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Samenvatting 
 
Het WODC maakt regelmatig prognoses van de behoefte aan sanctiecapaciteit 
in Nederland (zie ondermeer Steinmann e.a., 1999). Het gaat daarbij om prognoses 
van celstraffen, taakstraffen en dergelijke zowel voor meerderjarigen als 
minderjarigen. De basis van deze prognoses wordt onder andere gevormd door de 
ontwikkelingen in het verleden. Voor de meeste vormen van sanctiecapaciteit zijn 
deze ontwikkelingen helder, maar bij de strafrechtelijke sanctiecapaciteit van het 
gevangeniswezen voor meerderjarigen laten verschillende bronnen een uiteenlopend 
beeld zien. Dit betekent dat er voor de prognose van de strafrechtelijke 
sanctiecapaciteit van het gevangeniswezen voor meerderjarigen meerdere 
ontwikkelingen mogelijk zijn. Dit is verre van wenselijk, omdat het de 
betrouwbaarheid van de prognoses verminderd. Derhalve is er behoefte aan meer 
inzicht in het verschil tussen de bronnen. 
Eén methode is om de capaciteitsbehoefte op basis van vonnissen in eerste aanleg 
te berekenen op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). Simpelweg betekent dit dat het aantal vonnissen vermenigvuldigd wordt met 
de gemiddelde strafduur, waarbij rekening gehouden wordt met delicttype, hoger 
beroep zaken, vervroegde invrijheidsstelling e.d. Dit is de methode van het WODC. 
Een andere manier is om de capaciteitsbehoefte vast te stellen is het aantal bezette 
cellen tellen en daarbij op te tellen het aantal personen dat men nog wil plaatsen. Dit 
is de methode van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). 
Het door het WODC gehanteerde prognosemodel is gebaseerd op de WODCvariant. 
Dit model is niet anders dan een beschrijving van de ontwikkelingen en onderlinge 
relaties tussen diverse factoren in het verleden. Om tot prognoses te komen wordt 
het prognosemodel toegepast op de meest actuele capaciteitsbehoefte berekend 
door DJI. De aanname hierbij is dat de ontwikkeling van de WODC-variant gelijke 
tred houdt en zal houden met de ontwikkeling van de DJI-variant. In de praktijk blijkt 
dit echter niet zo te zijn. 
De capaciteitsbehoefte berekend door het WODC wijkt sterk af van de 
capaciteitsbehoefte berekend door DJI. In de periode 1993-1999 is het verschil 
gemiddeld ruim 2.700 cellen. Ten eerste is er een verschil in niveaus. De DJIvariant 
ligt een stuk hoger dan de WODC-variant. Zolang het verschil structureel is en 
duidelijke oorzaken heeft, is hiervoor makkelijk te corrigeren. Het niveauverschil hoeft 
dus niet tot grote problemen te leiden. Het verschil in ontwikkeling vraagt echter meer 
aandacht. Als de WODC-variant, waarop het prognosemodel gebaseerd wordt, een 
andere ontwikkeling toont dan de DJI-variant, die het uitgangspunt voor de feitelijke 
prognoses vormt, dan wordt ofwel in de prognose ofwel in het model een relevante 
ontwikkeling genegeerd. 
Het doel van deze notitie is vast te stellen welke factoren het verschil in niveau en 
met name in de ontwikkeling tussen de WODC- en de DJI-variant kunnen verklaren, 



