give results which lend themselves to interpretation.
Raising the value criteria consistently raises the revenue, as expected. The theory of revenue
maximisation on the basis of the postulated value criterion of the average severity of sentence
(given that punishment is meted out) stands up to scrutiny, in the case of both the police and
the judicial authorities. This does not apply to some of the other criteria used in the analyses
of the police service. Nevertheless, a number of theories about the value systems of producers
have been found to be consistent with the observations in the tests used here. However, the
mere fact that the theory of the value system holds water certainly does not mean that it is
correct. This limits the potential of this type of test.

The revenue function approach gives less than satisfactory results in another respect, too. No
significant relationship was found in the police service and the judicial authorities between
the value system and the output package: differences in the relative values do not correspond
to differences in the composition of the output package.

There are a number of possible explanations for this result:
1. The technical properties of the production process limit the possibilities for substitution

between different types of output.
2. It was assumed in the analyses that the value systems are independent of the scale of

production, in other words, that the `prices' of the different types of output are exogenous
for the producer. In reality, two factors can influence this:
a. Differences in quality (or heterogeneity among the different output types) can be

reflected in the value systems. For instance, differences in the severity of sentence
achieved might be caused not only purely by differences in the value placed on them
but also by differences in the quality of the output supplied by the police. This
quality aspect has been taken account of to some extent via the revenue function, but
only in a rough sense.

b. The value placed on an extra unit of output of a particular type might depend on the
scale of the production of that type. In other words, there might be decreasing
marginal scoring of the production. The 100th crime solved might score lower than
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the first, for example. In so far as this is the case, a lower score per unit of output
might be linked to producing more outputs. This thus runs contrary to expectations
in the application of the revenue function used here. In this case, we are faced with a
monopolistic market structure and any further analyses must build on behaviour
models of monopolists in the literature.

c. The data on which the value systems are based are deficient in a number of respects.
This applies in particular to the severity of sentence for minor offences.

d. Finally, it is of course possible that the modelled producers do not maximise their
output, or at least not in accordance with the criteria used. They are not therefore
efficient in terms of allocation.

It proved possible to draw a number of conclusions concerning the production structure, such
as scale effects, marginal costs and substitution and synergy effects from the estimated
revenue functions for the police and judicial authorities and the production function estimated
for the prison service. As in many other Dutch studies of the production structure of producers
in the public sector in general, and of the police and judicial authorities in particular,
economies of scale are found among small producers, while diseconomies of scale are the
norm among larger institutions. In other words, a 1% increase in inputs for small producers
causes output or revenue to increase by more than 1%, while the reverse is true in the case of
large producers, giving U-shaped cost curves. This finding would appear to hold fairly firm
with respect to the assumptions used in the models. The same applies to a lesser extent to the
estimate of the optimum size of institutions. The estimated most effective size for a police
force is now 1.5 times larger than in an earlier study, which can partly be explained by a
difference in the definition and differentiation of different types of output (see chapter 4). For
the rest, these differences are of little consequence in terms of the estimated effects of
intervention in the production structure. The analyses of the police show, furthermore, that
scale effects can depend to a large extent on the composition of the output package.

Results from the police service show that an estimate of the marginal costs is clearly
dependent on the definition and differentiation of output types. It makes a great deal of
difference whether the recording of crime is regarded as a separate output or an input.
Synergy effects would also seem to be sensitive to the theoretical assumptions made and the
choice of model.

3.4 Suggestions for further research

A number of gaps in the data hampered this study. Some shortcomings were found in
information on crime at the individual, or micro, level. Although the theoretical model
operates at this level, the estimate had to be made at the municipal or regional level. The
potential for estimating the model empirically would seem to be greatest if data on criminal
behaviour at micro-level can be combined with municipal or regional data on the probability
of arrest and severity of sentence. This combination of data at different levels gives rise to its
own problems, however (cf. Groenen et al. 1992).

