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In het kader van het beleidsprogramma Modernisering Sanctietoepassing zoekt het ministerie van Justitie 
naar wegen om de behoefte aan gevangeniscapaciteit te verminderen. Een maatregel die wordt over-
wogen is het vervangen van een deel van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen door voorwaardelijke 
vrijheidstraffen. Men tracht dadercategorieën te vinden die voor substitutie in aanmerking zouden 
kunnen komen. Eén mogelijk criterium hierbij, is het recidiverisico. Gedetineerden met een betrekkelijk 
lage kans op recidive zouden in plaats van een (deels) onvoorwaardelijke een geheel voorwaardelijke 
vrijheidsstraf kunnen krijgen. In deze studie wordt nagegaan hoe de kansen op recidive liggen bij per-
sonen die een onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegemoet zagen en wordt ingeschat welke besparing 
van de gevangeniscapaciteit was gerealiseerd indien een deel van deze detenties zou zijn omgezet in een 
voorwaardelijke vrijheidsstraf.   
 

Box 1: Belangrijkste bevindingen  
 

 Daders die een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf kregen, zijn over het algemeen ouder dan daders met een geheel 
voorwaardelijke vrijheidsstraf. Ze zijn vaker van het mannelijke geslacht, geboren in het buitenland, hun uit-
gangsdelict is vaker een vermogens- of een Opiumwetdelict en ze hebben een uitgebreider strafrechtelijk verle-
den. 

 Gemiddeld genomen is de kans dat een onvoorwaardelijk veroordeelde weer met justitie in aanraking komt gro-
ter dan de kans dat een voorwaardelijke gestrafte recidiveert.  

 In 2003 werden 771 onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen opgelegd aan personen van wie de kans dat zij binnen 
vier jaar opnieuw met justitie in aanraking komen, niet groter is dan 25 procent. Dit is 2,3 procent van het totale 
aantal opleggingen. 

 De gemiddelde duur van deze onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen bedroeg 214 dagen. Dit is gecorrigeerd voor 
vervroegde invrijheidsstelling en na aftrek van de voorlopige hechtenis. Zouden deze personen een voorwaarde-
lijke vrijheidsstraf hebben gekregen, dan had dit een besparing opgeleverd van 452 detentiejaren. Dit is 3,5 pro-
cent van het jaarlijkse beslag op de gevangeniscapaciteit. Bij een hogere grenswaarde van het recidiverisico is de 
besparing groter. 

 Deze raming is puur theoretisch en houdt geen rekening met bijkomende kosten en baten. Rechters letten bij het 
opleggen van straf niet alleen op het recidiverisico. Nader onderzoek moet uitwijzen welke aanvullende voor-
waarden aan substitutie van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen kunnen worden gesteld.  

 
Opzet van het onderzoek 

In dit rapport wordt een vergelijking gemaakt 
tussen twee groepen: de daders die tot een on-
voorwaardelijke vrijheidsstraf werden veroordeeld 
en de personen met een geheel voorwaardelijke 
straf. De onderzoeksvragen luiden als volgt: 
1. Op welke dader- en delictkenmerken verschil-

len personen die tot een (deels) onvoorwaar-
delijk gevangenisstraf werden veroordeeld met 
personen die een geheel voorwaardelijke vrij-
heidsstraf kregen opgelegd? 

2. Hoe groot is de kans op nieuwe justitiecontac-
ten? Hoe is het recidiverisico in beide groepen 
verdeeld? 

3. Hoeveel onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen 
worden opgelegd bij bepaalde waarden van het 
recidiverisico? 

4. Welk aantal detentiejaren zou in theorie kun-
nen worden bespaard, indien de onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraffen tot een bepaalde 

grenswaarde van het recidiverisico zouden 
worden vervangen door voorwaardelijke 
vrijheidsstraffen? 

