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Voorwoord

In 1996 heeft minister Sorgdrager aan de Tweede Kamer toegezegd dat er
elk jaar een prognose van de behoefte aan sanctiecapaciteit gemaakt zal
worden. Sinds 1998 gebeurt dit onder de verantwoordelijkheid van het
WODC. In de afgelopen drie jaar heeft het WODC veel ervaring opgedaan
met het maken van prognoses en is daarbij ook op onvolkomenheden in de
gegevens gestoten.
Eén van de onvolkomenheden betreft de meting van de behoefte aan
strafrechtelijke sanctiecapaciteit. Het onderhavige rapport signaleert het
probleem en tracht hiervoor een oplossing te vinden.
Bij het zoeken naar een oplossing ben ik bijgestaan door vele anderen. Met
name de hulp van Harm Aten (CBS) en Paul Linckens (DJI) waardeer ik zeer.
Daarnaast gaat ook mijn dank uit naar Wieger van der Heide en Frank van
Tulder (WODC) en Jos Verhagen (DJI).
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Samenvatting

Het WODC maakt regelmatig prognoses van de behoefte aan sanctiecapaci-
teit in Nederland (zie ondermeer Steinmann e.a., 1999). Het gaat daarbij om
prognoses van celstraffen, taakstraffen en dergelijke zowel voor meerder-
jarigen 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 strafrech-
telijke 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 gevangenis-
wezen 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 vermenig-
vuldigd 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 capaciteits-
behoefte 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 WODC-
variant. Dit model is niet anders dan een beschrijving van de ontwikkelingen
en onderlinge relaties tussen diverse factoren in het verleden. Om tot prog-
noses 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 capa-
citeitsbehoefte 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 DJI-
variant ligt een stuk hoger dan de WODC-variant. Zolang het verschil struc-
tureel 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.
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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 catego-
rieën ingedeeld worden. Ten eerste kan er sprake zijn van onnauwkeurig-
heden in de berekening van de capaciteitsbehoefte. Ten tweede kan men
in eerste aanleg wel een gevangenisstraf gekregen hebben maar deze uit-
eindelijk niet (geheel) uitgezeten hebben in een Nederlandse penitentiaire
inrichting. Ten derde is het mogelijk dat men in eerste aanleg geen gevan-
genisstraf 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 onnauwkeurig-
heden 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 WODC-
variant 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 uit-
voering. 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 ver-
leend.
Aan de andere kant komt het ook vaak voor dat in eerste aanleg geen vrij-
heidsstraf 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 peni-
tentiaire 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
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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 cel-
tekorten. 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 taak-
straf 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 vrijheidsstraf-
fen is een beleidswijziging te verwachten. De voorwaarden van de voor-
waardelijke 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 hech-
tenissen 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 speci-
fiek 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.



1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Het WODC maakt regelmatig prognoses van de behoefte aan sanctie-
capaciteit in Nederland (zie ondermeer Steinmann e.a., 1999). Het gaat
daarbij om prognoses van celstraffen, taakstraffen en dergelijke zowel voor
meerderjarigen als minderjarigen. De periode waarover voorspeld wordt,
bedraagt zes jaar.
De prognoses van taakstraffen en vrijheidsstraffen voor meerderjarigen
wordt gemaakt met behulp van het Jukebox-1 model. Dit staat voor Justitie-
ketenmodel waarbij de 1 staat voor de eerste box in een rij. Binnenkort volgt
de tweede box, namelijk een verklaringsmodel voor de justitiële jeugdsector
(Jukebox-2, zie Huijbregts e.a., 2001). Beide Jukebox-modellen zijn verkla-
ringsmodellen, dat wil zeggen dat de capaciteitsbehoefte verklaard wordt
door exogene factoren. Maar ook de ontwikkelingen van de capaciteits-
behoefte in het verleden speelt een rol. Voor de meeste vormen van sanctie-
capaciteit zijn deze ontwikkelingen helder, maar bij de strafrechtelijke
sanctiecapaciteit van het gevangeniswezen voor meerderjarigen laten
verschillende bronnen een uiteenlopend beeld zien. Dit is verre van
wenselijk.
De betrouwbaarheid van de prognoses van de sanctiecapaciteit is zeer
belangrijk. Een overschatting zou leiden tot onnodig hoge kosten en
onderbenutting (bijvoorbeeld leegstand van cellen). Een onderschatting
daarentegen leidt tot ongewenste situaties zoals lange wachtlijsten en
heenzendingen. Het uiteenlopen van verschillende bronnen zoals bij de
strafrechtelijke sanctiecapaciteit van het gevangeniswezen voor meerder-
jarigen leidt dus tot een verminderde betrouwbaarheid van de prognoses.
Derhalve is er behoefte aan meer inzicht in het verschil tussen de bronnen.
Indien het verschil duidelijk aanwijsbare oorzaken heeft, kan hiermee bij de
toekomstige prognoses rekening gehouden worden. Er kan een correctie
plaatsvinden of de oorzaken kunnen ook expliciet gemodelleerd worden in
een nieuwe versie van het model. Indien het verschil geen duidelijk aanwijs-
bare oorzaken heeft, moet er een afweging gemaakt worden welke bron het
meest geschikt is als basis van de prognoses.

1.2 Definitie

Om erachter te komen wat de oorzaken zijn van het uiteenlopen van diverse
bronnen, moet eerst vastgesteld worden hoe capaciteitsbehoefte in de diverse
bronnen gedefinieerd wordt. Eén methode is om af te gaan op de gemiddelde
bezetting van penitentiaire inrichtingen en rekening te houden met het
aantal veroordeelden dat nog geplaatst moet worden. Aangezien de Dienst
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Justitiële Inrichtingen (DJI) deze methode hanteert, zal dit in het vervolg van
het rapport de DJI-variant genoemd worden. Een andere manier is om de
behoefte te baseren op uitspraken door de rechterlijke macht. Deze methode
zal de WODC-variant genoemd worden.
De behoefte volgens de WODC-variant is afgeleid van gegevens van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS telt het aantal vonnissen
in eerste aanleg van arrondissementsrechtbanken. Het vonnis in eerste
aanleg is het eerste vonnis dat wordt uitgesproken in een strafzaak. Zowel
het Openbaar Ministerie of de verdachte kan in hoger beroep gaan. Pas als
geen van beiden hoger beroep meer instelt, wordt het laatst gevelde vonnis
onherroepelijk. In tachtig procent van de strafzaken wordt er geen hoger
beroep ingesteld, en zal het eerste aanleg vonnis ook het onherroepelijke
vonnis zijn. Voor de overige twintig procent rekent het WODC het aantal
detentiejaren in eerste aanleg om naar onherroepelijke detentiejaren.
Volgens de DJI-variant is de benodigde strafrechtelijke sanctiecapaciteit van
het gevangeniswezen (in detentiejaren) de som van de behoefte aan cellen
in huizen van bewaring (hvb’s), de behoefte aan gevangeniscellen en de
behoefte aan cellen in zelfmeldinrichtingen De hvb’s zijn vooral bedoeld voor
korte vonnissen en preventieve hechtenis. Gevangenissen zijn vooral bedoeld
voor langere vrijheidsstraffen die aansluiten op preventieve hechtenis.
Zelfmeldinrichtingen zijn bedoeld voor veroordeelden die niet in preventieve
hechtenis gezeten hebben maar wel een celstraf moeten ondergaan. Zij
worden pas op het moment dat er plaats is, opgeroepen om hun straf uit te
zitten. In afwachting daarvan mogen zij gewoon thuis verblijven.
De behoefte aan hvb-cellen (in detentiejaren) wordt als volgt berekend:
+ feitelijke bezetting
+ preventief en vervangend gehechten in een politiecel
+ heenzendingen
− op overplaatsing wachtende gedetineerden
− op een terbeschikkingstelling-plaats (tbs-plaats) wachtende gedeti-

neerden.
− strafrechtelijk minderjarigen
− vreemdelingen wachtend op uitzetting
+ capaciteitsmarge van 10%.
De behoefte aan gevangeniscellen (in detentiejaren) wordt als volgt berekend:
+ feitelijke bezetting
+ op overplaatsing wachtende gedetineerden in politiecel of hvb
+ arrestanten
− lopende verzoeken tot gratieverlening
+ capaciteitsmarge van 5%.
De behoefte aan cellen in zelfmeldinrichtingen (in detentiejaren) wordt als
volgt berekend:
+ feitelijke bezetting
+ mutatie in de werkvoorraad lopende vonnissen
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De capaciteitsbehoefte berekend volgens beide varianten is weergegeven in
figuur 1.1

Figuur 1: Ontwikkeling van de strafrechtelijke capaciteitsbehoefte, 1988 tot
en met 1999

Bron: WODC

1.3 Probleemstelling

De prognose van de strafrechtelijke sanctiecapaciteit van het gevangenis-
wezen voor meerderjarigen wordt berekend met het Jukebox-1 model. Het
Jukebox-1 model wordt onder andere gebaseerd op ontwikkelingen in het
aantal opgelegde sancties. Dit model geeft dus een beschrijving van de
ontwikkeling en onderlinge relaties tussen diverse factoren in het verleden.
Op het moment dat er prognoses gemaakt worden, moet er een uitgangspunt
gekozen worden van waaruit het model wordt toegepast. De aanname is dat
ontwikkelingen en onderlinge relaties tussen diverse factoren in het verleden
ook in de toekomst nog gelden. Het gekozen uitgangspunt kan uit dezelfde
bron komen als waarop het model gebaseerd is, maar dat hoeft niet.
Zo wordt het submodel voor taakstraffen gebaseerd op het aantal opgelegde
taakstraffen, terwijl voor de feitelijke capaciteitsbehoefte alleen het aantal
daadwerkelijk gestarte taakstraffen van belang is.2 Dus in dit geval zal het
uitgangspunt niet het aantal opgelegde taakstraffen zijn, maar het aantal
gestarte taakstraffen. De aanname is dus dat ontwikkelingen en relaties die

1 Het betreft hier een bijgewerkte versie van figuur 31 uit Steinmann e.a. (1999). In dit
rapport is ten onrechte de WODC-capaciteitsbehoefte gebaseerd op eerste aanleg von-
nissen weergegeven. In figuur 1 daarentegen is de WODC-capaciteitsbehoefte gebaseerd
op onherroepelijke vonnissen weergegeven.

