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Voorwoord

Voor u ligt het rapport met de resultaten van een recidivestudie. Het vormt
een replicatie van een onderzoek dat eerder door het WODC is verricht. Naast
de hier gerapporteerde gegevens bevat het onderzoekmateriaal uitgebreide in-
formatie over tijdstip en aard en ernst van de geregistreerde misdrijfzaken van
de personen in de steekproef. Momenteel worden diepgaande analyses op dit
aanvullende materiaal uitgevoerd. In een volgend verslag zal over de resulta-
ten daarvan worden gerapporteerd.

Op deze plaats wil ik graag mijn dank betuigen aan degenen die bewust dan
wel onbewust aan dit recidive-onderzoek hebben meegewerkt.

Ik denk hierbij met name aan mw. ir. I.H. Naborn en de heer F.F. Schacht-
schabel die zich als medewerker op het WODC bijzonder verdienstelijk heb-
ben gemaakt door de manier waarop zij de benodigde recidivegegevens heb-
ben verzameld en gecodeerd. Zij werden daarin bijgestaan door mw. S.C.
Abbinga-Hessels en mw. J. Dronkers.

Voorts ben ik dank verschuldigd aan de medewerkers van alle afdelingen
van de Justitiele Documentatiedienst die de gegevens voor ons uit het regi-
stratiesysteem hebben opgediept.

Verder dient te worden vermeld dat dankbaar gebruik is gemaakt van het ge-
gevensbestand van het CBS waaruit middels een steekproef waardevolle
basisinformatie beschikbaar kwam. De heer M.M. Kommer van het WODC
heeft de steekproeftrekking uitgevoerd, waarvoor mijn dank.

Mw. T.C. Remmelzwaal, hoofd van de afdeling dataverwerking van het
WODC, heeft een belangrijke bijdrage geleverd door het uitvoeren van enkele
ingewikkelde manipulaties van de gegevens.

C. v.d. W.
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Samenvatting en Conclusie

Uit criminologisch onderzoek is bekend dat de strafrechtelijke doelstelling
om veroordeelde daders ervan te weerhouden opnieuw delicten te plegen in
de praktijk niet of slechts zeer ten dele wordt verwezenlijkt. De zg. speciale
preventie 'is echter nog steeds een van de belangrijkste officiële doelstellin-
gen van de strafrechtspleging. Het is bovendien een doelstelling die de sa-
menleving sterk aanspreekt, zo blijkt telkenmale uit bevolkingsenquètes (Fi-
selier, 1978; Sociaal en Cultureel Rapport, 1984).

Door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden regelmatig over-
zichten gepubliceerd van de percentages veroordeelden voor bepaalde typen
delicten die reeds eerder met de rechter in aanraking zijn geweest. Tot de
kerngegevens over de strafrechtspleging van het CBS behoren echter niet de
percentages veroordeelden die binnen een bepaalde periode opnieuw worden
veroordeeld (de recidivecijfers). Deze laatste gegevens zijn echter onmisbaar
voor wie zich een indruk wil vormen van het speciaal preventieve rendement
van de strafrechtspleging.

Vanuit de samenleving wordt daarom herhaaldelijk om deze gegevens ge-
vraagd. Voor de evaluatie van de effecten van bijzondere strafrechtelijke inter-
venties- men denke aan dienstverleningen- vormen de doorsnee recidiveper-
centages bovendien een belangrijke vergelijkingsbasis.

Om deze redenen heeft het WODC destijds een onderzoek gedaan naar de
recidivecijfers van de in 1966 veroordeelden. De uitkomsten van dat onderzoek
zijn thans enigszins gedateerd. Besloten is om dat onderzoek in een wat uitge-
breidere vorm te herhalen.

In 1983 zijn daartoe de recidivegegevens opgevraagd van een representatie-
ve steekproef van personen die in 1977 waren veroordeeld wegens misdrijf.
Daarnaast zijn personen in het onderzoek betrokken waarvan de strafzaak in
1977 is geseponeerd.

Vastgesteld kon worden dat 51 % van de veroordeelden en 38% van dege-
nen wier strafzaak is geseponeerd, binnen zes jaar na de veroordeling op-
nieuw wegens het plegen van een misdrijf met de rechter in aanraking kwam,
inclusief verkeersmisdrijven. Bij de veroordeelden wegens een misdrijf van
het Wetboek van Strafrecht ligt het recidivecijfer op 58% inclusief ver-
keersmisdrijven en op 49% exclusief verkeersmisdrijven. De verkeersmisdrij-
ven zijn in de in deze samenvatting vermelde recidivecijfers steeds meegeteld,
tenzij anders vermeld.

Uit het eerdere onderzoek is gebleken dat van de in 1966 veroordeelden
41 % en van de 'geseponeerden' 31 % had gerecidiveerd. Degenen die wegens
een misdrijf werden veroordeeld recidiveren thans dus (nog) vaker dan tien
jaar geleden. Aangezien er geen aanwijzingen zijn dat de opsporing en vervol-
ging intensiever zijn geworden, wijst dit resultaat erop dat de veroordeelden
thans vaker doorgaan met hun criminele activiteiten dan in het verleden.
Geconcludeerd kan worden dat de stijging van de criminaliteit die in de onder-
zoekperiode- van 1966 tot 1984- valt te constateren ook in de recidivepatronen
wordt weerspiegeld.

Bij sommige categorieën delinquenten liggen de recidivecijfers ver boven
het gemiddelde. Zo is het percentage recidivisten onder de veroordeelden we-
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gens een roofoverval 78 en onder de veroordeelden wegens handel in of ge-
bruik van harddrugs 77. Ook onder de grote groep van de inbrekers is het reci-
divepercentage hoog (68). Andere categorieën laten relatief lage recidiveper-
centages zien, zoals veroordeelden wegens schennis der eerbaarheid (37%).
Voorts blijkt van de vrouwen 24% te hebben gerecidiveerd tegen 53% van de
mannen.

Het recidivecijfer van de veroordeelden wegens verkrachting is 66%. Overi-
gens werd 10% van hen opnieuw wegens verkrachting veroordeeld.

Van degenen die tot vrijheidsstraf werden veroordeeld heeft 72% gerecidi-
veerd en van degenen die een tuchtschoolstraf werd opgelegd 87%. Van de
tot boete veroordeelden recidiveerde 40%. De 12- t/m 17-jarigen in de onder-
zoekgroep die drie of meer vroegere veroordelingen achter de rug hadden ble-
ken allen te hebben gerecidiveerd.

Evenals voor de resultaten van het voorgaande onderzoek, geldt voor deze
uitkomsten dat zij geen uitsluitsel geven over de vraag of van een strafrechte-
lijke sanctie in het algemeen en vrijheidsstraffen in het bijzonder een speciaal
preventieve werking uitgaat. Wel vormen ze een aanwijzing dat men van het
speciaal preventieve effect van de huidige strafrechtelijke sancties geen hoge
verwachtingen mag hebben.

De hoge percentages recidive leiden als vanzelf tot de vraag of het niet mo-
gelijk is op grond van eenvoudige kenmerken te voorspellen welke veroordeel-
den zullen recidiveren en welke, niet. Uit een eerste analyse is gebleken dat de
latere recidive vooral samenhangt met de leeftijd ten tijde van de veroordeling
en ten tijde van een eventuele eerdere veroordeling en met het aantal eerdere
veroordelingen. Een enigszins exacte voorspelling van de latere recidive blijkt
echter op basis van deze kenmerken niet mogelijk te zijn.

In aansluiting op deze analyse wordt het beschikbare materiaal intussen
nader geanalyseerd om te trachten meer inzicht te krijgen in de diversiteit aan
criminele loopbanen. Daarbij zal onder meer rekening worden gehouden met
de ernst van de geregistreerde misdrijven en de snelheid van recidive. Voor
een beschrijving van een aanzet tot deze nadere studie en de eerste resultaten
ervan kan worden verwezen naar een artikel in Jusititiële Verkenningen (Van
der Werff, 1985).
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1 Inleiding

De publicatie van de recidivecijfers van in 1966 veroordeelden wegens mis-
drijf bleek indertijd duidelijk in een behoefte te voorzien van het beleid en van
het parlement (Van der Werff, 1979). Inmiddels zijn die gegevens evenwel als
basis voor beleidsbeslissingen niet voldoende actueel meer. Dit was reden
om het onderzoek te herhalen bij een vergelijkbare groep delinquenten die in
1977 is veroordeeld. In 1983 zijn de recidivegegevens van deze groep opge-
vraagd om na te gaan of zij sinds 1977- dus in de zes jaar na de veroordeling-
opnieuw een misdrijf hadden begaan dat officieel werd geregistreerd, en zo ja,
hoe vaak. Zodoende zijn de verkregen recidivecijfers vergelijkbaar met die van
de in 1966 veroordeelden. Dat geldt zowel voor de recidivecijfers van alle ver-
oordeelden tezamen als voor de recidivecijfers van specifieke categorieën ver-
oordeelden.

Door de wijze van materiaalverzameling zijn bovendien goede vergelijkin-
gen mogelijk met uitkomsten van andere Nederlandse recidivestudies die
reeds zijn uitgevoerd of nog zullen worden uitgevoerd. De resultaten van spe-
ciaal daartoe uit te voeren analyses op dit materiaal zullen elders worden ge-
rapporteerd.

Zoals in de vorige publicatie is vermeld geven de hier gepresenteerde recidi-
vecijfers geen definitief antwoord op de vraag of de strafrechtelijke sancties
een speciaal preventieve werking hebben gehad. Zij kunnen echter wel duide-
lijk maken wat de bovengrens van de eventuele speciaal preventieve werking
is geweest. Wanneer immers blijkt dat het recidivepercentage zeer hoog ligt,
kan worden geconcludeerd dat de speciaal preventieve werking van de sanc-
tie in ieder geval van beperkte betekenis is geweest.

Naast de in 1977 veroordeelden zijn ook personen in het onderzoek betrok-
ken waarvan de zaak in 1977 is geseponeerd. De uitkomsten van dat deel van
het onderzoek zijn eveneens in dit verslag opgenomen met zoveel mogelijk
vergelijkbare recidivegegevens van degenen waarvan de zaak in 1966 werd ge-
seponeerd. Sommige gegevens van deze in 1966 niet-vervolgden zijn niet eer-
der gepubliceerd (voor de wel eerder gepubliceerde gegevens zie: Van der
Werff, 1979).

Voor de duidelijkheid kan nog worden opgemerkt dat het bij deze recidive-
cijfers gaat om nieuwe misdrijven na de veroordeling of het sepot in 1977. Men
kan ook terugkijken vanaf 1977 naar het zg. strafrechtelijke verleden om te
zien of de delinquenten al eerder met justitie in aanraking zijn geweest. Gege-
vens over recidive in deze zin worden jaarlijks door het CBS gepubliceerd. In
paragraaf 3.9 komen we op dit onderwerp terug.
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2 Opzet van het onderzoek

2.1 Steekproef

Met het oog op de vergelijkbaarheid met de resultaten van het onderzoek
onder de groep die in 1966 werd veroordeeld dan wel niet vervolgd, is aller-
eerst een steekproef getrokken van 4% uit de in 1977 onherroepelijk afgedane
misdrijfzaken. De zaken waarin een strafrechtelijke vervolging is ingesteld
zijn alle in de steekproef betrokken; van de zaken die door het openbaar mini-
sterie (OM) zijn afgedaan alleen de beleidssepots en de sepots wegens onvol-
doende bewijs.

Het aantal gevallen van rijden onder invloed (art. 26 lid 1 en 2 Wegenver-
keerswet) in de populatie is zodanig groot dat uit deze categorie met een
steekproef van 2% is volstaan. Door weging is dit verschil in de totaaluitkom-
sten vereffend. -

Zodoende ontstond een gewogen steekproef van 2868 vervolgden, 1387 be-
leidssepots en 557 sepots wegens onvoldoende bewijs.