In the analyses of the production structure, data on the use of resources were often found
wanting. In general, public authorities can only give details of expenditure and can rarely
provide information on costs. Furthermore, no information on housing costs is available for
bodies which fall under central government responsibility. The municipal police could
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provide only information on their expenditure in terms of standard remuneration, while the
judicial authorities could give only details of staff establishment figures. Only the police
could give information on actual staff numbers. Improvement of the information available in
all these areas would be desirable.
The functional form (translog form) used consistently in the analyses of the production
structure is fairly flexible. In view of the earlier conclusion that the technical properties of the
production structure allow only a limited degree of substitution between different types of
output, some effort should be devoted to studying the production structure through other
functional forms which are better tailored to the level of substitution possible.

Future studies should also focus on the effects of the production of the police service and
judicial authorities. In the analyses presented here, these effects have in fact been modelled in
two stages. The first stage involves relating the inputs to indicators of direct outputs. At the
second stage, these output indicators are related to effects in terms of reduced crime. This
measurement of effect was, however, an underlying factor in the choice of output indicators in
a number of cases in this study, as in the decision to include only minor and criminal offences
which lead to punishment in the outputs of the judicial authorities. In another context, other
output indicators might be more appropriate. Furthermore, the value systems which play a
role in the revenue function approach to the police and judicial authorities are indirect
indicators of the effects achieved, in this case in terms of punishments meted out. In a certain
sense, the indicators included as exogenous output act as controlling background variables.
Duncombe and Yinger (1992) already pointed out the importance of this. An attempt was,
furthermore, made in chapter 4 to give a better idea of the indirect preventive effects of police
work. It would be useful to take a further look at the interaction between producers, the
environment and criminals, with a greater focus on the concurrence of these relationships than
was possible in this study.

4 Implications for policy

This study gives policymakers new insights into a number of areas, mainly on the basis of the
simulations with estimated models.
1. In terms of allocation at national level, they indicate that an increase in resources for the

police or judicial authorities leads to a reduction in crime, albeit a modest one. Social
factors which lie outside the influence of the criminal justice system are a major factor
determining the level of crime. This indicates the potentially major importance of social
measures aimed at prevention, which were not simulated here. The study also gives
indications of the cost-effectiveness of inputs in various parts of the criminal justice
system. In general it appears that increased resources are more effective later in the
criminal justice process. This finding suggests that the large expansion of the prison
system over the last ten years has indeed produced a significant revenue (in the above
sense). However, this is not so certain in the case of the expanded public prosecutors'
offices (cf. SCP 1994: 89-91). That is not to say, however, that measures aimed at
increasing the productivity of the police and any resulting rise in clear-up rates are
without value. The cost-effectiveness analysis in this study only refers to measures
involving an increase in the inputs with a given production structure. In other words, an
increased probability of arrest as a result of a rise in clear-up rates does have a
considerable impact on crime; this impact is relatively speaking greater than that of
punishment. However, given the relationship between the inputs and output in the police
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service, judicial authorities and prison system, increasing the severity of sentences is
more cost-effective. In other words, given the costs associated with increasing the
probability of arrest compared with those of increasing the severity of sentences, the latter
produces more impact per guilder spent. One might ask how these findings relate to the
conclusions drawn from time series analyses, like those in SCP 1994 (89-91). These have
indicated that police productivity, measured on the basis of rough indicators, remained
fairly constant from 1980 to 1992, while the productivity of the judicial authorities fell by
some 30% to 40%. In principle the effects estimated in the present study must be
regarded as long-term effects which must be `superimposed' on trends which can arise
independent of these effects. Trends can, for instance, lead to a change in the production
structure, as a result, perhaps, of technological developments. Such trends have been
virtually completely disregarded in this study, since it is based on a constant production
structure. This is a valid approach, in so far as the trends are independent of the effects
estimated.

The interaction between the inputs in different parts of the criminal justice system is also
explicitly examined in this study. The possible effects of an expansion of the resources
available at the beginning of the process on the rest of the system is made clear in the
results of the simulations presented in sections 7.3 and 7.4. It was found, for instance,
that an increase in the resources available to the criminal divisions of the courts is most
effective if it is accompanied by a greater increase in prison resources (in absolute terms).
In a number of cases the study also gives an idea of the possible effects of substituting
resources within the criminal justice system, as between public prosecutors' offices and
courts. The outcomes suggest that shifting funds from the former to the latter can be
worthwhile.