2 Van alle taakstraffen die in 1998 aangemeld zijn bij de reclassering is ongeveer 17% niet
tot uitvoering gekomen (zie Schreuders e.a., 1999).
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betrekkingen hebben op opgelegde taakstraffen, ook gelden voor gestarte
taakstraffen. Voor taakstraffen klopt deze aanname.
Maar voor vrijheidsstraffen ligt dit wat problematischer. Het submodel voor
vrijheidsstraffen wordt gebaseerd op de WODC-variant. Het uitgangspunt
voor de prognoses is echter de DJI-variant. Opnieuw is de aanname dat
ontwikkelingen en relaties die betrekking hebben op de WODC-variant, ook
geldig zijn voor de DJI-variant. Dit is echter nog maar zeer de vraag.
Uit figuur 1 blijkt dat er een groot verschil bestaat tussen de uitkomsten van
de WODC-variant en de DJI-variant. Ten eerste is er een verschil in niveaus.
Zo verschilt de capaciteitsbehoefte in 1999 ruim 2.800 cellen. Ten tweede is
er een verschil in de ontwikkeling van het aantal cellen. De DJI-variant stijgt
veel harder dan de WODC-variant.
Met name het verschil in ontwikkeling is vraag de aandacht. Bijvoorbeeld, in
het extreme geval dat de coëfficiënten in het Jukebox-1 model gebaseerd
worden op stijgende cijfers, terwijl de prognoses worden gedaan op basis van
dalende cijfers, is het zeer waarschijnlijk dat de prognoses uiteindelijk sterk
zullen afwijken van de realisaties. Een modellering van de ontwikkeling op
basis van de verkeerde cijfers leidt dus tot foutieve prognoses.
Het verschil in niveaus is minder erg zolang het verschil structureel is en
duidelijke oorzaken heeft. Als het verschil in niveaus echter willekeurig is of
door de tijd heen verschillende oorzaken heeft, kan ook een modellering van
het niveau op basis van de verkeerde cijfers leiden tot foutieve prognoses.
Om de kwaliteit van de prognoses te verbeteren moet derhalve antwoord
gegeven worden op de vraag:

Welke factoren verklaren het verschil tussen de WODC-variant en de DJI-variant
voor de berekening van de strafrechtelijke capaciteitsbehoefte voor
meerderjarigen?

De verklarende factoren kunnen in vier categorieën ingedeeld worden. Ten
eerste kan er sprake zijn van onnauwkeurigheden in de straftoemetings-
gegevens. 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 uit-
eindelijk wel heeft gezeten in een Nederlandse penitentiaire inrichting. Een
laatste mogelijkheid is dat zich verschuivingen in de tijd voordoen. Het doel
van deze notitie is te achterhalen welke factoren de discrepantie tussen de
DJI-variant en de WODC-variant kunnen verklaren en hoe groot het effect is.

1.4 Indeling

De komende hoofdstukken behandelen een scala van mogelijke factoren die
het verschil tussen de DJI-variant en de WODC-variant kunnen verklaren. Bij
elke factor wordt aangegeven wat het effect zou zijn als de WODC-variant
gecorrigeerd zou worden voor de betreffende factor. Hierbij wordt alleen
gekeken naar de periode 1993-1999 omdat voor deze jaren voor alle factoren
gegevens beschikbaar zijn.
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Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van factoren die betrekking hebben op on-
nauwkeurigheden in de straftoemetingsgegevens. Hoofdstuk 3 richt zich op
veroordeelden die (in Nederland) wel een gevangenisstraf kregen opgelegd,
maar deze niet in een (Nederlandse) penitentiaire instelling uitzitten. In
hoofdstuk 4 komen de veroordeelden aan bod die (in Nederland) geen
gevangenisstraf hebben gekregen maar toch moeten in een (Nederlandse)
penitentiaire instelling moeten zitten. Hoofdstuk 5 gaat in op verschuivingen
in de tijd. Hoofdstukken 2 tot en met 5 zijn vrij gedetailleerd en cijfermatig
van aard. De lezer die minder geïnteresseerd is in de details kan gelijk door
gaan naar de conclusies die vermeld staan in hoofdstuk 6.



2 Onnauwkeurigheid in de
straftoemetingsgegevens

In dit hoofdstuk is de centrale vraag of er mogelijkerwijs meetfouten zijn
opgetreden. Deze meetfouten kunnen betrekking hebben op factoren die zijn
weggelaten maar meegenomen hadden moeten worden of andersom. Ook is
het mogelijk dat er invoerfouten gemaakt zijn. Daarnaast kunnen zich fouten
in straftoemetingsberekeningen voordoen.
Paragraaf 2.1 gaat in op het registratietijdstip van het vonnis. In paragraaf 2.2
komt de invloed van verschillende soorten strafzaken aan bod. Paragrafen 2.2
en 2.4 handelen over registratiefouten. In paragraaf 2.5 wordt de strafduur
aan een nadere inspectie onderworpen. Tot slot geeft paragraaf 2.6 een
samenvatting. Elke paragraaf geeft aan wat het effect van een correctie zou
zijn.

2.1 Eerste aanleg of onherroepelijk

Het soort vonnis dat geregistreerd wordt heeft grote invloed op de omvang
van de capaciteitsbehoefte. Nadat het vonnis in eerste aanleg is uitgesproken
kan zowel de veroordeelde als het openbaar ministerie in hoger beroep gaan,
hetgeen tot een wijziging van het oorspronkelijke vonnis kan leiden. De
onherroepelijke vonnissen vormen een betere basis voor de berekening van
capaciteitsbehoefte, aangezien hierop vrijwel geen mutaties meer plaatsvin-
den. Indien de capaciteitsbehoefte op vonnissen in eerste aanleg gebaseerd
wordt, vindt er een overschatting plaats, aangezien het totaal aantal detentie-
jaren van onherroepelijke vonnissen lager is dan het totaal aantal detentie-
jaren van de corresponderende eerste aanleg vonnissen.
De DJI-variant omvat de bezetting van het gevangeniswezen plus mensen die
nog zouden moeten zitten. Dit zijn onder andere onherroepelijke opgelegde
vonnissen, met toevoeging van preventief en vervangend gehechten.
Vanaf 1991 heeft de WODC-variant noodgedwongen betrekking op vonnissen
in eerste aanleg, omdat het CBS sindsdien geen gegevens meer bijhoudt over
onherroepelijke zaken. Voor die tijd zijn ook gegevens over onherroepelijke
vonnissen beschikbaar. Vervangend gehechten worden niet meegeteld.
Preventief gehechten worden op een later tijdstip meegeteld indien ze
veroordeeld worden. Wel zijn vanaf 1991 de CBS-cijfers omgerekend naar
onherroepelijk vonnissen. Dit is gebeurd door het procentuele verschil tussen
onherroepelijke en eerste aanleg vonnissen per delicttype en strafcategorie in
1990 toe te passen op de jaren daarna. Uit tabel 1 blijkt echter dat het per-
centage strafvermindering in de loop der jaren is afgenomen.
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Tabel 1: Eerste aanleg versus onherroepelijk
jaar 1e aanleg

detentiejaren
onherroepelijke
detentiejaren*

verschil mate van overcorrectie
van de WODC-variant
(in detentiejaren)

1985 5.859 4.943 -16%
1986 5.783 4.657 -19%
1987 6.322 5.514 -13%
1988 4.538 3.862 -15%
1989 7.155 6.004 -16%
1990 7.042 6.116 -13%

1993 7.945 7.154 -10% 242
1994 8.902 7.883 -11% 138
1995 9.789 8.866 - 9 % 350
* Opgelegd in hoger beroep, alle strafzaken inclusief belasting- en economische strafzaken.
Bron 1985-1990: Grapendaal en Van der Heide (1997); bron1993-1995: Engelhard (1997)

2.2 Soort strafzaken

Naast strafzaken bij de arrondissementsrechtbank komen strafzaken ook voor
bij het kantongerecht en de gerechtshoven. Behalve de reguliere strafzaken
zijn er economische en militaire strafzaken. Militaire strafzaken vallen onder
het ministerie van defensie, ook het beheer van de cellen voor dit type zaken.
Economische strafzaken leggen geen groot beslag op de strafrechtelijke
sanctiecapaciteit van het gevangeniswezen. In 1995 was slechts 0,5 procent
van de geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen opgelegd in
een economische strafzaak (CBS, 1990-1996)
De DJI-variant bevat economische en kantongerechtzaken, maar geen mili-
taire strafzaken. De WODC-variant bevat sinds 1994 economische strafzaken,
maar geen militaire strafzaken en kantongerechtstrafzaken.

Effect
Minder strafvermindering betekent dat de WODC-variant iets hoger uitvalt
dan nu het geval is. Deze correctie zou het niveauverschil tussen de WODC-
variant en de DJI-variant verkleinen, in de periode 1993-1999 gemiddeld met
zo’n 257 detentiejaren. Ook heeft het invloed op het verschil in ontwikkeling
omdat het percentage strafvermindering afneemt.
Effect
Een correctie voor andere dan arrondissementsrechtszaken zou weinig
opleveren. Economische strafzaken die tot lange celstraffen leiden zijn er
nauwelijks. Dit geldt ook voor kantongerechtzaken.
2.3 Registratiefout COMPAS/RAPSODY

Alle vonnissen worden geregistreerd in COMPAS/RAPSODY. Dit registratie-
systeem heeft echter een probleem met het registreren van de vervangende
vrijheidsstraf bij een opgelegde taakstraf. Er is geen apart veld opgenomen
voor vervangende vrijheidsstraffen. Soms wordt deze straf dan genoteerd in
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het veld voor de reguliere vrijheidsstraffen. Hierdoor wordt ten onrechte de
indruk gewekt dat een veroordeelde een vrijheidsstraf heeft ondergaan terwijl
hij in werkelijkheid de taakstraf succesvol heeft afgerond.
Het CBS heeft zijn gegevens gecorrigeerd voor deze fout en derhalve is de
WODC-variant correct. Op de DJI-variant is deze fout niet van invloed.