Van delicten en straffen die relatief weinig voorkomen.telt de steekproef
uiteraard ook relatief weinig gevallen. Dat geldt bv. voor zware mishandeling,
diefstal met geweld en verkrachting wat de delicten aangaat en voor de tucht-
school wat de straffen betreft.

Om over deze delicten en over de tuchtschoolstraf toch betrouwbare uit-
spraken te kunnen doen, zijn extra steekproeven getrokken. De totale steek-
proef kwam hierdoor uit op 6402 zaken (ongewogen).

Voor het trekken van een steekproef is gebruik gemaakt van de copie van
het CBS-bestand die op het WODC aanwezig is 1). Per geval zijn daardoor alle
gegevens beschikbaar die het CBS jaarlijks registreert, zoals geslacht, leef-
tijd, strafrechtelijk verleden, aard van het misdrijf, wijze van afdoening en de
eventueel opgelegde straf.

Het resultaat van de steekproeftrekking is weergegeven in de bijlagen 1A
t/m 1 F.

2.2 Recidivecriterium

De gegevens over de recidive na de afdoening van de zaak zijn ontleend aan
de uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister van de Justitiële Docu-
mentatiedienst. Met betrekking tot alle personen in de steekproef is nage-
gaan of binnen zes jaar na inschrijving van de onderhavige zaak een nieuwe
strafzaak werd ingeschreven die resulteerde in een veroordeling 2). Bij de reci-
dive is een onderscheid gemaakt tussen algemene recidive, d.w.z. het plegen

1) Het betreft het computerbestand waarop de criminele statistiek over 1977 is gebaseerd.

2) In het uittreksel van de Justitiële Documentatie is de datum vermeld waarop de zaken bij het par-
ket worden ingeschreven en dus niet de datum waarop het delict werd gepleegd. Een ingeschre-
ven zaak kan dus betrekking hebben op een misdrijf, dat werd gepleegd voor de inschrijving van
een eerder ingeschreven zaak, in ons geval dus vbdr de zaak waar we vanuit gaan. Gemakshalve
wordt dit hier verwaarloosd.

5



van een of ander misdrijf, en het aantal van deze nieuwe misdrijven, en specia-
le recidive, d.w.z. het plegen van een zelfde soort misdrijf. Als delictsoorten
zijn onderscheiden: vermogensmisdrijven, sexuele misdrijven, agressieve
misdrijven 3) en verkeersmisdrijven. Daarnaast is nog onderscheiden de speci-
fieke recidive, d.w.z. overtreding van hetzelfde wetsartikel 4).

Behalve het bovengenoemde onderscheid in aard van de recidive is tevens
de snelheid van recidiveren bepaald van degenen die hebben gerecidiveerd,
d.w.z., binnen hoeveel tijd na de veroordeling of het sepot de eerstvolgende
strafzaak werd ingeschreven.

De recidivecriteria die in evaluatiestudies op criminologisch gebied worden
gehanteerd, zijn zeer verschillend. Zo beschouwt de ene onderzoeker alle
nieuw gepleegde feiten-inclusief de niet-officieel geregistreerde- als recidive
en de andere alleen die, welke resulteerden in een arrestatie en weer een an-
der alleen die delicten welke in een veroordeling uitmondden. Ook wordt reci-
dive beperkt tot de gevallen die tot terugkeer in de gevangenis leiden. Verder
varieert de zg. `followup' periode in duur, terwijl ook het moment van waaraf
men gaat tellen niet steeds gelijk is. Bij vergelijking van de hieronder gepre-
senteerde recidivecijfers met die uit andere bronnen, dient men zich van deze
verschillen wel bewust te zijn.

In dit onderzoek is- zoals gezegd- uitgegaan van het tijdstip waarop de on-
derhavige strafzaak was ingeschreven bij het arrondissementsparket. Dit
heeft als bezwaar dat de periode waarbinnen recidiveren mogelijk was voor
degenen die gevangenisstraf ondergingen in feite korter is dan van de overige
geduurd (hoewel het plegen van misdrijven tijdens de detentieperiode niet on-
mogelijk is). Aangezien gevangenisstraffen van langer dan een jaar weinig
voorkomen 5) en gezien de lengte van de follow-up periode (zes jaar) kan hier-
door nauwelijks enige vertekening ontstaan. De meeste recidive blijkt nI. bin-
nen vier jaar plaats te vinden (zie hierna).

3) Onder agressieve misdrijven verstaan we hier: misdrijven tegen openbare orde en gezag, misdrij-
ven tegen leven en persoon en ruwheidsmisdrijven.

4) Hiervan is sprake als de delictkwalificatie van het nieuwe misdrijf gelijk is aan de delictkwalifi-
catie van de veroordeling in 1977, bv. in beide gevallen eenvoudige diefstal (art. 310 Sr.) of een-
voudige mishandeling (art. 300 lid 1 Sr.).

5) Van de 2375 veroordeelde Nederlanders in de steekproef van 4% die bekend waren in het ADR
waren er 22 (0,9%) veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van langer dan een
jaar.
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3 Resultaten.

3.1 Uitval

Van 380 (6%) van de 6402 personen in de onderzoekgroep bleken geen gege-
vens meer aanwezig te zijn in het Algemeen Documentatieregister van de
Justitiële Documentatiedienst, waarschijnlijk omdat de betrokkenen inmid-
dels waren overleden. Daarnaast bleken 57 personen meer dan éénmaal voor
te komen in de steekproef doordat in 1977 meerdere strafzaken tegen hen wa-
ren behandeld. Deze personen zijn slechts éénmaal meegeteld in de hierna
vermelde uitkomsten. Daarbij is uitgegaan van de zwaarst bestrafte zaak.

De personen met een buitenlandse nationaliteit zijn evenmin in het hierna
volgende overzicht vervat, omdat de beschikbare gegevens over hun strafrech-
telijke verleden en/of hun recidive in het algemeen niet als valide kunnen wor-
den beschouwd. Het betreft circa 10% van de totale onderzoekgroep.

Aangezien het er in dit onderzoek onder meer om gaat de recidivecijfers
naar de verschillende soorten straffen die de veroordeelden hebben onder-
gaan, te vergelijken, zijn hieronder de veroordeelden wier straf geheel werd
kwijtgescholden buiten beschouwing gelaten. Dit zijn in totaal vijftien perso-
nen, waardoor een groep van 4973 vervolgde en niet-vervolgde Nederlanders
overbleef. Na weging komt dat uit op 5353 Nederlanders.

3.2 Nauwkeurigheid

De hier gegeven recidivecijfers hebben betrekking op een steekproef uit het
jaar 1977. Dit houdt in dat een gevonden percentage in veel gevallen niet exact
het percentage in de populatie aangeeft van van misdrijf verdachte personen
waarvan de strafzaak in 1977 is afgedaan bij veroordeling of sepot. Bij de pre-
sentatie van de recidivecijfers hieronder zal deze `onnauwkeurigheid' als be-
kend worden verondersteld. Een enkele maal zullen de grenzen waarbinnen de
recidivecijfersin de populatie liggen, worden vermeld.

3.3 Recidivecijfers van de totale groep

Om te beginnen zijn in tabel 1 de recidivecijfers van de gehele groep veroor-
deelden en de groep met een beleidssepot weergegeven. Zes jaar na de ver-
oordeling bleek in het totaal 51% van de veroordeelde Nederlanders in de
steekproef uit 1977 te hebben gerecidiveerd; d.w.z. dat met 95% zekerheid te
stellen is dat van alle in 1977 veroordeelde Nederlanders 49 à 53% zal hebben
gerecidiveerd in zes jaar.

Van de Nederlanders in de steekproef waarvan de zaak met een beleidsse-
pot werd afgedaan, bleek 38% te hebben gerecidiveerd (d.w.z. 35 à 41 %).

In deze recidivecijfers zijn de veroordelingen wegens een verkeersmisdrijf
verdisconteerd. Laat men die buiten beschouwing dan komt het recidivecijfer
van de totale groep veroordeelden op 33%. Bij degenen die in 1977 werden ver-
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oordeeld wegens een misdrijf van het Wetboek van Strafrecht bedraagt het re-
cidivecijfer 58% inclusief verkeersmisdrijven en 49% exclusief verkeersmis-
drijven. De verkeersmisdrijven zijn in dit rapport steeds meegeteld in het alge-
mene recidivecijfer.

Onder de in 1977 veroordeelden loopt het aantal 'nieuwe' veroordelingen in
de daaropvolgende onderzoekperiode van zes jaar uiteen van nul tot zestien
per persoon. Telt men daarbij de'nieuwe' beleidssepots dan komt men op een
record van 54 nieuwe strafzaken bij één persoon.

Interessant is hierbij te vermelden dat de ruim 3600 veroordeelde, respectie-
velijk niet-vervolgde Nederlanders in de steekproef tezamen circa 8200 nieuwe
veroordelingen en beleidssepots op hun naam hebben staan; 84% van deze
nieuwe strafzaken komt voor rekening van een derde van deze groep perso-
nen.

Het gemiddeld aantal nieuwe misdrijven (= veroordelingen) bedraagt bij de
groep veroordeelden in de steekproef die recidiveerden 2,6 tegen 2,8 bij de
niet-vervolgden.

Van degenen waarvan de strafzaak om beleidsredenen niet werd vervolgd,
hebben er dus naar verhouding minder gerecidiveerd dan van degenen die
werden veroordeeld (ni. 38 tegen 51 %). Dit verschil mag niet worden uitgelegd
ais een bewijs dat seponeren effectiever is dan vervolgen. Men kan deze cij-
fers evenzeer opvatten als een bewijs dat degenen met relatief grote recidive-
kansen eerder worden vervolgd dan verdachten met minder sterke recidivenei-
gingen. Uit analyses op het materiaal over 1966 bleek dat dit soort verschillen
inderdaad aan andere factoren moet worden toegeschreven dan aan het ver-
schil in wijze van strafrechtelijke behandeling (Van der Werff, 1979).

Tabel 1: Recidivecijfers naar de wijze van afdoening: het aantal personen dat binnen zes jaar na
afdoening van de zaak in 1977 (opnieuw) met de rechter in aanraking kwam wegens het
plegen van een misdrijf; Nederlanders exclusief geheel gegratieerden- gewogen steek-
proef van 4%.

wijze van afdoening aantal
personen

waarvan algemene recidive
(= nieuwe veroordelingen)

veroordeling 2375 51% (2,6)
beleidssepot 1250 38 (2,8)
vrijspraak 80 42 (2,1)
sepot onvoldoende bewijs 446 44 (2,8)

(..) = gemiddeld aantal nieuwe veroordelingen van de groep die recidiveerde.

Tabel 1 toont onder meer dat van degenen die in 1977 werden vrijgesproken
42% in de zes jaar daarna werd veroordeeld wegens een misdrijf, en van dege-
nen waarvan de strafzaak was geseponeerd wegens onvoldoende bewijs
44%.

De hier weergegeven recidivecijfers betreffen alleen de nieuwe veroordelin-
gen. Wanneer men ook de misdrijfzaken meetelt die in die periode in een be-
leidssepot resulteerden, dan komen de recidivecijfers hoger te liggen, nl. op
56% algemene recidive voor de veroordeelden en op-47% voor de niet-vervolg-
den. Voor nadere gegevens kan worden verwezen naar de bijlagen 3a en 3b.

