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Voor u ligt het tweede majeure product uit de Recidivemonitor. Eerder 
verscheen het rapport Bekenden van Justitie, een studie over veelplegers. 
In het voorliggende rapport wordt ingegaan op de recidive die volgt op 
de belangrijkste hoofdcategorieën van sancties die in Nederland worden 
opgelegd. In Nederland was tot dusver weinig bekend over de uitstroom-
resultaten van strafrechtelijke interventies. Het onderzoek dat in het 
verleden is verricht was vaak kleinschalig, de uitkomsten waren snel 
verouderd en de mogelijkheid ontbrak om de resultaten van verschil-
lende sancties onderling te vergelijken. Voor het WODC vormde dit enkele 
jaren terug de aanleiding tot de ontwikkeling van de Recidivemonitor. 
Een project waarbij het verdere verloop van de strafrechtelijke carrières 
van uiteenlopende groepen justitiabelen op gestandaardiseerde wijze in 
kaart wordt gebracht. Recidivecijfers van verschillende dadergroepen zijn 
onontbeerlijk, omdat ze – mits ze correct worden toegepast – inzicht geven 
in de doelmatigheid van justitiële sancties.
Meer dan 130 duizend volwassen en 15 duizend minderjarige daders 
werden gedurende meerdere jaren gevolgd. Per sanctie is nagegaan welk 
deel van de daders opnieuw met justitie in aanraking is gekomen. De 
gegevens voor het onderzoek zijn afkomstig uit de OBJD, een geanonimi-
seerde versie van het justitiële documentatiesysteem.
Naast dit onderzoek onder volwassen en jeugdige daders, zijn metingen 
verricht onder ex-gedetineerden, onder jongeren die werden opgenomen 
in een justitiële jeugdinrichting en onder ex-terbeschikkinggestelden. De 
Recidivemonitor beschrijft de resultaten van alle strafrechtelijke inter-
venties die wij in Nederland kennen. Over de oorzaken en achtergronden 
van de recidive kunnen op grond van het materiaal uit de OBJD slechts 
beperkt uitspraken worden gedaan. Om hier verandering in te brengen 
zal het WODC zich de komende tijd gaan richten op het verbinden van 
de justitiële documentatie aan gegevens van andere maatschappelijke 
instellingen. Op basis van sociaal-demografische informatie over oplei-
ding, werk, huisvesting, verslaving etc., krijgen we scherper in beeld welke 
factoren recidive in de hand werken of juist kunnen voorkómen.

Prof. dr. Frans Leeuw, Stefan Bogaerts,
Directeur WODC Hoofd CRSA

Voorwoord
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Welke recidive volgt er op de sancties die in Nederland worden opgelegd? 
Het Nederlandse strafrecht kent een uitgebreid pakket aan straffen en maat-
regelen, maar we weten niet goed welke uitstroomresultaten deze te zien 
geven. Het laatste grootschalige onderzoek op dit terrein dateert van het 
begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw. Sindsdien is er wel het nodige 
onderzoek verricht, maar vrijwel uitsluitend op kleine schaal. In dit rapport 
wordt ingegaan op de recidive onder alle volwassen en jeugdige daders die 
in 1997 een straf of een maatregel kregen opgelegd. Per sanctie is nagegaan 
welk deel van de volwassenen en welk deel van de 12- tot en met 17-jarigen 
na de uitgangszaak in 1997 opnieuw in aanraking is gekomen met justitie.

Onderzoeksgroepen
De totale onderzoeksgroep bestaat uit ruim 130 duizend volwassen en 
ruim 15 duizend strafrechtelijk minderjarige daders (zie tabel a). Op basis 
van de afdoening van hun strafzaak werden de jeugdigen en de volwas-
senen ingedeeld in een aantal sanctiecategorieën. Bij de volwassen daders 
komt de geldstraf het vaakst voor (59%). Jeugdigen kregen in bijna de helft 
van de gevallen een taakstraf, meestal in de vorm van een werkstraf. Van 
de minderjarige daders kreeg 11% een (on)voorwaardelijke vrijheidsstraf 
opgelegd, bij de volwassenen kwam deze straf bijna twee keer zo vaak voor.

Tussen de daders in de diverse sanctiegroepen doen zich aanzien-
lijke verschillen voor. Onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen worden vaker 
opgelegd bij vermogensdelicten en aan daders die al eerder met justitie 
in aanraking zijn gekomen. Onder vrouwen en daders die geboren zijn 
in Nederland komt deze straf minder voor. Volwassenen krijgen na een 
verkeersmisdrijf vaak een geldstraf, terwijl agressiedelicten relatief vaak 
worden geseponeerd. Agressie- of zedendelicten bij jeugdigen worden vaak 
afgedaan met een leerstraf. Bij de interpretatie van de uitkomsten dient men 

Samenvatting

Tabel a Omvang van verschillende sanctiegroepen; volwassen en jeugdige daders met minstens 
één strafzaak afgedaan in 1997

Sanctiegroep Volwassenen Jeugdigen

 Aantal Percentage Aantal Percentage

Onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 15.050 11,5 688 4,5
Werkstraf 13.262 10,1 6.230 40,5
Leerstraf - - 1.209 7,9
Voorwaardelijke vrijheidsstraf 11.083 8,5 921 6,0
Geldstraf 76.463 58,5 2.824 18,3
Beleidssepot 11.545 8,8 2.925 19,0
Transactie overig 1.789 1,4 168 1,1
Vrijheidsbeperkende maatregel 247 0,2 137 0,9
Overige afdoeningen 1.260 1,0 298 1,9

Totaal 130.699 100 15.400 100
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10 Recidive 1997

met deze ‘instroomverschillen’ rekening te houden. Valt de recidive in een 
sanctiegroep lager uit, dan wil dat nog niet zeggen dat de sanctie effectiever 
is. De verschillen kunnen ook door andere factoren worden verklaard.

Methode
Het onderzoek maakt deel uit van de WODC-Recidivemonitor, een doorlo-
pend project waarin gestandaardiseerde metingen worden verricht onder 
uiteenlopende dadergroepen. Voor de metingen wordt gebruikgemaakt 
van gegevens uit de onderzoeks- en beleidsdatabase justitiële documen-
tatie (OBJD). De OBJD is een geanonimiseerde versie van het justitiële 
documentatiesysteem (JDS) en bevat informatie over de criminaliteit die 
door het Openbaar Ministerie (OM) wordt vervolgd.
In de Recidivemonitor gelden vaste criteria voor het vaststellen van de 
recidive (zie tabel b). Met behulp van deze criteria wordt de recidive in de 
diverse onderzoeksgroepen beschreven.

Tabel b Recidivecriteria binnen de WODC-Recidivemonitor

Criterium Omschrijving

Algemene recidive Alle nieuwe justitiecontacten ongeacht de aard en ernst van 
de gepleegde misdrijven, behalve de strafzaken die eindigen in 
vrijspraak, een technisch sepot of een andere technische uitspraak

Ernstige recidive Nieuwe, geldige justitiecontacten n.a.v. een misdrijf met een 
wettelijke strafdreiging van 4 jaar of meer*

Zeer ernstige 
recidive

Nieuwe, geldige justitiecontacten n.a.v. een misdrijf met een 
wettelijke strafdreiging van 8 jaar of meer

Speciale recidive Nieuwe, geldige justitiecontacten n.a.v. hetzelfde soort misdrijf als 
in de uitgangszaak

* Delicten met een lagere strafdreiging waarvoor wel voorlopige hechtenis kan worden opgelegd, 

 vallen ook in deze categorie.

Het rapport biedt geen verklaring voor het optreden of uitblijven van de 
recidive. Het gaat niet in op de achtergronden en oorzaken ervan, maar 
geeft een cijfermatig overzicht. De volgende vragen komen daarbij aan de 
orde:
– de prevalentie van recidive; welk deel van de (sub)groep heeft gerecidi-

veerd?
– de snelheid waarmee men recidiveerde; op welk moment vond de 

recidive plaats?
– de frequentie van de recidive; hoeveel nieuwe justitiecontacten heeft de 

recidivist na de uitgangszaak opgebouwd?
– de aard en ernst van de recidivedelicten; welk type delict werd gepleegd 

en hoe werd de nieuwe strafzaak afgedaan?
– de omvang van de recidive; hoe omvangrijk is de totale recidive in de 

(sub)groep?
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11Samenvatting

Factoren die samenhangen met het vóórkomen van recidive
Er is een duidelijke samenhang tussen achtergrondkenmerken als sekse, 
leeftijd en de omvang van het strafrechtelijke verleden en de kans op 
recidive. Vrouwelijke daders recidiveren minder dan mannelijke. Dit geldt 
zowel voor volwassen als voor jeugdige daders. Jongere daders hebben 
over het algemeen een grotere kans op nieuwe justitiecontacten dan 
oudere. Hoe jonger men is ten tijde van de (eerste) strafzaak, hoe groter 
het risico dat men nadien opnieuw voor het plegen van een misdrijf wordt 
vervolgd. Daders geboren op de Nederlandse Antillen of Aruba, Marokko 
en Suriname laten de hoogste recidivepercentages zien. De belangri-
jkste voorspeller is echter de omvang van het strafrechtelijke verleden. 
Personen die nog niet eerder in aanraking kwamen met Justitie en van wie 
de uitgangszaak dus het eerste contact vormde, hebben de laagste kans 
om te recidiveren. De kans op recidive neemt toe naarmate het aantal 
eerdere justitiecontacten groter is. Van alle volwassenen met vijf tot tien 
eerdere strafzaken heeft na zeven jaar meer dan 70% een nieuw justitie-
contact. Bij jeugdige daders met meer dan tien eerdere contacten heeft na 
vier jaar iedereen gerecidiveerd. Het gaat hier echter om een vrij kleine 
groep (n=56).
De kans op algemene recidive verschilt per type delict. De kans is het grootst 
na een vermogensdelict met geweld en het laagst na een zeden-, verkeers-, 
of Opiumwetdelict. De speciale recidive, waarbij het nieuw gepleegde delict 
van hetzelfde type is als bij de uitgangszaak, is het hoogst onder plegers van 
vermogensdelicten zonder geweld, daders van agressiedelicten en volwas-
sen verkeersdelinquenten.

Recidive na sancties voor volwassenen
Het percentage volwassen daders dat opnieuw met justitie in aanraking 
komt, varieert met de sanctie die werd opgelegd. Figuur a geeft de recidi-
vepercentages van de verschillende afdoeningen weer, oplopend in de tijd. 
45% Van alle volwassen daders heeft binnen zeven jaar een nieuw justi-
tiecontact. De recidive is het hoogst onder daders die in 1997 tot een korte 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf werden veroordeeld (75% na zeven jaar) 
en het laagst onder verdachten die een overige transactie kregen aange-
boden (9% na zeven jaar).1 De recidive die volgt op de andere sancties 
ligt daar tussenin. De recidive onder volwassen daders met een taakstraf 
houdt gelijke tred met die volgend op een voorwaardelijke vrijheidsstraf. 
Bij de onvoorwaardelijke gevangenisstraffen lijkt de kans op recidive 
hoger te zijn naarmate de detentie korter duurt. Dit heeft te maken met 
het feit dat kortgestraften vaak ‘veelplegers’ zijn, daders met een zeer hoog 
recidiverisico.

1 De transactie in de vorm van het betalen van een geldsom is in dit onderzoek onder de categorie 
‘geldstraf’ geschaard.
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12 Recidive 1997

Figuur a Prevalentie van algemene recidive onder volwassen daders met 
een strafzaak afgedaan in 1997; uitgesplitst naar type sanctie
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Ook de recidivefrequentie is het hoogst onder degenen die tot een korte 
gevangenisstraf werden veroordeeld. Na zes jaar hebben de recidi-
visten onder de kortgestraften gemiddeld 8,6 nieuwe justitiecontacten 
opgebouwd. In de totale populatie van volwassen daders ligt dit gemid-
delde op 4,1. Hoe hoger het percentage recidivisten na een sanctie is, des 
te groter is ook het gemiddelde aantal nieuwe justitiecontacten per recidi-
vist. Ruim de helft van de nieuwe strafzaken betrof een vermogensdelict 
zonder gebruikmaking van geweld. Iets minder dan de helft eindigde in 
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Circa 7% werd afgedaan met een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf langer dan 6 maanden.

Recidive na sancties voor jeugdigen
De recidive onder jeugdige daders is over het algemeen hoger dan onder 
volwassenen. Na zeven jaar heeft 59% van alle jeugdige daders een of 
meer nieuwe justitiecontacten. De recidive is het hoogst na een onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf: 84% na zeven jaar (zie figuur b). De recidive 
na een leerstraf is hoger dan na een werkstraf. Het aantal jongeren dat 
recidiveert na een voorwaardelijke vrijheidsstraf is opvallend hoog. De 
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13Samenvatting

uitstroomresultaten van de strafrechtelijke maatregelen (overwegend 
de pij-maatregel) komen na zeven jaar op hetzelfde niveau uit, maar de 
eerste jaren zijn de percentages lager. Dit heeft te maken met ‘incapaci-
tatie’: jongeren die worden opgenomen in een justitiële jeugdinrichting 
zijn tijdelijk niet in de gelegenheid om delicten te plegen. Omdat ze zijn 
berekend vanaf het moment van opleggen van de sancties, worden de 
recidivepercentages van de (lange) vrijheidsbenemende sancties in het 
begin van de observatie periode omlaag gedrukt.

Figuur b Prevalentie van algemene recidive onder jeugdige daders met een 
strafzaak afgedaan in 1997; uitgesplitst naar type sanctie
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Ook onder jeugdige daders is de recidivefrequentie na een onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraf het hoogst. Na zes jaar hebben de recidivisten in deze 
sanctiegroep gemiddeld bijna zes nieuwe justitiecontacten opgebouwd. 
Het gemiddelde aantal nieuwe contacten onder alle jeugdige recidivisten 
bedraagt 3,5 na zes jaar, iets lager dan bij volwassenen. In vergelijking 
met volwassen daders is het aandeel agressiedelicten bij jeugdige recidi-
visten groter. In iets minder dan een kwart van de recidivezaken werd een 
geldstraf opgelegd, een kwart eindigde in een werkstraf en een kwart in 
een onvoorwaardelijke vrijheidstraf.
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14 Recidive 1997

De totale omvang van de recidive
Samen geven de recidiveprevalentie en -frequentie een beeld van de totale 
omvang van de recidive in de diverse sanctiegroepen. Figuur c geeft voor 
de gehele groep van volwassen daders aan welke aantallen recidivezaken 
er volgden op de uitgangszaak in 1997. Figuur d doet hetzelfde voor de 
totale groep jeugdige daders. De aantallen zijn uitgesplitst naar de ernst 
van de gepleegde delicten. We maken hierbij onderscheid tussen relatief 
lichte, middelzware en zware delicten.2 De aantallen worden uitgedrukt 
per groep van honderd daders.
De recidiveomvang onder jeugdige daders is iets groter dan onder volwas-
sen daders. Elke groep van honderd jeugdige daders heeft zes jaar na de 
uitgangszaak 194 nieuwe justitiecontacten opgebouwd, elke groep van 
honderd volwassen daders 173. De zeer ernstige recidive – dit zijn delicten 
met een strafdreiging van acht jaar of meer, zoals diefstal met geweld 
en zware mishandeling – maakt het verschil. Deze vorm van recidive 
komt niet vaak voor, maar onder jeugdige daders wel twee keer zo vaak 
als onder volwassenen. Dit geeft nog eens aan dat personen die op jonge 
leeftijd in aanraking komen met justitie een zware groep vormen. Binnen 
de populatie van jeugdige daders zijn het degenen die tot een onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf werden veroordeeld die de meeste recidive voor 
hun rekening nemen. Bij de volwassenen zijn dat meer specifiek degenen 
die een korte gevangenisstraf kregen opgelegd.

Figuur c Omvang van de recidive onder 
volwassen daders met een strafzaak 
afgedaan in 1997; uitgesplitst naar 
ernst van de vervolgde delicten

Figuur d Omvang van de recidive onder 
jeugdige daders met een strafzaak 
afgedaan in 1997; uitgesplitst naar 
ernst van de vervolgde delicten
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Welke sancties zijn effectief?
Na een geldstraf is de recidive beduidend lager dan na een onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf. Betekent dit dat de geldstraf effectiever is in het 

2 Dit onderscheid is gebaseerd op de maximale strafdreiging van de delicten; zie tabel 1.
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15Samenvatting

terugdringen van de recidive? Niet noodzakelijk, want het verschil kan 
ook door andere factoren worden verklaard; tussen de daders in de diverse 
sanctiegroepen bestaan immers aanzienlijke verschillen.
Om de effectiviteit van een strafrechtelijke interventie te bepalen is onder-
zoek nodig waarin de recidive van de respondenten wordt afgezet tegen de 
recidive in een groep die in alle relevante opzichten vergelijkbaar is.3 In dit 
onderzoek kunnen we alleen de invloed van de gemeten instroomverschillen 
corrigeren. Dit gebeurt door het gebruik van een voorspellingsmodel. Met 
behulp van een dergelijk model kan per sanctiegroep een prognose worden 
gedaan van de recidive die men afgaand op de achtergrondkenmerken van 
de daders mag verwachten. Valt de feitelijke recidive lager uit dan voorspeld, 
dan zou dat het effect kunnen zijn van de sanctie.
Zowel bij de sancties voor volwassenen als bij de sancties voor jeugdige 
daders blijken de verschillen tussen de waargenomen en de voorspelde 
recidive over het algemeen niet groot. Bij de volwassenen laten de korte 
onvoorwaardelijke vrijheidstraffen meer recidive zien dan verwacht en de 
langere onvoorwaardelijke vrijheidstraffen juist minder. Ook de transactie 
en het beleidssepot blijken het beter te doen dan verwacht. Onduidelijk 
blijft waardoor deze verschillen worden veroorzaakt. Het zou kunnen 
dat de korte onvoorwaardelijke vrijheidstraffen minder effectief zijn in 
het voorkomen van recidive, maar waarschijnlijker is dat dit resultaat 
het gevolg is van niet-gemeten verschillen tussen de daders in de diverse 
sanctiegroepen. Bij de jeugdige daders is de waargenomen recidive na een 
onvoorwaardelijke en na een voorwaardelijke vrijheidsstraf hoger dan 
verwacht. De werkstraf, de geldstraf en de beleidssepots doen het daaren-
tegen beter dan voorspeld.

Slot
Harde uitspraken over de effectiviteit van de strafrechtelijke interventies 
levert dit onderzoek niet op. Wel is een overzicht gegeven van de recidive 
die volgt op de straffen en maatregelen die in Nederland worden opgelegd. 
Onderzoek op deze schaal is alleen mogelijk als gebruik kan worden 
gemaakt van bestaande informatievoorzieningen met gedigitaliseerde 
gegevens. In dit geval is gebruikgemaakt van gegevens uit de OBJD. Naast 
de dadergroepen die in dit rapport centraal staan, verricht het WODC 
ook metingen onder ex-gedetineerden, ex-pupillen van justitiële jeugdin-
richtingen en personen waarvan de tbs-maatregel is beëindigd. Met de 
Recidivemonitor leert Justitie de uitstroomresultaten van alle strafrech-
telijke interventies kennen. Via aanvullend onderzoek met een meer 
gedetailleerd design krijgt men scherper in beeld welke sancties voor 
welke daders onder welke omstandigheden de meeste kans van slagen 
hebben.

3 De beste manier om dit bereiken is via een random toewijzing van kandidaten aan onderzoeks-  en 
controlegroep. Zie Wartna (2005) voor een handleiding voor de evaluatie van interventies speciaal 
gericht op het terugdringen van de recidive.
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Welke recidive volgt er op de sancties die in Nederland worden opgelegd? 
Het Nederlandse strafrecht kent een uitgebreid pakket aan straffen en 
maatregelen, maar we weten eigenlijk niet goed welke uitstroomre-
sultaten deze te zien geven. Het laatste grootschalige onderzoek op dit 
terrein dateert van het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw. 
Sindsdien is er wel het nodige onderzoek verricht, maar vrijwel uitsluitend 
op kleine schaal en alleen naar de uitkomsten van specifieke interven-
ties.4 De mogelijkheid ontbreekt om de uitstroomresultaten van recent 
opgelegde straffen en maatregelen onderling te vergelijken.

Recidive, of liever: het uitblijven daarvan, is niet de enige graad-
meter van het succes van strafrechtelijke interventies. Naast speciale 
preventie worden met de interventies ook minder makkelijk meetbare 
doelen gediend, zoals vergelding en het herstel van de rechtsorde. Het 
effect van de straf op het gedrag van de betrokken daders werkt echter 
dóór: het beïnvloedt de omvang van de toekomstige criminaliteit. In de 
kabinetsnota Naar een veiliger samenleving wordt geconstateerd dat veel 
criminaliteit wordt gepleegd door recidivisten (Kamerstukken II, 2003). 
Waar mogelijk moet via gerichte strafrechtelijke interventies de kans op 
herhalingscriminaliteit worden verkleind. Maar dan moet eerst duidelijk 
zijn hoe hoog de recidive is.

Uitstroomresultaten van strafrechtelijke interventies kunnen met 
behulp van de Recidivemonitor in kaart worden gebracht. De WODC-
Recidivemonitor is een doorlopend onderzoeksproject waarin 
gestandaardiseerde metingen worden verricht onder uiteenlopende 
dadergroepen. De ruwe gegevens voor de metingen worden onttrokken 
aan de onderzoeks- en beleidsdatabase justitiële documentatie (OBJD). 
De OBJD is een geanonimiseerde versie van het justitiële documentatie-
systeem (JDS), dat de afdoeningen registreert van de justitiecontacten 
van personen die in Nederland werden verdacht van het plegen van een 
strafbaar feit.

De OBJD maakt het mogelijk om op grote schaal onderzoek te doen 
naar het verloop van criminele carrières. Op basis van gegevens uit dit 
bestand is eerder een studie verschenen over ‘veelplegers’ (Wartna en 
Tollenaar, 2004). Voorts zijn metingen verricht onder grote groepen ex-
gedetineerden (Wartna, Tollenaar en Essers, 2005), pupillen van justitiële 
jeugdinrichtingen (Wartna, El Harbachi en Van der Laan, 2005) en ex-tbs-
gestelden (Wartna, El Harbachi en Van der Knaap, 2005). In dit rapport 
zal worden ingegaan op de recidive die volgt op de sancties die in 1997 
zijn opgelegd. Bij dit onderzoek zijn in totaal ruim 130 duizend volwassen 
daders en ruim 15 duizend strafrechtelijk minderjarige daders betrokken. 