2.4 Probleemjaren 1991-1993

In de periode 1991-1993 hebben zich diverse registratieproblemen voorge-
daan, waardoor de gegevens van het CBS voor deze periode onbetrouwbaar
zijn. Volgens het CBS (Engelhard, 1997) is ten gevolge van de overgang van
handmatige gegevensverwerking naar geautomatiseerde gegevensverwerking
in deze periode op de rechtbank informatie verloren gegaan. In 1997 kon
ruim een kwart van de eerste aanleg uitspraken uit 1991-1993 niet meer
achterhaald worden.
In de WODC-variant zijn de jaren 1991-1993 geïnterpoleerd op basis van
gegevens uit andere bronnen. Aangezien DJI naar de feitelijke bezetting kijkt,
zijn heeft de DJI-variant geen problemen met deze jaren.

2.5 Strafduur per duurcategorie

Voor de berekening van de capaciteitsbehoefte volgens de WODC-variant
worden straffen ingedeeld naar duurcategorieën. Om de totale strafduur te
berekenen wordt het aantal straffen per categorie vermenigvuldigd met de
gemiddelde strafduur per categorie. In loop der jaren is de gemiddelde
strafduur per duurcategorie constant gehouden.
Met name voor de laatste duurcategorie kan dit een probleem zijn, aangezien
dit een open einde categorie is. Er lijken zich echter geen grote verschuivin-
gen te hebben voorgedaan. In de periode 1985-1995 is er binnen de duur-
categorieën af en toe een groei van de strafduur en af en toe een daling (zie
CBS, 1990-1999). Er is geen duidelijke trend. Gemiddeld is over deze periode
de strafduur in de laatste categorie iets gedaald. Toch lijkt het erop dat de
gemiddelde strafduren per duurcategorie niet echt veranderd zijn.

Effect
De correctie voor de registratiefout in COMPAS/RAPSODY is reeds verwerkt.
Derhalve heeft deze fout geen effect.

Effect
Het effect van de vermiste uitspraken uit 1991-1993 is onbekend. Ook is
onduidelijk in hoeverre de interpolatie door het WODC een goede weergave
van de werkelijkheid is.

Effect
De veranderingen in de klassenmiddens zijn dusdanig klein dat het effect van
een correctie vrijwel nihil is.
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2.6 Capaciteitsmarge

Om pieken in de celbezetting op te vangen en ten behoeve van onderhouds-
werkzaamheden aan de cellen houdt DJI een capaciteitsmarge aan. Dat wil
zeggen dat in de DJI-variant de totale feitelijke capaciteitsbehoefte met een
percentage wordt opgehoogd. Voor gevangenissen is dit percentage 5% en
voor hvb’s is dit 10%. Voor zelfmeldinrichtingen wordt geen capaciteitsmarge
aangehouden omdat veroordeelden opgeroepen kunnen worden op het
moment dat er plaats is.
De WODC-variant is gebaseerd op rechtbankzaken en bevat dus geen
capaciteitsmarge. Om de WODC-variant vergelijkbaar te maken met de DJI-
variant moet er dus gecorrigeerd worden voor de capaciteitsmarge. Het is
makkelijker om de DJI-variant hiervoor te corrigeren dan de WODC-variant.
Tabel 2 vermeldt de capaciteitsbehoefte volgens de DJI-variant inclusief en
exclusief capaciteitsmarge.

Tabel 2: Capaciteitsbehoefte volgens de DJI-variant
jaar inclusief capaciteits

marge
exclusief
capaciteitsmarge

verschil

1987 6.213 5.785 428
1988 6.548 6.097 451
1989 6.876 6.402 474
1990 6.948 6.469 479
1991 7.587 7.064 523
1992 7.896 7.354 542
1993 9.090 8.464 626
1994 10.006 9.327 679
1995 10.773 10.057 716
1996 11.172 10.396 776
1997 11.675 10.865 809
1998 11.553 10.745 808
1999 11.423 10.618 805
Bron: DJI (1990-2000)

2.7 Samenvatting

Wat onnauwkeurigheden in de straftoemeting betreft, kan een correctie op de
omrekening van eerste aanleg naar onherroepelijke vonnissen een deel van
het verschil tussen de DJI-variant en de WODC-variant verklaren. Gemiddeld
gaat het dan in de periode 1993-1999 om ongeveer 257 detentiejaren die ten
onrechte van de WODC-variant zijn afgetrokken. Ook weglating van de
capaciteitsmarge in de DJI-variant brengt de WODC-variant en de DJI-variant
een stuk dichter bij elkaar, namelijk gemiddeld zo’n 745 detentiejaren in de
periode 1993-1999.

Effect
Door de DJI-variant te corrigeren voor de capaciteitsmarge zal de
discrepantie met de WODC-variant met gemiddeld 745 detentiejaren in de
periode 1993-1999 afnemen.



3 Wel celstraf gekregen maar
niet gezeten

Een aantal verdachten wordt in eerste instantie wel veroordeeld tot een cel-
straf, maar zit deze straf niet (helemaal) uit in een Nederlandse penitentiaire
inrichting. Regelingen die dit mogelijk maken zijn bijvoorbeeld gratiever-
leningen al dan niet met een bijzondere voorwaarden en de Wet Overdracht
Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS).
Paragraaf 3.1 gaat in op het effect van gratieverleningen. Verder komt in para-
graaf 3.2 het systeem van vervroegde invrijheidsstelling aan bod. In paragraaf
3.3 komt de WOTS aan de orde. Het effect van ontvluchtingen staat vermeld
in paragraaf 3.4. Paragraaf 3.5 geeft een samenvatting. Elke paragraaf geeft
aan wat het effect van een correctie zou zijn.

3.1 Gratie

De laatste mogelijkheid om vermindering van vrijheidsstraf te krijgen is een
gratieverzoek. In het verleden kwam dit vaak voor bij taakstrafwaardige
strafzaken. Indien de verdachte niet ter zitting verscheen, kon hij niet tot
een taakstraf veroordeeld worden en kreeg dus mogelijk een vrijheidsstraf
opgelegd. De enige manier om alsnog een celstraf te vermijden was een
gratieverzoek indienen met als bijzondere voorwaarde een taakstraf.
Het aantal gratieverleningen is in de loop der jaren redelijk stabiel gebleven.
Daarentegen is het aantal afwijzingen sterk gedaald. Het aantal kwijtgeschol-
den detentiejaren is sterk toegenomen (zie tabel 3 en figuur 2). Overigens is
niet bekend in welk jaar de straf oorspronkelijk is opgelegd. Graties die in
1998 worden verleend kunnen betrekkingen hebben op strafzaken uit eerdere
jaren. Er vindt dus een verschuiving in de tijd plaats. Met de nieuwe Wet
Taakstraffen zal het aantal gratieverleningen met als bijzondere voorwaarde
een taakstraf waarschijnlijk afnemen, omdat de verdachte nu ook bij verstek
tot een taakstraf veroordeeld kan worden.
Aangezien de DJI-variant uitgaat van de feitelijke bezetting zal een gratie-
verlening direct effect hebben. In de WODC-variant daarentegen zijn
gratieverleningen niet verwerkt.
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Effect
Als de WODC-variant gecorrigeerd wordt voor gratieverleningen, zal het
verschil tussen de WODC-variant en DJI-variant alleen maar groter worden.
Het niveau van de capaciteitsbehoefte in de WODC-variant zal afnemen met
gemiddeld 342 detentiejaren in de periode 1993-1999. Doordat het aantal
kwijtgescholden detentiejaren toeneemt zal het ook effect hebben op de
ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte.
Tabel 3: Gratieverleningen
jaar gratieverleningen kwijtgescholden detentiejaren
1990 2.403
1991 2.644
1992 2.907
1993 2.473 174
1994 2.043 121
1995 2.053 174
1996 2.372 243
1997 2.216 318
1998 2.650 405
1999 2.285
Bron: Schreuders e.a. (1999), WODC

Figuur 2: Gemiddeld aantal kwijtgescholden detentiedagen per
gratieverlening 1993-1998

Bron: WODC

3.2 Vervroegde invrijheidsstelling

Door de regeling voor vervroegde invrijheidsstelling (VI) zijn vrijheidsstraffen
van meer dan zes maanden in de praktijk korter dan feitelijk is opgelegd. In
uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat VI niet plaatsvindt. Wel is het
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mogelijk dat iemand celstraf in combinatie met tbs krijgt. In dat geval vindt
ook geen VI plaats. In de praktijk wordt men wel ruim voor afloop van de
celstraf overgeplaatst naar een tbs-inrichting.
De WODC-variant wordt gecorrigeerd voor VI. VI wordt ook verwerkt in de
DJI-variant. Veroordeelden die reeds in een cel verblijven, zullen korter zitten
en de lopende vonnissen worden voor VI gecorrigeerd alvorens ze mee te
tellen voor de capaciteitsbehoefte. Overigens telt iemand die na aftrek van VI
nog twee jaar moet zitten, in de DJI-variant twee keer in het huidige jaar
mee. In de WODC-variant telt deze persoon in het huidige jaar een half jaar
mee, het volgend jaar een heel jaar en het daaropvolgende jaar nog eens een
half jaar. Aangezien de lopende vonnissen meestal betrekkelijk korte vonnis-
sen zijn, is het effect hiervan gering en heffen de dubbeltellingen elkaar op.
Effect
Omdat zowel de DJI-variant als de WODC-variant voor VI gecorrigeerd
worden, vormt VI geen verklaring voor het verschil tussen de DJI-variant en
de WODC-variant.
3.3 Emigratie in het kader van de WOTS

De Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS) maakt het
onder andere mogelijk voor in Nederland veroordeelde buitenlanders om in
hun eigen land hun straf uit te zitten. Afhankelijk van de afgesproken rege-
ling, moet de straf volledig (voortgezette tenuitvoerlegging) of naar verhou-
ding (exequaturprocedure) in het buitenland uitgezeten worden. Er is geen
algemene regeling. Per verzoek worden afspraken gemaakt. Zowel Nederland
als het land van bestemming moeten akkoord gaan met de afgesproken
regeling.
Er zijn niet veel buitenlanders die in hun eigen land hun straf willen uitzitten
(zie tabel 4). Volgens Gijzen (1996) komt er per vertrokken gedetineerde
gemiddeld anderhalf jaar aan detentiecapaciteit vrij. Deze gedetineerden
zijn echter wel opgenomen in de WODC-variant, omdat ze in eerste aanleg
door een arrondissementsrechtbank veroordeeld zijn. Zolang ze in een
Nederlandse cel zitten, worden ze ook in de DJI-variant meegeteld. Zodra
ze echter vertrekken, verdwijnen ze uit de DJI-variant, maar niet uit de
WODC-variant.