De hoogte van recidivecijfers is eveneens afhankelijk van de duur van de pe-
riode die men in ogenschouw neemt. In dit rapport worden steeds de recidive-
cijfers vermeld gemeten over een periode van zes jaar na het uitgangsdelict.
In andere recidivestudies wordt dikwijls een kortere of langere follow-up pe-
riode aangehouden. Dat de recidivecijfers dan anders uitvallen blijkt uit de ge-
gevens in tabel 2: hoe langer de recidivetermijn hoe hoger het recidivecijfer.
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Tabel 2: Recidivesnelheid: het percentage veroordeelden dat na 1, 2, 3, 4, 5 of 6 jaar opnieuw met
de rechter in aanraking kwam wegens het plegen van een misdrijf, cumulatief (Nederlan-
ders, exclusief geheel gegratieerden, gewogen steekproef van 4%)

algemene recidive
(N = 2375)

na.1 jaar 21%
na2jaar 31%
na 3 jaar 39%
na4jaar 44%
na 5 jaar 48%
na6jaar 51%

De recidivegegevens in dit onderzoek zijn zodanig vastgelegd dat de hier-
vóór beschreven uitkomsten ook voor elke willekeurige periode van korter dan
zes jaar zijn te verkrijgen. Vergelijking met de uitkomsten van bestaande en
toekomstige studies met andere recidivetermijnen zijn hierdoor mogelijk 1).

3.4 Vergelijking van de recidivecijfers van de groep waarvan in 1966 resp. 1977
een strafzaak werd afgedaan

Bij vergelijking van de onderzoekcijfers van 1966 en 1977 blijkt dat de recidi-
vecijfers zijn gestegen. Zo werd van de in 1966 veroordeelden gedurende de
follow-up periode 41 % een of meermalen opnieuw veroordeeld en van de in
1977 veroordeelden 51%. Van degenen wier strafzaak resulteerde in een be-
leidssepot blijkt van de 1966-ers 31 % en van de 1977-ers 38% te hebben gere-
cidiveerd (tabel 3.3). Neemt men tevens de in de follow-up periode gepleegde
misdrijven in beschouwing die resulteerden in een beleidssepot, dan blijkt
eveneens van een stijging sprake te zijn (kie bijlage 3a en 3b).

Tabel 3: Vergelijking van de recidivecijfers van personen waarvan de strafzaak in 1966 en 1977
werd afgedaan, Nederlanders, exclusief geheel gegratieerden, naar wijze van afdoening,
steekproeven van 5 resp. 4% (gewogen).

wijze van afdoening strafzaak afgedaan in

1966 1977

veroordeling 41% 51%
beleidssepot 31 38

De neiging om in herhaling te vallen lijkt dus groter te zijn geworden. Theo-
retisch is het evenwel mogelijk dat deze stijging het gevolg is van een strenger
opsporingsbeleid of van wetswijzigingen waardoor na 1977 meer feiten straf-
baar waren gesteld dan daarvoor.

Gezien de daling van de ophelderingspercentages is van een strenger op-
sporingsbeleid onzes inziens geen sprake (voor de ophelderingspercentages
zie: CBS, Statistisch Zakboek 1970, 1974, 1979 en 1983).

In de wet hebben zich wel enige veranderingen voltrokken die van betekenis
zouden kunnen zijn. Het betreft de wijziging van de Wegenverkeerswet die op
1 november 1974 van kracht werd en de wijziging van de Opiumwet van 1976.

De wijziging van de Wegenverkeerswet van 1974 behelst de invoering van de
verplichte bloedproef en de objectivering van de delictomschrijving van rijden
onder invloed van alcohol. Hiermee werd het aantal strafbare feiten dat als
misdrijf is gekwalificeerd met twee uitgebreid en zowel de opsporing als de
bewijsvoering vergemakkelijkt.

1) Hoewel exact vergelijkbare gegevens over de recidivesnelheid van de in 1966 veroordeelden niet
voorhanden zijn, valt uit de wel voorhanden gegevens af te leiden dat deze voor elke follow-up pe-
riode lager zijn dan van de in 1977 veroordeelden.
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Theoretisch zou het mogelijk zijn dat uit deze wetswijziging geheel of ge-
deeltelijk valt te verklaren dat de recidivecijfers zijn gestegen.

Uit meer gedetailleerde uitkomsten die hierna worden vermeld, blijkt even-
wel dat de stijging van de recidivecijfers hoogstens voor een deel kunnen wor-
den toegeschreven aan de wijziging van de Wegenverkeerswet. Zo blijkt bv.
onder degenen die in 1977 wegens een misdrijf van het Wetboek van Straf-
recht waren veroordeeld sprake te zijn van meer recidive van hetzelfde soort
misdrijf (speciale recidive) dan bij diegenen die in 1966 waren veroordeeld (zie
tabel 5). Een afdoende verklaring voor de stijging van de recidivecijfers vormt
de invloed van de wijzigingen in de Wegenverkeerswet in 1974 dus niet.

De wijziging van de Opiumwet in 1976 betrof hoofdzakelijk wijzigingen van
de strafbedreigingen. In -de strafbaarheid op zich van bepaalde handelingen
kwam geen verandering. Wat hier wel relevant is, is dat het aanwezig hebben
van ten hoogste 30 gram hennepproducten voortaan niet langer als een mis-
drijf maar als een overtreding wordt gekwalificeerd. In dit onderzoek zijn al-
leen nieuwe misdrijven als recidive opgevat. Deze wetswijziging zou dus théo-
retisch alleen lagere recidivecijfers tot gevolg kunnen hebben dan hogere.

Geconcludeerd kan worden dat de stijging van de criminaliteit die in de on-
derzoekperiode (van 1966 tot 1984) valt te constateren, in de recidivecijfers
wordt weerspiegeld 2).

In de hierna volgende beschrijving van de resultaten wordt alleen aandacht
besteed aan de veroordeelden. Gedetailleerde gegevens over de recidivecij-
fers van degenen waarvan de strafzaak werd geseponeerd zijn te vinden op de
bijlagen 11 tot en met 15.

3.5 Recidivecijfers per soort misdrijf

Uit het vorige onderzoek bleek dat de kans dat iemand opnieuw wegens een
misdrijf zal worden veroordeeld, enigszins verschilt met het soort misdrijf
waarvoor hij of zij is veroordeeld. Vooral de kans op een nieuw vonnis wegens
eenzelfde soort misdrijf (speciale recidive) of zelfde misdrijf (specifieke recidi-
ve, overtreding van hetzelfde wetsartikel) gaf enige verschillen te zien. Op het
materiaal van de in 1977 veroordeelden zijn dezelfde analyses uitgevoerd.

Bij de indeling van de misdrijven is uitgegaan van het onderscheid dat het
CBS in de Criminele Statistiek hanteert. De onderscheiden hoofdgroepen zijn
vermogensmisdrijven, agressieve misdrijven en seksuele misdrijven (alle ge-
noemd in het Wetboek van Strafrecht), en daarnaast de verkeersmisdrijven.
Het aantal seksuele misdrijven in de steekproef van 4% was zo gering (23) dat
de recidivecijfers van deze categorie als hoofdgroep van misdrijven moest
worden geschat. Basis voor deze schatting vormden de misdrijven in de extra
steekproef die 80% van alle seksuele misdrijven omvatten (tabel 4). De mis-
drijven van de artikelen 244, 245 en 249 Wetboek van Strafrecht zijn in deze cij-
fers niet verdisconteerd.

Men dient zich wel te realiseren dat deze indeling van de misdrijven enigs-
zins arbitrair is. Onder de vermogensmisdrijven valt bv. Ook diefstal met ge-
weldpleging. Dat zou men evengoed als een agressief misdrijf kunnen be-
schouwen.

Het beeld bij de hoofdgroepen dat uit tabel 4 naar voren komt vertoont veel
gelijkenis met dat van de in 1966 veroordeelden, zij het dat de recidivecijfers
hoger zijn komen te liggen. De cijfers spreken voor zich: duidelijk tonen de ver-
oordeelden wegens een verkeersmisdrijf een lager algemeen recidivepercen-
tage, nl. 43%. Dit verschilt significant van dat van de andere veroordeelden
(chi-kwadraat = 48,69; df = 1; p < 0,001).

2) Voor gegevens over de stijging van de criminaliteit zie onder meer a) CBS-publicaties zoals
Maandstatistiek politie, justitie en brandweer, oktober 1983, b) Jaarverslag Openbaar Ministerie
1981, bijlage bij de Justitiebegroting voor het Jaar 1983, en c) Van Dijk J.J.M. en C.H.D. Stein-
metz, De WODC-slachtofferenquètes 1974-1979; 's-Gravenhage, 1979.
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Tabel 4: De relatie tussen de aard van het gepleegde misdrijf en recidive: het aantal veroordeelden
dat binnen zes jaar na de veroordeling opnieuw met de rechter in aanraking kwam wegens
het plegen van een misdrijf- per misdrijf; bij steekproeven van in 1977 veroordeelden we-
gens misdrijf (Nederlanders exclusief geheel gegratieerden).

delictsoort aantal
veroordeelden

Vermogensmisdrijven:
eenvoudige diefstal
diefstal in vereniging
diefstal d.m.v. braak e.d. in vereniging
heling
diefstal met geweld enz.'

Agressieve misdrijven
eenvoudige mishandeling
eenvoudige vernieling
gekwalificeerde mishandeling*
bedreiging met geweld'
doodslaglmoord•

Seksuele misdrijven
schennis der eerbaarheid*
verkrachting*
aanranding*
ontucht met kinderen of bew.*

Verkeersmisdrijven
rijden onder invloed (motorvoertuigen)
doorrijden na ongeval
weigeren van de bloedproef

Overtredingen Opiumwet'
i.v.m. harddrugs
i.v.m. softdrugs

Overtredingen Vuurwapenwet

Totaal misdrijven WvS

waarvan

algemene speciale specifieke
recidive recidive recidive

751 58% 42% 25%
205 50 38 24
197 65 43 29
124 68 54 34
60 50 33 8

100 78 63 20

360 56 27 12
117 49 26 17
103 62 29 13
73 59 26 8
81 73 42 14

107 47 22 11

23 50" 18" 12*
88 37 24 18

119 66 17 10
97 52 20 11

136 42 15 10

1063 43 35 23
662 42 35 27
156 37 27 8

91 43 36 22

65 77 55 37
67 69 36 18

58 66 16 16

1137 57

Extra steekproef.
Schatting op basis van 80% van de seksuele misdrijven van de extra steekproef

Binnen het beschikbare materiaal is net als bij het materiaal over 1966 een
nadere specificatie mogelijk naar aard van het misdrijf. Van tien van de meest
voorkomende misdrijven zijn de recidivecijfers eveneens weergegeven in ta-
bel 4. Uit tien andere, relatief weinig voorkomende delicten zijn aparte steek-
proeven getrokken. De resultaten daarvan zijn eveneens in de tabel opgeno-
men. Bij deze analyses zijn vooral de specifieke recidivecijfers informatief.

Uit de meer gedetailleerde vergelijking blijkt onder meer dat bij de veroor-
deelden wegens diefstal met geweld (roofoverval) het hoogste percentage re-
cidivisten voorkomt. Zowel voor de algemene recidive (78%) als de speciale
recidive (63%) is dit significant hoger dan bij degenen die waren veroordeeld
wegens een ander misdrijf van het Wetboek van Strafrecht. Met betrekking tot
de specifieke recidive geldt dit evenwel niet.

Van relatief hoge recidivecijfers is eveneens sprake bij veroordeelden we-
gens overtreding van de Opiumwet in verband met harddrugs (77% 'algemene
recidive) en bij veroordeelden wegens bedreiging met geweld (73% algemene
recidive).

De veroordeelden wegens overtreding van de Opiumwet wat betreft hard-
drugs vertonen het hoogste percentage dat opnieuw wegens overtreding van
hetzelfde wetsartikel is veroordeeld (37% specifieke recidive), onder de ver-
oordeelden wegens diefstal door middel van braak is het specifieke recidive-
cijfer eveneens relatief hoog (34%).
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Bij degenen die zijn veroordeeld wegens heling, gekwalificeerde mishande-
ling en doorrijden na ongeval blijkt de kans op een veroordeling wegens het-
zelfde misdrijf daarentegen significant kleiner dan bij de andere veroordeel-
den.