Het onderzoek vond plaats in het kader van de 
Recidivemonitor. In dit project wordt gebruikge-
maakt van gegevens uit de onderzoeks- en be-
leidsdatabase justitiële data (OBJD). Dit is een 
geanonimiseerde versie van het justitiële docu-
mentatiesysteem (JDS), het wettelijke registratie-
systeem dat informatie bevat over de opeenvol-
gende justitiecontacten van alle personen die in 
Nederland zijn vervolgd.1  
 
Met de gegevens uit de OBJD kan de samenhang 
tussen een aantal dader- en delictkenmerken en 
de kans op het vóórkomen van recidive in kaart 
worden gebracht. Op basis van de verbanden die 
                                                  
1 Een brochure over de Recidivemonitor en de OBJD is te vinden op 

de site van het WODC (www.wodc.nl). 
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Tabel 1: Achtergronden voorwaardelijke en onvoorwaardelijke vonnissen opgelegd in 2003 
 

 
    Voorw    Onvw 

 
 

    
    Voorw    Onvw 

Aantal opleggingen  16.237 34.211 Aantal personen  15.786 25.500 

        

Duurcategorie 0-3 mnd  89,0% 66,3% Sekse man 87,3% 89,9% 

 3-6 mnd  9,7% 13,4%  vrouw 12,7% 10,1% 

 6-12 mnd  1,3% 8,3%     

 > 12 mnd  0,0% 11,9% Geboorteland Nederland 66,3% 43,6% 

     Ned. Ant./Aruba 4,9% 9,9% 

Duur in dagen gemiddelde  46,5 181,9  Suriname 5,7% 7,9% 

 mediaan  30 60  Marokko 4,6% 7,3% 

     Turkije 3,4% 3,1% 

Type delict verm. geen geweld  31,3% 51,2%  Somalië 0,5% 0,9% 

 verm. met geweld  2,2% 8,4%  Joegoslavië 1,1% 1,9% 

 agressie  36,4% 14,8%  overig Westers 5,9% 10,8% 

 zeden  3,5% 1,8%  ov. niet-Westers 7,5% 14,6% 

 opiumwet  8,6% 13,8%     

 overig  6,8% 6,4% Leeftijd in 2003 gemiddelde 33,5 32,0 

 verkeer  11,1% 3,6% Leeftijd bij eerste zaak gemiddelde 24,6 22,6 

  Gem. N vorige contacten Algemeen 6,2 13,9 

Strafdreiging in dagen gemiddelde  1.302 1.668  Ernstig* 2,7 8,1 

 Zeer ernstig**  0,2 0,6 
 
* Naar aanleiding van misdrijven met een wettelijke strafdreiging van 4 jaar of meer  
**  Naar aanleiding van misdrijven met een wettelijke strafdreiging van 8 jaar of meer 

 
werden gevonden is een voorspellingsmodel op-
gesteld. Met dit model kan van elke dadergroep 
een prognose worden gedaan van het percentage 
dat na verloop van tijd opnieuw met justitie in 
aanraking komt. In dit onderzoek vindt een prog-
nose plaats van het recidivegevaar van de volwas-
senen die in 2003 tot een (deels) onvoorwaarde-
lijke of een geheel voorwaardelijke vrijheidsstraf 
werden veroordeeld.2 De daders uit deze groepen 
kunnen op dit punt met elkaar worden vergele-
ken. Eerst wordt echter ingegaan op enkele an-
dere achtergronden.  
 

Achtergronden van (on)voorwaardelijk 
veroordeelden 

De linkerhelft van tabel 1 geeft een overzicht van 
de voorwaardelijke en onvoorwaardelijke vonnis-
sen uit 2003.  In dat jaar werden ruim 34 duizend 
(deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen opge-
legd. Een tijdelijke gevangenisstraf duurt in Ne-
derland minimaal één dag en maximaal vijftien 
jaar. In gevallen waarin levenslange gevangenis-
straf kan worden opgelegd, kan de rechter ook 
kiezen voor twintig jaar. De gevangenisstraffen die 
in 2003 werden opgelegd duurden gemiddeld 182 
dagen. De meeste vonnissen waren niet langer 
dan drie maanden. De helft was twee maanden of 
korter.  
Iets meer dan 16 duizend strafzaken eindigde in 
2003 in een geheel voorwaardelijke gevangenis-
straf. De rechter kan bepalen dat een deel van de 
                                                  