18

Tabel 4: Naar het buitenland overgebrachte personen in het kader van de
WOTS

jaar aantal naar het buitenland
overgebrachte personen

in detentiejaren

1988 5 7
1989 6 8
1990 4 5
1991 3 4
1992 3 4
1993 3 4
1994 6 8
1995 36 47
1996 44 58
1997 36 47
1998 39 51
1999 41 54
Bron: CBS
Effect
Correctie van de WODC-variant voor emigratie van gedetineerden op basis
van de WOTS zou leiden tot een vergroting van het verschil tussen de DJI- en
de WODC-variant met gemiddeld 37 detentiejaren in de periode 1993-1999.
Zie ook paragraaf 4.2
3.4 Onttrekkingen aan detentie

Per jaar zijn er rond de duizend onttrekkingen aan detentie. Daarbij moet
gedacht worden aan ontvluchtingen, niet terug komen van verlof, e.d. Even
zovelen worden jaarlijks ook weer gepakt (Ministerie van Justitie, 2000).

3.5 Samenvatting

Met name een correctie voor het aantal gratieverleningen en emigratie in het
kader van de WOTS (in detentiejaren) zou een groot effect kunnen hebben.
Echter, een dergelijke correctie 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 kwijt-
gescholden detentiejaren.

Effect
Aangezien er ongeveer evenveel gedetineerden zich aan detentie onttrekken
als gepakt worden, is het effect hiervan vrijwel nihil.



4 Geen celstraf gekregen maar
wel gezeten

Een aantal mensen wordt niet in eerste instantie (in Nederland) tot een
gevangenisstraf veroordeeld maar belandt uiteindelijk toch in een (Neder-
landse) penitentiaire inrichting. Hierbij kan men denken aan verdachten
die een ander soort straf krijgen opgelegd, maar deze niet of niet goed
voltooien of aan mensen die in het kader van de WOTS naar Nederland
toekomen.
Paragraaf 4.1 gaat in op mislukte taakstraffen. Paragraaf 4.2 bespreekt het
effect van de WOTS. Jongeren en vreemdelingen komen achtereenvolgens
aan bod in paragraaf 4.3 en 4.4. De effecten van andere vormen van hech-
tenis zoals, preventieve hechtenis, vervangende hechtenis en gijzelingen
worden respectievelijk besproken in paragrafen 4.5 tot en met 4.7. Paragraaf
4.8 handelt over de tenuitvoerlegging van voorwaardelijke vrijheidsstraffen. In
paragraaf 4.9 wordt het effect van het Joegoslavië Tribunaal besproken. Het
hoofdstuk eindigt met een samenvatting in paragraaf 4.10. Elke paragraaf
geeft aan wat het effect van een correctie zou zijn.

4.1 Mislukte taakstraffen

Er is een toename van taakstraffen. Dit betekent vaak ook dat de mensen die
hiervoor wat minder geschikt zijn, bijvoorbeeld door gebrekkige motivatie,
toch een taakstraf krijgen opgelegd. Als de taakstraf mislukt, moet men als-
nog de gevangenis in. Met ingang van de nieuwe Wet Taakstraffen is het
ook mogelijk om mensen bij verstek tot een taakstraf te veroordelen. Waar-
schijnlijk zal dit leiden tot een nog hoger mislukkingspercentage, aangezien
degenen die niet gemotiveerd zijn op een zitting te verschijnen ook niet
gemotiveerd zullen zijn voor de taakstraf zelf.
Het is onduidelijk of de percentage mislukkingen ook toeneemt (zie tabel 5).
Dit percentage heeft betrekking op alle mislukkingen, dus zowel niet gestarte
taakstraffen als taakstraffen die mislukken nadat ze gestart zijn. De WODC-
variant bevat geen vervangende gevangenisstraffen voor mislukte taakstraf-
fen. Het CBS voert namelijk geen mutaties uit op vonnissen in eerste aanleg.
De DJI-variant bevat wel mislukte taakstraffen, aangezien deze altijd door de
rechter omgezet moet worden in een gevangenisstraf.
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Effect
Indien de WODC-variant gecorrigeerd wordt voor mislukte taakstraffen, zal
de discrepantie tussen de WODC-variant en de DJI-variant in de periode
1993-1999 gemiddeld met 788 detentiejaren kleiner worden.
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Tabel 5: Taakstraffen
jaar aantal gestarte

taakstraffen
percentage
mislukkingen*

mislukkingen in
detentiejaren**

1990 6.626 13% 248
1991 7.159 15% 316
1992 8.608 16% 410
1993 10.099 14% 411
1994 12.171 13% 455
1995 13.126 10% 365
1996 15.589
1997 16.066 22% 1.133
1998 16.372 17% 827
1999 17.920
* Dit zijn mislukking vóór en na de start van de taakstraf.
** Er wordt uitgegaan van gemiddeld drie maanden vervangende celstraf.
Bron: Schreuders e.a. (1999)

4.2 Immigratie in het kader van de WOTS

Volgens de WOTS kunnen veroordeelde Nederlanders in het buitenland
hier hun straf uitzitten. De straf wordt ofwel omgezet naar Nederlandse
maatstaven (exequatur-procedure) ofwel volledig uitgezeten (voortgezette
tenuitvoerlegging). Er is geen algemene regeling. Per verzoek worden
afspraken gemaakt. Zowel Nederland als het land van herkomst moeten
akkoord gaan met de afgesproken regeling.

Tabel 6: Naar Nederland overgebrachte personen in het kader van de WOTS
jaar aantal naar Nederland overgebrachte

personen
in detentiejaren

1988 17 8
1989 43 20
1990 26 12
1991 53 24
1992 84 39
1993 48 22
1994 84 39
1995 131 60
1996 155 71
1997 212 98
1998 236 109
1999 206 95
Bron: CBS

Het aantal in het buitenland veroordeelde Nederlanders dat in Nederland
zijn straf uitzit is toegenomen (zie tabel 6). Volgens Gijzen (1996) moeten
overgekomen gedetineerden gemiddeld nog vijf en een halve maand in een
Nederlandse cel verblijven. Deze vonnissen zijn niet verwerkt in de WODC-
variant omdat het vonnis niet is uitgesproken door een arrondissements-
rechtbank. De DJI-variant houdt er wel rekening mee aangezien de reeds
overgeplaatste mensen in de feitelijke bezetting zijn opgenomen.
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4.3 Jongeren

Volgens het jeugdstrafrecht kunnen jongeren ook een vrijheidsstraf opgelegd
krijgen. Bij meting van de capaciteitsbehoefte wordt hiermee geen rekening
gehouden, omdat er aparte instellingen voor jongeren zijn. Soms wordt
jeugddetentie toch in gevangenissen geëxecuteerd.
Dit komt echter zelden voor. Sinds kort wordt jeugddetentie soms omgezet
naar gevangenisstraf als de veroordeelde met een lopend vonnis al ruim
meerderjarig is. Hiervoor moet het vonnis terug naar het parket. Dit is noch
opgenomen in de WODC-variant en noch in de DJI-variant.

Effect
Indien de WODC-variant gecorrigeerd wordt voor immigratie in het kader
van de WOTS, zal de discrepantie tussen de WODC-variant en de DJI-variant
kleiner worden met gemiddeld 70 detentiejaren in de periode 1993-1999.
Overigens neemt het aantal detentiejaren toe, zodat het ook invloed heeft op
de ontwikkeling.
Effect
Jeugddetentie uitgevoerd in een gevangenis voor meerderjarigen heeft geen
effect.
4.4 Vreemdelingen

Vreemdelingen komen in principe terecht in de vreemdelingenopvang. Soms
zitten ze toch in een gevangenis, bijvoorbeeld vanwege plaatsgebrek in de
vreemdelingenopvang of omdat ze onhoudbaar zijn in een reguliere instelling
voor vreemdelingenbewaring.
Vreemdelingen die niet op strafrechtelijke titel in hechtenis zitten, zijn niet
opgenomen in de WODC-variant. De DJI-variant wordt hiervoor gecorrigeerd.
Effect
Hechtenis van vreemdelingen in een gevangenis heeft geen effect.
4.5 Onterechte preventieve hechtenis

In een aantal gevallen volgt op preventieve hechtenis geen vrijheidsstraf. Men
kan bijvoorbeeld vrijgesproken worden of alleen tbs opgelegd krijgen.
Ongeveer 35 procent van de gedetineerden bestaat uit preventief gehechten
(CBS, 1990-1999). Verdachten die voor verhoor op een politiebureau vast-
zitten zijn vanaf het moment van inverzekeringstelling preventief gehecht,
maar nog niet voorlopig gehecht. Voorlopige hechtenis gaat pas in op het
moment dat men overgeplaatst wordt naar een penitentiaire inrichting.
Verdachten die in afwachting van een hoger beroep vastzitten, zijn wel
preventief gehecht. Bij minderjarigen wordt preventieve hechtenis vaak niet
gevolgd door een vrijheidsstraf. Bij meerderjarigen is dit niet gebruikelijk. Bij



23

onterechte preventieve hechtenis van meerderjarigen moet een schadever-
goeding worden betaald. Derhalve wordt men alleen preventief gehecht als
de kans dat er een veroordeling volgt vrij groot is. In 1996 wordt de voor-
lopige hechtenis voorafgaand aan tbs zonder vrijheidsstraf geraamd op 125
detentiejaren (Grapendaal en Van der Heide, 1997). Voorlopige hechtenis
wordt altijd meegenomen in de DJI-variant. In WODC-variant is voorlopige
hechtenis niet opgenomen indien de verdachte in eerste aanleg geen celstraf
krijgt.
Tabel 7 geeft een overzicht van de schadevergoeding die het Ministerie van
Justitie in de loop der jaren betaald heeft als gevolg van onterechte detentie.
Uitgaande van een vergoeding van 150 gulden per dag (zie NRC, 2000) kan
berekend worden hoeveel detentiejaren onterecht zijn uitgezeten. Een groot
deel hiervan zal het gevolg zijn van onterechte preventieve hechtenis. Het
is echter niet uit te sluiten dat een deel hiervan ook het gevolg is van gratie-
verleningen. Aan de andere kant dient niet iedereen die ten onrechte pre-
ventief gehecht is geweest een verzoek tot schadeloosstelling in.