Meer gegevens over de recidive naar aard van het misdrijf van 1977 zijn te
vinden op bijlagen 4A, 4B en 4C.

3.6 Vergelijking van de recidivecijfers van in 1966 resp. 1977 veroordeelden, per
soort misdrijf

In een van de paragrafen hiervóór is reeds geconstateerd dat de recidivecij-
fers van de in 1977 veroordeelden hoger zijn dan die van de in 1966 veroordeel.
den. Bij een uitsplitsing naar categorieën van het misdrijf waarvoor de delin-
quenten waren veroordeeld blijkt dat voor alle onderscheiden categorieën te
gelden behalve voor de seksuele misdrijven, zoals uit tabel 5 valt af te lezen.

Tabel 5: Vergelijking van de recidivecijfers (= nieuwe veroordelingen) van in 1966 resp. 1977 ver-
oordeelde Nederlanders, exclusief geheel gegratieerden, per groep misdrijven, steekproe-
ven van 5 resp. 4% (gewogen)

delictsoort algemene
recidive

speciale
recidive

specifieke
recidive

1966 1977 1966 1977 1966 1977

vermogensmisdrijven 42 58 31 42 16 25
agressieve misdrijven 42 56 21 27 10 12
seksuele misdrijven 44 50' 29 18* 22 12*
verkeersmisdrijven 38 43 26 35 17 23

Misdrijven WvS totaal
') Schatting

42 57

Bij de veroordeelden wegens een vermogensmisdrijf blijken de algemene
recidivecijfers relatief het sterkst te zijn gestegen, en wel van 42% naar 58%.
De toename bij de veroordeelden wegens een agressief misdrijf is daaraan
overigens nagenoeg gelijk (van 42 naar 56%). Bij de veroordeelden wegens
een verkeersmisdrijf zijn de algemene recidivecijfers naar verhouding het
minst gestegen, en wel van 38 naar 43%.

Het aantal nieuwe veroordelingen wegens eenzelfde soort misdrijf (specia-
le recidive) is bij de veroordeelden wegens een vermogensmisdrijf in gelijke
mate gestegen als bij de veroordeelden wegens een verkeersmisdrijf, on-
danks genoemde wijziging van de Wegenverkeerswet. Bij de veroordeelden
wegens een agressief misdrijf is deze stijging wat geringer.

Vergelijkbare gegevens waarbij de aard van het misdrijf nader is onder-
scheiden zijn opgenomen in bijlage 4D.

3.7 Recidivecijfers van mannen en vrouwen vergeleken

Het aantal vrouwen dat wegens een misdrijf wordt veroordeeld in ons land
is veel lager dan het aantal mannen. Wanneer men alleen de misdrijven van
het Wetboek van Strafrecht in beschouwing neemt dan blijkt dat er in 1977 bv.
52 vrouwen tegen 444 mannen zijn veroordeeld per 100.000 van de overeen-
komstige bevolking van 12 t/m 79 jaar (CBS, Criminele Statistiek 1977).

Ook het aantal vrouwen dat na een veroordeling recidiveert blijkt volgens
ons onderzoek veel lager te zijn dan het aantal mannen dat recidiveert. De ge-
vonden percentages voor algemene recidive bedragen in deze steekproef bij
de vrouwen 24 en bij de mannen 53; d.w.z. dat het vergelijkbare recidiveper-
centage in de populatie van in 1977 veroordeelde vrouwen met 95% zekerheid
ligt tussen 18 en 30, en bij de mannen tussen 51 en 55.
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Zowel voor vrouwen als mannen geldt dat de algemene recidivecijfers van
de in 1977 veroordeelden hoger zijn dan van de in 1966 veroordeelden.

Voor nadere gegevens over dit onderwerp wordt verwezen naar bijlage 5.

3.8 Recidivecijfers naar leeftijd van de veroordeelden

Uit predictiestudies is bekend dat leeftijd een belangrijke 'voorspellende'
variabele is voor .recidive. Dat geldt met name voor de leeftijd waarop het
eerste delict is gepleegd: hoe jonger de delinquent hoe groter de kans op her-
haling van strafbaar gedrag (Mannheim en Wilkins, 1955; Nagel, 1965; Van der
Werft, 1979). De resultaten van dit onderzoek bevestigen dit feit nogmaals, zo-
als in figuur 1 is te zien.

Figuur 1: De relatie tussen leeftijd en recidive: het percentage veroordeelden per leeftijdscategorie
dat binnen zes jaar na de veroordeling opnieuw met de rechter in aanraking kwam we-
gens het plegen van een misdrijf; bij een steekproef van in 1977 veroordeelden wegens
misdrijf (Nederlanders, exclusief geheel gegratieerden). Voor nadere gegevens kan wor-
den verwezen naar bijlage 6A t/m 6C.

10$

90

80

70

60

50

40

30

30

10-

algeMene recidive

0
11-17 k 111-M b 11-b J. 71-77 4, 71-11 k 71-17 k !!-r b K-77 b M k Mat

Bij de 12- t/m 17-jarigen blijkt het recidivepercentage het hoogst te zijn (64)
in vergelijking tot de andere leeftijdsgroepen.

Gaat men uit van de leeftijd waarop de eerste veroordeling plaatsvond dan
blijkt de relatie tussen leeftijd en recidive nog sterker. Voor degenen die reeds
eerder waren veroordeeld, vond de eerste veroordeling dus vóór 1977 plaats.
Voor één van de veroordeelden was dat in 1925. Voor de resultaten wordt ver-
wezen naar bijlage 6C.

De leeftijd van de eerste veroordeling waarvan hier is uitgegaan, zal overi-
gens in veel gevallen hoger zijn dan die waarop het eerste delict is begaan,
omdat niet alle delicten worden aangemeld en opgehelderd en veel eerste de-
licten niet strafrechtelijk worden vervolgd. Dat eerste geldt met name als
sprake is van jeugdige daders. De leeftijd waarop de veroordeling plaatsvond
vormt desondanks een goede indicatie voor de leeftijd waarop het eerste de-
lict plaatsvond.

3.9 Recidivecijfers naar strafrechtelijk verleden van de veroordeelden

De kans op een nieuwe veroordeling is groter naarmate men vaker met justi-
tie in aanraking is geweest. Dit is een bekend gegeven (zie bv. Mannheim en
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Wilkins, 1965; Nagel, 1965; Buikhuisen en Hoekstra, 1974). In deze steekproef
blijkt dit verband eveneens aanwezig. In figuur 2 is dit resultaat weergegeven.

Figuur 2: De relatie tussen het aantal voorgaande veroordelingen en recidive: het percentage ver-
oordeelden dat binnen zes jaar na de veroordeling opnieuw met de rechter in aanraking
kwam wegens het plegen van een misdrijf; bij een steekproef van in 1977 veroordeelden
wegens misdrijf (Nederlanders, exclusief geheel gegratieerden).
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Het beeld in deze grafiek komt sterk overeen met dat van de in 1966 veroor-
deelden: naarmate de veroordeelde reeds vaker is veroordeeld wegens mis-
drijf is de recidivekans groter. Van degenen die in 1977 voor het eerst werden
veroordeeld kwam 37% binnen zes jaar opnieuw voor de rechter wegens het.
begaan van één'of ander misdrijf (algemene recidive); van de groep die reeds
meer dan acht maal eerder was veroordeeld, is het algemene recidivepercen-
tage 81.

In bijlage 7 zijn nadere gegevens vermeld.

Met recidive wordt in dit verslag steeds bedoeld de nieuwe veroordelingen
na die in 1977. Soms zijn ook de nieuwe strafzaken die in een sepot uitmond-
den meegeteld als recidive. De term 'recidive' wordt evenwel ook vaak ge-
bruikt om vroegere veroordelingen mee aan te duiden, zoals bv. in de statistie-
ken van het CBS. Wij spreken in dat geval voor de duidelijkheid van strafrech-
telijk verleden of van vroegere veroordelingen.

Uit de gegevens van het CBS blijkt dat van degenen die in 1977 zijn veroor-
deeld wegens één of ander misdrijf, 47% reeds eerder was veroordeeld we-
gens een misdrijf. Datzelfde percentage vindt men als men alleen de veroor-
deelden wegens een misdrijf van het Wetboek van Strafrecht in beschouwing
neemt. Tussen 1976 en 1981 is dit percentage vrijwel stabiel, ni. circa 47. In
1960 bedroeg het eveneens 47%, maar in 1965 en 1966 was het wat lager, nl.
43%. In 1975 lag het daarentegen op 50% (CBS, Criminele Statistiek, 1981).

Van een toename van recidivecijfers in deze zin blijkt dus geen sprake te
zijn.

3.10 Recidivecijfers per strafsoort

Evenals in het eerdere onderzoek is voorts vastgesteld hoe hoog de recidive-
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cijfers zijn per soort straf die werd opgelegd. De resultaten zijn weergegeven
in tabel 6. Daarin zijn tevens de uitkomsten opgenomen .van de extra steek-
proef uit. de tuchtschoolstraffen waarvan de vier-procentssteekproef slechts
19 gevallen telde. Het gaat bij de tuchtschoolstraffen om jongens en meisjes
die op het moment van het plegen van het misdrijf 18 jaar of jonger waren.

Tabel 6: De relatie tussen opgelegde straf en recidive: het aantal veroordeelden dat binnen zes jaar
na de veroordeling opnieuw met de rechter in aanraking kwam wegens het plegen van een
misdrijf- bij een steekproef van in 1977 veroordeelden wegens misdrijf (Nederlanders, ex-
clusief 'geheel' gegratieerden).

strafsoort aantal
veroordeelden

waarvan

algemene
recidive

speciale
recidive

specifieke
recidive

1. onvoorw. boete 1011 40% 25% 14%
2. voorw. vrijheidsstraf 106 52 42 29
3. voorw. vrijheidsstraf en

(ged.) onvoorw. boete 552 47 33 20
4. ged. voorw. vrijheidsstraf

(+ onvoorw. boete) 194' 70 52 30
5. onvoorw. vrijheidsstraf 391 72 53 37
6. onvoorw. tuchtschool"' 91 87 77 55
7. ged. onvoorw. tuchtschool"* 134 83 67 43

incl. 11x ged. onvoorw. tuchtschool
incl. 8x onvoorw. tuchtschool
extra steekproef

Zoals was te verwachten op basis van de uitkomsten van de in 1966 veroor-
deelden lopen de recidivecijfers per strafsoort sterk uiteen. Bij degenen die
waren veroordeeld tot een onvoorwaardelijke boete bedraagt het algemene re-
cidivepercentage bv. 40 en bij degenen die een onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf werd opgelegd 72. Voorts blijkt dat het percentage algemene reci-
divisten van degenen die tot onvoorwaardelijke tuchtschool werden veroor-
deeld 87 bedraagt.

In 1977 is bij 3% van de schuldigverklaringen een "verplicht reclasserings-
contact" door de rechter opgelegd 3). Het recidivecijfer van deze categorie ligt
significant boven het gemiddelde, nl. op 74% algemene recidive (d.w.z. tussen
62 en 85% in de populatie). Van al degenen die een voorwaardelijke straf was
opgelegd is het algemene recidivecijfer 49%. Dit wijkt niet significant af van
het gemiddelde van alle veroordeelden. Deze laatste percentages zijn niet in
tabelvorm weergegeven.