Inleiding1

4 Zie Wartna (1999) voor een overzicht van het recidiveonderzoek dat in Nederland is uitgevoerd.
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18 Recidive 1997

Per sanctie is nagegaan welk deel van de volwassenen en welk deel van de 
jeugdigen na de oplegging van de sancties in 1997 opnieuw in aanraking 
is gekomen met justitie.

Het rapport geeft een beschrijving van de recidive, het biedt geen verkla-
ring voor het optreden ervan. Het gaat niet in op de achtergronden en 
oorzaken van de voortzetting van de criminele carrières of het regelover-
tredende gedrag dat daaraan ten grondslag ligt. Wel zullen we – via het 
inzetten van een voorspellingsmodel – een poging wagen de invloed van 
de verschillende sancties op het recidiveniveau te bepalen. We gaan dus 
op zoek naar de effecten van de strafrechtelijke interventies, ook al is dat 
binnen de opzet van dit populatieonderzoek slechts beperkt mogelijk. 
Harde bewijzen voor de effectiviteit van een sanctie verkrijgt men alleen 
via onderzoek waarin wordt gewerkt met een zorgvuldig samengestelde 
controlegroep.

In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek is 
uitgevoerd. In hoofdstuk 3 laten we zien hoe de kans op recidive na de 
uitgangszaak in 1997 samenhangt met een aantal dader- en delictken-
merken. Hoofdstuk 4 behandelt de uitstroomresultaten van de sancties 
voor volwassenen en in hoofdstuk 5 wordt de recidive die volgt op de 
sancties voor jeugdigen in beeld gebracht. In hoofdstuk 6 ten slotte, 
worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek kort samengevat en 
besproken.
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In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de opzet van de recidivemeting. 
Voor een meer uitgebreide beschrijving van de methoden en technieken 
die in het kader van de WODC-Recidivemonitor worden gebruikt, wordt 
verwezen naar bijlage 2.

2.1 Selectie van de onderzoeksgroepen

Het onderzoek is in zekere zin een herhaling van de studie van Van der 
Werff (1986). Van der Werff trok een steekproef uit alle verdachten die in 
1977 een strafzaak hadden, ging na hoe die strafzaak was afgedaan en 
berekende per type afdoening het percentage personen dat binnen een 
periode van zes jaar opnieuw met Justitie in aanraking kwam. Wij doen in 
feite hetzelfde voor de strafzaken uit het jaar 1997. Een belangrijk verschil 
is dat we ons niet hoeven te beperken tot een steekproef, maar de recidive 
voor de totale populatie van verdachten kunnen berekenen. Sinds 1977 
is er op het gebied van de strafrechttoepassing natuurlijk veel veranderd. 
De taakstraf heeft zijn intrede gedaan als zelfstandige hoofdstraf, het 
jeugdstrafrecht kent inmiddels nieuwe sancties en ook de invulling van 
bestaande straffen en maatregelen voor volwassenen heeft de nodige 
wijzigingen ondergaan. Van een directe vergelijking met de percentages 
vastgesteld door Van der Werff kan daarom geen sprake zijn.

De tabellen 1a en 1b geven een overzicht van de sanctiegroepen die in 
dit onderzoek worden gevolgd. Omdat het jeugdstrafrecht een eigen 
grondslag heeft en andere straffen en maatregelen kent, worden de 
uitstroomresultaten van de sancties voor volwassen (tabel 1a) en voor 
jeugdigen (tabel 1b) in dit rapport apart behandeld. Zowel bij de meer-
derjarigen als de minderjarigen gaat het om personen die in 1997 werden 
vervolgd. Strafzaken die eindigden in een vrijspraak of een technisch 
sepot zijn niet in de tabellen opgenomen.5 De overige afdoeningen, de 
transacties en beleidssepots van het Openbaar Ministerie (OM) en de 
straffen en maatregelen opgelegd door de (kinder)rechter, zijn verdeeld in 
een aantal hoofdcategorieën die elk op hun beurt een fijnere onderverde-
ling kennen.6

Bij de volwassen daders komt de geldstraf het vaakst voor. Dit blijkt uit 
tabel 1a. In 58,5% van de in dit onderzoek opgenomen strafzaken werd 

Methode van onderzoek

5 Zaken die eindigden in een ‘voeging’ staan in de tabel onder de afdoening van de zaak waarbij 
zij werden gevoegd. Als er sprake was van een combinatie van strafonderdelen uit verschillende 
hoofdcategorieën, is de persoon ingedeeld in de zwaarste categorie. Per verdachte gaat het om de 
eerste zaak die in 1997 is afgedaan. Een persoon kan slechts in één sanctiegroep voorkomen; de tabel 
geeft dus niet alle afdoeningen van 1997 weer. 

6 Transacties en beleidssepots zijn formeel geen ‘straffen’ of ‘sancties’. Om praktische redenen zullen we 
ze in dit rapport toch zo noemen. Omdat we ons beperken tot niet-technische afdoeningen spreken we 
in dit rapport bovendien van ‘daders’ en niet van ‘verdachten’. 

2
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20 Recidive 1997

een voorwaardelijke of een onvoorwaardelijke boete opgelegd, of kwam 
een transactie tot stand in de vorm van het betalen van een geldsom. 
Het aantal volwassenen in de onderzoeksgroep dat in 1997 een taakstraf 
kreeg, bedraagt ruim 13 duizend. Een klein deel van deze strafzaken 
werd afgedaan door de officier van justitie. In deze gevallen vond de 
taakstraf plaats in het kader van een transactie of als voorwaarde van een 
beleidssepot. De voorwaardelijke vrijheidsstraf kent twee modaliteiten: 
met of zonder bijzondere voorwaarden. De voorwaardelijke vrijheidsstraf 
zonder bijzondere voorwaarden komt afgaand op de frequenties in de 
tabel het vaakst voor: ruim 10 duizend personen kregen te maken met 
deze straf. Ruim 15 duizend personen werden (voor hun eerste zaak) 

Tabel 1a Omvang van verschillende sanctiegroepen; volwassen daders met 
minstens één strafzaak afgedaan in 1997

Aantal Percentage

Onvoorwaardelijke vrijheidsstraf > 6maanden 4.283 3,28
waarvan: > 12 maanden 2.644 2,02

> 6 en <_ 12 maanden 1.639 1,25

Onvoorwaardelijke vrijheidsstraf <_ 6maanden 10.767 8,24
waarvan: > 3 en <_ 6 maanden 1.964 1,50

<_ 3 maanden 8.803 6,74

Taakstraf 13.262 10,15
waarvan: taakstraf na vonniswijzing 13.153 10,06

taakstraf ihkv transactie 100 0,08
taakstraf ihkv beleidssepot 9 0,01

Voorwaardelijke vrijheidsstraf 11.083 8,48
waarvan: met bijzondere voorwaarden 806 0,62

zonder bijzondere voorwaarden 10.277 7,86

Geldstraf 76.463 58,50
waarvan: boete geen onvoorwaardelijk deel 2.242 1,72

boete met onvoorwaardelijk deel 32.313 24,72
transactie geldstraf 41.908 32,06

Beleidssepot/szovsm 11.545 8,83
waarvan: beleidssepot 10.683 8,17

szovsm 862 0,66

Transactie overig 1.789 1,37
Vrijheidsbenemende maatregel 247 0,19
Overige afdoeningen 1.260 0,96

Totaal 130.699 100
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21Methode van onderzoek

in 1997 tot een (deels) onvoorwaardelijke vrijheidstraf veroordeeld. We 
zien dat de gevangenisstraf doorgaans niet lang duurde; de meeste niet 
langer dan drie maanden. De hoofdcategorie transactie overig kwam 
niet vaak voor, de categorie beleidssepots/geen straf wel: ruim 10 duizend 
keer.7 Het aantal opgelegde vrijheidsbenemende maatregelen, zoals de 
terbeschikkingstelling en de plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis, is 
veel kleiner. Over de recidive na afloop van de tbs-maatregel is een apart 
rapport verschenen (Wartna, El Harbachi, Van der Knaap, 2005). Van deze 
categorie zullen hier geen recidivepercentages worden berekend. Ook de 
categorie overige afdoeningen blijft in dit onderzoek buiten beschouwing. 
Het gaat om een zeer heterogene groep van technische uitspraken en 
bijkomende straffen of maatregelen. De recidive die volgde op de andere 
sancties wordt wel beschreven.8

Tabel 1b laat zien hoe de uitgangsdelicten van de minderjarige daders 
werden afgedaan.9 Het belangrijkste verschil met de volwassenen is dat 
dezen veel vaker een vrijheidsstraf of een geldstraf kregen opgelegd, terwijl 
bij minderjarigen vaker een taakstraf of een beleidssepot volgde. De indeling 
van de jeugdsancties wijkt in een aantal opzichten af van de indeling van 
sancties voor volwassenen. Omdat de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen 
voor jeugdigen over het algemeen korter duren dan voor volwassenen, 
worden nu andere subcategorieën onderscheiden: 1 maand of korter, 
1 tot 3 maanden, 3 tot 6 maanden en langer dan 6 maanden. Tevens wordt 
bij de jeugdigen binnen de taakstraffen een onderscheid gemaakt tussen 
werkstraffen en leerstraffen. Bij de volwassenen is dit niet gedaan, omdat in 
1997 nog maar weinig leerstraffen aan volwassenen werden opgelegd.
Bijna de helft van de uitgangsdelicten van de minderjarigen werd 
afgedaan met een taakstraf. Meestal was dit een werkstraf, in één op 
de zes gevallen een leerstraf. Circa 20% van de uitgangsdelicten werd 
afgedaan met een geldstraf. Dit was veelal een transactie aangeboden 
door de officier van justitie, in een kwart van de gevallen ging het om 
een boete opgelegd door de rechter. Op nog eens 20% van de uitgangsza-
ken uit 1997 volgde een beleidssepot of verklaarde de rechter een jongere 
schuldig zonder hem of haar een straf of maatregel op te leggen (szovsm).
Vrijheidsstraffen, onvoorwaardelijke of voorwaardelijk, kwamen 
aanzienlijk minder vaak voor. In slechts 4,5% van de gevallen werd een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd. Het percentage voorwaarde-
lijke vrijheidsstraffen is bijna 6%. In 4% van de gevallen werd het 

7 In dit onderzoek gaat het om de invulling die sancties krijgen, dus kiezen we ervoor de OM-afdoeningen 
niet als aparte hoofdcategorieën te onderscheiden. De transacties in de vorm van een taakstraf zijn bij 
de taakstraffen ingedeeld, de transacties in de vorm van een geldsom bij de afdoening ‘geldstraf’. De 
afdoening ‘geen straf of maatregel’ wordt bij de beleidssepots ingedeeld.

8 Bijlage 4 biedt een overzicht van de afdoeningen die in de OBJD worden bijgehouden.
9 Het gaat om de daders die volgens het Jeugdstrafrecht werden berecht. Enkelen van hen (0,12%) waren 

ten tijde van het delict ouder dan 17 jaar.
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22 Recidive 1997

uitgangsdelict afgedaan met een overige transactie, een vrijheids-
benemende maatregel of een overige afdoening. Deze laatste categorie wordt 
niet meegenomen in het onderzoek, alle andere sanctiegroepen wel.

In tabel 2a worden enkele achtergronden van de volwassen daders 
sanctiegroepen beschreven. Zoals mocht worden verwacht, zijn er grote 
verschillen tussen de diverse sanctiegroepen. Vrouwelijke daders worden 
niet vaak tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf veroordeeld; in de 
groep lang- en kortgestraften is het percentage vrouwen respectievelijk 
5,4 en 9,1%, terwijl in de gehele daderpopulatie uit 1997 dit percentage 

Tabel 1b Omvang van verschillende sanctiegroepen; jeugdige verdachten 
met  minstens één strafzaak in 1997

Aantal Percentage

Onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 688 4,47
waarvan: > 6 maanden 167 1,08

> 3 en <_ 6 maanden 248 1,61
> 1 en <_ 3 maanden 149 0,97
<_ 1 maand 124 0,81

Leerstraf 1.209 7,85

waarvan: leerstraf na vonniswijzing 922 5,99
leerstraf ihkv transactie 287 1,86

Werkstraf 6.230 40,45

waarvan: werkstraf na vonniswijzing 2.557 16,60
werkstraf ihkv transactie 2.851 18,51
taakstraf ihkv een beleidssepot 822 5,34

Voorwaardelijke vrijheidsstraf 921 5,98

waarvan: met bijzondere voorwaarden 351 2,28
zonder bijzondere voorwaarden 570 3,70

Geldstraf 2.824 18,34

waarvan: boete geen onvoorwaardelijk deel 166 1,08
boete met onvoorwaardelijk deel 517 3,36
transactie geldstraf 2.141 13,90

Beleidssepot/szovsm 2.925 18,99

waarvan: beleidssepot 2.767 17,97
szovsm/berisping 158 1,03

Transactie overig 168 1,09
Vrijheidsbenemende maatregel 137 0,89
Overige afdoeningen 298 1,94

Totaal 15.400 100
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23Methode van onderzoek

13,1 bedraagt. Onder de personen met een gevangenisstraf is iets minder 
dan de helft van de daders in Nederland geboren, in de andere sanctie-
groepen is dit percentage veel hoger. Bij de kortgestraften valt op dat er 
relatief veel daders behoren tot de leeftijdsgroep van 30 tot 40 jaar en dat 
het delict waarvoor zij werden veroordeeld in vergelijking met de meeste 
andere sanctiegroepen veel vaker een vermogensdelict was. Vermoedelijk 
herbergt deze groep veel ‘veelplegers’ (cf. Wartna en Tollenaar, 2004). 
Ook taakgestraften hebben relatief vaak een vermogensdelict gepleegd. 

Tabel 2a Kenmerken van de daders uit de diverse sanctiegroepen; volwassen daders met min-
stens één strafzaak afgedaan in 1997
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Sekse         
man 94,6 90,9 85,6 85,4 86,5 82,8 82,7 85,1
vrouw 5,4 9,1 14,4 14,6 13,5 17,2 17,3 13,1

Leeftijd in 1997         
12-17 jaar 0,2 0,4 0,4 0,3 0,0 0,0  0,1
18-24 jaar 31,7 29,5 32,6 29,4 25,4 27,8 33,4 27,2
25-29 jaar 18,3 18,4 15,3 14,3 14,0 13,5 12,3 14,5
30-39 jaar 32,2 35,9 29,2 28,9 27,0 26,9 27,1 28,2
40-49 jaar 12,1 12,4 15,3 16,7 18,3 17,9 15,2 17,0
50 jaar of ouder 5,4 3,3 7,2 10,4 15,2 13,8 12,1 12,4

Delictcategorie uitgangszaak*         
vermogen met geweld 25,0 5,8 3,7 1,5 0,1 0,7 0,1 2,0
vermogen geen geweld 28,4 64,0 51,5 38,0 19,3 32,7 3,9 29,4
agressie 25,4 16,1 21,2 28,9 14,7 34,0 3,7 18,8
zeden 7,9 1,1 3,0 2,0 0,2 2,8  1,3
opium 33,1 11,0 11,0 7,0 1,7 5,5 10,3 5,5
verkeer 1,1 7,1 10,9 21,0 44,0 5,8 0,5 29,9
overig 18,7 13,9 17,6 12,7 21,6 20,8 81,6 20,4

Geboorteland         
Nederland 48,9 49,0 70,3 70,0 73,9 72,9 16,0 69,4
Ned. Antillen en Aruba 6,7 5,7 3,2 3,3 1,9 2,3 0,7 2,6
Suriname 11,5 11,2 7,7 6,4 3,7 4,3 0,7 5,3
overig Europa 8,3 10,7 3,7 6,1 8,3 7,9 56,4 8,5
Marokko 7,5 8,4 4,6 4,5 2,6 3,1 2,0 3,7
Turkije 4,5 3,1 4,1 3,2 3,2 2,7 3,2 3,3
overig elders 12,7 11,9 6,5 6,3 6,4 6,7 21,0 7,3

* De rijpercentages tellen op tot meer dan 100% omdat binnen één zaak meer delicten kunnen voorkomen.
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24 Recidive 1997

Personen die tot een lange gevangenisstraf werden veroordeeld, hebben 
relatief vaak een vermogen-met-geweld-, een zeden- of een opiumwet-
delict gepleegd. In de groep die te maken kreeg met een beleidssepot 
komen verhoudingsgewijs veel agressiedelicten voor. Personen die een 
geldstraf kregen opgelegd pleegden overwegend verkeersmisdrijven.

Tabel 2b geeft de achtergrondkenmerken van de jeugdige daders. Het 
aantal meisjes dat een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf kreeg is – net als 

Tabel 2b Kenmerken van de daders uit de diverse sanctiegroepen; jeugdige daders met minstens 
één strafzaak afgedaan in 1997
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Sekse
jongens 92,6 95,8 87,9 87,1 91,0 89,6 83,9 87,7 87,9
meisjes 7,4 4,2 12,1 12,9 9,0 10,4 16,1 12,3 12,1

Leeftijd in 1997
12 1,5 0,7 2,4 2,0 3,1 1,2 3,3 3,6 2,3
13 2,9 4,4 7,6 10,3 5,6 5,0 8,2 4,8 7,1
14 16,9 9,5 15,4 18,4 13,4 10,2 13,7 11,9 13,9
15 23,5 17,9 21,1 22,1 19,8 15,5 20,1 17,9 19,7
16 29,4 27,4 24,1 25,0 23,6 22,0 21,0 24,4 23,4
17 jaar of ouder 25,7 40,1 29,3 22,2 34,5 46,1 33,8 37,5 33,6

Delictcategorie uitgangszaak*
vermogen met geweld 45,3 39,2 6,5 16,0 14,5 0,5 2,0 0,6 7,6
vermogen geen geweld 40,1 60,9 48,5 38,0 49,7 36,6 38,2 16,7 43,7
agressie 48,2 33,1 44,1 54,9 42,8 31,7 41,8 16,7 41,4
zeden 15,3 4,7 1,4 8,4 8,0 0,1 2,9 3,0 2,7
opium 0,7 5,2 1,4 0,8 2,3 1,9 1,5 8,9 1,8
verkeer 2,2 1,3 1,6 1,0 1,4 9,3 2,2 0,6 3,1
overig 9,5 8,0 7,3 5,7 9,3 18,9 11,2 52,4 10,8

Geboorteland
Nederland 73,0 62,6 85,2 80,5 73,1 82,3 80,1 45,3 81,0
Ned. Antillen & Aruba 2,9 5,0 1,7 3,6 3,4 1,1 2,1 0,0 2,1
Suriname 2,9 4,1 1,7 3,6 3,9 1,3 1,7 0,6 2,0
overig Europa 2,2 3,7 2,4 1,9 3,1 6,2 4,0 29,2 3,8
Marokko 8,0 14,0 4,4 5,4 8,6 2,8 4,9 1,2 5,0
Turkije 1,5 1,8 1,3 1,1 2,0 1,6 1,2 2,5 1,4
overig elders 9,5 8,9 3,2 4,1 6,0 4,7 6,0 21,1 4,8

* De rijpercentages tellen op tot meer dan 100% omdat binnen één zaak meer delicten kunnen voorkomen.
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25Methode van onderzoek

bij de volwassenen – laag. Van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen 
werd 4% opgelegd aan een meisje, terwijl het percentage meisjes in de 
totale daderpopulatie 12% bedraagt. Geldstraffen en onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraffen worden vaker aan oudere kinderen opgelegd en 
leerstraffen vaker aan jongere. In de groep die te maken kreeg met een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel 
komen relatief vaak vermogensdelicten met geweld voor. Leerstraffen 
volgen bij jeugdigen vaak op zeden- of agressiedelicten. De groep daders 
met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf bevat relatief veel jongeren die 
in Marokko zijn geboren en relatief weinig jongeren met Nederland als 
geboorteland. Onder deze laatste groep bevindt zich een onbekend aantal 
‘tweede generatie’-allochtonen.10

Tussen de sanctiegroepen doen zich aanzienlijke verschillen voor, zowel 
bij de jeugdige daders als bij de volwassenen. Dat viel te verwachten, want 
de sancties worden niet willekeurig opgelegd. Een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf wordt aan andere, ‘zwaardere’, daders en als reactie op van 
andersoortige delicten opgelegd dan een boete. Bij de interpretatie van 
de uitstroomresultaten van de straffen en maatregelen moet rekening 
gehouden worden met de verschillen in de achtergronden van de daders 
in de diverse sanctiegroepen. In het volgende hoofdstuk zullen we laten 
zien hoe de hoogte van de recidive samenhangt met grootheden als sekse, 
type delict en geboorteland.

2.2 Operationalisering van het recidivebegrip

Via de OBJD wordt de criminaliteit die het OM te verwerken krijgt, in kaart 
gebracht. Delicten die niet worden opgespoord en vervolgd, blijven buiten 
beeld. Ook het deel van de criminaliteit dat door de kantonrechter wordt 
afgedaan – het gaat dan vooral om verkeersovertredingen – blijft in dit 
onderzoek buiten beschouwing. Voorts gaat het alleen om strafzaken met 
een ‘geldige’ afdoening. Zaken die eindigen in vrijspraak, een technisch 
sepot of een andere technische uitspraak tellen niet mee. Zaken die bij 
een andere zaak worden gevoegd daarentegen wel, evenals transacties en 
beleidssepots.11

10 De OBJD bevat alleen gegevens over het geboorteland en niet over het land van herkomst. Dit betekent 
dat de personen die zelf in Nederland, maar wier ouders elders geboren zijn, niet kunnen worden 
onderscheiden.

11 Zie bijlage 2 voor een volledige opsomming van de strafzaken die worden meegeteld bij het bepalen van 
de recidive.
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26 Recidive 1997

Voor het vaststellen van de recidive worden binnen de Recidivemonitor 
vaste criteria gehanteerd. In tabel 3 worden deze omschreven. Het 
onderscheid tussen de eerste drie – algemene, ernstige en zeer ernstige 
recidive – wordt bepaald door de ernst van de gepleegde delicten. Deze 
wordt uitgedrukt in termen van de maximale duur van de vrijheidsstraf 
die bij deze delicten kan worden opgelegd. De betekenis van het laatste 
criterium – speciale recidive – hangt af van de aard van het uitgangs-
delict, dat is het delict op grond waarvan iemand in de onderzoeksgroep 
is opgenomen. Onder verkeersdelinquenten bijvoorbeeld, is speciale 
recidive een nieuw justitiecontact vanwege een verkeersdelict. Bij zeden-
delinquenten is er sprake van speciale recidive wanneer zij opnieuw 
worden vervolgd voor een zedendelict.