Tabel 7: Betaalde schadevergoedingen als gevolg van onterechte detentie
jaar in guldens in detentiejaren
1995 3.900.000 71
1996 4.300.000 79
1997 6.800.000 124
1998 9.300.000 170
1999 10.800.000 197
Bron: CBS

4.6 Vervangende hechtenis

Indien een boete niet betaald wordt, zal een veroordeelde zijn straf in een cel
moeten uitzitten. De vervangende hechtenis bedraagt minimaal één dag en
maximaal één jaar. De regel is dat elke vijftig gulden boete vervangen wordt
door één dag hechtenis (art. 24c lid 3 Sr).
Het is niet bekend hoe groot het celbeslag door wanbetalers is. Wel kan een
schatting gemaakt worden. Bij het CJIB is bekend hoeveel boetevonnissen
afgedaan zijn, hoeveel er betaald zijn, het totaal geïnde bedrag en hoeveel er
afgedaan zijn door middel van een vervangende gevangenisstraf (kolom (1)-
(4) in tabel 8). Als wordt aangenomen dat de gemiddelde boete van degenen
die moeten zitten, hetzelfde is als de gemiddelde boete van degenen die
betalen, kan een inschatting worden gemaakt worden voor welk bedrag
vervangende hechtenis is opgelegd (kolom (5) in tabel 8). Aangezien elke
vijftig gulden vervangen wordt door één dag hechtenis, kan een schatting
gemaakt worden van het aantal detentiejaren van vervangende hechtenis
(kolom (6) in tabel 8).

Effect
Indien de WODC-variant gecorrigeerd wordt voor onterechte preventieve
hechtenis, zal het verschil tussen de DJI-variant en de WODC-variant kleiner
worden met gemiddeld 126 detentiejaren over de periode 1993-1999.
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De berekening van het aantal detentiejaren is met enige mate van onzeker-
heid omgeven. Ten eerste is het niet duidelijk of het juist de mensen met
lage boetes of de mensen met hoge boetes zijn die in vervangende hechtenis
worden genomen (de één uit principe, de ander omdat hij de boete niet kan
betalen). Ten tweede is niet duidelijk of rechters zich strikt houden aan de
één-dag-per-vijftig-gulden regel. Ook is er een groot verschil tussen de
geschatte duur van de vervangende hechtenis en de vervangende hechtenis
uit andere bronnen (zie tabel 9). Het aantal vervangende hechtenissen bere-
kend op basis van LCA cijfers komt goed overeen met de in tabel 8 berekende
cijfers. De inschatting van DJI daarentegen ligt iets lager. Het laagste is echter
het aantal vervangende hechtenissen volgens het Tenuitvoerleggingprogram-
ma (TULP). Vermoedelijk ligt hieraan een registratie-effect ten grondslag. De
in tabel 9 weergegeven vervangende hechtenissen in TULP zijn waarschijnlijk
alleen nieuwe hechtenissen en geen vervolgvonnissen.
Vervangende hechtenis is niet verwerkt in de WODC-variant. De DJI-variant
bevat wel vervangende hechtenissen. Er is voor gekozen om de WODC-
variant voor de periode 1997-1999 te corrigeren met de LCA-cijfers en voor
de periode 1995-1996 met de in tabel 8 berekende cijfers.

Tabel 8: Vervangende hechtenis
jaar afgedaan

(1)

waarvan
betaald

(2)

geïnde bedrag

(3)

vervangende
hechtenis

(4)

hechtenis
bedrag
=(3)/(2)×(4)
(5)

hechtenis in
detentiejaren
=(5)/50/365
(6)

1995 106.812 84% 59.730.464 1% 711.077 39
1996 173.146 61% 74.091.480 5% 6.073.072 333
1997 147.141 64% 75.398.072 8% 9.424.759 516
1998 136.770 64% 12%
1999 124.114 68% 75.900.000 10% 11.161.765 612
Bron: CJIB

Tabel 9: Vervangende hechtenis volgens verschillende bronnen
jaar tabel 8 DJI TULP LCA
1995 39
1996 333 200
1997 516 370 250 537
1998 420 232 493
1999 612 176 594
Bron: CJIB (1998-2000), DJI (1990-2000)

4.7 Gijzelingen

Mensen worden onder andere gegijzeld vanwege verschuldigde uitkering tot
onderhoud, schulden aan de staat, faillissementswet, overige schulden of
andere redenen. Dit leidt tot een zeker celbeslag.

Effect
Indien de WODC-variant gecorrigeerd wordt voor vervangende hechtenis,
zal het verschil tussen de WODC-variant en de DJI-variant afnemen met
gemiddeld 399 detentiejaren in de periode 1993-1999. Hierin zit echter een
stijgende trend. Derhalve heeft het ook invloed op de ontwikkeling.
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Tabel 10 geeft een overzicht van het aantal gegijzelden en het bijbehorend
aantal (geschatte) detentiejaren. Gijzelingen zijn niet in de WODC-variant
verwerkt, maar wel in de DJI-variant verwerkt omdat ze meetellen in de
feitelijke bezetting.

Tabel 10: Gijzelingen
jaar opgenomen

gegijzelden
ontslagen
gegijzelden

aantal
detentiejaren*

1990 42 39 1
1991 43 39 3
1992 35 37 1
1993 43 35 1
1994 89 78 3
1995 366 302 11
1996 365 441 16
1997 195 626 23
* Vanaf 1993 schattingen.
Bron: CBS
Effect
Gezien het kleine aantal detentiejaren van gijzelingen is het effect van een
correctie voor deze factor vrij gering, namelijk gemiddeld 19 detentiejaren in
de periode 1993-1999.
4.8 Tenuitvoerlegging voorwaardelijke vrijheidsstraf

Indien een veroordeelde in zijn proeftijd weer de fout in gaat of zich niet
houdt aan de bijzondere voorwaarden, kan het OM bij de rechter omzetting
van voorwaardelijk naar onvoorwaardelijk vorderen. Deze vordering wordt
apart geregistreerd.
Het CBS muteert het vonnis in eerste aanleg niet meer en de vordering is ook
geen onderdeel van het eerste aanleg vonnis voor de recidive zaak. Derhalve
bevat de WODC-variant geen ten uitvoer gelegde voorwaardelijke straffen. In
de DJI-bezetting zijn deze straffen wel verwerkt.
Uit onderzoek in het verleden (Van der Kaaden, 1979) blijkt dat in 36% van de
(deels) voorwaardelijke vonnissen tenuitvoerlegging van het voorwaardelijk
deel van het vonnis mogelijk was (bijvoorbeeld omdat in de proeftijd de
voorwaarden geschonden werden). In slechts 16% hiervan kwam het ook
daadwerkelijk tot tenuitvoerlegging. Dit is bijna 6% van alle voorwaardelijke
vrijheidsstraffen. Recentelijk komt ook Sagel-Grande (1998) tot de conclusie
dat ruim 5% van de voorwaardelijke vrijheidsstraffen tot uitvoer komt. Verder
wordt 4% omgezet in dienstverlening.
Als dit percentage wordt toegepast op de voorwaardelijke vonnissen in de
periode 1994-1998, dan blijkt dat de verhouding tussen geëxecuteerde
voorwaardelijke vonnissen en onvoorwaardelijke vonnissen gemiddeld 0,014
bedraagt. Dat wil zeggen dat tegenover voor elke honderd onvoorwaardelijke
detentiejaren er bijna anderhalf geëxecuteerde voorwaardelijke detentiejaar
staat. Tabel 11 geeft een schatting van het aantal detentiejaren dat gemoeid is
met de tenuitvoerlegging van voorwaardelijke vrijheidsstraffen.
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Tabel 11: Tenuitvoerlegging van voorwaardelijke vrijheidsstraffen
jaar eerste aanleg von-

nissen (in detentie-
jaren)

geëxecuteerd voorwaar-
delijk in verhouding tot
onvoorwaardelijk

geëxecuteerd
voorwaardelijk
(in detentiejaren)

1994 8.902 0,013 115
1995 9.789 0,014 131
1996 9.998 0,015 143
1997 9.943 0,016 144
1998 9.885 0,016 151
Bron: CBS/OM-Data

Naar verwachting zal het aantal geëxecuteerde voorwaardelijke detentiejaren
in de toekomst afnemen, omdat men naar een vermindering van het aantal
voorwaardelijke straffen streeft. De gedachte hierachter is dat de voorwaarde
dat men geen nieuw delict mag begaan reeds voor alle burgers in Nederland
geldt. Deze voorwaarde legt de veroordeelde dus geen extra beperkingen op.

4.9 Joegoslavië Tribunaal

Voor de verdachten en veroordeelden van het Joegoslavië Tribunaal zijn ook
cellen nodig. Deze mensen nemen reguliere plaatsen in in de gevangenis van
Scheveningen.
Veroordeelden van het Joegoslavië Tribunaal e.d. zijn niet opgenomen in
de WODC-variant, want dit tribunaal vormt geen regulier arrondissement.
Aangezien deze veroordeelden en verdachten wel reguliere cellen innemen
zijn ze wel opgenomen in de DJI-variant.

Effect
Een correctie voor tenuitvoerlegging van voorwaardelijke straffen zou leiden
tot een verkleining van de discrepantie tussen de WODC-variant en de DJI-
variant met ongeveer 125 detentiejaren in de periode 1993-1999. In het aantal
geëxecuteerde voorwaardelijke vrijheidsstraffen zit een stijgende lijn.
Effect
Een correctie van de WODC-variant voor het Joegoslavië Tribunaal zou leiden
tot een verkleining van de discrepantie. Het gaat echter om hele kleine
aantallen en derhalve is het effect vrijwel nihil.
4.10 Samenvatting

Factoren die een aanzienlijke invloed op het verschil tussen de WODC-
variant en de DJI-variant hebben, zijn mislukte taakstraffen, de WOTS,
tenuitvoerlegging van voorwaardelijke straffen, onterechte preventieve
hechtenis en vervangende hechtenis. Gijzelingen spelen ook een kleine rol.
Een gezamenlijke correctie zou leiden tot een niveaustijging in de WODC-
variant met gemiddeld 1.414 detentiejaren. In alle zes factoren zit een
stijgende trend. Derhalve heeft het ook invloed op het verschil tussen de
ontwikkeling de WODC-variant en de ontwikkeling van de DJI-variant.
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Vanwege beleidswijzigingen van het Ministerie van Justitie is het niet
duidelijk of de stijgende trend zich in de toekomst zal voortzetten.