2. The study can serve as a basis for decisions on allocation at regional level. The
distribution of police resources between the cities and the rest of the country is currently
an issue. The simulations in chapter 7 indicate the effects of various measures involving
the redistribution of resources. Redistributing resources from rural to urban areas would
appear to be a wise course of action.

3. The organisation of the field. This study gives an indication of the optimum size for
producers: police forces (18 million guilders in 1986 prices and wages), public
prosecutors' offices (5.6 million in wages at 1990 levels), criminal divisions of the courts
(4.6 million in wages at 1990 levels) and remand centres (13 million guilders in 1988
wages and prices). Policymakers can use these figures when deciding on interventions
affecting scale (e.g. mergers) or the setting up of new institutions.

The estimated relationships also allow us to forecast the consequences of the operation to
merge the old police forces into 25 regional forces, which is currently under way. The
effects simulated here contradict the policymakers' expectations: the detection of serious
crime, in particular, is not likely to benefit. It was assumed in this simulation that the
production structure of the new forces would be similar to that of the old larger municipal
forces. The outcome of this study suggests that the planned reorganisation will make the
police service more efficient only if the new forces work more efficiently that the old
larger municipal forces. One of the most important arguments used in favour of the
reorganisation - increased efficiency through scale expansion - is therefore not necessarily
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correct. The reorganisation will improve efficiency only if the new forces manage to
handle the negative effects of scale expansion which tended to occur with the old forces,
such as bureaucratization.

4. This study has also given us more understanding of the policy of the organisations in the
field. It has indicated that police forces to not include the chance that a detection will lead
to punishment in their considerations about production. This does not appear to concur
with efforts to achieve optimum harmonisation within the criminal justice system. The
results also give the impression that police forces and the judicial authorities do not allow
the attitude of the courts to certain crimes to affect the composition of their outputs. This
suggests allocation inefficiency: the revenue (or weighted output) could be increased if
the output package were better attuned to differences in value systems.
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Lijst van afkortingen

ADV arbeidsuurverkorting
AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CD Cobb-Douglas-functie
DEA data envelopment analysis
ESM Enquête slachtoffers misdrijven
FDH free disposable hull
FIML full information maximum likelihood
FTE full-time equivalent
GP gemeentepolitie
LSQ least squares
ML maximum likelihood
MvJ ministerie van Justitie
OLS ordinary least squares
OM openbaar ministerie
p.c. per capita (per hoofd van de bevolking)
RP rijkspolitie
SCP Sociaal en Cultureel Planbureau
TBS terbeschikkingstelling
WVC ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
WvS Wetboek van Strafrecht
WVW Wegenverkeerswet

2SLS 2 stages least squares
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Lijst van begrippen

activiteit
Handeling binnen het produktieproces. Voorbeelden zijn: het indraaien van bouten, het
versturen van brieven, enzovoort.

afschrijvingen
Geschatte waarde van het deel van de vaste activa dat in een bepaalde periode wordt verbruikt
in het produktieproces.

afschrikking
Het tegengaan van criminaliteit via het dreigen met sancties.

afschrikkingseffect 
De mate waarin een grotere waarschijnlijkheid van een sanctie (i.c. de pakkans) dan wel een
te verwachten hogere sanctie (i.c. de strafmaat) criminaliteit tegengaat.

arbeidsjaar
De inzet van één personeelslid op voltijdbasis gedurende één jaar of een daarmee
vergelijkbare inzet van personeelsleden in deeltijd. Zo tellen twee werknemers voor halve
werktijd in principe voor één arbeidsjaar.

arrondissement
Rechtsgebied waarin een arrodissementsrechtbank (incl. arrondissementsparket) bevoegdheid
heeft. Er zijn er 19 in Nederland).

budgetmechanisme
Wijze van toedeling van collectieve middelen via politieke besluitvorming, bij afwezigheid
van een regulerend marktmechanisme.

conditionele strafkans
De kans dat een gepakte verdachte gestraft wordt.

conditionele straf(maat)
De straf(maat) voor een gestraft persoon.