2.3 Welke analyses vinden plaats?

Aan de hand van bovenstaande criteria zal de recidive van jeugdige en 
volwassen daders in de diverse sanctiegroepen worden beschreven. We 
maken daarbij onderscheid naar de volgende facetten:
– de prevalentie van recidive; welk deel van de (sub)groep heeft gerecidi-

veerd?
– de snelheid waarmee men recidiveerde; op welk moment vond de 

recidive plaats?
– de frequentie van de recidive; hoeveel nieuwe justitiecontacten heeft de 

recidivist na de uitgangszaak opgebouwd?
– de aard en ernst van de recidivedelicten; welk type delict werd gepleegd 

en hoe werd de nieuwe strafzaak afgedaan?
– de omvang van de recidive; hoe omvangrijk is de totale recidive in de 

(sub)groep?

Tabel 3 Recidivecriteria binnen de WODC-Recidivemonitor

Criterium Omschrijving

Algemene recidive Alle nieuwe justitiecontacten ongeacht de aard en ernst van 
de gepleegde misdrijven, behalve de strafzaken die eindigen in 
vrijspraak, een technisch sepot of een andere technische uitspraak

Ernstige recidive Nieuwe, geldige justitiecontacten n.a.v. een misdrijf met een 
wettelijke strafdreiging van 4 jaar of meer*

Zeer ernstige 
recidive

Nieuwe, geldige justitiecontacten n.a.v. een misdrijf met een 
wettelijke strafdreiging van 8 jaar of meer

Speciale recidive Nieuwe, geldige justitiecontacten n.a.v. hetzelfde soort misdrijf als 
in de uitgangszaak

* Delicten met een lagere strafdreiging waarvoor wel voorlopige hechtenis kan worden opgelegd, 

 vallen ook in deze categorie. Bijlage 5 bevat een indeling van delicten naar strafdreiging.
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27Methode van onderzoek

In bijlage 2 wordt nader omschreven hoe de verschillende facetten van 
het recidivebegrip worden gemeten. Voor alle facetten geldt dat de reci-
dive wordt beschreven tot het op moment waarop dataverzameling voor 
dit onderzoek werd afgesloten. Deze liep tot en met 31 december 2003. 
Dit betekent dat de observatieperiode, de periode dat de daders uit 1997 
konden worden gevolgd, maximaal zeven jaar heeft geduurd.
De recidive die tijdens deze periode is opgetreden wordt steeds op 
dezelfde wijze gemeten. Hierdoor is het mogelijk de uitstroomresultaten 
van de diverse sancties onderling te vergelijken. De ene afdoening zal 
minder recidive te zien geven dan de ander, maar een lagere recidive wijst 
niet zonder meer op een hogere effectiviteit. Dit komt omdat sancties niet 
aselect worden opgelegd. In tabel 2 hebben we gezien dat personen die 
werden veroordeeld tot een vrijheidsstraf, in tal van opzichten verschillen 
van de daders met een andere sanctie. In de groep die te maken kreeg met 
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf of een jeugddetentie is de kans 
op recidive van te voren al groter dan in enige andere sanctiegroep. Door 
dit soort selectie-effecten is een directe vergelijking van de uitstroomre-
sultaten van de verschillende afdoeningen dus niet op zijn plaats.
Toch willen we proberen het ‘netto-effect’ van de sancties te meten. Dit 
doen we in een aantal stappen. Eerst zullen we in het volgende hoofd-
stuk laten zien hoe de recidive onder volwassen en jeugdige daders 
samenhangt met de achtergrondkenmerken van de daders, de aard van 
het gepleegde delict en de omvang van het strafrechtelijke verleden. 
Vervolgens richten we ons op de volwassenen. In hoofdstuk 4 wordt 
ingegaan op de recidive die volgt op de sancties die in 1997 aan volwas-
senen zijn opgelegd. Zijn de ruwe recidivepercentages eenmaal bekend, 
dan zullen we deze voor een aantal sancties afzetten tegen de recidive 
die mocht worden verwacht indien men de achtergronden van de daders 
die de betreffende sanctie hebben ondergaan in aanmerking neemt. 
Dit gebeurt in paragraaf 4.3. De verwachte recidivepercentages worden 
berekend met behulp van een voorspellingsmodel. Het model corrigeert 
de invloed van de hierboven genoemde selectie-effecten. Het verschil 
tussen de geobserveerde en verwachte recidivepercentages geeft aan of 
een sanctie effectief is geweest in het terugdringen van de recidive. Meer 
dan een aanwijzing is dit echter niet, omdat onzeker is of met het model 
rekening is gehouden met alle denkbare instroomverschillen tussen 
de diverse sanctiegroepen. Er kunnen nog andere factoren zijn die het 
verschil in recidive kunnen verklaren.
In hoofdstuk 5 volgen we dezelfde procedure, maar dan voor de sancties 
die in 1997 aan jeugdigen werden opgelegd. Ook hier presenteren we 
eerst de ruwe resultaten om vervolgens via het inzetten van een voorspel-
lingsmodel te speculeren over de effectiviteit van de onderscheiden 
afdoeningen. In het laatste hoofdstuk volgt een korte slotbeschouwing.
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Voordat wordt ingegaan op de recidive volgend op de oplegging van de 
straffen, laten we zien hoe de recidive samenhangt met persoonsken-
merken als sekse en leeftijd, met het type delict en met de omvang van het 
strafrechtelijke verleden. Grootheden waarop de personen in de diverse 
sanctiegroepen onderlinge verschillen laten zien.

3.1 Persoonskenmerken

In figuur 1 staan voor alle daders uit 1997, dus ook voor de minderjari-
gen, de percentages algemene, ernstige en zeer ernstige recidive vermeld, 
uitgesplitst voor mannen en voor vrouwen. We zien dat het percentage 
recidivisten onder mannelijke daders veel hoger is. Binnen zeven jaar na 
de uitgangszaak is bijna de helft van de groep mannelijke daders opnieuw 
wegens een misdrijf in aanraking gekomen met Justitie. Bij de vrouwelijke 
daders is dat ruim een kwart.12 Ook ernstige recidive komt onder vrouwen 
minder vaak voor en dat geldt des te meer voor de zeer ernstige reci-
dive. Het percentage vrouwen dat binnen zeven jaar na de uitgangszaak 
werd vervolgd voor een misdrijf met een strafdreiging van 8 jaar of meer 
(de ‘zeer ernstige recidive’), is gering: 2,7%, tegen 8,9 bij de mannelijke 
daders.

Factoren die samenhangen met het 
vóórkomen van recidive
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12 De exacte percentages zijn te vinden in bijlage 6. De resultaten van de analyses ten aanzien van de 
jeugdige daders worden opgesomd in bijlage 7.

Figuur 1 Prevalentie van algemene, ernstige en zeer ernstige recidive onder mannelijke 
(n = 130.233) en vrouwelijke (n = 21.528) daders met een strafzaak in 1997
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30 Recidive 1997

Figuur 2 biedt zicht op het verband tussen de leeftijd van de dader en 
de kans op algemene recidive. Figuur 2a toont de rol van de leeftijd ten 
tijde van het uitgangsdelict in 1997, figuur 2b die van de startleeftijd, de 
leeftijd waarop het eerste justitiecontact van de daders plaatsvond. We 
zien dat jongere daders over het algemeen een grotere kans hebben om te 
recidiveren dan oudere. Van alle jeugdige daders had 60% binnen zeven 
jaar een nieuw justitiecontact en van alle daders die al voor hun 18e in 
aanraking kwamen met Justitie, werd 69% binnen zeven jaar opnieuw 
vervolgd. Naarmate de leeftijd of startleeftijd stijgt, neemt de recidivekans 
af. Hoe later men begint, of hoe ouder men is ten tijde van de strafzaak, 
hoe kleiner het risico dat men nadien opnieuw voor het plegen van een 
misdrijf wordt vervolgd.

Figuur 3 richt zich alleen op de minderjarige daders. Figuur 3a toont de 
rol van de leeftijd ten tijde van het uitgangsdelict, figuur 3b die van de 
startleeftijd. De invloed van de leeftijd ten tijde van het uitgangsdelict is 
nu minder duidelijk. De recidivepercentages ontlopen elkaar niet veel: 
ze variëren van 57% na zeven jaar voor jongeren van 17 jaar of ouder tot 
61% voor de 16-jarigen. De invloed van de startleeftijd is duidelijker: hoe 
later de strafrechtelijke carrière begint, hoe kleiner het risico dat men 
na de uitgangszaak in 1997 opnieuw voor het plegen van een misdrijf 
wordt vervolgd. Dit zagen we ook al bij de volwassenen (figuur 2b). Van 
de jeugdigen die op hun twaalfde voor het eerst met justitie in aanraking 
kwamen, heeft binnen zeven jaar driekwart een nieuw justitiecontact. 
Van degenen die op 17-jarige leeftijd begonnen recidiveerde bijna de helft.

2a leeftijd in 1997 2b leeftijd 1e justitiecontact
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Figuur 2 Prevalentie van algemene recidive bij verschillende leeftijdscategorieën; voor de 
leeftijd ten tijde van de strafzaak in 1997 en de leeftijd bij het eerste justitiecontact
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31Factoren die samenhangen met het vóórkomen van recidive

Het verband tussen geboorteland en recidive wordt weergegeven in 
figuur 4; figuur 4a heeft betrekking op de volwassen daders, figuur 4b 
op de minderjarigen. Bij de volwassenen zijn de recidivepercentages het 
hoogst onder daders die zijn geboren op de Nederlandse Antillen of Aruba; 
70% van hen heeft binnen zeven jaar een nieuw justitiecontact. Bij de 
minderjarigen delen de Antillianen/Arubanen de koppositie met daders 
geboren in Marokko. Na zeven jaar heeft bijna 80% van hen gerecidiveerd. 
Daders geboren in Suriname komen in beide figuren op de derde plaats. 
Personen die in Turkije geboren zijn, recidiveren iets vaker dan personen 
met Nederland als geboorteland. De overige geboortelandgroepen scoren 
lager.

De percentages in figuur 4 moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd. 
De OBJD bevat alleen gegevens over het geboorteland en niet over de 
etnische achtergrond van de daders. De tweede generatie allochtonen, 
personen die zelf in Nederland geboren zijn maar wier ouders uit het 
buitenland afkomstig zijn, kunnen niet worden onderscheiden van 
autochtone Nederlanders. Bovendien zijn bij deze analyses alleen de 
justitiecontacten opgenomen die in Nederland hebben plaatsgevonden. 
De categorieën ‘overige’ bevatten vermoedelijk relatief veel personen die 
na de uitgangszaak in het buitenland verbleven. Vandaar wellicht dat de 
recidive bij deze daders zo laag uitvalt.

Figuur 3 Prevalentie van algemene recidive van minderjarige daders bij verschillende leeftijds-
categorieën; voor de leeftijd ten tijde van de strafzaak in 1997 en de leeftijd bij het 
eerste justitiecontact
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32 Recidive 1997

3.2 Het type delict

De hoogte van de recidive varieert met het type delict. Figuur 5 geeft 
de percentages algemene recidive na verschillende soorten misdrijven; 
figuur 5a voor de volwassen en figuur 5b voor de minderjarige daders. 
Bij de volwassen daders zijn de percentages het hoogst na vermogen 
met geweld. Dit delict komt – relatief gesproken – niet vaak voor, maar 
als het voorkomt, is de kans op recidive erg groot. Driekwart van deze 
daders heeft binnen zeven jaar een nieuw justitiecontact. Onder jeugdige 
daders is de kans op recidive ook het grootst na een vermogensdelict met 
geweld: 77% is binnen zeven jaar opnieuw vervolgd. In vergelijking met 
de volwassenen komt dit delict onder minderjarige daders heel vaak voor. 
Bij de andere delicttypen is de recidivekans beduidend lager. De kans dat 
minderjarigen weer in de fout gaan, is het kleinst bij Opiumwet-delicten, 
bij volwassenen na zedenmisdrijven.

In figuur 6 hebben we per type delict de percentages algemene en speciale 
recidive tegen elkaar afgezet; links in de figuur voor volwassen daders, 
rechts voor minderjarigen. Onder speciale recidive wordt verstaan: 
nieuwe justitiecontacten naar aanleiding van hetzelfde soort delict als in 
de uitgangszaak. Met uitzondering van de verkeers- en zedendelicten is 
de verhouding tussen de algemene en de speciale recidive bij jeugdigen 
en volwassenen daders ongeveer dezelfde. Bij plegers van vermogens-
delicten met gebruikmaking van geweld en bij (jeugdige) plegers van 
zedendelicten zien we dat de speciale recidive een betrekkelijk gering 
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Figuur 4 Prevalentie van algemene recidive onder volwassen en jeugdige daders met een 
strafzaak afgedaan in 1997; naar geboorteland
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33Factoren die samenhangen met het vóórkomen van recidive

deel uitmaakt van de recidive in het algemeen. Kennelijk zijn deze daders 
doorgaans geen specialisten.13 Bij volwassen en jeugdige plegers van 
agressiedelicten en vermogensdelicten zonder geweld en bij volwassen 
verkeersdelinquenten is het aandeel speciale recidive het grootst; 60-77% 
van de nieuwe strafzaken van deze dadergroepen handelt om hetzelfde 
soort delict als bij de uitgangszaak.

3.3 Het strafrechtelijke verleden

Figuur 7 laat zien hoe belangrijk het aantal eerdere justitiecontacten 
is voor het schatten van de recidivekans. Personen die nog niet eerder 
in aanraking kwamen met Justitie en van wie de uitgangszaak dus het 
eerste contact vormde, hebben de laagste kans om te recidiveren. Van 
de volwassen first offenders is zeven jaar na de uitgangszaak ruim een 
vijfde opnieuw vervolgd, bij de minderjarigen is dit de helft. De kans op 
recidive neemt toe naarmate het strafrechtelijke verleden omvangrijker 
is.14 Van alle volwassenen met vijf tot tien eerdere strafzaken heeft meer 
dan 70% binnen zeven jaar een nieuwe zaak. Van alle volwassenen die 
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Figuur 5 Prevalentie van algemene recidive onder volwassen en jeugdige daders met een 
strafzaak afgedaan in 1997; naar type delict

13 Om de mate van specialisering vast te stellen dient men rekening te houden met de base rates, de 
gemiddelde frequenties waarmee de verschillende delicttypen voorkomen. Fiselier en Smits (1991) 
gebruiken overgangmatrices om bij recidive de kans op eenzelfde soort delict te bestuderen.

14 Uit nadere analyses blijkt dat dit verband curvilineair van aard is. Bij een stijgend aantal eerdere 
justitiecontacten neemt de kans op recidive toe, maar de toename neemt steeds verder af. Hetzelfde 
resultaat treffen we aan bij soortgelijk onderzoek uit Engeland (Lloyd, Mair en Hough, 1994). 

WODC_227_Boek.indb   5WODC_227_Boek.indb   5 14-6-2005   14:47:5714-6-2005   14:47:57



34 Recidive 1997

Figuur 6 Prevalentie van algemene en speciale recidive onder volwassen en jeugdige daders 
met een strafzaak afgedaan in 1997; naar type delict*
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35Factoren die samenhangen met het vóórkomen van recidive

*  De percentages algemene recidive kunnen licht afwijken van die in figuur 5. Daar werd binnen elke zaak uitgegaan van het 

zwaarst bedreigde delict. Bij de huidige analyse is per zaak bekeken of er sprake was van enig delict van een bepaald type.
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36 Recidive 1997

al meer dan tien keer werden vervolgd, zien we op termijn bijna 90% bij 
Justitie terug. Bij de minderjarigen is de kans op recidive bij elke omvang 
van het strafrechtelijke verleden groter dan bij de volwassenen. Van de 
groep jeugdige daders met meer dan tien eerdere justitiecontacten heeft 
na vier jaar iedereen gerecidiveerd! Het gaat maar om een kleine groep 
(n=56), het resultaat is wellicht niet stabiel. Maar het geeft wel aan wat de 
prognose is als een iemand op jeugdige leeftijd al zo vaak met justitie in 
aanraking is gekomen.
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Figuur 7 Prevalentie van algemene recidive onder volwassen en jeugdige daders met een 
strafzaak afgedaan in 1997; naar aantal eerdere strafzaken
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Sancties voor volwassenen4

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de uitstroomresultaten van de 
sancties voor volwassenen. We gaan eerst in op de prevalentie van reci-
dive (4.1) en behandelen vervolgens de overige facetten van het begrip 
(4.2). In 4.3 wordt de recidive in de diverse sanctiegroepen afgezet tegen 
de recidive die van de betreffende daders mocht worden verwacht. Langs 
deze weg komen we de mogelijke effecten van de sancties op het spoor.

4.1 De prevalentie van recidive

In deze paragraaf wordt per afdoening nagegaan welk percentage van de 
volwassen daders in de periode na de uitgangszaak in 1997 opnieuw met 
Justitie in aanraking is gekomen. We beginnen met een overzicht van de 
belangrijkste hoofdcategorieën (4.1.1). Daarna splitsen we de sancties 
verder uit naar hoogte, duur en modaliteit van de straf (4.1.2).

4.1.1 Uitstroomresultaten van de belangrijkste sancties

Figuur 8 geeft de recidivepercentages weer behorend bij zeven hoofdcate-
gorieën van sancties: de korte gevangenisstraf, de lange gevangenisstraf, 
de taakstraf, de voorwaardelijke vrijheidsstraf, de geldstraf, de overige 
transacties en de beleidssepots (zie 2.1). De recidive die volgt op de 
korte gevangenisstraf is verreweg het grootst. Driekwart van de daders 
die werden veroordeeld tot een gevangenisstraf korter of gelijk aan zes 
maanden, heeft binnen zeven jaar een nieuw justitiecontact. De meeste 
van hen wachten niet lang met het voortzetten van hun strafrechtelijke 
carrière. De helft van de groep is al na één jaar opnieuw vervolgd. Na het 
eerste jaar neemt de aanwas van nieuwe recidivisten geleidelijk af. Maar 
aan het eind van de observatieperiode is het eind van de groei nog niet 
bereikt. Voor alle sancties geldt dat de curven niet volledig zijn afgevlakt. 
Na het zevende jaar mogen we mogen dus nog meer recidive verwachten.
De recidivepercentages van de overige afdoeningen liggen aanmerkelijk 
lager dan die van de korte gevangenisstraf.15 Het laagst is de recidive na 
een ‘overige transactie’; na zeven jaar is 9% opnieuw vervolgd. De reci-
dive na een taakstraf is een fractie lager dan de recidive volgend op een 
voorwaardelijke vrijheidsstraf. De recidive na een geldstraf is vrij laag. Dit 
houdt verband met het feit dat in deze sanctiegroep ook veel transacties 
in de vorm van het betalen van een geldsom zijn opgenomen. De beleids-
sepots geven een betrekkelijk hoog recidiveniveau te zien. Een deel van 
deze afdoening (13%) wordt opgelegd vanwege een ‘recente bestraffing’. 

15 Wat betreft de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen komen de resultaten redelijk overeen met wat Van 
der Werff 20 jaar geleden vond. Bij Van der Werff bedroeg het percentage algemene recidive in deze 
groep na zes jaar 71%, in ons onderzoek is dit 68%. De vergelijking gaat echter niet helemaal op, want 
Van der Werff telde de recidivezaken die eindigden in een beleidssepot of een transactie niet mee. 
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38 Recidive 1997

Deze sepotgrond komt alleen voor bij daders die eerder al actief waren. 
Vandaar wellicht de relatief hoge recidivepercentages bij de beleidssepots.

4.1.2 De hoogte, duur en modaliteit van de straf

De afdoeningen uit de vorige paragraaf kunnen verder worden opgesplitst 
naar hoogte, duur en modaliteit van de straf. Figuur 9 geeft de resultaten 
te zien voor vier duurcategorieën van de onvoorwaardelijke gevange-
nisstraf. We zien dat de recidivepercentages lager zijn naarmate de straf 
langer duurt. Aan het begin van de observatieperiode zijn de verschillen 
groter dan aan het eind. Omdat de recidive is gemeten vanaf de oplegging 
van de gevangenisstraffen en de periode van detentie dus is inbegrepen, 
zou dit het effect kunnen zijn van ‘incapacitatie’. Zolang men vastzit, is er 
geen gelegenheid om nieuwe delicten te plegen en is de kans op nieuwe 
justitiecontacten dus nihil. Bij lange detenties is dit effect uiteraard groter 
dan bij kortere. Vandaar dat de recidivepercentages behorend bij een 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf van meer dan één jaar in het begin 
van de observatieperiode meer achterblijven op het niveau van de korte 
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Figuur 8 Prevalentie van algemene recidive onder volwassen daders met 
een strafzaak afgedaan in 1997; uitgesplitst naar type sanctie
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39Sancties voor volwassenen

vrijheidsstraf dan aan het eind. In het rapport Door na de gevangenis 
wordt uitvoeriger stilgestaan bij het incapacitatie-effect van onvoor-
waardelijke vrijheidsstraffen, de reductie van de criminaliteit als gevolg 
van het insluiten van mogelijke daders (Wartna, Tollenaar en Essers, 
2005).

De taakstraf voor volwassenen komt tegenwoordig in verschillende 
varianten voor. Er zijn werk- en leerstraffen, de straf kan worden opgelegd 
door de rechter of door het OM en sinds 2000 kan de duur van de straf 
oplopen tot maximaal 480 uur (Ministerie van Justitie, 2000). Figuur 10 
geeft een beeld van de recidive die volgt op de oplegging van de varianten 
van de taakstraf die in 1997 bestonden. Er wordt alleen onderscheid 
gemaakt naar duur en instantie. Van leerstraffen voor volwassenen was 
in dat jaar nog nauwelijks sprake, de OBJD meldt in 1997 slechts enkele 
tientallen gevallen.