5 Verschuivingen in de tijd

De WODC-variant gaat ervan uit dat het vonnis wordt uitgevoerd vanaf het
moment van de uitspraak in eerste aanleg. Dit is natuurlijk niet zo. Er kan
hoger beroep aangetekend worden of mensen kunnen al eerder preventief
gehecht zijn.
Paragraaf 5.1 behandelt de gevolgen van het stuwmeer aan lopende von-
nissen. In paragraaf 5.2 wordt ingegaan op de tijd die verstrijkt tussen de
uitspraak in eerste aanleg en feitelijke tenuitvoerlegging. Heenzendingen
zijn het onderwerp in paragraaf 5.3. Paragraaf 5.4 besteedt aandacht aan
overlijden. In paragraaf 5.5 wordt ingegaan op de consistentie van de
berekeningswijze van DJI. De samenvatting in paragraaf 5.6 beëindigt dit
hoofdstuk. Elke paragraaf geeft aan wat het effect van een correctie zou zijn.

5.1 Stuwmeer lopende vonnissen

In de periode 1992-1997 konden in verband met een tekort aan cellen veel
lopende vonnissen niet op korte termijn tot uitvoering komen. Hierdoor
ontstond een stuwmeer aan lopende vonnissen. Dit capaciteitsprobleem
is opgelost door het bouwen van nieuwe gevangenissen. Momenteel zijn er
genoeg cellen om aan de capaciteitsbehoefte te voldoen. Tabel 12 geeft een
overzicht van de ontwikkeling van het stuwmeer.

Tabel 12: Stuwmeer lopende vonnissen
jaar absoluut detentiejaren* mutatie volgens DJI*

1989 498
1990 ca.  400 ca. -94
1991 ca.  260 ca. -140
1992 337 ca. 75
1993 5.029 717 254
1994 7.485 1.144 285
1995 8.659 1.677 356
1996 8.355 1.023 23
1997 1.695 197 ca. -250
1998 0 0 ca. -60
1999 0 0 0
* Elk jaar brengt DJI een rapport uit over de vraag en het aanbod in het gevangeniswezen (DJI, 1990-2000).

Soms sluiten de waarnemingen qua meetperiode niet op elkaar aan. Soms worden mutaties niet expliciet
vermeld. In deze gevallen is een schatting gemaakt, gebaseerd op de door DJI gehanteerde methode. Zie
ook paragraaf 5.5.

Bron: Schreuders e.a. (1999), DJI (1990-2000)

In principe zijn de lopende vonnissen uit het stuwmeer zowel in de WODC-
variant als de DJI-variant verwerkt, maar in verschillende perioden. De
capaciteitsbehoefte in de WODC-variant in een zeker jaar wordt bepaald
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door het aantal uitgesproken eerste aanleg vonnissen in dat jaar. De WODC-
variant houdt er geen rekening mee dat de opgelegde vonnissen niet direct in
het betreffende jaar worden uitgevoerd.
DJI wordt echter geconfronteerd met het feit dat vonnissen niet altijd op het
gewenste tijdstip kunnen worden uitgevoerd vanwege onvoldoende capaci-
teit. Hierdoor ontstaat een stuwmeer. In principe heeft DJI een zekere werk-
voorraad nodig. Als iemand ontslagen wordt uit de gevangenis, dan moet zijn
plaats worden ingenomen door een ander. Dus neemt DJI alleen mutaties in
de werkvoorraad mee in de berekening van de capaciteitsbehoefte.

5.2 Verstreken tijd tussen uitspraak en uitvoer van het vonnis

Tussen het tijdstip van de uitspraak in eerste aanleg en het feitelijk tot uit-
voering komen van de straf kan een lange periode zitten. De oorzaken zijn
verschillend: het kan komen doordat men in hoger beroep gaat, maar ook
omdat er geen plaats is. Daarentegen zorgt preventieve hechtenis ervoor dat
men juist eerder moet zitten dan de uitspraak in eerste aanleg.
Vanaf het moment dat men in eerste aanleg veroordeeld is, telt men mee
voor de CBS-statistiek waarop de WODC-variant gebaseerd is. DJI telt feitelijk
pas vanaf het moment van dat het vonnis wordt uitgevoerd. De DJI-variant
loopt dus in dit aspect achter op de WODC-variant. Tussen eerste aanleg en
hoger beroep kan een hele tijd verstrijken. In de periode 1991-1990 was de
gemiddelde duur tussen afdoening door de rechtbank en afdoening door het
gerechtshof één jaar en drie maanden (CBS, 1990-1996). Bovendien wordt
men niet direct op het moment van onherroepelijk worden, opgeroepen om
zich te melden. Ook zijn er mensen die zich niet melden. Van de zaken die
in de periode 1993-1995 in hoger beroep werden afgedaan, was tien procent
meer dan drie jaar geleden in eerste aanleg afgedaan (Engelhard, 1997). Dit
betekent dat een eventuele toename van de criminaliteit (en dus van de
behoefte aan de strafrechtelijke sanctiecapaciteit van het gevangeniswezen)
in de DJI-variant pas veel later zal opduiken dan in WODC-variant.
Aan de andere kant leidt preventieve hechtenis ertoe dat de DJI-variant
voorloopt op de WODC-variant. Mensen in preventieve hechtenis tellen in
direct mee in de DJI-variant. Maar in de WODC-variant tellen ze pas mee op
het moment dat ze in eerste aanleg worden veroordeeld. Naar verwachting
zullen de meeste mensen in preventieve hechtenis ook veroordeeld worden
tot een celstraf (zie paragraaf 4.5), dus zullen zich geen grote verschillen
voordoen in het totaal aantal detentiejaren.

Effect
Toevoeging van de mutatie in lopende vonnissen aan de WODC-variant zou
de twee varianten een stuk dichter bij elkaar brengen. Het verklaart met
name waarom capaciteitsbehoefte volgens de DJI-variant in het begin van de
jaren ’90 sterker toeneemt dan volgens de WODC-variant. Op de periode als
geheel heeft het echter geen effect, omdat het stuwmeer in zowel de WODC-
variant als de DJI-variant verwerkt zit, alleen in verschillende jaren.
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5.3 Heenzendingen

Heenzendingen kunnen ook voor een verschuiving in de tijd zorgen. Iemand
die heengezonden wordt en later toch veroordeeld, begint op een later
moment aan zijn straf.
Voor de WODC-variant zijn heenzendingen niet van belang, aangezien de
meeste heenzendingen preventief te hechten personen betreffen en deze niet
in de WODC-variant opgenomen zijn. DJI telt heenzendingen wel mee in de
berekening van de capaciteitsbehoefte. Hierdoor ontstaat toch een verschil
tussen de WODC-variant en de DJI-variant.
In het algemeen valt de opgelegde straf voor verdachten die preventief ge-
hecht zijn hoger uit dan voor verdachten die niet preventief gehecht zijn. Het
verschil tussen de gemiddelde straffen voor deze twee groepen verdachten
wordt door DJI gebruikt om de capaciteitsbehoefte voor heenzendingen te
bepalen. Het resultaat staat in tabel 13

Tabel 13: Heenzendingen
jaar detentiejaren
1992 409
1993 600
1994 672
1995 454
1996 182
1997 108
1998 50
1999 0
Bron: DJI (1990-2000)

Door het meetellen van heenzendingen ontstaan er feitelijk dubbeltellingen
in de DJI-variant. Indien iemand namelijk wel in preventieve hechtenis ge-
nomen zou zijn, zou het voorarrest afgetrokken worden van het eindvonnis.
Maar als iemand heengezonden is, heeft er geen voorarrest plaatsgevonden
en wordt er dus ook niets afgetrokken van het eindvonnis. Het hele vonnis
moet worden uitgezeten (met in achtneming van vervroegde invrijheids-
stelling). Maar ook voor de heenzending zijn bij de berekening van de
capaciteitsbehoefte detentiedagen in rekening gebracht.

Effect
Door hoger beroepen en het stuwmeer van lopende vonnissen kan de DJI-
variant achterlopen op de WODC-variant. Maar aan de andere kant kan de
DJI-variant voorlopen op de WODC-variant vanwege preventieve hechte-
nissen. Derhalve is het effect van een correctie onzeker.
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5.4 Overlijden

In de periode tussen de veroordeling in eerste aanleg en uitvoering van het
vonnis kan iemand overlijden. Dit kan ook gebeuren tijdens het uitzitten van
de vrijheidsstraf. Dit leidt tot een lagere capaciteitsbehoefte dan in eerste
instantie berekend is.
Aangezien de gemiddelde leeftijd van gedetineerden relatief laag is, zijn de
overlijdenskansen dat ook. Waarschijnlijk zijn er niet zoveel mensen die
overlijden voordat het vonnis ten uitvoer komt.

5.5 Consistentie van de methodiek van DJI

In theorie is de methodiek van DJI niet wezenlijk veranderd. Wel heeft zich
een wijziging in de bijtelling van de lopende vonnissen voorgedaan. In de
praktijk is de berekeningswijze echter niet altijd even consistent, met name
bij de berekening van de mutatie in de lopende vonnissen.
De mutatie in de lopende vonnissen zoals berekend door DJI staat vermeld in
tabel 12 in paragraaf 5.1. Deze mutatie is niet in alle jaren op dezelfde wijze
berekend (zie DJI, 1990-2000). Tabel 14 geeft een overzicht. Tot en met 1993
werd de mutatie in de lopende vonnissen berekend als het verschil tussen de
huidige werkvoorraad lopende vonnissen en de werkvoorraad in de vorige
periode. Vanaf 1993 wordt dit verschil vermenigvuldigd met de het netto-
opkomstpercentage, aangezien een groot deel van de veroordeelden zich niet
vrijwillig meldt. Dit opkomstpercentage is niet elkaar jaar hetzelfde. Soms
wordt een opkomstpercentage van 30 procent en soms van 67 procent
gehanteerd. Bovendien is in 1996 niet het totale verschil in de werkvoorraad
genomen, maar alleen het verschil in de werkvoorraad voor vrouwen.

Effect
Door het meetellen van heenzendingen vinden er feitelijk dubbeltellingen
plaats. Door deze dubbeltellingen ook aan de WODC-variant toe te voegen,
komen de WODC-variant en de DJI-variant dichter bij elkaar te liggen met
gemiddeld 295 detentiejaren in de periode 1993-1999.

Effect
Het effect van overlijden is vrijwel nihil.