COROP-gebied
Door de COördinatie-commissie Regionale Onderzoeks Programmering ontworpen
statistische indeling van Nederland in 40 gebieden.

criminaliteit 
(Hier gedefinieerd als) het totaal van misdrijven volgens de Nederlandse wet en
geoperationaliseerd via de politiestatistiek geregistreerde misdrijven.



* *
))) )))

)))))))

)))))))
310

cumulatieve strafkans
De kans dat een dader voor een misdrijf wordt gestraft (produkt van pakkans en conditionele
strafkans).

cumulatieve straf(maat)
De (gemiddelde) straf(maat) voor de dader van een misdrijf (produkt van cumulatieve
strafkans en conditionele straf(maat)).

dark number
De wel gepleegde (gerealiseerde) maar niet (i.c. in de politiestatistiek) geregistreerde
criminaliteit.

deflator
Een maatstaf die wordt gebruikt om nominale bedragen uit verschillende jaren voor
(algemene of specifieke) prijsontwikkelingen te corrigeren. Aldus gecorrigeerde bedragen
geven de ontwikkeling van het volume (zie aldaar). De keuze van de deflator hangt samen met
de analyse waarvoor men de gecorrigeerde reeks wil gebruiken.

doelmatigheid
Zie technische en economische efficiëntie.

doeltreffendheid
Zie effectiviteit.

dwarsdoorsnedeanalyse
Analyse waarbij verschillen in de waarde van de `te verklaren' variabele tussen verschillende
regio's (of gemeenten) worden gerelateerd aan verschillen in de waarde van de `verklarende'
variabelen voor die regio's (of gemeenten).

economics of crime (and punishment)
Bestudering van criminaliteit vanuit een theoretisch-economische invalshoek en/of met behulp
van econometrische schattingsmethoden.

economische efficiëntie
Het tegen minimale kosten voortbrengen van een bepaald produktievolume, gegeven de
prijzen van de produktiemiddelen en de stand van de techniek.

eenvoudige diefstal
Diefstal volgens artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht. Het gaat daarbij in het algemeen
om de minder zware vormen van diefstal, dus zonder braak of geweld en niet in vereniging
gepleegd.

effect
De uitwerking van een produkt op de consumenten waarvoor het produkt is bedoeld (Engels
equivalent: effective output of C-output).

effectindicator
Maatstaf voor de met de produktie bereikte effecten.
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effectiviteit
De mate waarin door het produktieproces de gewenste effecten (op de consumenten) worden
bereikt (zie ook kosteneffectiviteit).

efficiëntie
Zie technische efficiëntie en economische efficiëntie.

exogene variabele
Variabele die in een model als `verklarende' variabele wordt gebruikt, maar die zelf niet
binnen het model wordt `verklaard'.

finale diensten
Diensten die rechtstreeks worden geleverd aan gezinshuishoudingen.

geaggregeerd
Tot ruimer begrensde groepen (i.c. grotere gebieden) opgetelde variabelen; elke groep
correspondeert met een waarneming.

gebruiksindicator 
Eenheid (variabele) die geacht kan worden het beroep op een overheidsprogramma weer te
geven.

gekwalificeerde diefstallen
Diefstallen volgens artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht. Het betreft met name
diefstallen door middel van braak.

gemeengevaarlijke misdrijven
Misdrijven volgens de artikelen 157-158 van het Wetboek van Strafrecht. Hieronder vallen
bomaanslagen, brandstichtingen, en dergelijke.

generaal preventief
Een afschrikkende werking hebbend op potentiële daders in het algemeen, dus niet alleen op
de dader op wie de handeling (opsporing, bestraffing) betrekking heeft.  

gerecht
In deze studie aanduiding voor de verzameling van producenten die binnen de rechtspraak
zijn aangewezen om bepaalde typen rechtszaken te behandelen. Dus: de kantongerechten, de
rechtbanken, de raden van beroep, enzovoort. Parketten worden er niet toe gerekend.