Figuur 9 Prevalentie van algemene recidive onder volwassen daders 
met een strafzaak afgedaan in 1997 met een gevangenisstraf; 
uitgesplitst naar duur van het onvoorwaardelijke deel
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40 Recidive 1997

Uit de figuur blijkt dat de taakstraffen die door de rechter worden 
opgelegd (ZM), de hoogste recidive te zien geven. Na zeven jaar is meer 
dan de helft van deze daders gerecidiveerd. Bij de OM-taakstraffen liggen 
de percentages beduidend lager. Opmerkelijk is dat zowel bij de OM- als 
bij de rechtbankvarianten de korte taakstraf de hoogste recidive tot gevolg 
heeft.16 

Een voorwaardelijke vrijheidsstraf mag maximaal 1 jaar duren. Deze 
straf kan worden opgelegd in combinatie met het stellen van bijzondere 
voorwaarden, zoals het betalen van een schadevergoeding, een opname in 
een inrichting of het verplicht ondergaan van reclasseringstoezicht (Ten 
Berge, 2002). De kans op recidive na een voorwaardelijke vrijheidsstraf 
met bijzondere voorwaarden is over het algemeen groter dan na een 
voorwaardelijke vrijheidsstraf zonder bijzondere voorwaarden. Dat blijkt 
uit figuur 11. We zien ook dat bij de voorwaardelijke vrijheidsstraffen 
zonder bijzondere voorwaarden de recidive lager is als de straf langer dan 

0

10

20

30

40

50

60

70

observatieperiode in jaren

pe
rc

en
ta

ge
 r

ec
id

iv
is

te
n

ZM ≤ 40 uur (n=2.556)
ZM 41 ≤ 140 uur (n=7.632)
ZM 141 ≤ 280 uur (n=2.960)
OM ≤ 40 uur (n=41)
OM 41 ≤ 140 uur (n=49)
totaal taakstraf  

 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7

Figuur 10 Prevalentie van algemene recidive onder volwassen daders met 
een strafzaak afgedaan in 1997 met een taakstraf; uitgesplitst 
naar modaliteit en duur

16 In verband met het geringe aantal zijn werkstraffen in het kader van een beleidssepot buiten 
beschouwing gelaten. 
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41Sancties voor volwassenen

zes maanden duurt. Bij de voorwaardelijke vrijheidsstraffen met bijzondere 
voorwaarden bestaat dit verschil niet.17

Een geldstraf kan worden opgelegd door de rechter (in de vorm van een 
boete) of door het OM. In het laatste geval is er sprake van het betalen van 
een geldsom in het kader van een transactie. De hoogte van de geldstraf 
varieert. Het minimum bedraagt € 2, het maximum € 450.000 (Ten Berge, 
2002). Figuur 12 geeft voor een aantal categorieën de uitkomsten te zien 
van de OM- en de ZM-variant van de geldstraf.
Op geldsomtransacties volgt minder recidive dan op de boete opgelegd door 
de rechter, maar dat komt omdat de rechter over het algemeen de meer 
ernstige zaken onder ogen krijgt. Binnen de OM-variant van de geldstraf zijn 
de verschillen vrij groot. De laagste categorie laat de minste recidive zien. Bij de 
boetes zijn de verschillen tussen de diverse categorieën minder duidelijk. De 
hoogste en laagste categorie leveren op termijn ongeveer evenveel recidive op.

Figuur 11 Prevalentie van algemene recidive onder volwassen daders met 
een strafzaak afgedaan in 1997 met een geheel voorwaardelijke 
vrijheidsstraf; uitgesplitst naar modaliteit en duur
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17 We moeten hier voorzichtig zijn, want het aantal voorwaardelijke vrijheidsstraffen langer dan zes 
maanden is gering. Dit maakt het beeld van de resultaten mogelijk instabiel.
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42 Recidive 1997

Figuur 13 ten slotte laat zien welke recidive volgt op een aantal van de 
meest voorkomende vormen van een beleidssepot. In paragraaf 4.1.1 bleek 
dat na zeven jaar 38% van de personen uit deze sanctiegroep een of meer 
keren opnieuw was vervolgd. Nu blijkt dat binnen deze groep de recidive 
na een beleidssepot wegens een recente bestraffing uitzonderlijk hoog is 
(na één jaar 65% en na zeven jaar 86). Bij de overige sepotgronden is de 
recidive veel lager. Het sepot ‘recente bestraffing’ wordt vaak gebruikt bij 
‘veelplegers’, daders met een zeer hoog recidiverisco.

4.2 Overige facetten van recidive

Naast de vraag óf de daders opnieuw in de fout zijn gegaan, is het ook van 
belang de hoeveelheid recidive vast te stellen. In deze paragraaf gaan we 
achtereenvolgens in op het aantal nieuwe contacten (4.2.1), de aard en 
ernst van de recidivedelicten (4.2.2) en de totale omvang van de recidive 
in de verschillende sanctiegroepen (4.2.3).

4.2.1 Frequentie van de recidive

Als er sprake is van recidive, hoeveel nieuwe justitiecontacten zijn er 
dan? In tabel 4 staan voor de hoofdcategorieën van de sancties de gemid-

Figuur 12 Prevalentie van algemene recidive onder volwassen daders met 
een strafzaak afgedaan in 1997 met een geldstraf; uitgesplitst 
naar modaliteit en hoogte
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43Sancties voor volwassenen

delde aantallen vermeld, cumulatief in de tijd.18 De jaargemiddelden zijn 
berekend over de personen die tot op dat moment hadden gerecidiveerd. 
We zien dat onder de recidivisten degenen die tot een korte gevange-
nisstraf werden veroordeeld in de periode daarna het meest actief waren. 
Na zes jaar hebben zij gemiddeld 8,6 nieuwe justitiecontacten, na één jaar 
zijn dat er bijna drie.

Het beeld van de recidivefrequentie lijkt sterk op dat van de prevalentie 
(zie figuur 8). Ook nu scoren de onvoorwaardelijke gevangenisstraffen 
het hoogst. De waarden van de taakstraffen en de voorwaardelijke 
vrijheidstraffen ontlopen elkaar nauwelijks. Alleen voor de beleidssepots 
en de overige transacties gaat de gelijkenis niet op. Bij deze afdoeningen 

Figuur 13 Prevalentie van algemene recidive onder volwassen daders met 
een strafzaak afgedaan in 1997 met een beleidssepot; uitgesplitst 
naar de belangrijkste sepotgronden
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18  In bijlage 6 zijn van alle afdoeningen ook de frequenties van de ernstige en zeer ernstige recidive te 
vinden. Bij het meten van de recidivefrequentie hebben we de observatietermijn voor alle personen tot 
6 jaar beperkt, zodat iedereen even lang in de gelegenheid was om recidivecontacten op te bouwen.
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is de recidivefrequentie hoger dan men op grond van de rangorde in de 
prevalentie van recidive zou verwachten. Na één jaar hebben de recidi-
visten onder degenen die in 1997 te maken kregen met een beleidssepot al 
gemiddeld meer dan twee nieuwe strafzaken en dit aantal loopt op naar 
4,4 in een periode van zes jaar. Van alle extramurale straffen is de recidi-
vefrequentie na een beleidssepot het hoogst. Een deel van deze daders is 
voor 1997 al meermalen met justitie in contact geweest. Dit verklaart de 
hoge recidivefrequentie na deze sanctie.

4.2.2 De aard en ernst van de recidivedelicten

Tabel 5 geeft per sanctiegroep de aard van de recidivedelicten weer. In de 
onderste rij is de totaalverdeling te zien. Gerekend over alle recidivedelicten 
van daders uit 1997, komen vermogensdelicten het vaakst voor. Ruim de 
helft van de nieuwe strafzaken betreft een vermogensdelict zonder gebruik-
making van geweld. Opvallend is het zeer hoge percentage van dit type 
delict in de groep die in 1997 een korte, onvoorwaardelijke gevangenisstraf 
kreeg (71%). Onder de langgestraften komen (nog steeds) relatief vaak 
vermogen-met-geweld-, zeden- en Opiumwetdelicten voor. Bij de groep die 
een geldstraf kreeg, springt het hoge percentage verkeersrecidive in het oog.

In tabel 6 zien we hoe de recidivecontacten van de personen in de 
verschillende sanctiegroepen werden afgedaan. Van alle nieuwe strafza-
ken van de daders die in 1997 werden vervolgd, eindigde bijna de helft in 
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Circa zeven procent eindigde in een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf langer dan zes maanden. De waarden 
in de diagonaal van de tabel zijn binnen de kolommen steeds het hoogst. 
Dit wijst erop dat de recidivedelicten van de daders relatief vaak hetzelfde 
type afdoening opleverde als de uitgangszaak in 1997.

Tabel 4 Gemiddeld aantal nieuwe justitiecontacten van recidivisten onder 
volwassen daders met een strafzaak afgedaan in 1997; 
uitgesplitst naar afdoening van de uitgangszaak

Afdoening in 1997 Observatieperiode in jaren

1 2 3 4 5 6

Onvw. vrij > 6 mnd 1,75 2,54 3,25 3,89 4,54 5,14
Onvw. vrij <_ 6 mnd 2,89 4,37 5,58 6,69 7,67 8,64
Taakstraf 1,81 2,39 2,84 3,24 3,62 4,00
Vw. vrij 1,86 2,35 2,82 3,22 3,61 3,96
Geldstraf 1,46 1,76 2,01 2,22 2,42 2,60
Beleidssepot 2,10 2,68 3,18 3,63 4,05 4,44
Transactie overig 2,03 2,37 2,62 2,87 2,94 3,20

Totaal 1,93 2,51 2,97 3,36 3,72 4,07
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4.2.3 De totale omvang van de recidive

We weten inmiddels welk deel van de volwassen daders die een bepaalde 
straf kregen opgelegd tijdens de observatieperiode heeft gerecidiveerd. 
We weten ook hoeveel nieuwe strafzaken de recidivisten onder hen in 
die periode hebben opgebouwd, om welke delicten het daarbij ging en 
hoe de strafzaken werden afgedaan. In figuur 14 worden de verschillende 

Tabel 5 Verdeling van delictsoorten in de recidivezaken van volwassen daders vervolgd in 1997; 
tot zes jaar na de uitgangszaak en uitgesplitst naar afdoening van de uitgangszaak (in %)
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Ve

rm
og

en
 g

ee
n 

ge
w

el
d

Ve
rm

og
en

 m
et

 
ge

w
el

d

A
gr

es
si

e

Z
ed

en

O
pi

um

O
ve

ri
g

Ve
rk

ee
r

n 
to

ta
al

Onvw. vrij > 6 mnd 56,98 7,84 22,19 0,94 7,49 13,99 9,61 12.316
Onvw. vrij <_ 6 mnd 71,12 5,11 16,91 0,39 4,17 10,41 6,92 67.633
Taakstraf 49,71 3,82 25,51 0,71 5,95 10,80 17,98 27.008
Vw. vrij 51,03 3,87 24,93 0,78 4,91 10,48 17,43 21.979
Geldstraf 31,85 2,09 22,95 0,73 4,81 14,83 32,22 67.886
Beleidssepot 58,61 4,31 21,97 0,91 4,72 11,52 11,82 18.522
Transactie overig 40,38 2,96 23,68 0,42 14,80 14,80 19,45 473

Totaal 52,10 3,96 21,46 0,66 4,93 12,17 17,93 215.817

Tabel 6 Verdeling van de afdoening van recidivezaken van volwassen daders vervolgd in 1997; tot 
zes jaar na de uitgangszaak en uitgesplitst naar afdoening van de uitgangszaak (in %)
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Onvw. vrij > 6 mnd. 0,44 17,10 45,38 10,92 5,97 12,75 7,26 0,17 11.500
Onvw. vrij <_ 6 mnd. 0,29 7,66 63,88 9,70 5,09 7,78 5,49 0,10 63.928
Taakstraf 0,13 7,50 30,82 24,69 8,48 21,98 6,21 0,20 25.462
Vw vrij 0,24 6,14 35,83 18,44 9,92 22,65 6,58 0,19 20.670
Geldstraf 0,14 3,61 19,66 15,15 9,08 46,19 5,91 0,26 65.722
Beleidssepot 0,31 8,42 41,56 12,61 8,01 20,22 8,65 0,22 17.473
Transactie overig 0,44 7,88 25,38 18,38 9,85 31,29 5,25 1,53 457

Totaal 0,23 6,79 39,77 14,52 7,58 24,73 6,19 0,19 205.212*

*  Exclusief niet-afgedane zaken en overige (technische) afdoeningen. Gevoegde zaken kregen de afdoening van de zaak waarbij 

zij werden gevoegd. De tabel geeft niet aan hoe vaak bepaalde afdoeningen voorkomen.
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46 Recidive 1997

Figuur 14 Omvang van de recidive onder volwassen daders met een strafzaak afgedaan in 1997; 
uitgesplitst naar type afdoening en ernst van de vervolgde delicten
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facetten van de recidive gebundeld tot één geheel. In één beeld wordt 
samengevat welke hoeveelheid recidive er op de verschillende sancties 
volgde. Per sanctie geeft de figuur de aantallen nieuwe strafzaken in de 
periode tot zes jaar na het opleggen van de straf. Daarbij wordt tevens 
aangegeven welk deel van de recidive handelde om ‘middelzware’ respec-
tievelijk ‘zware’ criminaliteit (zie bijlage 5). Om de vergelijking van de 
sanctiegroepen eenvoudiger te maken, worden de aantallen uitgedrukt 
per groep van 100 daders.

De resultaten in figuur 14 bevestigen dat van alle sancties de recidive na 
een korte gevangenisstraf het omvangrijkst is. Zes jaar na de oplegging 
van de straf hebben 100 daders met een korte gevangenisstraf bij elkaar 
638 nieuwe justitiecontacten op hun conto. Het merendeel daarvan (circa 
80%) betreft een delict met een strafdreiging van 4 tot 8 jaar. Deze dader-
groep bestaat voor een groot deel uit (verslaafde) veelplegers. Veelplegers, 
althans dat gedeelte van de veelplegers waar Justitie mee te maken heeft, 
worden relatief vaak tot een korte gevangenisstraf veroordeeld voor het 
plegen van een middelzwaar vermogensdelict zoals eenvoudige diefstal 
(Wartna en Tollenaar, 2004). De lange gevangenisstraf wordt vaker 
opgelegd aan ‘incidentele daders’ die doorgaans andere, op zichzelf 
beschouwd meer ernstige delicten hebben gepleegd. Deze laatste groep 
recidiveert beduidend minder, zo blijkt uit de figuur.
De omvang van de recidive na een taakstraf is kleiner dan na een 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf, groter dan na een beleidsse-
pot en vergelijkbaar met de recidive die volgt op een voorwaardelijke 
vrijheidsstraf. Het aantal nieuwe justitiecontacten volgend op een 
taakstraf, een voorwaardelijke vrijheidsstraf of een beleidssepot is (op 
elk moment tijdens de observatieperiode) meer dan drie keer zo klein 
als na een korte gevangenisstraf. De geringste recidive treedt op na een 
geldstraf. In deze groep blijft het totale aantal nieuwe strafzaken op het 
eind van de observatieperiode onder de 100 per 100 daders. Het aantal 
zaken naar aanleiding van zware criminaliteit is in deze groep zeer 
gering: na zes jaar nog geen vier in elke groep van 100 daders.19

4.3  Het effect van de sancties op het recidiveniveau; een schatting op 
basis van een voorspellingsmodel

Na een geldstraf is er minder recidive dan na een gevangenisstraf. 
Betekent dit dat geldstraf effectiever is in het terugdringen van de reci-
dive? Niet noodzakelijk, want dit resultaat kan ook door andere factoren 
worden verklaard. Tussen de daders in de diverse sanctiegroepen bestaan 
immers belangrijke verschillen. Gedetineerden hebben andere achter-

19 In bijlage 6 worden de exacte aantallen vermeld. 
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gronden dan daders die een geldstraf hebben gekregen en in hoofdstuk 
3 hebben we kunnen zien dat achtergronden als het type delict en de 
omvang van het strafrechtelijke verleden van invloed zijn op de kans op 
latere recidive. Vooralsnog blijft dus onduidelijk welk deel van de verschil-
len in het recidiveniveau veroorzaakt wordt door de opgelegde sancties.

Om de effectiviteit van de afdoeningen vast te kunnen stellen, zullen 
we de invloed van de instroomverschillen tussen de sanctiegroepen 
moeten zien uit te schakelen. De beste manier om dat te doen is via een 
gerandomiseerd design.20 Uit alle kandidaten voor een sanctie worden 
twee groepen gevormd. De daders worden willekeurig over de groepen 
verdeeld. De ene groep daders ondergaat de sanctie, de andere niet. 
Omdat zij op grond van het toeval zijn ingedeeld, zijn de daders in alle 
denkbare opzichten vergelijkbaar. Als er zich nu een verschil voordoet 
in de omvang van de recidive in beide groepen, moet dat komen door de 
werking van de sanctie.
In dit onderzoek kan niet met alle denkbare factoren rekening worden 
gehouden, maar de invloed van de kenmerken die gemeten zijn kunnen 
we wel uitschakelen. Dit gebeurt via het inzetten van een voorspel-
lingsmodel. Op basis van gegevens uit de OBJD hebben we met behulp van 
een speciale analysetechniek een statistisch model ontwikkeld, één voor 
volwassen en één voor jeugdige daders. Met deze modellen kan voor elke 
dadergroep een prognose worden gemaakt van het percentage daders dat 
in de periode na de uitgangszaak opnieuw zal worden vervolgd. Door deze 
voorspelde recidive vervolgens te vergelijken met de recidive die feitelijk is 
opgetreden, kan worden vastgesteld of de daders in een sanctiegroep het 
beter of slechter hebben gedaan dan mocht worden verwacht.
De prognose wordt gebaseerd op grootheden waarvan uit de analyses is 
gebleken dat zij samenhang vertonen met de kans op latere recidive. Het 
gaat dan om de inmiddels bekende factoren als de sekse, leeftijd en het 
geboorteland van de dader, het type delict en het aantal eerdere justi-
tiecontacten.21 Niet alle factoren die van invloed zijn op de recidivekans 
zijn in het model opgenomen. Factoren als de opleiding van de dader, zijn 
werksituatie of de aanwezigheid van verslavingsproblematiek, ontbreken 
in het model omdat over deze grootheden in de OBJD geen informatie 
voorhanden is. De prognose geeft dus aan welke recidive we afgaand 
op de beschikbare kenmerken van de daders en hun strafzaak mogen 
verwachten. Is de feitelijk opgetreden recidive lager dan de recidive die 
werd voorspeld, dan zou dat het effect kunnen zijn van de afdoening, 
maar het kan ook zijn dat het resultaat moet worden toegeschreven aan 

20 Zie Wartna (2005) voor een handleiding voor onderzoek naar de effecten van strafrechtelijke 
interventies speciaal gericht op het terugdringen van recidive. 

21 Bijlage 3 beschrijft de details van het voorspellingsmodel en geeft een volledige opsomming van de 
gebruikte predictoren. De factoren die in het model zijn opgenomen zijn voorspellers van recidive. Zij 
hangen met recidive samen, maar zijn niet noodzakelijk de oorzaken daarvan.
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niet gemeten verschillen tussen de sanctiegroepen. Meer dan een aanwij-
zing van de effectiviteit van de sancties levert dit onderzoek met andere 
woorden niet op. We kunnen nooit helemaal uitsluiten dat er andere 
factoren in het spel zijn die het verschil in recidive kunnen verklaren. 
Bovendien kunnen de effecten van de afdoeningen niet in absolute zin 
worden vastgesteld. Met het voorspellingsmodel wordt de werking van 
de sancties onderling vergeleken. Als de ene sanctie het beter doet dan 
verwacht, moet er ook een sanctie zijn die onder de norm presteert. Het 
totaaleffect is gelijk aan nul.
Figuur 15 geeft het resultaat van de exercitie voor de in dit rapport 
onderscheiden hoofdcategorieën van sancties.22 Per sanctie zal worden 
nagegaan hoe de uitkomsten kunnen worden verklaard. We zien 
dat bij sommige afdoeningen de voorspelde recidive hoger is dan de 
waargenomen recidive en bij andere lager. De verschillen tussen de 
waargenomen en de voorspelde recidive zijn over het algemeen niet 
groot. De grootste afstand tussen de curven treffen we aan bij de onvoor-
waardelijke vrijheidsstraffen, maar ook daar bedraagt deze nooit meer 
dan tien procentpunten. Op zich is dit echter niet verrassend. Uit studies 
naar de effectiviteit van strafrechtelijke interventies komen zelden grotere 
verschillen voor (zie bijvoorbeeld McGuire, 2001).

Voor de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen langer dan zes maanden is de 
waargenomen recidive lager dan voorspeld. De lange gevangenisstraffen 
doen het dus beter dan verwacht. Maar het verschil tussen de feitelijke 
en verwachte recidive doet zich alleen in het begin van de observatiepe-
riode voor; na verloop van tijd vallen de twee curven samen. Dit resultaat 
kan worden verklaard door ‘incapacitatie’. Zolang zij in een penitentiaire 
inrichting zijn opgenomen kunnen daders geen nieuwe justitiecontacten 
opbouwen. Bij lange vrijheidsstraffen is dit effect zichtbaar, al is het na 
verloop van tijd verdwenen.
De korte gevangenisstraffen geven een ander beeld te zien. Zij leveren 
meer recidive op dan men gelet op achtergronden van de daders mag 
verwachten. Misschien is dit het effect van de sanctie zelf, maar het kan ook 
zijn dat er hier een criminogene factor in het spel is die niet in het model is 
opgenomen. Men zou kunnen denken aan een factor als verslavingsproble-
matiek. Uit ander onderzoek is bekend is dat veel kortgestrafte veelplegers 
te kampen hebben met een harddrug- of alcoholverslaving (Jacobs en 
Essers, 2004; Wartna, Baas en Beenakkers, 2004). Wellicht zou deze factor 
nog een extra bijdrage aan de voorspelling van de recidivekans kunnen 
doen. Feit blijft dat de recidive na de korte gevangenisstraf erg hoog is en 
die van andere typen afdoeningen ver overstijgt. Het lijkt er niet op dat deze 
straf succesvol is in het terugdringen van verdere recidive.