Effect
Aangezien de methodiek van DJI niet essentieel gewijzigd is, is het effect van
inconsistenties minimaal. Voor de correcties op de WODC-variant worden de
mutaties in lopende vonnissen zoals berekend door DJI en vermeld in tabel
12 gebruikt.
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Tabel 14: Berekeningswijze mutatie in lopende vonnissen
jaar berekeningswijze % netto-

opkomst
juni 1990 werkvoorraad lopende vonnissen in huidige periode –

werkvoorraad lopende vonnissen in vorige periode
30

december 1992 werkvoorraad lopende vonnissen in huidige periode –
werkvoorraad lopende vonnissen in vorige periode

67

december 1993 (werkvoorraad lopende vonnissen in huidige periode –
werkvoorraad lopende vonnissen in vorige periode) ×
netto-opkomstpercentage

67

december 1995 (werkvoorraad lopende vonnissen in huidige periode –
werkvoorraad lopende vonnissen in vorige periode) ×
netto-opkomstpercentage

67

december 1996 (werkvoorraad lopende vonnissen alleen voor vrouwen
in huidige periode – werkvoorraad lopende vonnissen
alleen voor vrouwen in vorige periode) × netto-opkomst-
percentage

67

juni 1997 (werkvoorraad lopende vonnissen in huidige periode –
werkvoorraad lopende vonnissen in vorige periode) ×
netto-opkomstpercentage

30

Bron: DJI (1990-2000)

5.6 Samenvatting

Correctie voor de mutaties in het stuwmeer van lopende vonnissen verkleint
het verschil tussen de DJI- en de WODC-variant. Met name de ontwikkeling
in de tijd van de twee varianten lijken door deze correctie meer op elkaar.
Het totaal effect is overigens nul. Ook heenzendingen hebben een aanzienlijk
effect, zowel op het niveau van de cijfers als de ontwikkeling in de tijd omdat
met name begin jaren negentig het aantal heenzendingen vrij groot was. Het
gaat hierbij om gemiddeld zo’n 295 detentiejaren in de periode 1993-1999.



6 Conclusie en aanbevelingen

Met name de capaciteitsmarge, mislukte taakstraffen, vervangende hechtenis,
tenuitvoerlegging van voorwaardelijke straffen, gratieverleningen, de correctie
op de omrekening van eerste aanleg naar onherroepelijke vonnissen, heen-
zendingen, onterechte preventieve hechtenis (d.w.z. preventieve hechtenis
die niet gevolgd wordt door een celstraf) en het stuwmeer lopende vonnissen
zijn van invloed op het verschil tussen de DJI- en de WODC-variant. Ook de
WOTS en gijzelingen leveren een kleine bijdrage. Een correctie voor boven-
genoemde factoren leidt tot het beeld in figuur 3.

Figuur 3: Ontwikkeling van de strafrechtelijke capaciteitsbehoefte, 1988 tot
en met 1999, na correctie van de WODC-variant

Bron: WODC

De correctie is tot stand gekomen door bij de WODC-variant alle boven-
genoemde factoren op te tellen met uitzondering van emigratie in het kader
van de WOTS, gratieverleningen en de capaciteitsmarge. De gratieverlenin-
gen en emigratie in het kader van de WOTS worden afgetrokken, terwijl de
capaciteitsmarge van de DJI-variant wordt afgetrokken. In tabel 15 staat het
exacte aantal detentiejaren waarvoor gecorrigeerd is. Bijlage 1 vermeldt de
exacte berekeningwijze van de correctie. Pas vanaf 1993 zijn voor alle fac-
toren cijfers beschikbaar.
Met name de mutatie in het stuwmeer lopende vonnissen, heenzendingen,
de mislukte taakstraffen en de vervangende hechtenis hebben de trend sterk
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beïnvloed. De andere factoren hadden vooral invloed op het niveau. Overi-
gens is de invloed van het stuwmeer lopende vonnissen tijdelijk geweest en
had het op het totaal aantal detentiejaren over de hele periode geen effect.

Tabel 15: Totale correctie (in detentiejaren)
jaar 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
correctie omrekening onherroepelijk 242 138 350 272 271 258 265
gratieverleningen -174 -243 -318 -405 -387 -419 -450
emigratie WOTS -4 -7 -38 -55 -50 -50 -53
mislukte taakstraffen 436 482 386 714 1.210 1.143 1.143
vervangende hechtenis 39 333 537 493 594
immigratie WOTS 22 39 60 71 98 109 95
gijzelingen 1 3 11 16 23 33 47
tenuitvoerlegging voorwaardelijk 89 101 115 131 143 144 151
onterechte preventieve hechtenis 56 71 79 124 170 197 183
stuwmeer lopende vonnissen 254 284 356 23 -248 -59 0
heenzendingen 600 672 454 182 108 50 0
totale correctie WODC-variant 1.522 1.541 1.494 1.407 1.876 1.899 1.975

correctie DJI-variant (capaciteitsmarge) 626 679 716 776 809 808 804
Bron: WODC

Voor toekomstige prognoses moet een inschatting gemaakt worden van de
ontwikkelingen in bovengenoemde factoren. In de gratieverleningen zit
een stijgende trend. De vraag is of de stijging in gratieverleningen zich zal
doorzetten. Met de aanname van de Wet Taakstraffen kunnen verdachten
bij verstek ook tot een taakstraf veroordeeld worden. Waarschijnlijk zullen
gratieverleningen met als bijzondere voorwaarden een taakstraf dan af-
nemen.
Ook in de tenuitvoerlegging van voorwaardelijke vrijheidsstraffen zit een
stijgende trend. Maar hiervoor geldt hetzelfde als bij gratieverleningen.
Onder de nieuwe wetgeving zullen voorwaardelijk vrijheidstraffen minder
vaak opgelegd worden, omdat de voorwaarden veelal geen extra beperkende
maatregelen zijn. Dus deze factor zal in belang afnemen.
De laatste jaren is er veel celcapaciteit bijgekomen. Hierdoor is het aantal
heenzendingen aanzienlijk verminderd. Zolang de huidige capaciteit vol-
doende is, zullen heenzendingen dus geen grote factor van belang vormen.
Vanwege seizoenseffecten kunnen heenzendingen echter niet altijd vermeden
worden. Een correctie hiervoor blijft derhalve noodzakelijk.
Het aantal detentiejaren ten gevolge van onterechte preventieve hechtenis is
de laatste jaren sterk gestegen, hoewel zich in 1999 ten opzichte van 1998 een
daling heeft voorgedaan. Toch mag worden aangenomen dat Justitie er naar
streeft mensen zo min mogelijk onterecht preventief te hechten. In dat geval
mag in deze factor geen structurele stijging verwacht worden. Het is echter
nooit helemaal te vermijden en dus zullen onterechte preventieve hechtenis-
sen altijd een rol blijven spelen.
Het stuwmeer van lopende vonnissen is reeds tot nul gereduceerd en zal,
tenzij er een nieuw stuwmeer ontstaat, geen effect meer hebben. En indien
de berekeningswijze van de onherroepelijke vonnissen wordt bijgesteld, is
een correctie achteraf niet meer nodig.
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Wat de mislukte taakstraffen en vervangende hechtenis betreft, is het ondui-
delijk of er sprake is van een toe- of afname. Waarschijnlijk zullen ze in de
toekomst met enige fluctuaties wel toenemen. Omdat verdachten nu ook
bij verstek tot een taakstraf veroordeeld kunnen worden, zal het aantal taak-
straffen en daarmee het mislukkingspercentage stijgen. En gezien het feit dat
boetes steeds vaker worden afgedaan door vervangende hechtenis, zal deze
factor ook een stijgende trend vertonen.
De WOTS en gijzelingen spelen tot nu toe een bijrol. Maar er zit een stijgende
trend het aantal detentiejaren wat ermee gemoeid is. Derhalve zou de rol van
deze factoren in de toekomst kunnen groeien.
Bij vergelijking van de DJI-variant en de WODC-variant moet altijd rekening
gehouden worden met de door DJI gehanteerde capaciteitsmarge. Deze zal
in de toekomst overigens een stuk lager zijn dan in het verleden. Vanaf
2000 wordt voor zowel gevangenissen als huizen van bewaring een capa-
citeitsmarge van 3,8% gehanteerd. Dit is de helft van de huidige gemiddelde
marge.
Het verschil tussen de DJI-variant en de WODC-variant kan in de toekomst
dus vooral verklaard worden door de capaciteitsmarge, mislukte taakstraffen,
onterechte preventieve hechtenis en vervangende hechtenis. Ook heen-
zendingen spelen een bescheiden rol. Waarschijnlijk zullen de WOTS en
gijzelingen een steeds grotere rol gaan spelen. Daarentegen zal het effect
van gratieverleningen en tenuitvoerlegging van voorwaardelijke straffen
afnemen.
De algemene conclusie is dan ook dat er structurele oorzaken zijn aan te
wijzen waardoor de WODC-variant en de DJI-variant uiteenlopen. Derhalve
kan de huidige methode van voorspellen, waarbij het model gebaseerd op de
WODC-variant toegepast wordt op de DJI-variant, gehandhaafd kan blijven.
Wel is het aan te bevelen om de oorzaken van het verschil tussen de twee
varianten te verwerken in het Jukebox-1 model. De voorkeur gaat uit naar het
expliciet modelleren van een aantal factoren, voor zover dat mogelijk is. Voor
factoren die (vooralsnog) niet gemodelleerd kunnen worden kan eventueel
gecorrigeerd worden.
Het WODC is van plan om binnenkort een aantal verbeteringen in Jukebox-1
aan te brengen. Mislukte taakstraffen en geldboetes (inclusief de boetes die
door een vrijheidstraf worden afgedaan) staan hoog op de agenda. Toevoe-
ging hiervan zal een aanzienlijke verbetering van de voorspelkracht van
Jukebox-1 betekenen. Lastiger wordt het om onterechte preventieve hech-
tenissen in het model te verwerken. In Jukebox-2 (justitiële jeugdsector) is
hiertoe reeds een poging gewaagd, maar er blijken vele haken en ogen aan
deze analyse te zitten (Huijbregts e.a., 2001). Vooralsnog ziet het er niet naar
uit dat onterechte preventieve hechtenissen op korte termijn ook in Jukebox-
1 verwerkt zullen worden. Hiervoor is meer onderzoek is nodig.
Overigens speelt het probleem van mislukte taakstraffen ook in de justitiële
jeugdsector. Dit in tegenstelling tot de geldboetes die maar een marginale rol
vervullen in deze sector. Derhalve zal ook Jukebox-2 in de toekomst aange-
past worden aan de mislukte taakstraffen, maar vooralsnog zullen geldboetes
niet in dit model verwerkt worden.