Deze cijfers geven alleen aan hoeveel veroordeelden binnen zes jaar op-
nieuw werden veroordeeld wegens één of ander misdrijf. Hier geldt hetzelfde
als voor het verschil in recidivecijfers van veroordeelden en beleidssepots: het
relatief lage recidivepercentage van degenen die een boete was opgelegd,
mag niet worden uitgelegd als een bewijs dat boetes effectiever zijn. Men zou
deze cijfers evenzeer kunnen opvatten als een bewijs dat degenen met relatief
sterke recidiveneigingen eerder tot een vrijheidsstraf worden veroordeeld dan
verdachten met minder sterke recidiveneigingen. Ditzelfde geldt met betrek-
king tot de relatief hoge recidivecijfers bij een "verplicht reclasséringscon-
tact" als ook voor relatief lage recidivecijfers van degenen wier zaak is gese-
poneerd, zoals hiervoor is opgemerkt. Bij laatstgenoemden bedraagt het alge-
mene recidivepercentage 38.

Bewijs dat de ene straf speciaal preventief gezien effectiever is dan een an-
dere straf is- althans voor Nederland- voorzover mij bekend niet geleverd. In
dit verband kan onder meer worden verwezen naar eerdere publicatie van mijn
hand (Van der Werff, 1979 en 1979a).

In deze steekproef kwamen vijf personen voor die in 1977 terbeschikking
van de regering waren gesteld. Recidivecijfers van deze groep zijn vanwege

3) d.w.z., opdracht hulp en steun te verlenen ex art. 14d of 77aa. Wv Sr.
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het kleine aantal dus weinig betrouwbaar. Bovendien zou, gezien de hier geko-
zen recidiveperiode, (zes jaar vanaf de veroordeling) een vergelijking met de
overige veroordeelden niet veel zeggen omdat de behandeling in het kader van
de TBR in de helft van de gevallen minstens vier jaar in beslag neemt (Van Em-
merik, 1985), zodat de recidiveperiode aanzienlijk korter. wordt dan van de
overige veroordeelden.

Om toch een enigszins vergelijkbaar recidivecijfer te verkrijgen zijn uit de
onderzoekgroep van de kortgeleden gepubliceerde recidivestudie van het
WODC (Van Emmerik, 1985) alle personen gelicht bij wie in 1976 de maatregel
was beëindigd. Zes jaar na beëindiging van de maatregel bleek 47% opnieuw
te zijn veroordeeld wegens één of ander misdrijf (= algemene recidive). Het
betreft alleen Nederlanders. Dit cijfer is dus iets lager dan het gemiddelde van
alle in 1977 veroordeelden dat 51% bedraagt.

3.11 Recidivecijfers naar duur van de gevangenisstraf

Een interessant gegeven is tenslotte de hoogte van de recidivecijfers onder-
scheiden naar duur van de gevangenisstraf.

Het aantal gevallen met een duur van zes maanden of langer in de steek-
proef is evenwel te gering om hierover bij verdere uitsplitsing betrouwbare uit-
spraken te doen. Alleen over straffen van korter dan zes maanden valt iets na-
ders af te leiden.

Van al degenen die tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf werden ver-
oordeeld in 1977 is 71 % na zes jaar opnieuw veroordeeld. Bij de in 1966 veroor-
deelden bedraagt het vergelijkbare percentage 60. De recidivecijfers van dege-
nen die tot een gevangenisstraf van één maand of minder werden veroordeeld,
liggen onder dit gemiddelde; het laagst (60%)) is het bij de groep die tot pre-
cies twee weken gevangenisstraf werd veroordeeld. Het gaat hier overwegend
om veroordeelden wegens een verkeersmisdrijf.

Van de groep met een straf van drie tot zes maanden blijkt daarentegen
93% gerecidiveerd te hebben. In de populatie ligt het naar alle waarschijnlijk-
heid tussen de 86 en 99%. Dit betreft overwegend veroordeelden wegens een
misdrijf van het Wetboek van Strafrecht.

Bij degenen met straffen van zes maanden of meer nemen de recidivecijfers
weer af naarmate de straf langer is. Dit zou verband kunnen houden met het
feit dat de mogelijkheid tot het plegen van nieuwe misdrijven tijdens de
follow-up periode geringer is naarmate de detentieperiode langer is 4). Het
aantal langgestraften in deze steekproef is echter te gering om veel waarde
aan de uitkomsten te kunnen hechten (zie voor verdere gegevens bijlage 8).
Om meer inzicht te krijgen in de recidivecijfers van langgestraften is daarom
uit het eerdergenoemde onderzoek van Van Emmerik (1985) een vergelijkbare
groep personen gelicht die tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 2
1/2 jaar of langer was veroordeeld. Het betreft alle langgestraften die in 1976
voorwaardelijk in vrijheid werden gesteld. Van de aldus verkregen groep,
bestaande uit 62 Nederlanders, bleek zes jaar na het ontslag 66% opnieuw te
zijn veroordeeld wegens één of ander misdrijf.

Voor een uitsplitsing naar duur van de straf zijn van deze langgestraften
ook alle in 1975 en 1977 voorwaardelijk in vrijheidgestelden in ogenschouw
genomen. De follow-up periode liep-voor allen tot in 1976 en varieerde dus van
5 tot 7 jaar, met een gemiddelde van ruim zes jaar. De resultaten zijn te vinden
op bijlage 8A. Uit de gegevens blijkt dat de recidivecijfers afnemen naarmate
de straffen langer zijn. Dit houdt waarschijnlijk verband met de aard van de
door betrokkenen gepleegde misdrijven.

4) Hetzelfde geldt voor de langgestraften die in de extra steekproeven voorkomen; de recidivecij-
fers naar strafduur in de extra steekproeven vertonen overigens eenzelfde beeld. De representati-
viteit van deze groep als geheel is wat moeilijk vast te stellen.
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3.12 Recidivecijfers naar beroep en werksituatie

Anders dan het onderzoek onder de in 1966 veroordeelden is hier ook nage-.
gaan of de recidivecijfers per sociale laag verschillen. Dit is gebeurd aan de
hand van het beroep van de betrokkenenen zoals dat in het parketregister was
vermeld. Deze zijn ingeschaald volgens de beroepsprestigestrafificatie van
Van Tulder. (zie Van Tulder, 1962) Het resultaat is weergegeven in tabel 7.

Tabel 7: De relatie tussen sociale laag en recidive: het aantal veroordeelden dat binnen zes jaar na
de veroordeling opnieuw met de rechter in aanraking kwam wegens het plegen van een
misdrijf; bij een steekproef van in 1977 veroordeelden wegens misdrijf (Nederlanders, ex-
clusief geheel gegratieerd.en).

aantal waarvan:
personen algemene recidive

sociale laag 1 8
2 67 ) 29%

" 3 99 47
4 577 45
5 652 53
6 166 61

zonder beroep (incl.^scholieren en studenten) 716 54
beroep onbekend of niet in te delen 90

totaal 2375 51%

Daaruit blijkt dat over het geheel genomen de recidivecijfers in de lagere so-
ciale klassen (de lagen 5 en 6) iets hoger zijn dan in de klassen daarboven.
Eenduidig is die relatie evenwel niet zo blijkt bij een onderverdeling naar aard
van het misdrijf waarvoor de veroordeelden in 1977 waren berecht (zie bij-
lage 9).

Telt men de nieuwe beleidssepots ook als recidive dan zijn de uitkomsten
niet wezenlijk anders (gegevens niet vermeld).

De recidivecijfers van degenen die in 1977 wel, respectievelijk geen werk
hadden, blijken daarentegen wel significant van elkaar te verschillen. Deze
zijn weergegeven in tabel 8.

Tabel 8: De relatie tussen het al dan niet hebben van werk en recidive; het aantal veroordeelden dat
binnen zes jaar na de veroordeling opnieuw met de rechter in aanraking kwam wegens het
plegen van een misdrijf; bij een steekproef van in 1977 veroordeelden wegens misdrijf (Ne-
derlanders, exclusief geheel gegratieerden)

in 1977: aantal waarvan:
personen algemene recidive

met werk 1161 44%
zonder werk 544 67
onbekend of n.v.t. 670

totaal 2375

Degenen met werk blijken minder te hebben gerecidiveerd dan degenen die
in 1977 geen werk hadden. Op basis van deze gegevens mag evenwel niet zon-
der meer worden geconcludeerd dat het feit dat iemand werk heeft op zich de
kans op recidive verkleint.

3.13 Recidivecijfers naar hoogte van het bloedalcoholgehalte

Van degenen die in 1977 werden veroordeeld wegens rijden onder invloed
met een motorvoertuig (art. 26 WVW) is het bloedalcoholgehalte vastgelegd.
Hierdoor is het mogelijk ook de recidivecijfers te presenteren naar hoogte van
het bloedalcoholgehalte. Deze zijn af te lezen uit tabel 9.
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Tabel 9: Recidivecijfers naar hoogte van het bloedalcoholgehalte: het aantal veroordeelden dat
binnen zes jaar na de veroordeling opnieuw met de rechter in aanraking kwam wegens het
plegen van een misdrijf bij een steekproef van 2% van in 1977 veroordeelden wegens mis-
drijf (Nederlanders, exclusief 'geheel' gegratieerden

bloedalcoholgehalte aantal waarvan:
personen speciale recidive

(opnieuw ~-misdrijf)
specifieke recidive

(opnieuw art. 26 WvW)

0,51 t/m 0,99 P.M. 43 21% 16%
1,00
1,50
2,00

1,99 p.m
1,99 p.m
en hoger

74
108

79

30
36
41

19
32
30

totaal 304 34 26

Hoe hoger het bloedalcoholgehalte hoe hoger het percentage dat recidi-
veert, zo blijkt uit tabel 9. Dat geldt met name als men alle nieuwe verkeers-
misdrijven in ogenschouw neemt (speciale recidive).

De kans op een nieuwe veroordeling bij een bloedalcoholgehalte van 2,00
pro mille of hoger blijkt statistisch gezien echter niet groter dan bij een lager
bloedalcoholgehalte. Het percentage dat opnieuw wegens rijden onder in-
vloed is veroordeeld is zelfs twee punten (30) lager dan bij de categorie erbo-
ven (32). De relatie is dan ook niet erg sterk (enkelvoudige correlatie coëffi-
ciënten van 0,12 met 'speciale recidive' en 0,11 met specifieke recidive). Het
gemiddelde bloedalcoholgehalte van degenen die opnieuw wegens een ver-
keersmisdrijf werden veroordeeld bedraagt 1,72 pro mille tegen 1,59 pro mille
bij degenen die niet opnieuw wegens een verkeersmisdrijf zijn veroordeeld.
Steenhuis (1972, p.48) vond soortgelijke verschillen in zijn onderzoek onder rij-
ders onder invloed.

3.14 Voorspelling van de recidivekans

Hiervóór is beschreven of, en zo ja in hoeverre, er verband is tussen bepaal-
de kenmerken van de veroordeelden en het al of niet recidiveren. Daaruit bleek
dat de kans dat iemand zal recidiveren inderdaad verschilt per kenmerk of ei-
genschap: zo is bv. de kans op recidive bij mannen groter dan bij vrouwen, bij
jongeren groter dan bij ouderen en bij eerderveroordeelden groter dan bij
degenen die niet eerder zijn veroordeeld. Het is evenwel niet zo dat op grond
van een van. de onderzochte kenmerken met zekerheid valt te zeggen of ie-
mand opnieuw wegens een misdrijf met justitie in aanraking zal komen, al zijn
bv. bij degenen die een roofoverval hebben gepleegd en bij de jongeren die in
een tuchtschool belanden de recidivekansen erg hoog te schatten (resp. circa
78 en 87% van deze categorieën delinquenten in de onderzoekgroep bleek bin-
nen zes jaar te hebben gerecidiveerd).