22 Bijlage 3 bevat de resultaten van de onderliggende analyses op de totale populatie van volwassen 
daders. We kunnen alleen uitkomsten laten zien voor sancties die vaak werden opgelegd. Zijn de 
groepen te klein, dan wordt de voorspelling onnauwkeurig.
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Figuur 15 Feitelijke en voorspelde prevalentie van algemene recidive bij volwassen daders 
vervolgd in 1997; naar type afdoening
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De omvang van de recidive die volgt op de taakstraffen en de voorwaarde-
lijke vrijheidsstraffen ontloopt elkaar niet veel (zie 4.2.3). Een interessant 
verschil tussen deze twee afdoeningen is dat de taakstraf naar nu blijkt 
het iets beter doet dan verwacht, terwijl de recidive na een voorwaarde-
lijke vrijheidsstraf iets hoger uitkomt dan verwacht. Maar de verschillen 
zijn miniem. Kennelijk gaat er van beide typen sancties geen groot effect 
uit op het recidiveniveau van de daderpopulatie. In 4.1.2 zagen we dat 
de hoogte van de recidive binnen beide afdoeningscategorieën sterk 
varieert. Het is denkbaar dat bepaalde taakstraffen of invullingen van de 
voorwaardelijke vrijheidsstraf bij bepaalde groepen van justitiabelen een 
positieve werking hebben. Van een algemeen effect van deze sancties lijkt 
echter niet of nauwelijks sprake.
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In tegenstelling tot de boete geven de transacties in de vorm van een 
geldsom en de beleidssepots een betrekkelijk gunstig beeld te zien. Beide 
sanctietypen hebben iets minder recidive tot gevolg dan mag worden 
verwacht. Ook hier geldt weer dat we niet zeker weten of dit nu het effect 
is van de afdoening zelf, of dat het resultaat moet worden toegeschreven 
aan factoren die in dit onderzoek buiten beeld zijn gebleven. De beslis-
sing van de officier van justitie om over te gaan tot een beleidssepot of 
tot het aanbieden van een transactie, berust voor een deel op informatie 
die niet in ons statistische model kan worden opgenomen. De ‘proces-
houding’ van de verdachte bijvoorbeeld, ten opzichte van het delict, het 
eventuele slachtoffer en de rechtsgang in het algemeen, is een factor 
die de voorspelling van de recidivekans zou kunnen verbeteren, maar 
waarover in de OBJD geen gegevens worden bijgehouden. De officier 
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52 Recidive 1997

gebruikt deze informatie naar we mogen aannemen wel. De uitkomsten 
van de transacties en de beleidssepots in de figuur zouden erop kunnen 
wijzen dat de beslissing van de officier van justitie om niet tot vervolging 
over te gaan vaker een goede dan een onjuiste inschatting is geweest. Het 
verschil tussen de voorspelde en waargenomen recidive is in dat geval niet 
of niet alleen een effect van de afdoening, maar (mede) het gevolg van het 
selectiebeleid van het OM.
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Na de sancties voor volwassenen beschrijven we in dit hoofdstuk de 
uitstroomresultaten van de sancties voor jeugdigen. Het hoofdstuk kent 
dezelfde opbouw als het vorige. Eerst gaan we in op de prevalentie van de 
recidive (5.1) en vervolgens op de overige facetten van het begrip (5.2). In 
5.3 wordt getracht na te gaan welk effect de jeugdsancties op het recidi-
veniveau hebben gehad.

5.1 De prevalentie van recidive

In deze paragraaf stellen we per afdoening vast welk percentage van de 
jeugdige daders in de periode na de uitgangszaak opnieuw met Justitie in 
aanraking is gekomen. We beginnen met een overzicht van de belangrijk-
ste sancties (5.1.1). Daarna splitsen we de sancties verder uit naar hoogte, 
duur en modaliteit van de straf (5.1.2).

5.1.1 Uitstroomresultaten van de belangrijkste sancties

De sancties die in via toepassing van het jeugdstrafrecht werden opgelegd 
zijn verdeeld in acht hoofdcategorieën: vrijheidsbenemende maatregelen, 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen, werkstraffen, leerstraffen, voorwaarde-
lijke vrijheidsstraffen, geldstraffen, beleidssepots en overige transacties (zie 
ook tabel 1b). In figuur 16 is de algemene recidive na elk van deze afdoenin-
gen afgebeeld. De jeugdige daders konden zeven jaar worden gevolgd. De 
recidive die volgt op de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is het hoogst. 45% 
van de jeugdige daders die werden veroordeeld tot een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf heeft binnen een jaar een nieuw justitiecontact. Na zeven jaar 
is het percentage recidivisten opgelopen tot bijna 85. Slechts 15% van deze 
jongeren is dan nog niet opnieuw vervolgd.
De recidivepercentages van de andere afdoeningen zijn lager. Evenals 
bij de volwassen daders is bij de jeugdigen de recidive na een ‘overige 
transactie’ het laagst: na zeven jaar is minder dan 30% opnieuw vervolgd. 
De recidivepercentages volgend op een voorwaardelijke vrijheidsstraf 
zijn hoger dan na een leer- of een werkstraf. De uitstroomresultaten van 
de vrijheidsbenemende maatregelen komen na zeven jaar op hetzelfde 
niveau uit als de voorwaardelijke vrijheidsstraffen, maar in het begin 
van de observatieperiode zijn er minder recidivisten. Wellicht is dit het 
effect van ‘incapacitatie’ (zie 4.1.2). De recidive na een beleidssepot is 
opmerkelijk hoog (55% binnen zeven jaar), iets hoger dan na een geldstraf. 
Dit zagen we ook bij de volwassenen. Wellicht komt dat ook hier omdat 
een deel van de beleidssepots (8%) wordt opgelegd vanwege een ‘recente 
bestraffing’ (zie verder 5.1.2).

Vergelijken we de resultaten in figuur 16 met die van figuur 8 in paragraaf 
4.1.1, dan valt op dat bij elke vergelijkbare sanctie de prevalentie van 

5 Sancties voor jeugdigen
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54 Recidive 1997

recidive onder jeugdige daders hoger is dan onder volwassenen. De grijze 
gestippelde lijn in de figuur maakt duidelijk dat in de totale groep van 
jeugdige daders na zeven jaar bijna 60% een of meerdere keren opnieuw 
is vervolgd. Onder volwassen daders bedraagt dit percentage 45%. De 
rangorde van de diverse afdoeningen in de hoogte van de recidive-
percentages stemt wel overeen. Alleen de positie van voorwaardelijke 
vrijheidsstraffen wijkt af; deze laat bij jeugdigen een veel hogere recidive 
zien dan bij volwassenen. Dit komt omdat een deel van de voorwaarde-
lijke vrijheidsstraffen vor jeugdigen feitelijk ook een onvoorwaardelijk 
deel heeft gekend.23 Bij jeugdigen komen voorwaardelijke vrijheidstraffen 
niet op het ‘strafblad’ terecht. Wellicht brengt dit kinderrechters ertoe 
om in situaties waarin sprake was van preventieve hechtenis toch alleen 
een voorwaardelijke straf op te leggen, terwijl bij volwassenen in deze 

Figuur 16 Prevalentie van algemene recidive onder jeugdige daders met een 
strafzaak afgedaan in 1997; uitgesplitst naar type sanctie
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23 Uit extra analyses op gegevens van de arrondissementsparketten (OM-data) blijkt dat in 16% van 
de jeugdzaken uit 1997-2000 waarin in eerste aanleg een geheel voorwaardelijke vrijheidsstraf werd 
opgelegd, preventieve hechtenis werd bevolen.
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55Sancties voor jeugdigen

situatie een deels voorwaardelijke, deels onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
zou hebben gevolgd. Bij jeugdige daders gaat achter de voorwaardelijke 
vrijheidsstraffen met andere woorden een onbekend aantal onvoor-
waardelijke vrijheidsstraffen schuil en daarom zijn de recidivepercentages 
na de voorwaardelijke vrijheidsstraffen relatief hoog.

5.1.2 De hoogte, duur en modaliteit van de straf

De jeugdsancties kunnen verder worden opgesplitst naar hoogte, duur 
en modaliteit van de straf. In figuur 17 is de algemene recidive voor 
vier duurcategorieën van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf afgebeeld. 
De jeugddetentie duurt maximaal 12 maanden voor 12-15-jarigen en 
maximaal 24 maanden voor degenen die 16 jaar of ouder waren toen zij 
het delict pleegden.

Figuur 17 Prevalentie van algemene recidive onder jeugdige daders met 
een strafzaak afgedaan in 1997 met een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf; uitgesplitst naar duur van het onvoorwaardelijk deel
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56 Recidive 1997

Het beeld voor de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen wijkt af van het 
beeld dat we bij volwassenen zagen (zie figuur 9). Daar bleek: hoe korter 
de straf, hoe hoger de recidive. Bij jeugdigen is deze samenhang minder 
duidelijk. Jeugdigen met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van drie 
tot zes maanden recidiveerden het vaakst. Na zeven jaar is 90% van hen 
opnieuw vervolgd. De recidive in de andere subgroepen is lager. Duurt 
de vrijheidsstraf langer dan zes maanden, dan is het percentage ruim 
80. Alleen onder jeugdigen met een zeer korte straf is de kans dat men 
recidiveert na zeven jaar lager. In het begin van de observatieperiode is de 
recidive die volgt op een straf tot één maand hoger dan na een straf van 
zes maanden of meer, maar na drie jaar komt hierin een kentering. Ook 
dit zou het effect kunnen zijn van ‘incapacitatie’ (zie 4.1.2). Bij de lange 
straffen blijft het aantal recidivisten aanvankelijk achter op het niveau 
van de kortere straffen omdat een deel van de daders nog is ingesloten.

De voorwaardelijke vrijheidsstraf kan worden opgelegd zonder en met 
bijzondere voorwaarden, zoals het betalen van een schadevergoeding 
of het verplicht ondergaan van reclasseringstoezicht. Bij jeugdigen is 

Figuur 18 Prevalentie van algemene recidive onder jeugdige daders met 
een strafzaak afgedaan in 1997 met een geheel voorwaardelijke 
vrijheidsstraf; uitgesplitst naar modaliteit
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57Sancties voor jeugdigen

de recidive na een voorwaardelijke vrijheidsstraf zoals eerder aange-
geven veel hoger dan bij volwassenen. Net zoals bij de volwassenen is 
de kans op recidive na een voorwaardelijke vrijheidsstraf met bijzon-
dere voorwaarden over het algemeen groter dan na een voorwaardelijke 
vrijheidsstraf zonder bijzondere voorwaarden. De verschillen zijn echter 
niet groot, zoals te zien is in figuur 18.

De taakstraf voor jeugdigen komt in verschillende varianten voor. Er zijn 
leerstraffen en werkstraffen. Werkstraffen betreffen zowel ‘het verrichten 
van onbetaalde arbeid ten algemene nutte’ als ‘het verrichten van arbeid 
ter herstel van de aangerichte schade’. De officier van justitie kan in het 
kader van een transactie of een beleidssepot een jeugdige een werk- of 
een leerstraf aanbieden van maximaal 40 uur. De kinderrechter kan een 
taakstraf opleggen voor maximaal 200 uur. Besluit de rechter tot een 
combinatie van een leer- en een werkstraf, dan is de maximale duur 240 
uur. Figuur 19 geeft een beeld van de recidive die volgt op de verschillende 
varianten van de taakstraf. De leerstraf werd het vaakst door de rechter 
opgelegd. Bij deze sanctie wordt alleen onderscheid gemaakt naar instan-
tie (figuur 19a), bij de werkstraf ook naar duur (figuur 19b).
De taakstraffen door de rechter opgelegd laten in het algemeen de hoogste 
recidive zien. Dit komt omdat de zwaardere zaken door de kinderrechter 
worden behandeld. De langere werkstraffen leveren een hogere recidive 
op dan de werkstraffen tot 40 uur. Binnen de OM-afdoeningen maakt het 
niet uit of de werkstraf totstandkomt in het kader van een transactie of als 

Figuur 19 Prevalentie van algemene recidive onder jeugdige daders met een strafzaak afgedaan 
in 1997 met een leer- of een werkstraf; uitgesplitst naar instantie en duur van de 
werkstraf
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58 Recidive 1997

voorwaarde van een beleidssepot: binnen zeven jaar heeft de helft van de 
jeugdigen gerecidiveerd.

Net als bij de volwassenen kan een geldstraf worden opgelegd door de 
rechter (door middel van een boete) of door het OM. In het laatste geval 
is er sprake van een transactie. Bij een transactie mag de geldsom ten 
hoogste € 2.250 bedragen. De kinderrechter kan eveneens een boete van 
maximaal € 2.250 opleggen.
Figuur 20 geeft de uitkomsten te zien voor een aantal categorieën van de 
OM- en de ZM-variant van de geldstraf. De recidive na een geldsomtrans-
actie blijkt ook bij jeugdigen lager te zijn dan de recidive die volgt op een 
boete. Binnen de twee hoofdcategorieën zijn de verschillen minder groot. 
De recidive is het hoogst na een lage boete (tot honderd euro). 70 procent 
van deze jeugdigen heeft binnen zeven jaar een nieuw justitiecontact. Na 
een voorwaardelijke boete bedraagt dit percentage 60. Bij de transacties 
maakt het voor de recidive niet uit hoe hoog het transactiebedrag is. In 
beide gevallen wordt nagenoeg de helft van de jeugdige daders binnen 
zeven jaar opnieuw vervolgd.

Figuur 20 Prevalentie van algemene recidive onder jeugdige daders met een 
strafzaak afgedaan in 1997 met een geldstraf; naar instantie en 
hoogte van de geldsom
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59Sancties voor jeugdigen

In figuur 21 ten slotte is de recidive weergegeven die volgt op de meest 
voorkomende vormen van beleidssepots. Het hoge gemiddelde niveau wordt 
net als bij de volwassenen (zie figuur 13) veroorzaakt door de sepot wegens 
een recente bestraffing. De recidive binnen deze subgroep is uitzonderlijk 
hoog: na één jaar is bijna 65% en na zeven jaar ruim 85% opnieuw vervolgd. 
Voor alle andere varianten van deze OM-afdoening is de recidive veel lager. 
In zekere zin is hier sprake van een administratie-effect. De sepotgrond 
‘recente bestraffing’ komt vaak voor bij nagekomen zaken van zogenoemde 
‘veelplegers’. Deze jongeren hebben een extreem hoge recidivekans (zie 
figuur 7b) en dit stuwt de percentages na een beleidssepot omhoog.

5.2 Overige facetten van de recidive

Naast de vraag óf de jeugdige daders opnieuw in de fout zijn gegaan, is 
het ook van belang om vast te stellen hoe vaak ze hebben gerecidiveerd. 

Figuur 21 Prevalentie van algemene recidive onder jeugdige daders met 
een strafzaak afgedaan in 1997 met een beleidssepot; uitgesplitst 
naar sepotgrond
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60 Recidive 1997

In deze paragraaf gaan we achtereenvolgens in op de recidivefrequen-
tie (5.2.1), de aard en ernst van de gepleegde delicten (5.2.2) en de totale 
omvang van de recidive in de diverse sanctiegroepen (5.2.3).

5.2.1 Frequentie

Als er sprake is van recidive, hoeveel nieuwe justitiecontacten zijn er 
dan? In tabel 7 staan voor de hoofdcategorieën van de jeugdsancties de 
gemiddelde aantallen strafzaken vermeld, cumulatief in de tijd.24 De 
jaargemiddelden zijn berekend over de jeugdigen die tot op dat moment 
hadden gerecidiveerd. In de onderste rij van de tabel staan de gemid-
delden over de totale onderzoeksgroep vermeld.
Net als bij de volwassen daders waren onder de jeugdige recidivisten 
degenen die tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf werden veroor-
deeld, het meest actief. Binnen één jaar na de uitgangszaak in 1997 heeft 
elke recidivist uit deze groep gemiddeld 1,8 nieuwe justitiecontacten, een 
aantal dat na zes jaar is opgelopen tot 5,8. Het aantal recidivezaken na een 
voorwaardelijke vrijheidsstraf en een beleidssepot is relatief hoog en na een 
geldstraf relatief laag. Een vergelijking met de totalen van tabel 4 in paragraaf 
4.2.1 leert dat als jeugdige daders recidiveren, zij dit iets minder vaak doen 
dan volwassen daders. Na zes jaar is de recidivefrequentie voor alle jeugdige 
recidivisten gemiddeld 3,5 en voor volwassenen recidivisten 4,0.

Tabel 7 Gemiddeld aantal nieuwe justitiecontacten van recidivisten onder 
jeugdige daders met een strafzaak afgedaan in 1997; uitgesplitst 
naar afdoening van de uitgangszaak

Afdoening in 1997 Observatie periode in jaren
1 2 3 4 5 6

Onvw. vrij 1,83 2,81 3,62 4,30 5,07 5,75
Werkstraf 1,48 1,92 2,27 2,61 2,89 3,21
Leerstraf 1,51 2,05 2,51 2,94 3,30 3,65
Vw. vrij 1,66 2,21 2,72 3,26 3,74 4,24
Geldstraf 1,33 1,66 1,94 2,19 2,42 2,62
Beleidssepot 1,73 2,24 2,73 3,11 3,43 3,75
Transactie overig 1,81 2,32 2,63 2,78 2,90 3,07
Maatregel 1,54 1,75 2,23 2,61 3,09 3,80

Totaal 1,56 2,05 2,47 2,84 3,17 3,51

24 In bijlage 7 zijn van alle afdoeningen ook de frequenties van de ernstige en zeer ernstige recidive te 
vinden. Ook bij de jeugdige daders hebben we voor deze en volgende analyses de observatieperiode tot 
zes jaar beperkt, zodat iedereen even lang in de gelegenheid was om recidivecontacten op te bouwen.
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61Sancties voor jeugdigen

5.2.2 De aard en ernst van de recidivedelicten

Tabel 8 geeft per sanctiegroep de aard van de recidivedelicten weer. In 
de onderste rij is de totaalverdeling te zien. Zoals bij de volwassenen 
komen vermogensdelicten het vaakst voor, vooral bij jeugdigen die tot een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf werden veroordeeld. Van alle nieuwe 
strafzaken betreft 46% een vermogensdelict zonder gebruikmaking 
van geweld. In de groep met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is ook 
het aandeel vermogen met geweld en Opiumwetdelicten groter dan in 
de andere sanctiegroepen. In de groep die in 1997 een strafrechtelijke 
maatregel kreeg opgelegd, is sprake van relatief veel vermogen met geweld. 
In vergelijking met de volwassenen (zie tabel 5) komen bij de jeugdige 
recidivisten meer agressiedelicten en minder verkeersdelicten voor.

In tabel 9 zien we hoe de recidivecontacten van de jeugdigen werden 
afgedaan. Rond een kwart van de recidivezaken van de jeugdigen werd 
afgedaan met een geldstraf, een werkstraf of een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf. Bij de volwassenen werd in 47% van de gevallen een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd (zie tabel 6). De waarden in de 
diagonaal van tabel 9 zijn binnen de kolommen het hoogst. Dit wijst erop 
dat de recidivedelicten van de jeugdigen relatief vaak met hetzelfde type 
sanctie werd afgedaan als de uitgangszaak in 1997.

Tabel 8 Verdeling van delictsoorten in de recidivezaken van jeugdige daders vervolgd in 
1997; tot zes jaar na de uitgangszaak en uitgesplitst naar afdoening van de uitgangs-
zaak (in %)

Afdoening in 1997 Delictcategorie strafzaak   
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Onvw. vrij 54,12 11,66 30,90 0,68 5,53 12,81 6,06 3.217
Werkstraf 44,82 7,04 38,48 0,93 3,74 12,37 10,08 10.741
Leerstraf 43,81 9,47 40,20 1,44 4,46 11,83 7,81 2.714
Vw. vrij 50,17 8,98 35,05 1,26 4,44 11,46 8,06 2.705
Geldstraf 36,19 5,07 40,51 0,36 4,37 13,09 14,77 3.567
Beleidssepot 50,06 6,85 35,88 0,97 3,42 12,31 8,51 5.549
Transactie overig 53,03 5,30 36,36 1,52 3,79 7,58 9,09 132
Vrijh. ben. maatregel 51,52 13,30 37,67 0,55 3,05 9,97 4,16 361

Totaal 46,32 7,75 37,21 0,92 4,08 12,31 9,43 28.986
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5.2.3 De totale omvang van de recidive

In figuur 22 hebben we per sanctiegroep de totale omvang van de 
recidive weergegeven. De figuur geeft voor elke afdoening aan welke 
aantallen recidivezaken erop volgden, uitgesplitst naar de ernst van de 
gepleegde delicten. We maken hierbij onderscheid tussen relatief lichte, 
middelzware en zware delicten (zie bijlage 5). De aantallen worden 
uitgedrukt per groep van 100 daders. Op deze wijze kunnen we de recidi-
veomvang van de verschillende sancties onderling vergelijken.
De omvang van de recidive is na een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf het 
grootst; bij de volwassenen was dit ook het geval (zie figuur 14). Zes jaar 
na de veroordeling hebben 100 jeugdige daders die een onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraf kregen opgelegd, in totaal 476 nieuwe justitiecontacten 
opgebouwd. In circa zes van de tien gevallen betrof dit een middelzwaar 
delict met een maximale strafdreiging van 4 tot 8 jaar. Het aantal zaken 
vanwege zeer ernstige delicten is in deze groep 67 per 100 daders in een 
periode van zes jaar. Na de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is de recidive 
het omvangrijkst in de groepen met een voorwaardelijke vrijheidsstraf 
en een strafrechtelijke maatregel, met respectievelijk 301 en 269 nieuwe 
justitiecontacten per 100 daders in zes jaar. Daarna volgen de leerstraf, de 
beleidssepots en de werkstraf en ten slotte de geldstraffen en de overige 
transacties.