2 Voor dit peiljaar werd gekozen om ook de strafduur in 

beroepszaken mee te kunnen nemen. Uitgaan van een later 
peiljaar zou betekenen dat de strafduur nog niet in alle gevallen 
definitief is vastgesteld. 

gevangenisstraf niet zal worden uitgevoerd.3 Van 
een gevangenisstraf tussen één en drie jaar mag 
hoogstens een derde voorwaardelijk worden op-
gelegd. Tot één jaar kan de straf geheel voorwaar-
delijk zijn. Zoals blijkt uit de tabel is dat in de 
praktijk vaak veel korter. In 2003 was bijna 90 
procent niet langer dan drie maanden. De helft 
was korter dan 30 dagen.  
De voorwaardelijke gevangenisstraf werd relatief 
vaak opgelegd voor een agressie-, zeden- of ver-
keersdelict. Op een vermogen-, een vermogen met 
geweld-, of een opiumwetdelict volgde vaker een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. De gemiddelde 
strafdreiging, d.i. de maximale gevangenisstraf die 
een rechter voor een delict kan opleggen, was in 
de onvoorwaardelijke groep een jaar langer dan 
bij de voorwaardelijke vonnissen. We mogen er 
dus van uitgaan dat de delicten van onvoorwaar-
delijk gestraften ernstiger waren.  
De rechterhelft van tabel 1 toont enkele achter-
gronden van de personen die in 2003 een voor-
waardelijke of een onvoorwaardelijke gevangenis-
straf kregen opgelegd. De aantallen zijn nu lager; 
een deel van de personen kreeg in 2003 meer dan 
één keer een van beide straffen opgelegd. Onder 
de onvoorwaardelijk gestraften komen naar ver-
houding iets meer mannen voor dan onder voor-
waardelijk veroordeelden. Ze zijn over 
het algemeen iets jonger en vaker in het buiten-
land geboren. Vooral personen geboren op de 
Nederlandse Antillen of Aruba komen veel onder 
                                                  
3 De rechter stelt daarbij een proeftijd vast, die in de meeste 

gevallen twee jaar duurt. Daarnaast kunnen bijzondere 
voorwaarden worden gesteld, zoals de verplichting tot 
schadevergoeding, opname in een inrichting of andere 
aanwijzingen ‘het gedrag van de veroordeelde betreffende’. 
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onvoorwaardelijk gestraften voor. Voorwaardelijk 
gestraften hebben over het algemeen een minder 
uitgebreid strafrechtelijke verleden. Hun carrière 
begon later en ze hebben in de jaren voorafgaand 
aan de uitgangszaak in 2003 minder justitiecon-

tacten opgebouwd dan personen die tot een on-
voorwaardelijke vrijheidsstraf werden veroor-
deeld.  
 

 
Box 2: Het voorspellen van de recidivekans  
 

Het WODC heeft op basis van gegevens uit de onderzoek- en beleidsdatabase justitiële documentatie (OBJD) een 
voorspellingsmodel ontwikkeld. Met dit model kan voor elke dadergroep een prognose worden gedaan van het per-
centage dat na verloop van tijd opnieuw met justitie in aanraking komt. De voorspelling vindt plaats op grond van 
een beperkt aantal dader- en delictkenmerken die alle sterk samenhangen met de kans op latere recidive: sekse, 
leeftijd, geboorteland, type delict en een aantal kenmerken van het strafrechtelijke verleden. Wanneer deze groothe-
den bekend zijn, rekent het model het verwachte recidivepercentage uit.  
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een parametrisch Cox model (Royston, 2001). Dit model schat de kans dat 
een dader met bepaalde achtergronden op enig moment in de observatieperiode (nog niet) heeft gerecidiveerd. Het 
model is ontwikkeld op basis van de gegevens van de volwassen daders die in 2000 werden veroordeeld tot een 
(deels) onvoorwaardelijke (n = 16.415) of een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf (n = 16.743). Daarbij zijn de-
zelfde procedures gevolgd als in Wartna, Tollenaar & Blom (2005). Het model werd gefit op één helft van de onder-
zoeksgroep en gevalideerd op de andere helft. Figuur 1 geeft de kwaliteit van de voorspelling weer, zowel voor de 
onvoorwaardelijk als voor de voorwaardelijk gestraften. 
    