zodat bij toekomstige prognoses rekening gehouden kan worden met deze factoren. 
De verklarende factoren kunnen in vier categorieën ingedeeld worden. Ten eerste 
kan er sprake zijn van onnauwkeurigheden in de berekening van de 
capaciteitsbehoefte. Ten tweede kan men in eerste aanleg wel een gevangenisstraf 
gekregen hebben maar deze uiteindelijk niet (geheel) uitgezeten hebben in een 
Nederlandse penitentiaire inrichting. Ten derde is het mogelijk dat men in eerste 
aanleg geen gevangenisstraf heeft gekregen (in Nederland) maar uiteindelijk wel 
heeft gezeten in een Nederlandse penitentiaire inrichting. Een laatste mogelijkheid is 
dat zich verschuivingen in de tijd voordoen. 
Bij de berekening van de capaciteitsbehoefte kunnen zich onnauwkeurigheden 
voordoen. Meestal is het effect daarvan gering of onduidelijk. Er is echter één factor 
die een duidelijk effect heeft. Het WODC baseert zijn capaciteitsbehoefte op 
gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over vonnissen in eerste 
aanleg. In hoger beroep kan de straf worden veranderd. Het WODC gaat ervan uit 
dat de onherroepelijke vonnissen gemiddeld zo’n 13% lager uitvallen dan vonnissen 
in eerste aanleg. Het blijkt echter dat met name de laatste jaren onherroepelijke 
vonnissen slechts 10% lager uitvallen. Dit betekent dat 3% ofwel gemiddeld 257 
detentiejaren in de periode 1993-1999 ten onrechte van de WODC-variant zijn 
afgetrokken. Een andere onnauwkeurigheid is dat de DJI-variant opgehoogd is met 
een capaciteitsmarge, zodat pieken en onderhoudswerkzaamheden opgevangen 
kunnen worden. Om de DJI-variant vergelijkbaar te maken met de WODCvariant 
moet deze marge weer afgetrokken worden. Het gaat om gemiddeld 745 
detentiejaren in de periode 1993-1999. 
Een groot aantal in eerste aanleg opgelegde detentiejaren komt niet tot uitvoering. 
Dit komt vooral doordat het aantal gratieverleningen in de laatste jaren een grote 
vlucht heeft genomen. Echter, een correctie hiervoor zou de discrepantie tussen de 
DJI-variant en de WODC-variant vergroten met gemiddeld zo’n 379 detentiejaren in 
de periode 1993-1999. Bovendien zit er een stijgende lijn in het aantal detentiejaren 
waarvoor gratie wordt verleend. 
Aan de andere kant komt het ook vaak voor dat in eerste aanleg geen vrijheidsstraf 
wordt opgelegd, maar dat men wel moet zitten. Het gaat hierbij vooral om mislukte 
taakstraffen, tenuitvoerlegging van voorwaardelijke straffen, vervangende hechtenis, 
gijzelingen, preventieve hechtenissen die niet gevolgd worden door een veroordeling 
tot een vrijheidsstraf en gedetineerden die in het kader van de Wet Overdracht 
tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) vanuit het buitenland naar een  
Nederlandse penitentiaire inrichting worden overgebracht. Een gezamenlijke 
correctie zou leiden tot een niveaustijging van de WODC-variant met gemiddeld 
1.414 detentiejaren in de periode 1993-1999. In alle zes factoren zit een stijgende 
trend. Derhalve heeft deze correctie ook invloed op het verschil tussen de 
ontwikkeling van de WODC-variant en de ontwikkeling van de DJI-variant. Vooral de 
ophoping van vonnissen die begin jaren negentig niet ten uitvoer konden worden 
gebracht in verband met capaciteitstekorten, zorgen voor een verschuiving in de tijd. 
Deze heeft een aanzienlijk effect op de ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte. Het 
WODC baseert zijn capaciteitsbehoefte op vonnissen in eerste aanleg. Daarbij wordt 
geen rekening gehouden met het feit dat sommige vonnissen niet op korte termijn tot 
uitvoering komen vanwege celtekorten. Uiteindelijk komen deze vonnissen wel tot 
uitvoering maar op een veel later tijdstip. Hierdoor is het totaal effect nul. Maar 
doordat sommige vonnissen op de plank blijven liggen, is de capaciteitsbehoefte van 
DJI met name begin jaren negentig veel groter dan van het WODC. Ook 



heenzendingen spelen hierbij een rol. DJI houdt bij de berekening van zijn 
capaciteitsbehoefte rekening met het feit dat men sommige verdachten in 
preventieve hechtenis had willen plaatsen, maar dat niet kon vanwege celtekorten. 
Hierdoor ontstaan echter dubbeltellingen omdat deze verdachten meestal later ook 
nog een celstraf uitzitten. Het aantal heenzendingen was het grootst begin jaren ’90 
en gemiddeld zo’n 382 detentiejaren in de periode 1993-1999. 
Bovengenoemde factoren hebben in het verleden een grote invloed gehad op het 
verschil tussen de DJI-variant en de WODC-variant. Maar in verband met 
beleidswijzigingen zal een aantal van deze factoren in de toekomst niet meer van 
belang zijn. De capaciteitsmarge is gehalveerd. Het stuwmeer van lopende 
vonnissen is weggewerkt, en het aantal heenzendingen is sterk afgenomen. 
Gratieverleningen hadden vaak betrekking op taakstrafwaardige zaken, waarin de 
verdachte niet op de zitting verscheen zodat er geen taakstraf kon worden opgelegd. 
Met de invoering van de Wet Taakstraffen kan de taakstraf wel bij verstek worden 
opgelegd en is de verwachting dat het aantal gratieverleningen zal afnemen. Ook bij 
voorwaardelijk vrijheidsstraffen is een beleidswijziging te verwachten. De 
voorwaarden van de voorwaardelijke vrijheidsstraf worden in het algemeen te licht 
gevonden en er wordt gepleit voor een verminderde toepassing van deze vorm van 
sanctie. In dat geval zal de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke vrijheidsstraffen 
ook verminderen. 
De capaciteitsmarge, mislukte taakstraffen, onterechte preventieve hechtenissen en 
vervangende hechtenis zullen in de toekomst een rol blijven spelen en dus ook 
verschillen tussen de DJI- en de WODC-variant kunnen veroorzaken. Ook 
heenzendingen blijven een bescheiden rol spelen. Waarschijnlijk zullen de WOTS en 
gijzelingen een steeds grotere rol gaan spelen. 
In het kader van de prognoses verdient het dan ook de aanbeveling om naast 
taakstraffen en vrijheidstraffen ook geldboetes te modelleren, en heel specifiek de 
kans dat een geldboete wordt afgedaan met een vrijheidsstraf. Ook een mogelijke 
modellering van de mislukkingskans van taakstraffen verdient extra aandacht. Het 
WODC is van plan om deze verbeteringen in 2001 in haar prognosemodellen aan te 
brengen. Toevoeging hiervan zal tot een aanzienlijke verbetering van de 
voorspelkracht van de prognosemodellen leiden. Lastiger wordt het om onterechte 
preventieve hechtenissen in het model te verwerken. Hiervoor is meer onderzoek is 
nodig. 