Tabel 9 Verdeling van de afdoening van recidivezaken van jeugdige daders vervolgd in 1997; 
tot zes jaar na de uitgangszaak en uitgesplitst naar de afdoening van de uitgangszaak 
(in %)

Afdoening in 1997 Afdoening recidivezaken
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Vrijh.ben.maatregel 4,19 16,17 20,66 20,36 0,90 9,28 11,08 17,37 0,00 334
Onvw. vrij 2,92 15,94 31,31 17,99 1,10 8,27 12,05 10,39 0,03 3.012
Werkstraf 1,39 7,19 16,30 29,37 4,70 8,03 23,48 9,20 0,34 10.404
Leerstraf 2,30 9,59 19,67 27,37 4,49 7,93 18,27 10,00 0,38 2.649
Vw. vrij 3,09 10,98 23,02 23,74 3,20 9,22 16,27 10,29 0,19 2.624
Geldstraf 1,01 4,18 11,48 25,69 2,94 9,23 36,30 8,85 0,32 3.468
Beleidssepot 1,78 8,23 20,86 25,36 3,85 8,17 20,46 11,00 0,28 5.346
Ov. transactie 0,75 8,27 16,54 23,31 3,76 6,02 27,07 9,77 4,51 133

Totaal 1,86 8,65 19,19 26,07 3,72 8,34 21,96 9,91 0,30 27.970

* Exclusief niet-afgedane zaken en overige (technische) afdoeningen. Gevoegde zaken kregen de afdoening van de zaak waarbij 

zij werden gevoegd. De tabel geeft niet aan hoe vaak bepaalde afdoeningen voorkomen.
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63Sancties voor jeugdigen

Figuur 22 Omvang van de recidive onder jeugdige daders met een strafzaak afgedaan in 1997; 
uitgesplitst naar type afdoening en ernst van de vervolgde delicten
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Vergelijken we de cijfers met de resultaten van figuur 14 in paragraaf 
4.2.3 dan mogen we concluderen dat minderjarige daders in totaal iets 
meer recidiveren dan volwassen daders. Bij vergelijkbare afdoeningen 
is de recidiveomvang bij jeugdigen groter dan bij de volwassenen. Dat 
geldt voor de voorwaardelijke vrijheidsstraffen, maar ook na voor het 
beleidssepot en de geldstraf. Zelfs na een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
recidiveren de jeugdigen meer dan volwassenen, want onder kort- en 
langgestrafte gedetineerden tezamen is het aantal nieuwe justitiecon-
tacten in zes jaar tijd per 100 daders 456; 20 minder dan onder jongeren 
met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Gemiddeld bouwt elke groep 
van 100 jeugdige daders in zes jaar tijd 194 nieuwe justitiecontacten op. 
100 volwassen daders komen in dezelfde periode tot 173 contacten. De 
recidive onder jeugdigen is dus groter. Men zou denken dat dit komt 
omdat zij zich in de meest actieve fase van hun criminele carrière 
bevinden. Maar dit gaat zeker niet voor alle daders op. In 5.2.1 zagen we 
dat de recidivefrequentie onder jeugdigen gemiddeld gesproken iets lager 
is dan onder volwassen recidivisten. De omvang van de recidive onder 
jeugdigen is dus groter omdat er meer recidivisten zijn, niet omdat zij 
meer recidiveren.

5.3 Het effect van de sancties op het recidiveniveau; een schatting op 
basis van een voorspellingsmodel

We weten inmiddels welke recidive er volgt op de verschillende jeugd-
sancties. De vraag is nu of het recidiveniveau door de afdoeningen wordt 
beïnvloed. Anders gezegd: hebben de sancties effect gehad? Net als bij 
de volwassen daders kunnen we via het opstellen van een voorspel-
lingsmodel een voorzichtige schatting doen van het relatieve effect van 
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de verschillende afdoeningen. We doen dit door speciaal voor de jeugdige 
daders na te gaan in welke samenhang de in hoofdstuk 3 besproken 
achtergrondkenmerken de kans op recidive bepalen.25 Uitgaand van de 
verbanden die bij deze analyses zijn gevonden, kan van elke sanctiegroep 
worden berekend welke recidivepercentages men van de betrokken daders 
mag verwachten. Door vervolgens deze voorspelde recidive te vergelijken 
met de recidive die feitelijk in de groep voorkomt, kan worden vastgesteld 
of met de opgelegde sanctie betere of slechtere resultaten zijn behaald dan 
mocht worden verwacht.
Net als bij de volwassenen vindt de voorspelling plaats op basis van een 
beperkt aantal kenmerken: sekse, leeftijd en geboorteland, het aantal 
eerdere justitiecontacten en het type delict. Factoren waarover in de OBJD 
geen informatie beschikbaar is, blijven noodgedwongen buiten het model. 
Als er zich een verschil voordoet tussen de voorspelde en de waargenomen 
recidive, zou dit het effect kunnen zijn van de sanctie, maar zekerheid 
daarover hebben we niet. Het zou kunnen worden verklaard door niet-
gemeten factoren. Het voorspellingsmodel levert dus alleen aanwijzingen 
van de (relatieve) effectiviteit van de sancties op. Per sanctie zal moeten 
worden bezien welke andere factoren nog van belang kunnen zijn bij de 
interpretatie van de uitkomsten.
Figuur 23 geeft het resultaat van de toepassing van het voorspel-
lingsmodel voor een zestal hoofdcategorieën van jeugdsancties. De 
strafrechtelijke maatregelen en de overige transacties blijven buiten 
beschouwing omdat ze niet vaak genoeg voorkomen (zie tabel 1b). 
Opname in het model zou de voorspelling onnauwkeurig maken.26 De 
verschillen tussen de waargenomen en voorspelde recidive zijn wederom 
niet groot. De grootste verschillen doen zich net als bij de sancties voor 
volwassenen voor bij de vrijheidsstraffen.

Bij de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen is de geobserveerde recidive 
hoger dan voorspeld. De sanctie met de slechtste uitstroomresultaten 
levert dus meer recidive op dan op grond van de in dit onderzoek gemeten 
daderkenmerken mag worden verwacht. De vraag is nu of dit betekent dat 
deze sanctie het minst effectief is als het gaat om voorkómen van reci-
dive, of dat er nog andere factoren in het spel zijn die de recidive van deze 
groep opdrijven. Het zou kunnen dat de jeugdigen die in een opvangin-
richting terechtkomen meer en andersoortige problemen kennen dan de 
jongeren die te maken krijgen met de overige sancties. Wellicht zou een 
deel van deze problematiek de voorspelling van de recidive nog dichter 
naar het geobserveerde niveau hebben getild als deze kenmerken in het 

25 In bijlage 3 wordt uitvoerig ingegaan op de totstandkoming van het voorspellingsmodel voor jeugdige 
daders. De bijlage bevat tevens een overzicht van de invloed van de grootheden die in het model zijn 
opgenomen op de hoogte van de recidive. 

26 Omdat we bij het fitten van het model werken met een gebalanceerde steekproef uit de diverse 
sanctiegroepen, dient de kleinste sanctiegroep zo groot mogelijk te zijn. Zie verder bijlage 3.
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Figuur 23 Feitelijke en voorspelde prevalentie van algemene recidive bij jeugdige daders 
vervolgd in 1997; naar type afdoening
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model waren opgenomen. Te denken valt aan factoren als drugsverslaving 
of de prevalentie van psychiatrische stoornissen, maar het kan ook zijn 
dat de thuissituatie van de jongeren met jeugddetentie gemiddeld gespro-
ken problematischer is en dit het risico op recidive verhoogt. Hoe het ook 
zij, een opname in een justitiële opvanginrichting betekent doorgaans 
niet veel goeds. De kans dat de jeugdige na het verblijf opnieuw in de fout 
gaat is zeer groot. In het rapport Jong vast wordt specifiek ingegaan op de 
recidive van jongeren die werden opgenomen in een justitiële jeugdinrich-
ting (Wartna, El Harbachi en Van der Laan, 2005).
Ook de voorwaardelijke vrijheidsstraffen leveren voor jeugdige daders meer 
recidive op dan verwacht. Bij de volwassenen lag de geobserveerde reci-
dive na deze sanctie iets boven de voorspelde recidive (zie figuur 15), bij 
de jeugdigen is het verschil groter. Deze uitkomst kan worden verklaard 
doordat achter een aantal van de voorwaardelijke vrijheidsstraffen 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen schuil gaan (zie 5.1.1). Een aantal 
daders uit deze sanctiegroep kent in feite hetzelfde recidiverisico als 
daders die een onvoorwaardelijke vrijheidstraf kregen opgelegd en 
vandaar dat deze afdoening hogere recidivepercentages te zien geeft 
dan werd voorzien. Toch is dit slechts een deel van de verklaring, want 
dit verhoogde risico wordt in het voorspellingsmodel gedeeltelijk gecor-
rigeerd. Wat hier nog een rol kan spelen is dat bij jeugdigen het aandeel 
voorwaardelijke vrijheidsstraffen met bijzondere voorwaarden veel 
groter is dan bij volwassenen (38 tegen 7%). Gevallen waarin bijzondere 
voorwaarden aan de voorwaardelijke vrijheidsstraf worden opgelegd, zijn 
over het algemeen ernstiger dan gevallen waarin de rechter geen bijzon-
dere voorwaarden stelt. Bij jeugdigen is de voorwaardelijke vrijheidsstraf 
in feite een zwaardere straf dan bij volwassenen; ze wordt opgelegd aan 
daders met een hoger recidiverisico. Dit zien we terug in de resultaten. 
Kennelijk slaagt de sanctie er in het algemeen niet in dit tij te keren, want 
anders was de geobserveerde recidive na deze afdoening lager geweest.

De overige jeugdsancties vertonen een iets gunstiger beeld. Bij de 
leerstraffen valt de feitelijke recidive praktisch samen met de voorspelde 
recidive. Deze sanctie levert geen eigen bijdrage aan het recidiveniveau 
van de daders, niet in positieve noch in negatieve zin. Dit wil overigens 
niet zegen dat leerstraffen niet effectief kunnen zijn. Figuur 23 toont het 
gemiddelde beeld; er is geen algemeen effect voor leerstraffen, maar het 
kan zijn dat sommige leerstraffen de recidivepercentages van specifieke 
dadergroepen gunstig beïnvloeden.
De recidivepercentages na een werkstraf, een geldstraf of een beleidssepot 
zijn lager dan verwacht. Dit zou erop kunnen wijzen dat deze sancties 
effectiever zijn dan de andere afdoeningen in het terugdringen van de 
recidive. Maar het kan ook zijn dat hier eenzelfde soort verklaring geldt 
als bij de beleidssepots en transacties voor volwassenen (zie 4.3). Bij het 
opleggen van sancties speelt naast tal andere overwegingen ook een intuï-
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68 Recidive 1997

tieve inschatting van het recidiverisico een rol. Lichte sancties worden 
opgelegd in de hoop of verwachting dat er geen recidive zal plaatsvinden, 
zware sancties als er sprake is van vermeend recidivegevaar. Misschien 
schatten kinderrechters en officieren van justitie de kans op recidive wel 
beter in dan ons eenvoudige voorspellingsmodel. Als dat zo is, zou het 
resultaat zijn dat de zwaardere straffen in dit onderzoek het slechter doen 
dan verwacht en de lichtere sancties beter. En dat is precies wat figuur 23 
laat zien. Hoe zwaarder de sanctie, hoe ongunstiger het beeld. Niet zozeer 
omdat zware straffen minder effectief zijn, maar omdat het voorspel-
lingsmodel niet alle factoren omvat die van belang zijn voor het bepalen 
van de recidivekans. Het uitbreiden van het aantal factoren in het model 
zou scherper zicht bieden op de differentiële effectiviteit van strafrechte-
lijke interventies.
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Met dit rapport is de recidive die volgt op de belangrijkste strafrech-
telijke afdoeningen in Nederland op eenduidige wijze beschreven. 
Verschillende facetten kwamen daarbij aan de orde. Niet alleen de vraag 
naar het vóórkomen van recidive is beantwoord. Ook de omvang van de 
nieuwe criminaliteit die volgde, is per type sanctie in kaart gebracht. In 
de uitstroomresultaten van de sancties doen zich grote verschillen voor, 
maar dat mocht ook worden verwacht omdat de daders die de sancties 
krijgen opgelegd in allerlei opzichten van elkaar verschillen.

Dit onderzoek geeft een beschrijving van de strafrechtelijke carrière van 
alle volwassen en jeugdige daders die in 1997 een strafrechtelijke sanctie 
kregen opgelegd, een groep van respectievelijk 130 duizend en 15 duizend 
personen. Onderzoek van dergelijke omvang is alleen mogelijk als er 
gebruik kan worden gemaakt van bestaande informatievoorzieningen 
met digitaal opgeslagen gegevens. In deze studie was dat de OBJD, een 
geanonimiseerde versie van het officiële justitiedocumentatiesysteem. 
Een belangrijke beperking van dit systeem is dat het alleen informatie 
bevat over de criminaliteit die door het OM wordt vervolgd. Delicten die 
niet worden opgespoord of om elke andere reden niet aan het OM worden 
doorgegeven, blijven buiten beeld. Daarnaast bevat de OBJD slechts 
enkele persoonsgegevens. Om meer te weten te komen over de belangrijk-
ste achtergronden en oorzaken van de recidive zijn extra gegevens nodig.

Bij de verwerking van de ruwe gegevens uit de OBJD is een aanpak gevolgd 
die standaard door het WODC wordt toegepast. Het gebruik van vaste 
criteria en methoden van analyse maakt dat de uitstroomresultaten 
van strafrechtelijke interventies onderling kunnen worden vergeleken. 
Dit geldt voor de categorieën van sancties die in dit rapport aan de orde 
zijn gekomen, maar ook voor meer specifieke interventies die in andere 
recidivestudies centraal zullen staan. Zolang de metingen volgens 
dezelfde lijnen verlopen, kunnen de uitkomsten tegen elkaar worden 
afgezet. De tabellen in de bijlagen van dit rapport zijn met het oog daarop 
samengesteld. Zij bevatten vergelijkingsmateriaal voor toekomstig onder-
zoek.

De kans op recidive is bij jeugdige daders over het algemeen groter dan 
bij volwassenen. In beide groepen is de omvang van de recidive na een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf het grootst. Vergelijking van de reci-
dive levert een idee op hoe de uitstroomresultaten van de strafrechtelijke 
interventies zich tot elkaar verhouden. Voor het vaststellen van de effec-
tiviteit van de interventies is echter meer nodig. Om te kunnen bepalen 
of een interventie leidt tot een reductie van recidive is een design nodig 
waarin de resultaten in een ‘experimentele’ groep worden vergeleken 
met die van een ‘controlegroep’. Bovendien zal duidelijk moeten worden 
gemaakt hoe de interventie werkt. Want zolang men de werking van de 

Slot6
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sanctie niet begrijpt, blijft immers onduidelijk welk aspect van de inter-
ventie de oorzaak is van de gemeten effecten.

In dit rapport is niet ingegaan op de werking van de interventies, maar 
stonden de uitstroomresultaten centraal. We hebben de straffen die in 
Nederland worden opgelegd, ingedeeld in een aantal grove categorieën 
en zijn nagegaan welke recidive erop volgt. Via het gebruik van een 
voorspellingsmodel hebben we op kunstmatige wijze controlegroepen 
gegenereerd, in de hoop iets meer te kunnen zeggen over de unieke 
effecten van de onderzochte sancties op het niveau van de recidive. Maar 
meer dan enkele globale aanwijzingen levert deze werkwijze niet op. 
Om meer gedetailleerde uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit 
van strafrechtelijke interventies is een ander type onderzoek nodig, in 
aanvulling op dit algemene, cijfermatige overzicht.
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Recidivism 1997

A statistical overview of criminal recidivism of adult and juvenile offenders 
in the Netherlands

This study explores recidivism of offenders following a broad range of 
sanctions imposed in the Netherlands. With the last large-scale study in 
this field dating back to the early nineteen eighties, there was no current 
clear picture of the outflow rates related to the sanctions imposed under 
Dutch criminal law. There has been some research carried out in more 
recent years, but this has been confined to smaller-scale areas. This study 
investigates recidivism rates amongst adult and juvenile offenders on 
whom a sentence or a non-punitive order was imposed in 1997. For each 
sanction the study investigated which part of the adults and which part of 
the 12-to-17 year olds have reoffended since their conviction in 1997.

Study groups
The overall study groups comprised over 130,000 adult offenders and 
over 15,000 criminal minors (Table a). Juvenile and adult offenders were 
divided into a number of sanction categories. Fines were imposed most 
frequently on adult offenders (59 percent). Juvenile offenders were given 
a community sentence in almost half of all cases, usually in the form of 
a community service order. Eleven percent of minor offenders received a 
conditional or unconditional custodial sentence; for adult offenders this 
occurred twice as often.

Summary

Table a Size of various sanction groups; adult and juvenile offenders with at least one criminal 
case dealt with in 1997

Adults Juveniles

Number Percentage Number Percentage

Prison term 15,050 11.5 688 4.5
Community service order 13,262 10.1 6,230 40.5
Training order - - 1,209 7.9
Probation order 11,083 8.5 921 6.0
Fine 76,463 58.5 2,824 18.3
Discretionary dismissal 11,545 8.8 2,925 19.0
Settlement (other than financial) 1,789 1.4 168 1.1
Custodial measure (entrustment 
order)

247 0.2 137 0.9

Other sanctions 1,260 1.0 298 1.9

Total 130,699  100 15,400  100
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The offenders’ backgrounds vary considerably. Unconditional custodial 
sanctions are imposed more often in the case of property offences and 
reoffenders. It is used less amongst women and offenders born in the 
Netherlands. Following traffic offences, adults often receive fines, while 
violent offences are dismissed relatively often. Violent or sex offences in 
juvenile offenders are often settled with a training order. These differences in 
inflow must be taken into account when interpreting the outcome. If the rate 
of recidivism in a particular sanction group is lower than average, this does 
not necessarily mean that the sanction is more effective. The difference may 
also be explained by the background characteristics or other factors which 
may or may not be under investigation.

Method
The study is part of the WODC Recidivism Monitor, an ongoing project in 
which standardised measurements are being carried out amongst a wide 
range of offender groups. The measurements are based on data from the 
Justice Documentation research and policy database (OBJD). The OBJD 
is an anonymous version of the justice documentation system (JDS) and 
contains information about crimes prosecuted by the Public Prosecutors 
Office. The Recidivism Monitor applies fixed criteria to assess the rate of 
recidivism (Table b).

Table b Recidivism criteria within the WODC Recidivism Monitor

Criterion Description 

General recidivism New criminal cases, regardless of the nature and seriousness 
of the crimes committed, with the exception of criminal cases 
that result in acquittal, dismissal by reason of likeliness of non-
conviction, or another technical verdict or disposal

Serious recidivism Reconviction* following a crime punishable by 4 years or more 
Very serious 
recidivism

Reconviction* following a crime punishable by 8 years or more

Special recidivism Reconviction* following a crime similar to the initial crime 

* Including discretionary dismissals and settlements by the Public Prosecutors Office.

These criteria are used to describe recidivism rates in the various study 
groups. The report offers no explanation as to the occurrence or absence of 
recidivism. It does not deal with backgrounds or causes of reoffending, but 
merely sets out the figures, addressing the following issues:
– the prevalence of recidivism; which part of the (sub)group has reoffended?
– the speed with which the person reoffended; when did he or she reoffend?
– the frequency of recidivism; how many times was the reoffender arrested 

or involved in a criminal case following the initial case?
– the nature and seriousness of the recidivism crimes; which type of crime 

was committed and how was the new criminal case dealt with?
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– the magnitude of the recidivism; what are the overall recidivism rates 
in the (sub)group?

Factors related to the prevalence of recidivism
There is a clear correlation between the risk of reoffending and background 
characteristics like gender, age and criminal past. Female offenders reoffend 
less than male offenders. This applies to both adult and juvenile offenders. 
Generally speaking, juvenile offenders are more likely to be reconvicted than 
older offenders. The younger a person is at the time of the (first) criminal 
case, the greater the risk that they will be prosecuted for new cases later in 
life. Offenders born on the Netherlands Antilles or Aruba, in Morocco or 
Surinam present the highest recidivism rates.
The main indicator, however, is the number of previous convictions. 
People without previous convictions whose first offence was the 1997 
initial case, have the lowest risk of reoffending. The risk of recidivism 
increases as the number of previous convictions grows. Of all adults with 
five to ten previous criminal cases more than 70 percent had reoffended 
after seven years. In the group of juvenile offenders with more than ten 
previous convictions the entire group had reoffended after four years. 
This is a small group (n=56).
The risk of general recidivism varies per type of offence. The risk is 
greatest after a capital offence with violence and lowest following a sex, 
traffic, or drugs offence. The special recidivism, whereby the new offence 
committed is of the same type as the initial case, is greatest amongst 
offenders involved in non-violent property offences or violent offences, 
and among adult traffic offenders.

Recidivism following sanctions for adults
The percentage of adult offenders who are reconvicted varies in 
accordance with the sanction imposed. Figure a sets out the cumulative 
percentages for the various disposals. The rate of recidivism is greatest 
amongst offenders who were sentenced to a brief custodial sentence in 
1997 (75 percent after seven years) and lowest amongst suspects who were 
offered an other kind of settlement than the payment of a sum of money 
(9 percent after seven years)27. The rate of recidivism that follows other 
sanctions lies somewhere in between. 45 Percent of all adults reoffend 
within seven years. Recidivism rates amongst offenders with a community 
sentence are in keeping with those for probation. Within the group with 
custodial sentences, it appears that the longer the custodial sanction, 
the lower the risk of recidivism. This is due to the fact that offenders with 
an extensive criminal past (the so-called ‘frequent offenders’) are often 
sentenced to brief custodial sentences.

27 Transactions in the form of payment of a sum of money have been grouped under ‘fine’ in this study.
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Recidivism frequency presents roughly the same image. As the percentage 
of reoffenders following a sanction increases, so does the average number 
of criminal cases per recidivist. The recidivism frequency is the highest 
amongst people who were sentenced to a short prison term. After six years, 
reoffenders in this group have accumulated 8.6 arrests or reconvictions 
on average, compared with an average of 4.1 for the overall adult offender 
population. More than half of all new criminal cases involve a non-violent 
property offence. A little less than half ends in a custodial sentence. About 
seven percent is disposed with a prison term of 6 months or more.

Recidivism following sanctions for juvenile offenders
Recidivism rates amongst juvenile offenders are generally higher than 
amongst adults. After seven years, 59 percent of all juvenile offenders has 
been reconvicted once or more. Recidivism rates are highest following an 
custodial sanction: 84 percent after seven years (see Figure b). Recidivism 
rates following a training order are higher than following a community 
service order. The number of juvenile offenders who reoffend following 
an probation order is remarkably high. While the outflow results of the 

Figure a Prevalence of general recidivism amongst adult offenders with a 
criminal case settled in 1997; divided as to type of sanction
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criminal measures (particularly the placement in a juvenile institution 
order, abbreviated to PIJ) end up at the same level, the initial percentages 
are lower. The latter is due to the ‘incapacitation’ effect of these measures. 
Juvenile offenders who have been admitted to a correctional institution 
for juvenile offenders are temporarily unable to commit offences, or are 
at least less able to do so. The recidivism rates in this study are calculated 
from the moment a case is registered with the Public Prosecutor’s Office. 
This is the reason why recidivism rates following detention sanctions are 
lower in the early period of observation.