Figuur 1: Voorspelde en geobserveerde algemene recidive bij personen die in 2000  
 werden veroordeeld tot een voorwaardelijke of een onvoorwaardelijke  
 gevangenisstraf  

De voorspelde recidive wijkt in 
beide groepen nauwelijks af 
van de geobserveerde recidive; 
het verschil is nergens groter 
dan twee procent. Dit betekent 
dat het model voor deze twee 
dadergroepen een vrij 
nauwkeurige schatting geeft 
van de kans op een nieuw 
justitiecontact. Welke personen 
precies zullen recidiveren, daar 
doet het model geen uitspraak 
over. Dat hangt af van de 
individuele omstandigheden 
na beëindiging van de straf. 
Het voorspellingsmodel geeft 
wel vrij precies aan hoeveel 
recidivisten er na verloop van 
tijd zullen zijn. 
 

We zien overigens dat de recidive onder onvoorwaardelijk gestraften hoger uitvalt dan onder voorwaardelijk gestraf-
ten. Van de onvoorwaardelijk gestraften heeft 56 procent binnen 2 jaar een nieuw justitiecontact. Bij de voorwaarde-
lijk gestraften bedraagt de recidive na dezelfde periode 32%. Dit wil niet zeggen dat de onvoorwaardelijke gevange-
nisstraf minder effectief is. Zoals we in tabel 1 hebben kunnen zien, wordt deze sanctie aan andere daders en in 
andere situaties opgelegd. De personen in beide sanctiegroepen zijn niet in alle opzichten hetzelfde en een directe 
vergelijking van de recidivepercentages is dus niet op zijn plaats. Gelet op de verschillen in de tabel is het niet ver-
wonderlijk dat het percentage onder de onvoorwaardelijk gestraften hoger is dan onder voorwaardelijk gestraften. 
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Verdeling van de recidivekansen 

De achtergronden die staan vermeld in tabel 1 
hangen samen met de kans op latere recidive. 
Sommige kenmerken zijn positief gecorreleerd, 
andere vertonen een negatief verband. Het aantal 
eerdere justitiecontacten bijvoorbeeld, hangt po-
sitief samen met de recidivekans. Hoe groter dit 
aantal is, des te waarschijnlijker is het dat de cri-
minele carrière zich na de opgelegde straf verder 
voortzet. Door de achtergrondkenmerken van de 
veroordeelden in te voeren in een voorspellings-
model, kan per persoon een schatting worden 
gedaan van de kans dat hij of zij binnen vier jaar 
opnieuw zal zijn vervolgd (zie verder box 2). Fi-
guur 2 laat zien hoe de prognoses in beide groe-
pen uitvallen. De daders zijn ingedeeld in twintig 
risicocategorieën. Op de horizontale as staan de 
middelpunten van deze categorieën weergegeven, 
op de verticale as het percentage personen dat in 
de categorieën valt.  
In bijna alle categorieën komen personen uit 
beide sanctiegroepen voor, maar over het alge-
meen is de kans op recidive voor personen met 
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf groter dan 
voor personen met een voorwaardelijke vrijheids-
straf. In de hogere regionen van het recidiverisico 
-vanaf de categorie waarvan 0,73 het middelpunt 
vormt- bevinden zich meer onvoorwaardelijk dan 
voorwaardelijk veroordeelden. In de lage en mid-
dencategorieën is het andersom en zijn er juist 
meer voorwaardelijk gestraften.  
De figuur laat zien dat bij een stijgend recidiveri-
sico, het percentage onvoorwaardelijke vrijheids-
straffen eerst toeneemt, daarna licht terugvalt en 
ten slotte zeer snel stijgt. Een groot deel van de 
onvoorwaardelijk veroordeelden vertoont een 
extreem hoog recidiverisico. Meer dan twintig 
procent van de onvoorwaardelijke vonnissen werd 
in 2003 opgelegd aan een dader met een recidive-
risico van meer dan 95 procent! Voor voorwaar-
delijk gestraften is de kans dat men binnen vier 
jaar opnieuw in aanraking komt met justitie ge-
lijkmatiger verdeeld. In deze groep hebben de 
meeste personen een matig recidiverisico (0,25 tot 

0,50), maar ook de lage en (zeer) hoge categorieën 
komen voor.  
 