gevangenis
Strafinrichting voor insluiting van (in het algemeen tot langere straffen) veroordeelde
gevangenen. 

geweldsmisdrijven
Verzamelnaam voor het totaal van gemeengevaarlijke misdrijven, verkrachtingen,
aanrandingen, bedreigingen, misdrijven tegen het leven, mishandelingen, dood en lichamelijk
letsel door schuld (artikel 307-309 WvS) en diefstallen met geweld.
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haalmisdrijven
Misdrijven die niet door een slachtoffer bij de politie worden aangegeven en die daarom
slechts na opsporing van de politie zelf geregistreerd kunnen worden (ook wel slachtofferloze
misdrijven).

halfopen inrichting
Strafinrichtingen voor insluiting van (in het algemeen tot kortere straffen) veroordeelde
gevangenene. Het betreft met name de uitvoering van lopende vonnissen, dat zijn door de
rechter uitgesproken vonnissen tegen personen die niet in voorarrest zaten.

heteroskedasticiteit
Het - in strijd met de eisen voor goede schattingen - optreden van systematische verschillen in
de variantie (standaardafwijking) van de afwijkingen tussen de door de geschatte vergelijking
geïmpliceerde waarden en de werkelijke waarden van de te verklaren variabelen.

identificeerbaar
Het formeel en statistisch onderscheidbaar zijn van verschillende vergelijkingen uit een
model.

individueel goed
Een goed dat splitsbaar is in op de markt verhandelbare eenheden en/of waarvan de
consumptie een rivaliserend karakter heeft (zie ook zuiver collectief goed).

huis van bewaring
Inrichting, in de eerste plaats bedoeld voor insluiting van preventief gehechten, dat zijn
verdachten die in afwachting van een vonnis zijn. Tevens bevinden zich in huizen van
bewaring personen die een straf van minder dan 3 maanden moeten ondergaan, personen die
in afwachting zijn van overplaatsing naar een ander type inrichting, personen die een
subsidiaire gevangenisstraf of hechtenis ondergaan, gegijzelden en tot voor kort ook illegale
vreemdelingen in afwachting van uitzetting.

insluitingseffect
De mate waarin het meer of langer insluiten van delinquenten deze belemmert misdrijven te
begaan, die zij bij niet-opsluiting zouden hebben begaan.

insluitingsfractie
(In deze studie) de verhouding tussen het gemiddeld aantal gevangenen en het aantal
misdrijven. Het gemiddeld aantal gevangenen is benaderd via het aantal door de rechter per
jaar uitgesproken strafjaren.

kosten
Zie totale kosten en variabele kosten.

kosteneffectiviteit
De mate waarin via een bepaalde inzet van middelen bepaalde effecten worden bereikt.

kostenflexibiliteit
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Het procentuele effect op de kosten van een verhoging van de produktie van alle typen
produkt met 1%.

kostenfunctie
Een benadering van de produktiestructuur in formele termen waarbij een relatie wordt gelegd
tussen de kosten enerzijds en de geproduceerde hoeveelheden en de prijzen van de
produktiemiddelen anderzijds.

kwartaire sector
De kwartaire sector omvat:
- de instellingen behorend tot de sector overheid, zoals gedefinieerd in de Nationale

rekeningen (globaal de instellingen van openbaar bestuur, defensie, sociale verzekering
en gesubsidieerd onderwijs);

- de instellingen, bedrijven en zelfstandige beroepsbeoefenaars, behorend tot de sector
bedrijven zoals gedefinieerd in de Nationale rekeningen en naar economische activiteit
getypeerd door de bedrijfsklassen 90 tot en met 97 van de Standaardbedrijfsindeling
1974 van het CBS (hiertoe behoren onder andere de gezondheidszorg, maatschappelijke
dienstverlening, sociaal-cultureel werk, cultuur en recreatie, speurwerkinstellingen, overig
onderwijs en andere maatschappelijke organisaties);