In deze paragraaf stellen we ons de vraag in hoeverre op basis van een com-
binatie van de hiervoor beschreven kenmerken de kans op recidive het beste
te voorspellen valt. Als analysemethode is voor de stapsgewijze multiple re-
gressie-analyse gekozen. Daarnaast is een discriminant-analyse uitgevoerd.
In deze analyses zijn zes variabelen opgenomen, te weten a) geslacht, b) leef-
tijd ten tijde van de eerste veroordeling, c) leeftijd bij de veroordeling in 1977,
d) het aantal vroegere veroordelingen, e) het aantal vroegere veroordelingen
tot onvoorwaardelijke vrijheidsstraf en f) de totale duur van de onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraffen die bij eventuele voorgaande veroordelingen was opge-
legd. De resultaten zijn weergegeven in bijlage 10.

Uit de regressie-analyse blijkt dat op basis van deze kenmerken 16% van de
recidive na 1977 valt te voorspellen. Dat is vrij weinig, maar niet afwijkend van
de resultaten van andere recidivestudies (zie bv. Nagel 1965, Nijboer 1975, Van
der Werff 1979). In 84% van de gevallen is op basis van deze kenmerken dus
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niet te voorspellen of de betrokkenen zullen recidiveren of niet. 5). De twee be-
langrijkste voorspellende variabelen zijn a) de leeftijd ten tijde van de veroor-
deling in 1977 en b) het aantal vroegere veroordelingen.

De analyses zijn vervolgens uitgevoerd bij de groep mannen en de groep
vrouwen afzonderlijk. Bij de mannen verschillen de uitkomsten weinig met die
van de totale groep; d.w.z. dat dezelfde twee kenmerken de belangrijkste voor-
spellers zijn. Wat dit betekent voor de recidivecijfers is weergegeven in tabel 10.

Tabel 10: Het percentage mannen dat binnen zes naar na de veroordeling in 1977 opnieuw werd
veroordeeld, naar leeftijd en aantal vroegere veroordelingen. (Nederlanders, exclusief ge-
gratieerden, steekproef van 4%)

leeftijd t.t.v. aantal vroegere veroordelingen totale
veroordeling in 1977 0 1 2 3 of meer groep

12 t/m 17 jaar 56 84 89 100 65
18 t/m 20 53 72 75 92 64
21,22 49 54 94 88 62
23 t/m 25 42 61 74 86 58
26 tlm 29 " 34 35 41 82 52
30 t/m 34 28 33 61 76 49
35 t/m 40 " 20 36 70 65 42
41 t/m 50 " 18 32 37 75 40
.50 jaar of ouder 9 ( 6) (12) 34 18

totale groep 40 49 63 76 53

Uit tabel 10 blijkt duidelijk dat de recidivekans in het algemeen groter is
naarmate de veroordeelde jonger is en naarmate hij meer veroordelingen ach-
ter de rug heeft. Zo is bv. van de 12-.tlm 17-jarigen met drie of meer vroegere
veroordelingen op hun naam 100% binnen zes jaar opnieuw veroordeeld we-
gens misdrijf. Daarentegen heeft slechts 9% gerecidiveerd van de categorie
van 50 jaar of ouder voor wie de veroordeling in 1977 de eerste was.

Binnen de groep vrouwen bleek slechts een van de zes variabelen relevant
als voorspeller voor de recidivekans, nl. het aantal voorgaande veroordelingen
wegens misdrijf. De overige variabelen voegden niets toe aan de hoeveelheid
door deze variabele verklaarde variantie (14%).

Het recidivecijfer van de groep vrouwen die in 1977 voor het eerst werden
veroordeeld bedraagt 17%, dat van de vrouwen die één of meerdere keren eer-
der waren veroordeeld 47%.

5) De uitkomsten van de discriminantanalyse leverden een vergelijkbaar beeld op.
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Bijlage 1

la: Het resultaat van de steekproeftrekking; in 1977 onherroepelijk afgedane
misdrijfzaken.

ongewogen gewogen

1. 4% vervolgden 2462 2868
2. 4% beleidssepots 1387 1401 "
3. 4% sepots geen bewijs 551 557
4. extra steekproef (ged.) onvoorw. tuchtschoolstraffen (50%) 309 idem
5. extra steekproef vervolgden wegens:

diefstal met geweld, enz. (25%) 131
doodslagimoord (100%) 187
gekwalificeerde mishandeling (25%) 118
bedreiging met geweld (25%) 103
schennis der eerbaarheid (100%) 117 1331
verkrachting (100%) 157
aanranding (100%) 121
ontucht met kinderen of bew. (100%) 162
overtreding Opiumwet (gemid. 17%)', 235

6. extra steekproef beleidssepots Opiumwet' - 312
7. extra steekproef sepots geen bewijs Opiumwet* - 50

totaal 6402

*) Van die in verband met harddrugs 10%, van die in verband met softdrugs 25%.

1b: Vergelijking van de populatie en de steekproef van 4% van in 1977 onher-
roepelijk afgedane misdrijfzaken, naar wijze van afdoening (incl. art. 432
Sr., exclusief economische en belastingdelicten). '

Aantal in de Aantal in de
CBS-populatie` steekproef

(gewogen)

abs. in % van(1)
(1) (2) (3)

1. door het OM afgedaan
waarvan: -

77.835

beleidssepots 35.203 1401 4,0
sepots onvoldoende bewijs 13.757 557 4,0
overige technische sepots 1.480 geen
voeging, overdracht, transactie 27.043 geen

2. strafrechtelijk vervolgd
waarvan:

70.482 2868 4,1

veroordeeld 66.777 2727 4,1
vrijspraak 2.416 97 4,0
ontslag van rechtsvervolging - 207 7 3,4
voeging ter zitting 750 24 3,2
nietigverklaring dagvaarding 224 7 3,1
niet ontvankelijkverklaring OM 90 5 5,6
overige 18 0 -

totaal 148.3,17 4826

*) Bron: CBS (tape WODC)
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lc: Vergelijking van de samenstelling van. de CBS-populatie en de steek
proef van 4% van in 1977 onherroepelijk afgedane misdrijfzaken waarin
een vervolging is ingesteld, naar strafrechtelijk verleden, geslacht en
aard van het misdrijf.

geen vroegere veroordeling wegens misdrijf
mannelijk geslacht

Aard van het misdrijf:
misdrijf tegen openbare orde en gezag
sexuele misdrijven
misdrijven tegen leven en personen
vermogensmisdrijven
ruwheidsmisdrijven
verkeersmisdrijven -
Opiumwet
Vuurwapenwet
overige

`) Bron: CBS (tape WODC)

CBS-populatie` steekproef
in °/U (gewogen) in °/V

53 53
93 93

(100 = 70.482 (100 = 2.868
vervolgden) vervolgden)

4 4
1 1
7 7

31 31
5 5

42 43
2 2
4 4
4 3

id: Vergelijking van de samenstelling van de CBS-populatie en de steek
proef van 4% naar aard van de opgelegde straffen- in 1977 veroordeel-
den wegens misdrijf.

Opgelegde straf CBS-populatie' steekproef
(gewogen)

abs. % abs. %
aantal aantal

Gevangenisstraf (uitsluitend)
onvoorwaardelijk 11.247 17 481 18
ged. voorwaardelijk 5.117 8 202 7
voorwaardelijk

Hechtenis

2.415 4 90 3

onvoorwaardelijk 10 0 0 0
(ged.) voorwaardelijk 5 0 0. 0

Boete -
onvoorwaardelijk 28.166 42 1147 42
onv. met voorw. vrijheidsstraf 15.448 23 634 23
ged. voorwaardelijk 1.108 2 40 1
voorwaardelijk

Tuchtschool

427 1 17 1

onvoorwaardelijk 282 0 10 0
ged. voorwaardelijk 332 0 14 1
voorwaardelijk 804 1 30 1

Berisping 239 0 9 0
Arrest 792 1 32 1
Schuldigverkl. zonder strafoplegging 102 0 8 0
Overige 106 0 3 0
Onbekend - 177 0 10 0

Totaal aantal veroordeelden 66.777 100 2727 100

`) Bron: CBS (tape WODC)
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le: Vergelijking van de CBS-populatie en de steekproef van 4% naar duur
van de onvoorwaardelijke (gedeelten van de) opgelegde gevangenis-
straffen- in 1977 veroordeelden wegens misdrijf.

CBS-populatie' steekproef

abs. % abs. %

aantal aantal

korter dan 1 maand 9.974 59 433 60
waarvan:
- korter dan 2 weken 2.702 16 118 16
-2 weken 5.287 31 221 31
- meer dan 2 weken'tot 1 maand 1.985 12 94, 13
1 tot 3 maanden 2.974 17 118 16
3 tot 6 maanden 2.196 13 78 11
6 maanden tot 1 jaar 1.085 6 47 7.
1 jaar 216 1 8 1
meer dan 1jaar ,tot 3 jaar 444 3 25 3
3 jaar of langer 178 1 7 1

totaal 17.067 100 716 100

*) Bron: CBS (tape WODC)

1f: Vergelijking van de samenstelling van de CBS-populatie en de steekproef
van 4% van de in 1977 bij beleidssepot afgedane misdrijfzaken, naar se-
potgrond.

Aantal in de Aantal in de
CBS-populatie steekproef

(gewogen)

abs. in % van(1)

(1) (2) (3)

1. geen termen 8.474 355 - 4,2

2. berisping, waarschuwing 9.276 370 4,0
3. onbelangrijk, gering feit 5.201 197 3,8
4. ondergaat reeds straf of maatregel 1.928 89 4,6
5. vervolging ongewenst (niet opportuun) 2.128 62 2,9

6. te jong 591 20 3,4
7. conform advies kinderrechter, enz. 119 7 5,9

8. ter civiele afdoening 77 '2 2,6

9. overige redenen (onv. sepot) 4.302 175 4,1

10. voorw. sepot zonder-toezicht 2.823 108 3,8
11. voorw. sepot met toezicht 284 16 5,6

totaal 35.203 1401 4,0
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Bijlage 2

,2a: Vergelijking van de recidivecijfers van personen waarvan de strafzaak in
1966 en 1977 werd afgedaan; het aantal personen dat binnen zes jaar na
afdoening van hun strafzaak (opnieuw) met de rechter in aanraking
kwam, voorzover bekend in het ADR, representatieve steekproeven van
resp. 5 en 4% (gewogen).

wijze van afdoening aantal pers. waarvan alg. gemidd: aantal
in steekproef recidive: nwe. veroord.

nwe. veroord. groep recidiv.

1966 1977 1966 1977 1966* 1977

veroordeling 1844 2605 40% 49% - 2,6
beleidssepot 493 1299 30 37 - 2,8 _

vrijspraak 66 88 23 42 - 2,1
sepot onvold. bewijs 320 512 33 41 - 2,7

totaal vervolgden 1939 2730 40 50

*) Het gemiddeld aantal over 1966 is niet exact te berekenen.

N.B. Inclusief buitenlanders en gegratieerden

2,6

2b: Vergelijking van de recidivecijfers van personen waarvan de strafzaak in
1966, en 1977 werd afgedaan; het aantal personen dat binnen zes jaar na
afdoening van hun strafzaak (opnieuw) met de rechter en/of het OM in
aanraking kwam, voorzover bekend in het ADR, representatieve steek-
proeven van resp. 5 en 4% (gewogen).

wijze van afdoening

veroordeling
beleidssepot
vrijspraak
sepot onvold. bewijs

totaal vervolgden

aantal pers. waarvan alg. gemidd. aantal
in steekproef recidive: nwe. veroord.

nwe, veroord. enlof sepot
en/of sepot of voeging
of voeging

1966 1977 1966 1977 1966* 1977

1844 2605 44% 55% - 4,6
493 1299 37 46 - 5,5

66 88 29 42 - 3,8
320 512 40. 47 - 4,9

1939 2730 44 55 4,4

*) Het gemiddelde aantal over 1966 is niet exact te berekenen.