Substitutie van onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen 

Stel dat men tot een bepaalde grenswaarde van 
het recidiverisico de onvoorwaardelijke vrijheids-
straffen zou vervangen door een geheel voorwaar-
delijke vrijheidsstraf. Welke besparing van deten-
tiecapaciteit zou dit opleveren? Tabel 2 geeft het 
antwoord op deze vraag. Per risicocategorie wor-
den de aantallen in 2003 opgelegde onvoorwaar-
delijke vonnissen gegeven, plus de duur van de 
detentieperioden die met deze vonnissen was 
gemoeid. Omdat we geïnteresseerd zijn in de tijd 
die kan worden bespaard, gaan we uit van de 
netto duur van de detentie. Dit is de duur van de 
vonnissen na aftrek van de periode van ver-
vroegde invrijheidsstelling en zonder de periode 
van voorlopige hechtenis.4 Naast de gemiddelde 
netto duur toont de tabel ook de totale detentie-
tijd die door substitutie van de onvoorwaardelijke 
vonnissen had kunnen worden bespaard. De laat-
ste kolom vermeldt het percentage dat deze be-
sparing vormt op de totale tijd die in het kader 
van gevangenisstraffen werd uitgezeten.5  
 

                                                  
4 Bij onvoorwaardelijke gevangenisstraffen langer dan één jaar vindt 

na 2/3 van de straf vervroegde invrijheidsstelling plaats. Bij straffen 
tussen zes en twaalf maanden is de netto duur van de detentie 
gelijk aan zes maanden plus 1/3 van het surplus. De OBJD houdt 
niet bij welk deel van het vonnis wordt doorgebracht in voorlopige 
hechtenis. Dit aandeel is geschat aan de hand van gegevens uit 
OMdata, de landelijke gegevensverzameling van het Openbaar 
Ministerie.  

5 In 2003 werd in Nederland in totaal 17.036 detentiejaren opgelegd, 
waarvan als gevolg van vervroegde invrijheidsstelling naar 
schatting 12.862 jaar feitelijk werd uitgezeten (bron: OBJD). 
Plaatsingen in inrichtingen naar aanleiding van strafrechtelijke 
maatregelen (SOV, ISD), vreemdelingenbewaring, vervangende of 
subsidiaire hechtenis en gijzelingen in het kader van Lex Mulder 
en Wet Terwee, zijn bij de analyses buiten beschouwing gelaten.  

 
Figuur 2: Verdeling recidivekans voorwaardelijk en onvoorwaardelijk   
  veroordeelden uit 2003  
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Tabel 2:   Aantal en netto duur van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen opgelegd aan 
volwassenen in 2003; naar kans op algemene recidive binnen 4 jaar na de uitgangszaak  

 