Figure b Prevalence of general recidivism amongst juvenile offenders with 
a criminal case settled in 1997; set out as to type of sanction
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Recidivism frequency rates are highest amongst juvenile offenders following 
custodial sentences. After six years reoffenders in this sanction group have 
been arrested or reconvicted just under six times on average. The average 
number of criminal cases in the overall group of juvenile reoffenders is 
3.5 after six years, a little lower than in adults. In comparison with adult 
offenders, the number of violent crimes amongst juvenile reoffenders is 
higher. Fines were imposed in one quarter of all recidivism cases, one quarter 
ended in community service orders and one quarter in custodial sentences.
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The overall magnitude of recidivism
By combining the results as regards recidivism prevalence and frequency, 
we get an image of the magnitude of recidivism in the various sanction 
groups. Figure c sets out recidivism data for the overall group of adult 
offenders following their initial case in 1997. Figure d does the same for 
the overall group of juvenile offenders. The numbers are set out as to 
seriousness of the offences committed. We distinguish between relatively 
minor, serious and very serious offences.28 The numbers are expressed per 
group of one hundred offenders.
The magnitude of recidivism amongst juvenile offenders is somewhat 
greater than amongst adult offenders. Each group of one hundred juvenile 
offenders had accumulated 194 new reconvictions six years after the 
initial case, compared with 173 amongst each group of one hundred 
adult offenders. Very serious recidivism – involving offences punish-
able by eight years or more, such as theft with violence and grievous 
bodily harm – makes up the difference. While this form of recidivism is 
not very common, it occurs twice as often amongst juvenile offenders 
compared with adult offenders. It underlines the fact that juveniles who 
are convicted at an early age need to be taken seriously as a group. Within 
this group it is the subgroup of juveniles who are sentenced to custodial 
sanctions who account for most recidivism cases. In adults these are more 
specifically the people who are imposed brief prison sentences.

Figure c Magnitude of recidivism amongst 
adult offenders with a criminal 
case settled in 1997; set out as to 
seriousness of offences prosecuted

Figure d Magnitude of recidivism amongst 
juvenile offenders with a criminal 
case settled in 1997; set out as to 
seriousness of offences prosecuted
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28 This distinction is based on the maximum sentence applicable; see table 1.

WODC_227_Boek.indb   6WODC_227_Boek.indb   6 14-6-2005   14:48:1214-6-2005   14:48:12



77Summary

Which sanctions are effective?
Recidivism rates are considerably lower after fines than after custodial 
sentences. This does not imply, however, that fines are necessarily more 
effective in reducing recidivism rates, since there are other factors to explain 
the difference. There are considerable differences between the offenders in 
the various sanction groups, for example. In order to be able to determine 
the effectiveness of a penal intervention, research needs to be carried out to 
compare respondents’ recidivism rates with recidivism rates in a group that 
is comparable in all aspects.29 This survey merely corrects the influence of 
the measured inflow differences by means of a prognosis model. This type of 
model can help predict, for each sanction group, the rate of recidivism that 
is to be expected when measured solely based on the offenders’ background 
characteristics. If actual recidivism rates are lower than expected, the drop 
could be explained by the sanction imposed or by any other factor not 
measured in this research.30

In general, the differences found between the observed and the predicted 
recidivism rates were not very great, both for the sanctions imposed on adults 
and sanctions imposed on juvenile offenders. In the adult offender group 
the brief custodial sentences show a higher rate of recidivism than expected, 
while the longer prison terms show a lower rate. Settlements and discretionary 
dismissals by the Public Prosecutors Office prove have more favourable 
outcomes than expected. It remains unclear, however, what the exact reason is 
for these differences. It could be that brief custodial sentences are less effective 
in preventing recidivism, but most probably it is the result of non-measured 
differences between the offenders in the various sanction groups. In juvenile 
offenders the recidivism rates observed are higher than expected following 
custodial sanctions and probation. The community service order, the fine and 
the discretionary dismissals are performing better than expected.

In conclusion
This study does not provide clear-cut statements regarding the efficacy of 
criminal interventions. It does, however, provide an overview of recidivism 
that follows broad categories of imposed in the Netherlands. A study at this 
scale is possible only if use can be made of existing records of automated 
data. In addition to the offender groups that are the central features in this 
report, the WODC also carries out measurements amongst former inmates, 
former pupils of correctional institutions for juveniles and mentally 
disturbed offenders whose placement under a entrustment order has been 
terminated. The Recidivism Monitor provides the Ministry of Justice with an 
overview of the outflow results of all criminal interventions. Additional and 
more detailed studies should give a better insight into the effectiveness of 
the particular sanctions.

29 The best way to achieve this is by means of a random allocation of respondents in research and control 
groups. 

30 This procedure is similar to the one followed by Lloyd, Mair and Hough (1994).
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De WODC-Recidivemonitor is een langlopend onderzoeksproject waarin 
gestandaardiseerde recidivemetingen worden verricht onder uiteen-
lopende dadergroepen. Met dit project krijgt Justitie beter zicht op de 
uitstroomresultaten van strafrechtelijke interventies en op het verloop 
van criminele carrières, zowel bij jeugdige als bij volwassen daders. De 
metingen in het kader van de Recidivemonitor verlopen steeds op dezelfde 
manier. De uitkomsten van het onderzoek zijn hierdoor onderling verge-
lijkbaar. Sommige metingen worden op gezette tijden herhaald, zodat van 
de belangrijkste dadergroepen ook het verdere verloop van hun strafrech-
telijke carrière op de voet kan worden gevolgd.

De Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie
De gegevens voor het onderzoek zijn afkomstig uit de Onderzoek- en 
Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD), een database die 
speciaal met het oog op de Recidivemonitor is ontwikkeld. De OBJD is een 
versleutelde, geanonimiseerde kopie van het JDS, het officiële justitiële 
documentatiesysteem dat wordt beheerd door de Centrale Justitiële 
Documentatiedienst (CJD) in Almelo.
Het JDS geeft voor alle (rechts)personen die met de Nederlandse justitie 
in aanraking zijn gekomen, een overzicht van de strafzaken waarin zij als 
verdachte centraal stonden. Van elke strafzaak is geregistreerd wanneer 
en bij welk parket de zaak werd aangemeld, om welke delicten het ging en 
hoe en door welke instantie de zaak is afgedaan.
Elke drie maanden wordt de OBJD ververst met de meest recente gegevens 
uit het JDS. Een belangrijk verschil met het JDS is dat de gegevens in de 
OBJD niet verjaren; zij blijven voor onderzoek beschikbaar. Voorwaarde 
voor opname in het JDS is dat de persoon na 1996 nog in aanraking is 
gekomen met Justitie. Is dat niet zo, dan kan het zijn dat de zaken van 
een verdachte nog niet in het systeem zijn ingevoerd en dus ook niet in de 
OBJD te vinden zijn.

Centrale Justitiële Documentatie
Het JDS bevat documentatie over bijna 2,5 miljoen personen en bijna 8 miljoen 
strafzaken. Het gegevensbestand is ontstaan in het begin van de jaren negentig 
van de vorige eeuw. Tot die tijd werd alle informatie over de vervolgde delicten 
en de afdoeningen door de arrondissementsparketten bijgehouden op kaarten. 
Deze werden naar de CJD gestuurd, alwaar de gegevens van de niet-verjaarde 
zaken werden gefotografeerd en op een ‘image’ kwamen te staan. Wanneer er 
nu een melding binnenkomt over een persoon, wordt eerst bekeken of deze nog 
zaken op een image heeft staan. Is dat het geval, dan worden deze oude zaken 
ingevoerd in het JDS.
Tegenwoordig worden nieuwe strafzaken rechtstreeks aan het JDS toegevoegd 
vanuit COMPAS, het administratiesysteem van de parketten. Maar de geautoma-
tiseerde aanvoer kwam niet overal tegelijk tot stand. Het laatste arrondissement 
kreeg in 1996 een aansluiting op het JDS. Dit betekent dat het JDS (en dus 

Bijlage 2
De WODC-Recidivemonitor
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ook de OBJD) alleen compleet is voor personen die na 1996 nog met Justitie 
in aanraking zijn gekomen. Hiermee dient bij onderzoek rekening te worden 
gehouden. Personen die na 1996 niet met Justitie in aanraking zijn gekomen, 
kunnen nog oude zaken op image hebben. Deze zaken dienen eerst te worden 
ingevoerd. Pas na de daarop volgende verversing van de OBJD is het beeld van 
hun strafrechtelijke carrière compleet.

Onderzoek naar specifieke interventies of dadergroepen
De OBJD bevat alleen globale afdoeningsgegevens. Het soort straf of 
maatregel is opgenomen en de hoogte of duur ervan. Maar welk specifiek 
leerproject men volgde of in welke inrichting de detentie werd doorge-
bracht, wordt bijvoorbeeld niet vermeld. Bij onderzoek naar interventies 
waarover in de OBJD geen informatie wordt bijgehouden, kunnen de 
gegevens van de daders niet rechtstreeks uit de database worden gehaald 
en is een tussenstap nodig via de CJD. Deze levert op aanvraag de versleu-
telde nummers aan waaronder de betrokken personen in de OBJD te 
vinden zijn. Om dit kunnen doen, moeten van elke persoon in de onder-
zoeksgroep de volgende gegevens beschikbaar zijn:
– respondentnummer, indien beschikbaar het vip-nummer;
– personalia: achternaam, tussenvoegsels en volledige voornamen;
– geboortedatum, -plaats en -land;
– parketnummer strafzaak in eerste aanleg (incl. arrondissementscode);
– begin- en einddatum van de opgelegde straf of maatregel.
Op basis van de persoonsgegevens zoekt de CJD naar de juiste versleu-
telde nummers. Zijn deze eenmaal bekend, dan kunnen alle relevante 
zaak-, delict- en afdoeningsgegevens uit de OBJD worden geëxtraheerd. 
Omdat met deze procedure de anonimiteit van de respondenten wordt 
opgeheven, is voor dit type onderzoek toestemming nodig van de minister 
van Justitie. Per onderzoek moet worden vastgesteld of de recidive wordt 
berekend vanaf de datum dat de sanctie begint of vanaf de datum dat de 
sanctie eindigt.

Verwerking van de ruwe onderzoeksgegevens
De gegevens uit de OBJD zijn niet direct geschikt voor analyse, maar moeten 
eerst worden bewerkt. Dat gebeurt in een aantal stappen:
1 indelen van de ruwe informatie in vaste rubrieken;
2 samenvatten van de delictinformatie;
3 verwerken van de afdoeningsgegevens;
4 vaststellen van het tijdstip van de strafzaken.

Ad 1) De meeste velden in de OBJD bevatten stukken tekst. Om een zinvolle 
indeling van de informatie mogelijk te maken, dienen deze strings eerst te 
worden omgezet naar waarden op numerieke variabelen. Daarvoor is een reeks 
programma’s ontwikkeld.
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Ad 2) De informatie over de gepleegde delicten wordt in de OBJD vastgelegd in 
termen van de overtreden wetsartikelen. Elk strafbaar feit bestaat uit maximaal 
vijf wetsartikelen. Het aantal feiten per zaak is ongelimiteerd. De eerste stap 
in het verwerken van de delictinformatie is het toekennen van de strafdrei-
ging aan elk feit. Dit is de maximale straf die voor een bepaald type delict kan 
worden opgelegd. Wanneer per feit meer wetsartikelen genoemd worden, wordt 
de strafdreiging van het hoogst bedreigde artikel toegekend. Indien sprake is 
van een ‘strafbare poging tot (uitlokking van) een misdrijf’ dan wel een ‘straf-
bare voorbereiding’ of ‘medeplichtigheid’, wordt de strafdreiging conform het 
Wetboek van Strafrecht gecorrigeerd.
Naast een strafdreiging wordt aan elk feit of artikelcombinatie ook een 
zogenaamde ‘cbs-code’ toegekend. Dit is de code die door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek wordt gebruikt om delicten te classificeren. Op basis van deze 
code kunnen de strafbare feiten op verschillende manieren worden ingedeeld. 
Zijn de strafdreiging en de delictcode aan de feiten gekoppeld, dan worden 
per zaak de vijf feiten met de hoogste strafdreiging geselecteerd. Bij elke zaak 
kunnen dus verschillende soorten delicten voorkomen, één daarvan is het 
zwaarst bedreigde feit.
Ad 3) Strafzaken kunnen op uiteenlopende manieren worden afgedaan. Binnen 
een zaak kan sprake zijn van meer dan één vonnisonderdeel, aan het aantal 
onderdelen is geen maximum verbonden. Ook de afdoeningsinformatie wordt 
per zaak samengevat. Dit gebeurt op twee manieren. Op de eerste plaats wordt 
voor iedere zaak nagegaan of er sprake was van een bepaald type afdoening. 
Daarnaast wordt de afdoening van elke zaak ingedeeld in één van de volgende 
hoofdcategorieën: vrijheidsbeperkende maatregelen, onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen, taakstraffen, voorwaardelijke vrijheidsstraffen, boetes, transac-
ties en beleidssepots (zie ook bijlage 4). Door deze aanpak houden we zicht op 
het voorkomen van combinaties van vonnisonderdelen, maar kennen we ook de 
belangrijkste straf die in een zaak is opgelegd. Naast het soort afdoening wordt 
natuurlijk ook de hoogte of de duur van de straf bijgehouden.
Ad 4) Nadat de delict- en afdoeningsgegevens zijn samengevat, wordt per 
persoon de volgorde van de strafzaken bepaald. We doen dit aan de hand van 
het inschrijfjaar van de strafzaak. De OBJD bevat weliswaar ook pleeg- en 
beslisdata, maar deze vormen geen goed alternatief. Pleegdata zijn alleen 
beschikbaar voor delicten ingeschreven na 1996 en beslisdata worden te zeer 
beïnvloed door de behandelduur van de strafzaken. Uitgaan van het inschrijf-
jaar heeft echter ook nadelen. Als een persoon meer dan één strafzaak binnen 
één jaar heeft, is dit gegeven niet onderscheidend genoeg. Om het tijdstip van 
de strafzaken nauwkeuriger te kunnen bepalen zal op termijn ook de maand 
van inschrijving in het JDS worden opgenomen. Tot die tijd schatten we de 
inschrijfmaand. Tussen de eventuele pleeg- en de beslisdatum van een zaak, 
maar binnen het aangegeven inschrijfjaar, wordt at random een inschrijfmaand 
gekozen. Deze geschatte datum vormt de basis voor verdere analyses.
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De operationele definitie van recidive
De keuze voor de OBJD als bron van onderzoeksgegevens impliceert 
dat met de Recidivemonitor alleen de criminaliteit die het Openbaar 
Ministerie te verwerken krijgt, in kaart wordt gebracht. Over de crimi-
naliteit die niet wordt opgespoord en vervolgd, worden geen uitspraken 
gedaan. Ook de delicten die door de kantonrechter worden afgedaan, 
laten we buiten beschouwing. Dit deel van de geregistreerde criminaliteit, 
de ‘overtredingen’, bestaat voor bijna 90% uit verkeersdelicten waarvan 
ruim 60% snelheidsovertredingen. Van alle zaken die handelen om 
misdrijven, nemen we zaken die eindigen in een vrijspraak, een technisch 
sepot of een andere technische uitspraak niet mee. Zaken die gevoegd zijn 
bij een andere zaak wel, evenals die strafzaken die door het OM worden 
afgedaan met een transactie of een beleidssepot.

Geldige afdoeningen
De WODC-Recidivemonitor baseert haar metingen op het vóórkomen van 
nieuwe strafzaken. Niet alle strafzaken worden meegenomen; het gaat om justi-
tiecontacten met een ‘geldige’ afdoening. Hier volgt een volledige opsomming 
van de strafzaken die bij het bepalen van de recidive niet respectievelijk wel 
meetellen.

Strafzaken die niet meetellen
1  Kantongerechtszaken: dit zijn zaken waarbij alle feiten onder de competentie 

van de kantonrechter vallen.
2 Zaken eindigend in overdracht naar een ander parket.
3 Zaken eindigend in een technisch sepot of andere technische uitspraak Deze 

laatste categorie betreft rechtbankzaken waarbij geen schuldigverklaring is 
uitgesproken. Als grond voor zowel het technische sepot door het OM of de 
technische uitspraak door de rechter, kan worden aangevoerd:
a ontslag rechtsvervolging,  i onrechtmatig verkregen bewijs
 feit strafbaar  
b ontslag rechtsvervolging,  j burgerlijke rechter niet bevoegd
 feit niet strafbaar  
c dagvaarding nietig k dader niet strafbaar
d dagvaarding HB nietig l feit niet strafbaar
e oproeping HB nietig m geen wettig bewijs
f aanhouding bepaalde tijd n OM niet-ontvankelijk
g aanhouding onbepaalde tijd o niet-ontvankelijk
h rechter niet bevoegd p ten onrechte als verdachte vermeld

4 Zaken eindigend in algehele vrijspraak; dit zijn zaken waarbij voor alle feiten 
vrijspraak volgt.

5 Zaken eindigend in: ‘sepot: gevoegd niet-Compas zaak /dubbel geregistreerde 
zaak’.
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Strafzaken die wel meetellen

1 Zaken die nog niet zijn afgedaan.
2  Zaken die (door het OM) werden gevoegd (‘ad info’, ‘ter berechting’ of ‘ter 

terechtzitting’).
3 Zaken die door het OM werden afgedaan met een transactie.
4  Zaken die door het OM werden afgedaan met een beleidssepot. Tot de 

gronden van een beleidssepot behoren:
a anders dan strafrechtelijk  o leidinggever vervolgd
 ingrijpen
b beperkte kring p maatschappelijk belangenconflict
c civiel en administratief recht q benadeelde medeschuldig
d civielrechtelijke jeugdmaatregel r onvoldoende met nationaal belang
e dienstverlening s oud feit
f door feit of gevolgen getroffen t recente bestraffing
g gering aandeel in feit u rechtspersoon wordt vervolgd
h gering feit v reclasseringsbelang
i geringe strafwaardigheid feit w strafrechtelijke jeugdmaatregel
j gewijzigde omstandigheden x T.B.S.
k gezondheidstoestand y verdachte onvindbaar
l krijgstuchtelijk afgedaan z verhouding tot benadeelde geregeld
m landsbelang aa vervolging in strijd belang benadeelde
n leeftijd bb wetswijziging

5 Zaken die eindigden in de volgende rechterlijke afdoeningen:
a alleen aanvullend straf- m Levenslange gevangenisstraf
 onderdeel
b boete n overig volwassen vrijheidstraf
c storting waarborgfonds, o taakstraf
d schadevergoeding p overig taakstraf
e geldstrafcombinatie q maatregel (vrijheidsbeperkend)
f overig geldstraf r combinaties met maatregelen
g jeugdetentie s berisping
h arrest t overig berisping
i tuchtschool u geen maatregel of straf
j gevangenisstraf v schuldig zonder oplegging van straf
k hechtenis  of maatregel (szovsm)
l militaire detentie w overig szovsm

Vooral in onderzoek met een korte observatieperiode kan het voorkomen dat 
een aantal strafzaken dat reeds in de OBJD is opgenomen, nog niet is afgedaan. 
Deze zaken worden toch meegenomen in de berekeningen van de recidive, 
omdat de ervaring leert dat 9 van de 10 zaken die onder de aandacht van het 
OM worden gebracht, een ‘geldige’ afdoening opleveren.
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Recidivecriteria
Bij het vaststellen van de recidive worden vijf vaste criteria gehanteerd. 
In tabel 1 worden de criteria omschreven. De eerste drie – algemene, 
ernstige en zeer ernstige recidive – verschillen onderling alleen wat 
betreft de ernst van de vervolgde delicten. Zij hebben altijd, dat wil zeggen 
in elke onderzoeksgroep, dezelfde betekenis. Dit geldt niet voor speciale 
en specifieke recidive. De betekenis van deze criteria hangt af van de 
aard van de uitgangszaak, dat is de zaak op grond waarvan iemand in de 
betreffende onderzoeksgroep is opgenomen. Onder verkeersdelinquenten 
bijvoorbeeld, is speciale recidive een nieuw justitiecontact vanwege een 
verkeersdelict. Bij zedendelinquenten is er sprake van speciale recidive 
wanneer zij opnieuw worden vervolgd voor een zedendelict.

Tabel 1 Recidivecriteria binnen de WODC-Recidivemonitor

Criterium Omschrijving

Algemene recidive Alle nieuwe justitiecontacten ongeacht de aard en ernst van 
de gepleegde delicten, behalve de strafzaken die eindigen in 
vrijspraak, een technisch sepot of een andere technische uitspraak

Ernstige recidive Nieuwe, geldige justitiecontacten n.a.v. een delict met een 
wettelijke strafdreiging van 4 jaar of meer*

Zeer ernstige 
recidive

Nieuwe, geldige justitiecontacten n.a.v. een delict met een 
wettelijke strafdreiging van 8 jaar of meer 

Speciale recidive Nieuwe, geldige justitiecontacten n.a.v. hetzelfde soort delict als in 
de uitgangszaak

Specifieke recidive Nieuwe, geldige justitiecontacten n.a.v. overtreding van het 
hetzelfde wetsartikel als in de uitgangszaak

*  Delicten met een lagere strafdreiging maar waarvoor wel voorlopige hechtenis kan worden opge-

legd, vallen ook in deze categorie.

Welke analyses vinden plaats?
Aan de hand van bovenstaande criteria wordt de recidive in een onder-
zoeksgroep beschreven. We onderscheiden daarbij de volgende facetten:
– de prevalentie van recidive; welk deel van de (sub)groep heeft gerecidi-

veerd?
– de snelheid waarmee men recidiveerde; op welk moment vond de 

recidive plaats?
– de frequentie van de recidive; hoeveel nieuwe justitiecontacten heeft de 

recidivist na de uitgangszaak opgebouwd?
– de aard en ernst van de recidivedelicten; welk type delict werd gepleegd 

en hoe werd de nieuwe strafzaak afgedaan?
– de omvang van de recidive; hoe omvangrijk is de totale recidive in de 

(sub)groep?