- het openbaar personenvervoer per trein, tram of bus.

marginale kosten
De kosten die voortvloeien uit de produktie van één extra eenheid van een bepaald type
produkt.

macroniveau
Analyseniveau waarbij totalen over het hele land het aggregatieniveau vormen.

mesoniveau
Analyseniveau waarbij niet het individu noch totalen over het hele land de analyse-eenheid
vormt, maar een tussenliggend aggregatieniveau (bijvoorbeeld gemeenten of COROP-
gebieden).

microniveau
Analyseniveau waarbij de individuele persoon of producent (instelling) de analyse-eenheid
vormt.

multicollineariteit
Het zozeer gelijk op lopen van verschillende verklarende variabelen, dat slechts het
gezamenlijke effect, maar niet het effect van de variabelen afzonderlijk is te schatten op de te
verklaren variabele.

ophelderingspercentage
Het percentage van de geregistreerde misdrijven, dat wordt opgehelderd. Volgens de definitie
van de CBS-statistiek van politie is dit het geval wanneer ten minste één verdachte bekend is.

pakkans
De waarschijnlijkheid dat een dader van een delict wordt aangehouden. In deze studie
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geoperationaliseerd via het ophelderingspercentage.

parket
Openbaar ministerie, inclusief administratieve ondersteuning.  

partiële produktiviteit
Verhouding tussen het produktievolume en het volume van één van de produktiemiddelen.

personeelssterkte
Maatstaf voor de personeelsinzet gemeten in arbeidsjaren van het betreffende jaar (zie ook
arbeidsjaar).

prestatie
In het produktieproces gereedgekomen produkten (in de vorm van goederen of diensten)
(Engels equivalent: direct output of D-output). Het gaat hierbij om het eindprodukt dat een
bedrijf of instelling verlaat om te worden geconsumeerd of om in het produktieproces van
andere producenten te worden verbruikt.

prestatie-indicator
Maatstaf voor de prestaties die door een voorziening worden geleverd.

preventie
Zie afschrikking.

preventief effect
De invloed van (omvang en werkzaamheden van) het politieapparaat op het voorkomen van
criminaliteit.

preventieve hechtenis
Insluiting in afwachting van een vonnis.

proactief
Op initiatief van de politie zelf.

procesindicator
Maatstaf voor de activiteiten in het produktieproces.

produktie
Omvang en samenstelling van de voortgebrachte produkten.

produktiefunctie
Een benadering van de produktiestructuur in formele termen waarbij een relatie wordt gelegd
tussen het geleverde produktievolume en verschillende typen ingezette middelen.

produktiestructuur
Het geheel van relaties tussen de omvang en samenstelling van de ingezette middelen en de
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omvang en samenstelling van de produktie.

produktievolume of volume van de produktie
Maatstaf voor het volume van de voortgebrachte eindprodukten.

produktiewaarde (bruto)
De marktwaarde van alle voor verkoop bestemde goederen, inclusief de ontvangsten voor
bewezen diensten en de waarde van nog niet verkochte (voltooide of onvoltooide) produkten.

produktindicator
Maatstaf voor door een voorziening afgeleverde eindprodukten.

produktiviteit
Zie totale produktiviteit.

reactief
In reactie op initiatieven van anderen (buiten de politie).

recherche
Het deel van het politieapparaat dat speciaal is belast met het registreren van criminaliteit en
het opsporen van daders.

registratie-effect
De invloed, die het politieapparaat via capaciteit of via werkwijze (methode van registratie
bijvoorbeeld) uitoefent op de cijfers in de politiestatistiek.

risicomijder
Een persoon die verlies zwaar negatief en winst zwak positief waardeert.

risicozoeker
Een persoon die winst zwaar positief en verlies zwak negatief waardeert.

schaaleffect
Het effect van de schaal van produktie op de produktiviteit.

schaalelasticiteit
Het procentuele effect op het produktievolume van een verhoging van de inzet van alle
produktiemiddelen met 1%.

seponeren
Het afzien van vervolging door politie of openbaar ministerie.