               Aantal vonnissen                         Nettoduur 
Maximale besparing 

 gevangeniscapaciteit  

Risicocat.                    N cum. N cum. % 
Gemiddeld 

 in dagen 
cum. totaal in 

jaren cum. % 
0-0,05 0 0 0,0                  -                   - 0,0 
0,05-0,1 13 13 0,0 147,1 5,1 0,0 
0,1-0,15 65 78 0,2 189,4 38,8 0,3 
0,15-0,2 251 329 1,0 211,2 183,8 1,4 
0,2-0,25 442 771 2,3 221,2 452,0 3,5 
0,25-0,3 821 1592 4,7 190,8 881,1 6,9 
0,3-0,35 1167 2759 8,1 163,1 1402,5 10,9 
0,35-0,4 1550 4309 12,6 142,2 2006,3 15,6 
0,4-0,45 1782 6091 17,8 134,0 2660,7 20,7 
0,45-0,5 1850 7941 23,2 117,3 3254,9 25,3 
0,5-0,55 1649 9590 28,0 126,4 3826,2 29,7 
0,55-0,6 1541 11131 32,5 108,3 4283,6 33,3 
0,6-0,65 1346 12477 36,5 118,0 4718,7 36,7 
0,65-0,7 1548 14025 41,0 97,6 5132,4 39,9 
0,7-0,75 1684 15709 45,9 100,1 5594,2 43,5 
0,75-0,8 2056 17765 51,9 81,0 6050,4 47,0 
0,8-0,85 2236 20001 58,5 78,6 6532,0 50,8 
0,85-0,9 3052 23053 67,4 71,3 7128,4 55,4 
0,9-0,95 3911 26964 78,8 61,4 7786,5 60,5 
0,95-1 7243 34207 100,0 50,8 8794,1 68,4 
 
Het aantal vonnissen in de tabel volgt hetzelfde 
patroon als in figuur 2. Hoe groter het recidiveri-
sico, des te hoger het aantal onvoorwaardelijke 
vonnissen. Alleen in het segment 0,50 tot 0,65 is 
sprake van een lichte daling. De gemiddelde duur 
van de vonnissen neemt eerst toe met het recidi-
verisico, maar vanaf 25 procent is er een sterke 
daling te zien. Bij een risico van 65 procent of 
meer, duurt de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
gemiddeld netto niet langer dan honderd dagen. 
Dit is het effect van de ‘veelplegers’, personen met 
een hoog tot zeer hoog recidiverisico die voor 
doorgaans relatief lichte delicten korte gevange-
nisstraffen krijgen opgelegd (Wartna & Tollenaar, 
2004). De veelplegers nemen een belangrijk deel 
van de gevangeniscapaciteit in beslag, niet zozeer 
vanwege de duur van hun detenties maar vooral 
vanwege het aantal vonnissen dat zij krijgen op-
gelegd. De lange detenties, naar aanleiding van 
zwaardere delicten, worden vaker opgelegd aan 
personen met een relatief laag recidiverisico.  
Veelplegers behoren vermoedelijk niet tot de 
doelgroep van substitutie van onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen. Men zal het eerder zoeken bij de 
daders die een vrij lange gevangenisstraf hebben 
gekregen en die nochtans een laag of matig reci-
diverisico vertonen. In de twee laatste kolommen 
van de tabel valt af te lezen welke besparing van 
de gevangeniscapaciteit men per jaar zou kunnen 
doen bij substitutie van de onvoorwaardelijke 
vonnissen tot bepaalde grenswaarden van het 
recidiverisico. Bij een maximaal risico van 25%, 
kunnen per jaar naar schatting ten hoogste 771 
onvoorwaardelijke vonnissen met een gemiddelde 
duur van 214 dagen worden omgezet in een 

voorwaardelijk vonnis. In theorie levert dit een 
besparing op van 452 detentiejaren per jaar, dit is 
3,5% van het feitelijke beslag op de gevangenisca-
paciteit.  
Hoe hoger de grenswaarde van het recidiverisico 
is, des te groter is het verwachte substitutie-effect. 
Bij een maximale recidivekans van 50 procent (in 
vier jaar tijd) kunnen bijna 8 duizend vonnissen 
worden vervangen en bedraagt de geschatte be-
sparing 25,3 procent. Bij een kans van 75 procent 
loop dit op tot 43,5 procent. Vervangt men alle 
onvoorwaardelijke vonnissen, dan bespaart men 
niet 100 maar 68,4% van het feitelijke beslag op de 
gevangeniscapaciteit. Dit laatste resultaat wijst uit 
dat naar schatting ca. 32% van de tijd wordt door-
gebracht in voorlopige hechtenis. 
 