N.B. Inclusief buitenlanders en gegratieerden.
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Bijlage 3.

3a: Vergelijking van de recidivecijfers van personen waarvan de strafzaak in
1966 en 1977 werd afgedaan; het aantal personen dat binnen zes jaar na
afdoening van hun strafzaak (opnieuw) met de rechter in aanraking
kwam (Nederlanders, exclusief geheel gegratieerden), representatieve
steekproeven van resp. 5 en 4% (gewogen).

wijze van afdoening

veroordeling
beleidssepot

vrijspraak
sepot onvold. bewijs

totaal vervolgden

aantal pers. waarvan alg. gemidd. aantal
in steekproef recidive: nwe. veroord.

nwe. veroord. groep recidiv.

1966 1977 1966 1977 1966' 1977

1701 2375 41% 51% - 2,6
461 1250 31 38 - 2,8

60 80 25 42 - 2,1
303 446 34 44 - 2,8

1789 2491 41 51 2,6

*) Het gemiddeld aantal over 1966 is niet exact te berekenen.

3b: Vergelijking van de recidivecijfers van personen waarvan de strafzaak in
1966 en 1977 werd afgedaan; het aantal personen dat binnen zes jaar na
afdoening van hun strafzaak (opnieuw) met de rechter en/of het OM in
aanraking kwam (Nederlanders, exclusief geheel gegratieerden), repre-
sentatieve steekproeven van resp. 5 en 4% (gewogen).

wijze van afdoening

veroordeling
beleidssepot

vrijspraak .
sepot onvold. bewijs

totaal vervolgden

aantal pers. waarvan alg. gemidd. aantal
in steekproef . recidive: nwe. veroord.

nwe. veroord. en/of sepot of
enlof sepot voeging, groep
of voeging. recidivisten

1966 1977 1966 1977 1966* - 1977

1701 - 2375 44% 56% - 3,9
461 1250 38 47 - 5,6

60 80 32 42 - 3,9
303 446 41 50 - 5,1

1789 2491 44 56 3,9

`) Het gemiddeld aantal over 1966 is niet exact te berekenen.
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Bijlage 4

4a: Het gemiddeld aantal misdrijven resulterend een nieuwe veroordeling,
gepleegd binnen zes jaar na de onderhavige veroordeling in 1977, van de-
genen die recidiveerden, per misdrijf; steekproef, Nederlanders, excl. ge-
heel gegratieerden.

delictsoort
algemene speciale specifieke

recidive recidive recidive

Vermogensmisdrijven:
eenvoudige diefstal
diefstal in vereniging
diefstal d.m.v. braak e.d. in ver.
heling

-diefstal met geweld enz."

Agressieve misdrijven
eenvoudige mishandeling
eenvoudige vernieling
gekwal. mishandeling'
bedreiging met geweld'
doodslag/moord'

Sexucie misdrijven
schennis der eerbaarheid*
verkrachting*
aanranding*
ontucht met kind ofbèw..

Verkeersmisdrijven
rijden onder invloed (motorvoertuigen)
doorrijden na ongeval
weigeren van de bloedproef

Overtredingen Opiumwet'
i.v.m. harddrugs
i.v.m. softdrugs

Overtredingen Vuurwapenwet

3,2 2,6 1,8
2,9 2,2 1,6
3,1 2,6 1,7
3,3 2,6 1,9
2,6 2,1 1,6
3,3 2;5 1,5

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

2,4"• 1,5`" 1,4
2,2 1,5 1,6
2,7 1,5 1,3

- 2,3 1,3 1,1
2,1 1,5 1,4

2,1 1,7 1,4
2,0 1,6 1,4
2,0 1,6 1,1
1,8 1,4 1,3

2,8 1,8 1,6
2,4 1,4 1,3

3,1 1,4 1,4

Extra steekproef
Schatting op basis van 80% van de sexuele misdrijven van de extra steekproef
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4b: De relatie tussen de aard van het gepleegde misdrijf en recidive: het aan-
tal veroordeelden dat binnen zes jaar na de veroordeling opnieuw met de
rechter en/of het openbaar ministerie in aanraking kwam wegens het ple-
gen van een misdrijf - per misdrijf; bij steekproeven van in 1977 veroor-
deelden wegens misdrijf (Nederlanders, excl. geheel gegratieerden).

delictsoort

Vermogensmisdrijven:
eenvoudige diefstal
diefstal in vereniging
diefstal d.m.v. braak e.d. in vereniging
heling
diefstal met geweld*

Agressieve misdrijven
- eenvoudige mishandeling
-eenvoudige vernieling
gekwal. mishandeling*
bedreiging met geweld*
doodslag/moord"

Sexuele misdrijven
schennis der eerbaarheid
verkrachting* -
aanranding*
ontucht met kind of bew.*

Verkeersmisdrijven
rijden onder invloed (motorvoertuigen)
doorrijden na ongeval
weigeren v.d. bloedproef

Overtredingen Opiumwet-
i.v.m. harddrugs
i.v.m. softdrugs

Overtredingen Vuurwapenwet

Misdrijven WvS totaal

waarvan:

aantal algemene speciale specifieke
veroordeelden recidive recidive recidive

751 66% 50% 32%
205 60 44 32
197 72 54 37
124 73 62 42
60 60 43 15

100 84 69 29

360 61 35 19
117 52 35 24
103 68 37 21

73 68 38 14
81 79 57 25

107 55 26 13

23 . : 60%" ± 29%" ± 21
88 49 41 34

119 79 25 15
97 64 28 19

136 49 24 18

1063 46. 38 25
662 45 38 29
156 38 29 10

91 47 41 24

65 88 72 52
67 75 42 19

58 67 24 24

1137, 64

Extra steekproef
Schatting op basis van 80% van de sexuele misdrijven van de extra steekproef
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4c: Het gemiddeld aantal misdrijven resulterend in een nieuwe veroordeling
of nieuw sepot, gepleegd binnen zes jaar na de onderhavige veroordeling
in 1977, van degenen die recidiveerden per misdrijf, steekproef, Neder-
landers, excl. geheel gegratieerden. -

delictsoort waarvan:

Vermogensmisdrijven:
- eenvoudige diefstal
-diefstal in vereniging
diefstal d.m.v. braak e.d. in vereniging
heling
diefstal met geweld enz."

Agressieve misdrijven
-eenvoudige mishandeling

eenvoudige vernieling
gekwal. mishandeling* -
bedreiging met geweld* -
doodslag/moord"

Sexuele misdrijven
schennis der eerbaarheid
verkrachting"
aanranding" -
ontucht met kind of bew.*

Verkeersmisdrijven
rijden onder invloed (motorvoertuigen)
doorrijden na ongeval
weigeren van de bloedproef

Overtredingen Opiumwet'
i.v.m. harddrugs
i.v.m. softdrugs

Overtredingen Vuurwapenwet

algemene speciale specifieke
recidive recidive recidive

6,3 5,3 3,0
5,3 4,4 3,3
6,7 5,5 3,0
7,0 5,9 2,4
4,4 3,4 1,6
7,7 5,9 2,1

4,7 2,7 1,9
4,5 2,4 1,9
5,2 3,1 2,2
4,9 2,6 1,6
5,9 3,0 1,5
3,5 2,6 2,0

4,5"" 3,0"" 2,9
5,7 4,5 4,8
5,2 2,5 2,1
4,0 2,1 1,9
3,3 2,4 2,0

3,0 2,1 1,7
t 2,7 2,0 1,7

2,9 1,9 1,1
2,4 1,6 1,6

7,6 4,0 3,6
3,9 2,2 2,5

5,9 1,9 1,7

Extra steekproef
Schatting op basis van 80% van de sexuele misdrijven van de extra steekproef
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4d: Vergelijking van, de recidivecijfers (= nieuwe veroordelingen) van in 1966
resp. 1977 veroordeelde Nederlanders, exclusief geheel gegratieerden,
per misdrijf; steekproeven.

delictsoort algemene speciale specifieke
recidive recidive recidive

Vermogensmisdrijven:
-eenvoudige diefstal
-diefstal in vereniging
diefstal d.m.v. braak
heling
diefstal mét geweld enz.'

Agressieve misdrijven
-eenvoudige mishandeling
-eenvoudige vernieling
gekwal. mishandeling*
bedreiging met geweld*
doodslag/moord*

Sexuele misdrijven
schennis der eerbaarheid*
verkrachting*
aanranding*
ontucht met kind of bew.*

Verkeersmisdrijven,
- rijden onder invloed
-doorrijden na ongeval
- weigeren van de bloedproef

Overtredingen Opiumwet*
i.vim. harddrugs
i.v.m. softdrugs

Overtredingen Vuurwapenwet

Totaal misdrijven WvS

') Extra steekproef

1966 1977 1966. 1977 1966 1977

36% 50% 28% 38% 18% 24%
47 65 36 43 14 29
68 68 53 54 27 34
- 50 - 33 - 8
- 78 - 63 - 20

40 49 25 26 16 17
51 62 31 29 14 13
- 59 - 26 - 8
- 73 - 42 - 14
- 47 _ - . 22 - 11

- 37 - 24 - 18
- 66 - 17 - 10
- 52 - 20 - 11
- 42 - 15 - 10

37 42 29 35 22 27
33 37 24 27 7 8
- 43 - 36 - 22

- 77 - 55 - 37
- 69 - 36 - 18

66 - 16 16

42 57
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Bijlage 5-

5: Recidivecijfers naar geslacht: het aantal veroordeelden dat binnen zes
jaar na de veroordeling opnieuw met de rechter in aanraking kwam we-
gens het plegen van een misdrijf; bij een steekproef van in 1977 veroor-
deelden wegens misdrijf (Nederlanders, exclusief geheel gegratieerden).

geslacht aantal
veroordeelden

waarvan

algemene
recidive

speciale
recidive

specifieke
recidive

mannen
vrouwen

2205
170

53%
24

.36%
18

22%
13

totaal 2375 51
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Bijlage 6

6a: De relatie tussen leeftijd en recidive: het percentage veroordeelden per
leeftijdscategorie dat binnen zes jaar na de veroordeling opnieuw met de
rechter in aanraking kwam wegens het plegen-van een misdrijf; bij een
steekproef van in 1977 veroordeelden wegens misdrijf (Nederlanders, ex-
clusief geheel gegratieerden).

leeftijdscategorie aantal
veroordeelden

waarvan

algemene
recidive

speciale
recidive

specifieke
recidive

12 t/m 17 jaar 255 64% 42% 24%
18 t/m 20 jaar 385 63 39 22
21 'of 22 jaar 218 61 44 25
23 tlm 25 jaar 269 55 - 36 22
26 t/m 29 jaar 300 . 49 34 25
30 t/m 34 jaar 311 46 32 20
35 t/m 40 jaar _ 231 42 31 20
41 t/m 50 jaar 263 38 29 16
50 jaar of ouder 143 19 15 10

totaal 2375 51 34 21

6b: De relatie tussen leeftijd, het moment van, de veroordeling in 1977 en re-
cidive, het percentage veroordeelden per leeftijdscategorie dat binnen
zes jaar na de veroordeling opnieuw met de rechter in aanraking kwam
wegens het plegen van een misdrijf; bij een steekproef van in 1977 ver-
oordeelden wegens misdrijf, naar aard van het misdrijf (Nederlanders,
excl. geheel gegratieerden)

leeftijdscategorie veroordeelden
wegens misdrijf WvSr

. veroordeelden
wegens misdrijf WVW

algemene
recidive

speciale
recidive

algemene
recidive

speciale
recidive

12 t/m 17 jaar 62% 44% (79)% (53)%
18 t/m 20 jaar 67 42 53 38
21 of 22 jaar 70 50 47. 37
23 t/m 25 jaar - 64 39 46 36
26 t/m 29 jaar 54 35 45 33
30 t/m 34 jaar 52 30 41 35
35 t/m 40 jaar 36 17 43 38
41 t/m 50 jaar 33 22 39 35
50 jaar of ouder 23 15 16 ' 16