sepot
Een geseponeerde zaak.

simultaan model
Een model met meer dan een vergelijking, waarbij een te verklaren variabele uit de ene
vergelijking in een andere vergelijking als verklarende variabele optreedt. Dit roept
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schattingsproblemen op.

slachtofferloze misdrijven
Misdrijven waarbij niet rechtstreeks een slachtoffer valt aan te wijzen (zoals heling, rijden
onder invloed, misdrijf tegen de Opiumwet).

speciaal preventief
Een afschrikkende werking hebbend op een dader op wie de handeling (opsporing,
bestraffing) betrekking heeft.  

subsidiaire gevangenisstraf
Gevangenisstraf ondergaan in plaats van de betaling van een boete.

synergie-effect
De kostenvoordelen of -nadelen die optreden bij een gecombineerde voortbrenging van
verschillende produkttypen door één producent ten opzichte van de situatie waarin dezelfde
produktie wordt voortgebracht door afzonderlijke producenten die zich elk specialiseren in de
voortbrenging van één produkttype.

TBS-inrichting
Inrichting voor insluiting en psychiatrische behandeling van personen die door de rechter ter
beschikking zijn gesteld.

technische efficiëntie
Het voortbrengen van het maximale produktievolume dat technisch mogelijk is, bij een
gegeven inzet van middelen.

technische ontwikkeling
De verandering in de produktiviteit die het gevolg is van veranderingen in de
produktietechnologie.

te verklaren variabelen
De voor het onderzoek belangrijke variabelen waarvan de onderzoeker een aantal bepalende
(verklarende) factoren op het spoor wil komen.

totale kosten
Som van alle kosten verbonden aan de inzet van middelen in het produktieproces. Hieronder
vallen dus loonkosten (incl. toegerekend loon voor de arbeid van zelfstandigen),
materiaalkosten (incl. betaalde indirecte belastingen) en kapitaalkosten (afschrijvingen en
rentebetalingen).

totale produktiviteit
Verhouding tussen het produktievolume en het volume van de ingezette middelen.

transactie
Het door een verdachte vrijwillig betalen van een bepaald bedrag waardoor het
vervolgingsrecht vervalt.
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transigeren
Het aangaan van een transactie.

tijdreeksanalyse
Analyse waarbij ontwikkelingen in de tijd in de te verklaren variabele worden gerelateerd aan
ontwikkelingen in de tijd in de verklarende variabelen.

variabele kosten
De kosten van de produktiemiddelen die op korte termijn door de producent aan te passen zijn
aan gewijzigde omstandigheden. Dit in tegenstelling tot de vaste kosten, zoals afschrijvingen
en rentebetalingen, die voor een aantal jaren (bijna) vast liggen.

verklarende variabelen
Variabelen die op theoretische gronden geacht worden invloed te hebben op de te verklaren
variabele; deze invloed wordt vervolgens via empirische schattingen gekwantificeerd.

vermogensmisdrijven
Alle misdrijven volgens het Wetboek van Strafrecht, waarbij eigendommen worden
ontvreemd, via diefstal, inbraak, enzovoort.

voeging
Het niet afzonderlijk behandelen van een strafbaar feit van een verdachte, maar het toevoegen
van de betreffende informatie aan een andere zaak tegen dezelfde verdachte. Deze kan dan bij
de bepaling van de straf een rol spelen. 

volume van de ingezette middelen
Maatstaf voor de inzet van alle produktiemiddelen, gemeten in constante prijzen van het
basisjaar. 

witte-boordencriminaliteit
Verzamelnaam voor de criminaliteit die mogelijk is in het kader van financieel-
administratieve werkzaamheden op kantoren en bedrijven; hieronder vallen bijvoorbeeld
activiteiten binnen het zwart-geld circuit, valsheid in geschrifte en computercriminaliteit.

zuiver collectief goed
Een goed (of dienst):
- dat niet splitsbaar is in op de markt verhandelbare eenheden;
- waarvan de consumptie een niet-rivaliserend karakter heeft.
Dit goed kan per definitie niet via de markt worden verschaft.
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PUBLIKATIES VAN HET SOCIAAL EN CULTUREEL PLANBUREAU

Werkbericht

Het Werkbericht geeft een kort overzicht van de werkzaamheden en de recente  publikaties
van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het verschijnt enkele malen per jaar en is gratis
verkrijgbaar. Abonnementen op het Werkbericht kunnen schriftelijk worden aangevraagd.