De cijfers in de tabel wijzen uit in welke orde van 
grootte men moet denken als men de maatregel 
van substitutie overweegt. De raming van de te 
besparen gevangeniscapaciteit is puur theore-
tisch. Er is alleen gelet op het recidiverisico, de 
vooraf te bepalen kans dat de daders na de straf 
opnieuw met justitie in aanraking komen. De 
vraag is tot welke grenswaarde van het recidiveri-
sico substitutie acceptabel is en in welke gevallen 
men daartoe wil overgaan. Bij het opleggen van 
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf spelen 
naast het recidivegevaar andere overwegingen een 
rol, zoals de ernst van het gepleegde delict (zie 
verder box 3). Voordat er vonnissen kunnen 
worden omgezet, moet duidelijk zijn welke 
aanvullende voorwaarden aan substitutie worden 
gesteld. De bijkomende kosten en baten moeten 
in beeld worden gebracht.  
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Eén mogelijke bijwerking van de vervanging van 
onvoorwaardelijke gevangenisstraffen is een toe- 
of afname van de recidive van de betrokken da-
ders. Het is denkbaar dat de substitutie op zich-
zelf van invloed is op het recidiveniveau. Als zou 
blijken dat er per saldo meer delicten worden 
gepleegd omdat de veroordeelden eerder op vrije 
voeten worden gesteld en er wordt ingeboet op de 
afschrikkende werking van de straf, dan schiet de 
maatregel aan zijn doel voorbij.  
 
Maar daar ziet het niet naar uit. Figuur 3 geeft aan 
hoe de recidive onder de voorwaardelijk gestraf-
ten zou uitvallen indien zij op bekende risi-
cofactoren als sekse, leeftijd, geboorteland, type 
delict en de omvang van het strafrechtelijke ver-
leden dezelfde achtergronden zouden hebben als 
de daders met een onvoorwaardelijke straf. De 
percentages van de voorwaardelijke gestraften zijn 
lager dan die van de onvoorwaardelijk gestraften, 
terwijl het recidiverisico voorafgaand aan de straf 
voor beide groepen hetzelfde was. Het is dus niet 
aannemelijk dat substitutie van onvoorwaardelijke 
vonnissen in het algemeen zal leiden tot meer 
recidive onder justitiabelen. Het omgekeerde ligt 
meer voor de hand.6 

                                                  
6  De voorspelde recidive van de voorwaardelijke gestraften is 

berekend door in de regressievergelijking van het 
voorspellingsmodel op alle grootheden behalve de sanctie de 
gemiddelde waarden van de onvoorwaardelijk gestraften in te 
vullen. De recidive van deze laatste groep is gemeten vanaf de 
instroomdatum van de gedetineerden. Er wordt dus rekening 
gehouden met het zgn. incapacitatie-effect. van de detenties 

Figuur 3: Geobserveerde recidive bij personen met een onvoorwaardelijk vonnis en voorspelde 
recidive van voorwaardelijk gestraften met vergelijkbare achtergronden; beslisjaar 
2000  
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Box 3: De aard van het uitgangsdelict 
 

Bij vervanging van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen is niet alleen van belang welk recidivegevaar er bestaat. Ook 
de ernst van het delict, de omstandigheden waarin het gepleegd werd en de belangen van slachtoffer zullen in de 
afwegingen om tot substitutie over te gaan, een rol spelen. Bij sommige misdrijven, in sommige situaties zal men om 
morele redenen niet bereid zijn de gevangenisstraf niet uit te voeren. Tabel 3 toont de aard van de delicten waarvoor 
in 2003 een onvoorwaardelijke gevangenisstraf werd opgelegd. De tabel geeft een eerste indruk van de samenhang 
tussen het type delict, de strafmaat en het recidiverisico. De OBJD bevat geen informatie over de feitelijke toedracht 
van de gepleegde delicten. Om meer zicht te krijgen op de aard en ernst van de misdrijven dienen aanvullende 
bronnen te worden geraadpleegd.  