Summary

Between verdict and detention

The WODC makes regular forecasts of the need for judicial sanctions capacity
in the Netherlands (see Steinmann e.a., 1999). These sanctions involve
compulsory services to the community (so-called task sanctions) as well as
imprisonment for both minors and adults. The basis for these forecasts are
past developments. For most forms of sanction capacity these developments
are quite clear, but for adult imprisonment different sources show different
developments. This means that several forecasts for adult imprisonment are
possible, which is far from desirable. Thus more insight is required into the
differences between these sources.

One way to measure the need for prison capacity is to calculate capacity
on the basis of pronounced sentences. This is the WODC-method. Another
way is to count how many prison cells are actually occupied and how many
people still have to be imprisoned. This is the DJI-method, which is named
after the department that is responsible for the prisons. The forecasts are
made by looking at the development of the need for prison capacity
according to the WODC-method and then applying this development to
the most recent calculation of the need for prison capacity according to
the DJI-method.

The problem is that the need for prison capacity according to the WODC-
method strongly deviates from the need for prison capacity according to the
DJI-method. In the period 1993-1999 the average difference is 2700 prison
cells. There is a difference in levels as well as in development. The need for
prison capacity according to the DJI-method is at a much higher level than
according to the WODC-method. As long as the difference is structural and
has obvious causes, it is easy to make a correction. In this case the difference
in levels is not a problem. But the difference in development could be. If the
figures on which the forecast model is based, show a different development
than the figures on which the actual forecasts are based, relevant develop-
ments in the forecasts could be ignored.

The objective of this report is to determine which factors influence the
difference in levels and development between the WODC-method and DJI-
method. These factors may be taken into account when making future
forecasts. The explanatory factors can be classified into four categories.
Firstly, there may be errors in the calculation of the need for prison capacity
in the past. Secondly, someone may be sentenced to imprisonment but
eventually does not go to prison (in the Netherlands). Thirdly, it is possible
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someone was originally not sentenced to imprisonment (in the Netherlands)
but still has to go to prison. Finally, there may be shifts in time.

When calculating the prison capacity a variety of errors can occur. Most of
them have little effect or their effect is unclear. However, there is one kind of
error which has a large effect. The WODC-method is based on first instance
sentences. Appeal can lead to a change in sentence. The WODC-method
corrects for appeal but there are indications that the correction is too large.
The WODC-method assumes that appeal reduces the first instance sentence
with about thirteen percent. But lately this percentage has dropped to ten
percent. This means that in the period 1993-1999 on average 257 detention
years have been wrongfully deducted. Another inaccuracy is that the DJI-
method adds a margin to the actual prison capacity to allow for peaks and
maintenance. On average the margin is 745 detention years in period 1993-
1999. To make the DJI-method comparable with the WODC-method this
margin should be deducted.

A large number of prison sentences are never executed due to pardons.
Unfortunately, correcting for pardons would only increase the difference
between the WODC-method and the DJI-method only larger with on average
379 detention years in the period 1993-1999.

On the other hand people who have not been sentenced to prison, some-
times still have to do time. This is the case when task sanctions fail, condi-
tional prison sentences are executed, fines are not paid, unjust remands,
or when Dutch people who have been sentenced abroad are allowed to serve
their sentence in the Netherlands. A correction would add on average 1414
detention years to the WODC-method. Because all factors mentioned are of
increasing importance, these factors also influence the difference in develop-
ment between the WODC-method and the DJI-method.

In the beginning of the Nineties the number of prison sentences to be
executed piled up due to lack of prison capacity. This caused a shift in time,
which influenced the development of the need for prison capacity. This is
because the WODC-method counts people the minute they are sentenced,
while the DJI-method counts them when they are in prison, which, due to
capacity problems, may be at a much later date. A related problem is that
people who should have been held on remand, were sent home due to a
lack of prison capacity. The DJI-method added those people to their capacity
needs, but these people were counted again when they were sentenced to
imprisonment. Thus they were counted twice. In the period 1993-1999 on
average 382 people that should have been remanded were sent home.

All of the factors mentioned above had a significant influence on the differ-
ence between the DJI-method and the WODC-method. But due to policy
changes some of these factors will not play an important role in the future.
The capacity margin has been halved. There are no longer shortages of prison
cells. As a consequence people who are on remand are rarely sent home.
Many of the pardons related to cases where people were eligible for a task
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sanction but did not get it because they did not turn up at their trial. When
the new law on task sanctions becomes effective, people can be sentenced
to a task sanction even if they do not turn up at their trial. So the number
of pardons is expected to fall. A policy change is also expected in the case
of conditional prison sentences. A common condition is that people are
not allowed to commit any crimes within a certain time period. But this
condition poses no extra restraint on the convict, because nobody is allowed
to commit any crimes. Thus there is a tendency to a diminished use of this
kind of sanction.

The capacity margin, failed task sanctions, unjust remands and unpaid fines
will always form a significant part of the difference between the DJI-method
and the WODC-method. Due to seasonal peaks sending people home when
they should have been remanded, cannot be totally avoided. It is expected
that the number of people who were sentenced abroad but serve their
sentence in the Netherlands, will grow.

When making forecasts it is advised to take into account especially the failed
task sanctions and unpaid fines. The WODC intents to add these improve-
ments to its forecast models in the near future. More research is necessary
on unjust remands.
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Bijlage 1 Berekeningswijze correctie

De uitgevoerde correctie is:
WODC-variant:
+ Mutatie lopende vonnissen
− Gratieverleningen
+ Mislukte taakstraffen
+ Vervangende hechtenis
+ Saldo WOTS
+ Gijzelingen
+ Correctie op de omrekening van eerste aanleeg naar onherroepelijke

vonnissen
+ Uitvoering voorwaardelijke straf
+ Heenzendingen
+ Onterechte preventieve hechtenissen
DJI-variant:
− Capaciteitsmarge

Mutatie lopende vonnissen
Niet het aantal lopende vonnissen (in detentiejaren) maar de mutatie zoals
berekend door DJI wordt bij de WODC-variant opgeteld. DJI hanteert deelfde
methode.

Gratieverleningen
Gratieverleningen (in detentiejaren) in het huidige jaar hebben betrekking
op zaken in eerste aanleg van gemiddeld twee jaar geleden. Dus het aantal
gratieverleningen in 1998 wordt afgetrokken van de eerste aanleg vonnissen
uit 1996.

Mislukte taakstraffen
Schreuders e.a. (1999) geven het aantal gestarte taakstraffen en het percen-
tage mislukkingen voordat er gestart wordt. Aan de hand daarvan kan het
totaal aantal taakstraffen bepaald worden. Dit totaal aantal wordt met het
percentage mislukkingen vermenigvuldigd en vervolgens met een gemiddelde
van drie maanden celstraf, aangezien alleen delicten met een maximum van
zes maanden in aanmerking komen voor een taakstraf.

Vervangende hechtenis
Het geïnde bedrag wordt gedeeld door het aantal vonnissen afgedaan door
betaling. Dit is het gemiddeld bedrag per vonnis. Het aantal vonnissen
afgedaan door vervangende hechtenis wordt met dit gemiddelde bedrag
vermenigvuldigd. De regel is één detentiedag per 50 gulden.
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Saldo WOTS
Het aantal vertrekkende WOTS-ers is vermenigvuldigd met een gemiddelde
van 480 dagen, waarbij rekening gehouden wordt met het feit dat deze
detentiedagen gespreid over twee jaar vrijgekomen. Het aantal inkomende
WOTS-ers wordt vermenigvuldigd met een gemiddelde van 168 dagen. Het
saldo wordt bij de WODC-variant opgeteld.

Gijzelingen
De totale duur van de gijzelingen is gedeeld door het aantal ontslagen
gegijzelden.

Correctie op de omrekening van eerste aanleg naar onherroepelijke
vonnissen

De eerste aanleg cijfers zijn getransformeerd naar onherroepelijke cijfers d
oor de ratio uit 1990 ook toe te passen op latere jaren. In 1990 leidden hoger
beroepszaken tot dertien procent strafvermindering. Uit recente gegevens
blijkt dat in de periode 1993-1995 hoger beroep slechts tot tien procent straf-
vermindering leidt. Met ander woorden er is van de eerste aanleg cijfers drie
procent teveel afgetrokken. Deze is er nu weer bij opgeteld.

Uitvoering voorwaardelijke straf
Ruim vijf procent van de voorwaardelijke straf wordt geëxecuteerd. Dit is ten
opzichte van onvoorwaardelijke straffen ongeveer anderhalf procent. Dus bij
de WODC-variant wordt nog eens anderhalf procent opgeteld met één jaar
vertraging, omdat er een tijd overheen gaat voordat de voorwaardelijke straf
uitgevoerd wordt. Dus voorwaardelijke straffen uit 1994 komen pas in 1995
tot uitvoering.

Heenzendingen
Heenzendingen zorgen voor dubbeltellingen in de DJI-variant. In principe
moeten ze afgetrokken worden van de DJI-variant. Maar omdat alle boven-
staande correcties plaatsvinden op de WODC-variant, worden heenzendingen
bij de WODC-variant opgeteld.

Onterechte preventieve hechtenissen
De dagvergoeding voor onterechte preventieve hechtenis is 150 gulden. Het
totaal bedrag aan schadeloosstellingen wordt dan door 150 gulden gedeeld.
Hieruit volgt het aantal onterechte preventieve hechtenissen in detentie-
dagen. Deze worden bij de WODC-variant uit het voorafgaande jaar opgeteld,
omdat ervan uit gegaan wordt dat honorering van het verzoek tot schadeloos-
stelling enige tijd in beslag neemt (bij benadering dus één jaar).

Capaciteitsmarge
De DJI-variant bestaat uit een capaciteitsbehoefte voor gevangenissen,
hvb’s en zelfmeldinrichtingen. De capaciteitsmarge voor gevangenissen is
5%, terwijl die voor hvb’s 10% bedraagt. Zelfmeldinrichtingen kennen geen
capaciteitsmarge. Derhalve is de capaciteitsbehoefte voor gevangenissen
gedeeld door 1,05 en de capaciteitsbehoefte voor hvb’s door 1,1.
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