Totaal 57 37 43 35
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6c: De relatie tussen leeftijd bij de eerste veroordeling (d.w.z. hetzij die in
1977, hetzij daarvoor).en recidive: het percentage veroordeelden per leef-
tijdscategorie dat binnen zes jaar na de veroordeling opnieuw met de
rechter in aanraking kwam wegens het plegen van een misdrijf; bij een
steekproef van in 1977 veroordeelden wegens misdrijf (Nederlanders,
excl. geheel gegratieerden).

leeftijdscategorie aantal
veroordeelden

waarvan

algemene
recidive

speciale
recidive

specifieke
recidive

9 t/m 15 jaar 238 66% 43% 25%
16, 17 jaar 381 72 50 31
18 t/m 20 jaar 557 61 40 22
21, 22 jaar 220 54 37 23
23 t/m 25 jaar 261 45 31 21
26 t/m 29 jaar 200 36 25 16
30 t/m 39 jaar 289 29 22 16
40 jaar of ouder 229 16 12 6

Totaal 2375. 51 34 21

6d: De relatie tussen leeftijd op het moment van de veroordeling in 1977 en
recidive: het percentage eerstveroordeelden per leeftijdscategorie dat
binnen zes jaar na de veroordeling opnieuw met de rechter in aanraking
kwam wegens het plegen van een misdrijf; bij een steekproef van in 1977
veroordeelden wegens misdrijf (Nederlanders, excl. geheel gegratieer-
den).

leeftijdscategorie aantal
veroordeelden

waarvan

algemene
recidive

speciale
recidive

specifieke
recidive

12 t/m 17 jaar 185 56% 35% 18%
18 t/m 20 jaar 234 52 30 28
21 t/m 22 jaar 111 47 32 28
23 t/m 25 jaar 159 40 26 18
26 t/m 29 jaar 115 30 23 16
30 t/m 34 jaar 134 25 17 13
35 t/m 40 jaar 90 19 14 11
41 t/m 50 jaar 119, 18 16 7
50 jaar of ouder 63 11 8 3

Totaal 1210 37 25 15
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Bijlage 7

7: De relatie tussen het aantal voorgaande veroordelingen en recidive: het
percentage veroordeelden dat binnen zes jaar na de veroordeling opnieuw
met de rechter in aanraking kwam wegens het plegen van een misdrijf; bij
een steekproef van in 1977 veroordeelden wegens misdrijf (Nederlanders,
exclusief-geheel gegratieerden).

aantal vroegere veroordelingen aantal
veroordeelden

waarvan

algemene
recidive

speciale
recidive

specifieke
recidive

geen 1210 37% 25% 15%
1 387 48 32 20
2 219 63 42 24
3 130 72 48 30
4 of 5 189 74 58 37 .
6,7of8 128 78 55 41
9 of meer 112 81 54 29

totaal 2375 51 34 21
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Bijlage 8

8: De relatie tussen de duur van de opgelegde onvoorwaardelijke gevange-
nisstraf en' recidive: het aantal veroordeelden dat binnen zes jaar na de
veroordeling opnieuw met de rechter in aanraking kwam wegens het ple-
gen van een misdrijf- bij een steekproef van in 1977 veroordeelden wegens
misdrijf (Nederlanders, exclusief geheel gegratieerden):

duur onvoorw. aantal waarvan algemene
(gedeelte van) gevangenisstraf - veroordeelden recidive

korter dan 2 weken 92 66%
2 weken 174 60
meer dan 2 weken tot 1 maand 84 68
1 tot 3 maanden 98 80
3 tot 6 maanden 60 93
6 maanden tot 1 jaar ' 38) (87))
1 tot 3 jaar " 22) 66 (64) 76
3 jaar of langer " 6 (50))

totaal 574 71%

Enkele van deze veroordeelden kunnen na 6 a 9 maanden voorwaardelijk invrijheid zijn gesteld.

Dod& voorwaardelijke invrijheidsstelling kan de straftijd met 1/3 zijn verminderd.

8a: De relatie tussen de duur van de opgelegde resp. ondergane onvoorwaar-
delijke gevangenisstraf en recidive: het aantal veroordeelden dat binnen
5 resp. 6, resp. 7 jaar na ontslag opnieuw met de rechter in aanraking
kwam wegens het plegen van een misdrijf; alle in 1975, 1976 of 1977 voor-
waardelijk in vrijheid gestelden (N = 219).

duur opgelegde aantal in vrijheid waarvan algemene
gevangenisstraf gestelden recidive

2,5 jaar 48 73%
> 2,5 t/m 3 jaar 71 66
> 3 t/m 4 jaar 59 63)
> 4 t/m 5 jaar 20 55 56%
> 5 jaar - 21 38)

duur ondergane aantal in vrijheid waarvan algemene
gevangenisstraf - gestelden recidive

< 1 jaar 14- 71%
> 1 t/m 1,5 jaar 81 68
> 1,5 t/m 2 jaar - 66 59
> 2 t/m 3 jaar 36 56
> 3 jaar 6 37
onbekend 14

Bron: Van Emmerik, 1985 (aparte analyses)
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Bijlage 9

9: De relatie tussen sociale laag en recidive: het,aantal veroordeelden dat
binnen zes jaar na de veroordeling opnieuw met de rechter in aanraking
kwam wegens het plegen. van een misdrijf; bij een steekproef van-in 1977
veroordeelden wegens misdrijf (Nederlanders, exclusief geheel gegra-
tieerden)

algemene
recidive

veroordeelden
WvSr

speciale
recidive

veroordeelden
WVW

algemene
recidive

veroordeelden
totaal

sociale laag 1 + 2
3
4
5
6

zonder beroep
scholieren en studenten

(40)%
. 54.

54
- 63

56.

55

49

25%
38
30
34
58

42
(40)

29%
. 47

45
53
61

55
49

totaal 57% 35% 51%
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Bijlage 1.0

10: Resultaten van de stapsgewijze regressie-analyse met zelfs achter-
grondvariabelen, met als afhankelijke variabele de algemene recidive
(wel of niet opnieuw veroordeeld wegens misdrijf), bij een steekproef van
in' 1977 veroordeelden wegens misdrijf (Nederlanders, excl. gegrátieer-
den) (n = 2375).

percentage
toegevoegde

verklaarde
variantie ,

percentage
verklaarde

variantie
cummulatief

standaard
partiele

regressie-
coefficent

1. leeftijd t.t.v. eerste veroordeling
2. aantal vroegere veroordelingen tot onvoorw.

vrijheidsstraf
3. leeftijd.t.t.v. veroordeling in 1977
4. aantal vroegere veroordelingen
5. geslacht
6. totale duur vroegere onvoorw. vrijheidsstraffen

.115

.030

.007

.006

.005

.002

.115

.145

.151

.157

.162

.164

-.121

.153

-.189

.173

-.072

-.082

Bij de mannen, afzonderlijk is het percentage verklaarde variantie 15 en bij de vrouwen 14.
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Bijlage 11

11: Recidivecijfers naar sepotgrond: het aantal personen dat binnen zes jaar
na seponering (beleidssepot) van hun strafzaak (opnieuw) met de rechter
in aanraking kwam wegens het plegen van een misdrijf, bij een
-gewogen- steekproef van in 1977 niet-vervolgden (Nederlanders).

sepotgrond aantal
niet-

waarvan

vervolgden algemene
recidive

speciale
recidive

specifieke
recidive

1. geen termen 284 36% 19% 9%

2. berisping, waarschuwing 336 35 24 12
3. onbelangrijk, gering feit 153 32 16 7
4. ondergaat reeds straf of maatregel 75 81 68 40
5. vervolging ongewenst (niet opportuun) 48 35 19 10
6. te jong , 15 (40) (33) (27)
7. conform advies kinderrechter enz. 6 (83) (83) (83)
8. ter civiele afdoening 2 (50) (50) (50)
9. overige redenen onv. sepot 133 43 30 19

10. voorw. sepot zonder toezicht - 103 29 19 13
11. voorw. sepot met toezicht (14) (29) (21) (14)

Totaal - 1169 38 25 14

(.) percentages onbetrouwbaar i.v.m. kleine aantal zaken.
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Bijlage 12

•12:. De relatie tussen de aard van het gepleegde misdrijf en recidive: het aan-
tal-personen dat binnen zes jaar na. seponering (beleidssepot) van hun
zaak (opniéuw) met.de-rechter-in aanraking kwam wegens het plegen van
een misdrijf, bij een -gewogen- steekproef van in 1977 niet-vervolgden
(Nederlanders).

delictsoort aantal niet-
vervolgden

waarvan

algemene
recidive

speciale
recidive

specifieke
recidive

Vermogensmisdrijven 661 41% 31% 19%
eenvoudige diefstal 262 32 23 17
diefstal in vereniging 115 50 40 20
diefstal d.m.v. braak 94 66 48 20

-heling 47 43 36 6

Agressieve misdrijven 290 36 20 6
-eenvoudige mishandeling 85 28 16 4
eenvoudige vernieling 98 45 27 11

SexL/ele misdrijven 46 ' ' 24 9 9

Verkeersmisdrijven

Overtreding van de Opiumwet*

80 27 19 1 9

i.v.m. hard drugs 43 63 33 12
i.v.m. soft drugs 128 59 24 5

Misdrijven WvSr totaal 1000 39 27 - 15

') Extra steekproef
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Bijlage 13

13: De recidivecijfers naar geslacht: het aantal personen dat binnen zes jaar
na-seponering (beleidssepot) van hun zaak (opnieuw) met de rechter in
aanraking kwam wegens het plegen van een misdrijf, bij een -gewogen-
steekproef van in 1977 niet-vervolgden (Nederlanders).

aantal niet-
vervolgden

waarvan

algemene
recidive

speciale
recidive

specifieke
recidive

mannen
vrouwen

963
206

44%
13

28%
12

15%
6

Totaal - 1169 38 25 . 14
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Bijlage 14

14: De relatie tussen leeftijd en recidive: het percentage personen per leef-
tijdscategorie dat binnén zes jaar na seponering (beleidssepot) van hun
zaak (opnieuw) met de rechter in aanraking kwam wegens het plegen van
een misdrijf, bij een -gewogen- steekproef van in 1977 niet-vervolgden
(Nederlanders) -

leeftijdscategorie aantal niet-
vervolgden

waarvan

algemene speciale specifieke
- recidive recidive recidive

1. 12 tlm 17 jaar ' 397 45% 31% 17%
2. 18 t/m 20 jaar 194 51 29 15
3. 21 of 22 jaar - 74 46 32 18
4.23 t/m 25,jaar 70 50 33 16
5. 26 t/m 29 jaar 106 37' 24 16
6. 30 tlm 34 jaar 102 26 17 6
7. 35 t/m 40 jaar 77 19 10 6
8. 41 t/m 50 jaar 70 10 7 4
9. < 50 jaar 79 15 14 13

Totaal 1169 38 25 13
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Bijlage 15

15: De relatie tussen het aantal voorgaande veroordelingen en recidive: het
percentage personen dat binnen zes jaar na seponering (beleidssepot)
van hun zaak (opnieuw) met de rechter in aanraking kwam wegens het
plegen van een misdrijf, bij een -gewogen- steekproef van in 1977 niet-
vervolgden (Nederlanders).

aantal
vroegere

aantal niet-
vervolgden

waarvan

veroordelingen algemene
recidive

speciale
recidive

specifieke
recidive

geen
1
2
3 of meer

828
145

- 60
136

32%
37
57
69

20%
26
40
49

10
15
22
31

Totaal 1169 38 25 13
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