 

Tabel 3: Onvoorwaardelijke vonnissen uit 2003; naar type delict en categorie van recidivegevaar 
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0 - 0,25 771 214 4,1 1,8 7,1 7,6 18,8 7,1 44,5 2,9 6,3 100 

0,25 - 0,50 7.170 143 13,2 4,7 22,3 8,6 3,5 8,1 33,5 2,7 3,4 100 

0,50 - 0,75 7.768 110 28,2 9,8 12,1 10,8 1,3 11,6 17,6 5,3 3,2 100 

0,75 - 1,00 18.499 63 62,7 8,0 5,7 5,4 0,3 9,7 3,5 3,4 1,4 100 

totaal 34.208 94 43,2 7,6 10,7 7,3 1,6 9,7 13,9 3,7 2,4 100 
 
De percentages in de tabel laten zij zien welke delicttypen per risicocategorie het meeste voorkomen. De onderste 
regel bevat de percentages voor de gehele groep. In de hoogste risicocategorie, bij personen met een recidivekans 
van 75 tot 100 procent, komt verhoudingsgewijs veel eenvoudige en gekwalificeerde diefstal voor. Meer dan zestig 
procent van de delicten waarvoor personen uit deze categorie worden vervolgd, is een eenvoudige of gekwalificeerde 
diefstal. Dit is het werk van de ‘veelplegers’. Het gaat hier niet om de meest ernstige criminaliteit, maar omdat de 
daders al een omvangrijk strafblad hebben, krijgen zij een — veelal korte — vrijheidsstraf opgelegd.  
In de laagste risicocategorie is sprake van een sterke oververtegenwoordiging van zedenmisdrijven en Opiumwet-
delicten. Bij de Opiumwetdelicten is niet duidelijk of het gaat om bezit, handel of vervoer (smokkel) van verdovende 
middelen. De zedenmisdrijven uit de laagste categorie bestaan voor 40 procent uit verkrachting en aanranding en 
voor 59 procent uit ontucht met minderjarigen. Verkeersmisdrijven komen in alle risicocategorieën voor. Hetzelfde 
geldt voor levensdelicten en zware mishandeling. De laatste groep bestaat in de laagste categorie procent voor 39 
procent uit gevallen van zware mishandeling en voor 61 procent uit gevallen van moord en doodslag. De verkeers-
delinquenten met een laag recidiverisico werden in 62 procent van de gevallen veroordeeld voor rijden onder in-
vloed.  

 
Conclusie 

Substitutie van onvoorwaardelijke vrijheidsstraf-
fen kan een instrument zijn om de druk op de 
gevangeniscapaciteit te reguleren. In dit onder-
zoek is gebruikgemaakt van een recidivevoorspel-
lingsmodel om de mogelijkheden op dit vlak in 
kaart te brengen. Na berekening van het samen-
gestelde recidiverisico kan aan de hand van dit 
criterium worden bepaald wie voor vervanging 
van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf in aan-
merking komt. Bij de keuze van een sanctie gel-
den uiteraard meer criteria dan de kans dat een 
verdachte opnieuw de fout in gaat. Een rechter 
weegt tal van factoren, zoals de ernst van het ge-
pleegde delict, de proceshouding van de ver-
dachte en zijn maatschappelijke vooruitzichten. 
De straf wordt niet alleen opgelegd om herhaling 

te voorkomen, maar dient tevens meer algemene 
doelen zoals generale preventie, vergelding en 
genoegdoening van het slachtoffer. Substitutie 
van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf ligt zeker 
niet altijd voor de hand. Er zullen gevallen zijn 
waarin het om ethische redenen niet goed denk-
baar is dat de gevangenisstraf wordt omgezet in 
een voorwaardelijke vrijheidsstraf, ook al is de 
kans op recidive statistisch gezien betrekkelijk 
gering. De cijfers in dit verslag moeten dan ook 
worden gezien als de theoretische bovengrenzen 
van wat er op dit gebied mogelijk is. Het recidive-
risico is slechts één criterium. Nader onderzoek 
zal moeten uitwijzen welke aanvullende voor-
waarden aan de vervanging van onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraffen kunnen worden gesteld. 
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Alle rapporten van het WODC zijn gratis te downloaden van www.wodc.nl. Op deze site is vanaf oktober 2006 ook 
een tabellenboek verkrijgbaar met alle uitkomsten van het recidiveonderzoek onder jeugdige en volwassen daders en 
onder ex-terbeschikkinggestelden, ex-gedetineerden en ex-pupillen van justitiële inrichtingen.  

 