Werkprogramma

Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt elke twee jaar zijn Werkprogramma vast. De tekst
van het lopende programma (1994/1995) is gratis verkrijgbaar en kan schriftelijk worden
aangevraagd.

SCP-publikaties

Onderstaande lijst bevat een selectie van publikaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Een complete lijst is gratis verkrijgbaar en kan schriftelijk worden aangevraagd bij het SCP,
Postbus 37, 2280 AA  Rijswijk.

Verkrijgbaar bij de boekhandel (prijswijzigingen voorbehouden.)l

Verkrijgbaar bij het SCP, Postbus 37, 2280 AA  Rijswijk, tel. ‚

070-3198700.
Niet meer voorradig; te leen bij de bibliotheek van het SCP. �

Sociale en Culturele Rapporten (Ook verkrijgbaar in het Engels)

 Sociaal en Cultureel Rapport 1990. ISBN 90-5250-300-1 Prijs ƒ 30,00l

 Sociaal en Cultureel Rapport 1992. ISBN 90-5250-316-8 Prijs ƒ 30,00l

 Sociaal en Cultureel Rapport 1994. ISBN 90-5250-617-5 Prijs ƒ 85,00l

Sociale en Culturele Studies

15   Consumptie van kwartaire diensten (1992)l

ISBN 90-5250-314-1 Prijs ƒ 40,00
16   Social and Political Attitudes in Dutch Society (1993)l

ISBN 90-5250-337-0 Prijs ƒ 40,00
17   Kosten van kennis (1993) ISBN 90-5250-340-0 Prijs ƒ 40,00l

18   Milieuheffingen en consument (1993) ISBN 90-5250-604-3 Prijs ƒ 40,00l
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Bij de omslag

R. das Jenalas Verdes, 170 x 190 cm, acryl op linnen, 1992.
Een houten stoel en tafel geplaatst voor een muur. Op die muur een verscheidenheid aan
voorstellingen: een ruiterstandbeeld op het moment van opblazen, een boedistisch beeldje,
een fragment van een schilderij van Jeroen Bosch, verfvlekken, opschriften "past, present,
future", een doolhof, een Pegasus, een dansend vrouwelijk naakt.
Het schilderij zit vol tegenstrijdigheden, verschillende stijlen zijn gecombineerd.
Een suggestie van een "echte" stoel, maar is die verfvlek naast die stoel niet nog "echter"?
Het schilderij als plat vlak, als object en tegelijkertijd een decor voor een voorstelling. Een
rustige compositie met daarin opgewonde taferelen.
De titel verwijst naar de naam van de straat in Lissabon waar het nationaal museum gevestigd
is. Een gesloten wand waar achter zich het beroemde schilderij van Bosch "De verzoeking
van heilige Antonius" hangt.
Het schilderij van Peter Blokhuis gaat over een wankel evenwicht, berusting en wachten, de
verleiding, strijdbaar en opstandigheid, angst voor de toekomst, het verlangen, zonde en straf. 
Maar het schilderij laat zich niet lezen als een rebus, ook zonder uitleg is het schilderij
toegankelijk. Het schilderij is gevoelsmatig tot stand gekomen en moet ook gevoelsmatig
benaderd bekeken worden.

Peter Blokhuis werd geboren in 1938 in Amersfoort. Hij woont en werkt in Den Haag. Voor
zijn opleiding bezocht hij de Koninklijke Academie in Den Haag en de Grand Chaumière te
Parijs. In 1972 ontving hij de Koninklijke subsidie en sindsdien diverse andere prijzen. Zijn
schilderijen bevinden zich in vele particuliere collecties en in musea in binnen- en buitenland.
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