WODC_227_Boek.indb   6WODC_227_Boek.indb   6 14-6-2005   14:48:1414-6-2005   14:48:14



88 Recidive 1997

Voor het vaststellen van de prevalentie en snelheid van de recidive wordt 
gebruikgemaakt van survivalanalyse, een techniek die rekening houdt 
met verschillen in de tijd dat de personen in het onderzoek konden 
worden gevolgd. Voor elk van de criteria wordt berekend welk percentage 
van de onderzoeksgroep opnieuw in aanraking is gekomen met Justitie. 
Dat doen we niet over één vaste periode (‘Na 2 jaar bedraagt het percen-
tage algemene recidive 50%’), maar voor elke periode waar observaties 
van bestaan. Voor elk jaar volgend op de uitgangszaak wordt becijferd 
welk deel van de onderzoeksgroep inmiddels heeft gerecidiveerd (zie 
figuur 1).

Figuur 1 Prevalentie van algemene recidive in twee dadergroepen
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De frequentie van de recidive wordt berekend over de recidivisten in een 
groep en wordt uitgedrukt in het gemiddelde aantal nieuwe justitiecon-
tacten dat zij sinds de uitgangszaak hebben opgebouwd. Voor elk jaar 
wordt dus het aantal recidivecontacten gedeeld door het aantal perso-
nen dat tot dan toe heeft gerecidiveerd. De aard van de recidive wordt 
beschreven aan de hand van de typen delicten die zijn gepleegd. Voor elke 
groep wordt een tabel samengesteld met percentages van de voorkomende 
delictsoorten (zie bijlage 5). De ernst van de recidivecontacten wordt in 
beeld gebracht door na te gaan in welke hoofdcategorieën van sancties 
(zie bijlage 4) de nieuwe strafzaken zijn afgedaan.31 De totale omvang 
van de recidive, ten slotte, wordt uitgebeeld zoals in figuur 2. De lijnen in 
de figuur geven aan hoeveel recidivecontacten er in de loop der jaren in 
de gehele groep zijn opgebouwd vanwege het plegen van relatief lichte, 
ernstige en zeer ernstige criminaliteit. Om een vergelijking met uitkom-

31 Bij deze analyse worden de zaken die nog niet zijn afgedaan buiten beschouwing gelaten. Zaken die 
eindigen in een voeging, krijgen de afdoening van de zaak waarbij zij werden gevoegd.
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sten van ander onderzoek mogelijk te maken, worden de aantallen steeds 
berekend over groepen van 100 personen.

Aanvullende analyses

Het percentage recidivisten, het gemiddelde aantal nieuwe justitiecon-
tacten, het type en de afdoening van de recidivedelicten zijn beschrijvende 
statistieken die een beeld geven van de aard en omvang van de recidive in 
een groep. Waar mogelijk wordt echter ook onderzocht welke factoren van 
invloed zijn op het voortzetten van de strafrechtelijke carrière. Om deze 
aanvullende analyses te kunnen doen zijn extra gegevens nodig: achter-
grondkenmerken van de respondenten, diagnostische gegevens, gegevens 
over het verloop van de betreffende interventie of over de omstandigheden 
waarin de justitiabelen na de tenuitvoerlegging van de sanctie terecht zijn 
gekomen. Zijn dergelijke gegevens beschikbaar, dan worden ze gekop-
peld aan de informatie uit de OBJD en kunnen we de verbanden tussen 
de diverse grootheden bestuderen. Bijlage 5 geeft voor enkele achter-
grondkenmerken een indeling die bij de analyses kan worden gebruikt. 
Technieken die in het kader van de Recidivemonitor worden toegepast, 
zijn onder meer survivalanalyse, Cox regressie en poissonregressie.

Figuur 2 Aantal nieuwe justitiecontacten; naar ernst van de gepleegde 
delicten
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Survivalanalyse is bedoeld om de duur tot aan een eventuele gebeurtenis 
te meten, in ons geval de duur tot aan een eventuele recidive. Het voordeel 
van survivalanalyse is dat de techniek rekening houdt met verschillen in 
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de lengte van de periode dat de personen in het onderzoek konden worden 
gevolgd. De kans op recidive wordt niet eenmalig vastgesteld (bijvoor-
beeld alleen na twee jaar), maar op elk moment tussen de start en het 
einde van de totale observatietermijn. De proportie recidivisten wordt 
steeds berekend op grond van het aantal personen dat op dat moment 
beschikbaar is. Een persoon telt dus alleen mee in de kansberekening 
zolang hij kon worden gevolgd.
Cox regressie is een survivalmodel waarmee ook het effect van achter-
grondkenmerken op de recidivekans kan worden geschat. De kenmerken 
kunnen zowel categorische als continue variabelen zijn. Met behulp van 
Cox regressie kan worden vastgesteld hoe achtergrondkenmerken zoals 
sekse, geboorteland en het aantal eerdere justitiecontacten samenhangen 
met de kans op recidive. Het effect wordt uitgedrukt in een coëfficiënt, de 
exponent bèta (eß). De hoogte van deze coëfficiënt geeft de sterkte van het 
verband aan.
Voor de analyses van de recidivefrequentie wordt gebruikgemaakt van 
poissonregressie. Waar lineaire regressie bedoeld is voor continue variabe-
len, wordt poissonregressie toegepast in situaties waarin de afhankelijke 
variabele een discrete variabele is die aangeeft hoe vaak een gebeur-
tenis, in ons geval het voorkomen van recidive, heeft plaatsgevonden. 
Het softwarepakket SPSS bevat slechts beperkte mogelijkheden voor het 
toepassen van poissonregressie. In het pakket STATA zijn meer varianten 
opgenomen.
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Bijlage 3
Voorspellingsmodel
Strafrechtelijke interventies worden niet willekeurig toegepast. De daders 
aan wie de sancties worden opgelegd, verschillen onderling van elkaar. De 
resultaten van de interventies, in termen van de recidive die erop volgt, zijn 
dus niet zonder meer vergelijkbaar. Als men de effectiviteit van de afdoe-
ningen wil onderzoeken, zal men de invloed van de verschillen tussen de 
daders in de diverse sanctiegroepen moeten zien uit te schakelen.
De beste manier om dat te doen is via een gerandomiseerd design. Uit 
alle kandidaten voor een sanctie worden twee groepen samengesteld. De 
daders worden willekeurig over de twee groepen verdeeld. De ene groep 
ondergaat de sanctie, de andere niet. Omdat de daders op grond van het 
toeval zijn ingedeeld, zijn zij in alle denkbare opzichten vergelijkbaar. Als 
er zich nu een verschil voordoet in de omvang van de recidive, moet dat 
komen door de werking van de sanctie.
In veel gevallen is random toewijzing van personen aan verschillende 
sanctiegroepen niet mogelijk. Het is ondenkbaar dat een misdrijf als 
doodslag wordt afgedaan met een transactie of dat er een lange gevangenis-
straf zou volgen op een relatief licht delict als vernieling. In situaties waarin 
niet gewerkt kan worden met controlegroepen kan een voorspel lingsmodel 
uitkomst bieden. Een voorspellingsmodel geeft aan welke recidive men 
afgaand op de beschikbare kenmerken van de daders en hun strafzaak mag 
verwachten. Is de feitelijk opgetreden recidive lager dan de voorspelde 
recidive, dan zou dat het effect kunnen zijn van de afdoening. Zeker is dat 
niet, want hetzelfde resultaat zou ook toegeschreven kunnen worden aan 
factoren die buiten het model zijn gebleven. Meer dan een aanwijzing van 
de effectiviteit van de verschillende sancties levert het werken met een 
voorspellingsmodel dus niet op, omdat er alleen rekening kan worden 
gehouden met de gemeten verschillen tussen de sanctiegroepen.

Om in bepaalde situaties toch te kunnen beschikken over vergelijkings-
materiaal, heeft het WODC op basis van de gegevens uit de onderzoeks- en 
beleidsdatabase justitiële documentatie (OBJD) een voorspellingsmodel 
ontwikkeld. Er is een apart model voor volwassen daders en één voor 
minderjarigen.
De twee modellen zijn totstandgekomen via grofweg dezelfde methode 
als gevolgd door Schmidt en Witte (1988). De ontwikkeling verliep in vier 
stappen:
1 het zoeken naar factoren die de hoogte van de recidive zo goed 

mogelijk voorspellen in een willekeurige helft van de totale daderpopu-
latie (de ‘schattingssteekproef’);

2 kruisvalidatie van de gevonden verbanden op de andere helft van de 
daderpopulatie (de ‘validatiesteekproef’);

3 het fitten van een voorspellingsmodel op basis van de gevonden facto-
ren in een gebalanceerde steekproef uit verschillende sanctiegroepen;

4 toepassen van het voorspellingsmodel op alle daders uit de verschil-
lende sanctiegroepen.
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Ad 1
In de eerste stap werd nagegaan met welk variabelen de hoogte van 
de recidive van volwassen en jeugdige daders in 1997 zo goed mogelijk 
kan worden voorspeld. Hierbij gaat het puur om het voorspellen van de 
recidive en niet (primair) om het zoeken naar factoren die de hoogte van 
de recidive kunnen verklaren of om het vinden van een zo spaarzaam 
mogelijk model. Het model werd geschat op basis van een random selectie 
van de helft van alle daders uit 1997. De andere helft werd gebruikt om het 
model te valideren (zie stap 2).
Er zijn vele statistische modellen beschikbaar om de hoogte van de reci-
dive te beschrijven. Hier is uiteindelijk is gekozen voor het zogenoemde 
parametrische Cox-model (Royston, 2001). Dit model is een tussen-
vorm van het Cox-model en het parametrische survivalmodel. Het 
model genereert een schatting van het effect van verschillende achter-
grondkenmerken op de prevalentie van de recidive op enig moment in 
de periode na het opleggen van de straf of maatregel. In box 1 wordt 
besproken welke achtergrondkenmerken in het model voor de volwas-
sen daders zijn opgenomen. Box 2 doet hetzelfde voor de jeugdige daders. 
In beide modellen worden niet precies dezelfde voorspellers gebruikt, 
maar er zijn wel grote overeenkomsten. De beste voorspellers, zowel 
in het volwassenenmodel als het jeugdmodel, zijn het aantal eerdere 
justitiecontacten, de ‘strafzaakdichtheid’ (een maat voor het aantal 
justitiecontacten per jaar) en geboorteland. Interacties tussen de diverse 
factoren zijn niet meegenomen omdat zij ofwel niet significant waren 
ofwel de voorspelkracht van het model verminderden. In het laatste geval 
is er sprake van ‘overfitting’. Factoren zijn significant, maar hebben een 
negatief effect hebben op de voorspelling in de validatiehelft.

Box 1 Voorspellingsmodel voor volwassenen
Tabel A geeft de coëfficiënten, het significantieniveau en de 95% betrouw-
baarheidsintervallen van de variabelen die in het model voor volwassenen zijn 
opgenomen. De hazard ratio geeft aan hoezeer de aanwezigheid van het kenmerk 
van invloed is op het vóórkomen van recidive. De hazard ratio is de verhouding 
tussen het recidiverisico in de betreffende subgroep van daders en het recidive-
risico in een referentiegroep. Hoe meer de hazard ratio afwijkt van 1, hoe sterker 
het kenmerk van invloed is op de kans dat de daders op enig moment tijdens de 
observatieperiode opnieuw in de fout gaan, bij constanthouding van alle andere 
effecten. Is de hazard ratio groter dan 1, dan is het recidiverisico hoger. Is de 
hazard ratio kleiner dan 1, dan is er in vergelijking met het uitgangsniveau in de 
referentiegroep sprake van een verlaagd risico. Het model gaat ervan uit dat er 
sprake is van een zogenoemd proportioneel effect van factoren op de hazard 
ratio. Dit betekent dat de invloed van de factoren op de hazard ratio constant is 
over de tijd. Dit ging niet op voor de factor ‘geboorteland’. Daarom is deze als 
stratumvariabele meegenomen in het model. Dit betekent dat ieder geboorteland 
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een eigen baseline hazard ratio (of recidiveniveau) heeft. In figuur a staan de 
cumulatieve baseline recidivekansen afgebeeld naar geboorteland, terwijl alle 
andere covariaten op het gemiddelde zijn vastgezet. Volwassen daders geboren 
op de Nederlandse Antillen of Aruba geven over het algemeen het hoogste 
recidiverisico te zien. Uit het feit dat de lijnen van sommige geboortelanden 
elkaar kruisen, blijkt de noodzaak van stratificatie op dit kenmerk.

Tabel A Invloed van achtergrondkenmerken op de recidive onder volwas-
sen daders met een strafzaak afgedaan in 1997 (N = 61.586)

Factor hazard ratio p 95%- 
betrouwbaar-
heidsinterval

Sekse
Man 1
Vrouw 0,741 0,000 0,709 - 0,774
Leeftijd bij inschrijving van de 
uitgangszaak

0,964 0,000 0,963 - 0,966

Type delict
Vermogen geen geweld 1 1
Vermogen met geweld 0,967 0,341 0,901 - 1,037
Verkeer 0,882 0,000 0,853 - 0,911
Agressie 0,844 0,000 0,815 - 0,874
Overig 0,759 0,000 0,729 - 0,791
Opiumwet 0,729 0,000 0,687 - 0,774
Zeden 0,697 0,000 0,618 - 0,786
Aantal zaken voor 18de jaar 0,986 0,000 0,981 - 0,992
Aantal zaken na 18de jaar
0 zaken 1 1
1 zaak 1,469 0,000 1,404 - 1,537
2 zaken 1,720 0,000 1,626 - 1,819
3 zaken 1,851 0,000 1,733 - 1,976
4 zaken 1,943 0,000 1,802 - 2,095
5 zaken 2,047 0,000 1,883 - 2,225
6 zaken 2,157 0,000 1,967 - 2,366
7 zaken 2,249 0,000 2,039 - 2,480
8 zaken 2,069 0,000 1,855 - 2,307
9-10 zaken 2,248 0,000 2,029 - 2,491
11-12 zaken 2,100 0,000 1,873 - 2,355
13-14 zaken 2,100 0,000 1,871 - 2,358
16-21 zaken 2,096 0,000 1,841 - 2,386
22-35 zaken 1,892 0,000 1,633 - 2,192
36 zaken of meer 1,377 0,003 1,118 - 1,696
Aantal eerdere boetes opgelegd 
door de rechter in carrière

1,015 0,001 1,006 - 1,024

Strafzaakdichtheid* 1,362 0,000 1,328 - 1,396

* Strafzaakdichtheid = √ (aantal zaken / (carrièrelengte +1)).
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94 Recidive 1997

Aan de coëfficiënten in tabel A is te zien dat vrouwen, bij constanthouding van 
alle andere factoren, een kleinere kans hebben om te recidiveren dan mannen. 
De kans op recidive is, na correctie van de verschillen op andere kenmerken, 
het grootst na een vermogensdelict zonder geweld. Daarna volgt vermogen-
met-geweld, verkeer, agressie, overig, Opiumwet en zeden.
Het aantal eerdere zaken voor het 18e jaar zorgt voor een verlaging van het 
recidiverisico; dit is contra-intuïtief, maar kan worden verklaard doordat er 
volwassenen zijn die actief waren in hun jeugd maar minder actief in hun 
volwassenheid. Het aantal eerdere boetes dat is opgelegd zorgt ook voor een 
eigen effect op de recidivekans. We zien dat het effect van het aantal zaken 
in volwassenheid eerst sterk stijgt en daarna afneemt. Dit afnemende effect 
wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de variabele strafzaakdichtheid (aantal 
recidivezaken per jaar over actieve periode) ook in de regressievergelijking is 
opgenomen. Deze neemt het effect bij extreme aantallen zaken over.

Het effect van geboorteland is te zien in figuur A. Hieruit blijkt dat personen 
geboren in de Nederlandse Antillen en Aruba, bij gelijke scores op andere 
kenmerken, een aanzienlijk hogere recidivekans hebben dan de andere geboor-
telanden. Verder is te zien dat Marokko, Suriname en Turkije dicht op elkaar 
liggen, wanneer er wordt gecorrigeerd voor de andere achtergrondvariabelen. 
Overig Europa blijft na correctie de laagste van alle landen.

Figuur A Baseline cumulatieve recidivekansen voor geboortelanden 
volwassenenmodel
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95Bijlage 3

Ad 2
In stap 2 werd het verkregen jeugd- en volwassenenmodel op de andere helft 
van de daderpopulatie (de zogeheten ‘validatiesteekproef’) toegepast. Deze 
stap dient om na te gaan of de resultaten uit stap 1 generaliseerbaar zijn. We 
willen weten of de invloed van de achtergrondkenmerken op het vóórkomen 
van recidive in een andere daderpopulatie hetzelfde is. Dit kan worden getest 
door de recidive die door het model voor de daders in de validatiesteekproef 
is voorspeld te vergelijken met de recidive die is geobserveerd. Als deze twee 
op hetzelfde niveau uitkomen, is dat een bewijs van de generaliseerbaar-
heid van het model. Dit blijkt het geval te zijn. In figuur 1 wordt links de fit 
voor de volwassen daders afgebeeld. Het verschil tussen de geobserveerde 
en voorspelde recidive is nergens groter dan 0,57%. Bij de jeugdige daders 
bedroeg het maximale verschil 0,06% (zie rechts in figuur 1).
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Figuur 1 Vergelijking voorspelde en geobserveerde recidive in de validatiesteekproef van het 
model voor volwassenen en voor het model voor jeugdigen.

De modellen zijn ontwikkeld op een dwarsdoorsnede van de populaties van 
volwassen en jeugdige daders. Om te onderzoeken of het model ook een 
adequate voorspelling oplevert voor groepen die geen goede afspiegeling 
vormen van de totale daderpopulatie, is het model op een aantal niet-
random steekproeven gevalideerd. Het is daarbij mogelijk dat factoren die 
bijdragen aan de voorspelling voor de hele groep juist de voorspellingen 
bij de niet-random steekproeven aantasten en vice versa. Er is getracht een 
balans in deze twee tegengestelde belangen te vinden. Het model voor de 
volwassenen bleef volgens deze methode redelijk tot goede voorspellingen 
doen. Bij het jeugdmodel was dit minder het geval. Dit kan deels worden 
verklaard door de geringere aantallen waarop dit model gebaseerd is. 
Daarnaast speelt mee dat er bij de minderjarige daders minder variatie 
in de gegevens optreedt omdat de periode waarin zij crimineel actief 
kunnen zijn geweest per definitie korter is dan bij de volwassenen. Voor 
de voorspelkracht van het model in het algemeen is het – vooral bij de 
jeugdige daders – zaak om ook andersoortige factoren in de analyses op te 
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96 Recidive 1997

nemen. De OBJD bevat slechts enkele statische achtergrondkenmerken. Het 
toevoegen van dynamische factoren, zoals informatie over school, werk, 
thuissituatie en verslavingsproblematiek, zal de voorspelling van de recidive 
in uiteenlopende dadergroepen doen verbeteren.

Box 2 Voorspellingsmodel voor jeugdigen
In de tabel B zijn de resultaten te zien van het jeugdmodel. Voor een uitleg van 
de tabel, zie box 1. We zien dat er een extreem effect is voor sekse: de kans dat 
meisjes recidiveren is, onder constanthouding van alle andere achtergrondken-
merken, twee keer zo klein als de kans dat jongens recidiveren. Verder is te zien 
dat hoe ouder een jeugdige dader is, hoe kleiner de recidivekans. Wanneer we 
de effecten van de delicttypen ordenen, is te zien dat vermogen met geweld de 
hoogste recidive geeft, gevolgd door vermogen geen geweld, agressie, verkeer, 
overig, zeden en Opiumwet. Het totale aantal zaken in de periode voorafgaand 
aan de uitgangszaak laat een positief verband zien, net als de strafzaakdicht-
heid, die opgevat kan worden als een maat van recidivesnelheid.
Ook in het jeugdmodel was het nodig om geboorteland als stratum mee te 
nemen. Aan de baseline recidivekansen in figuur C zien we dat de standaard-
recidivekans het grootst is in de groep geboren op de Nederlandse Antillen of 
Aruba. Daarna volgen de geboortelanden Suriname en Marokko, gevolgd door 
Nederland, overig Afrika, Amerika, Azië en Oceanië, Turkije en ten slotte overig 
Europa. Over de gehele linie zijn de baseline recidivekansen van jeugdige daders 
hoger dan die van volwassenen (zie box 1).

Tabel B Invloed van achtergrondkenmerken op de recidive onder jeugdige 
daders met een strafzaak afgedaan in 1997 (n = 7.182)

Factor hazard ratio p 95%-
betrouwbaar-
heidsinterval

Sekse
Jongens 1 1
Meisjes 0,419 0,000 0,371 - 0,473
Leeftijd bij inschrijving van de 
uitgangszaak

0,943 0,000 0,924 - 0,963

Type delict
Vermogen geen geweld 1 1
Vermogen met geweld 1,094 0,108 0,981 - 1,222
Agressie 0,887 0,001 0,826 - 0,950
Verkeer 0,779 0,019 0,629 - 0,956
Overig 0,729 0,000 0,644 - 0,828
Zeden 0,630 0,000 0,512 - 0,771
Opiumwet 0,504 0,019 0,371 - 0,702
Aantal zaken in carrière 1,075 0,000 1,050 - 1,102
Strafzaakdichtheid* 2,009 0,000 1,812 - 2,212

* Strafzaakdichtheid = √ (aantal zaken / (carrièrelengte +1)).
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97Bijlage 3

Figuur B Baseline cumulatieve recidivekansen voor geboortelanden 
jeugdmodel
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Ad 3
In stap 3 werd het voorspellingsmodel met de in de eerste stap geselec-
teerde variabelen gefit op een gebalanceerde steekproef. Uit de gehele 
daderpopulatie van 1997 werden op basis van de afdoening van de straf-
zaken sanctiegroepen van gelijke omvang samengesteld, voor volwassen 
en voor jeugdige daders. Door de steekproef op afdoening te balanceren 
bereiken we dat het effect van de sancties (dat impliciet in het model 
aanwezig is, omdat alle daders nu eenmaal een sanctie hebben gehad) 
gemiddeld op nul uitkomt. Voor een vergelijkbare strategie, zie ook Lloyd, 
Mair en Hough (1994).
Het model voor volwassenen is geschat op basis van de volgende sanctie-
groepen: lange onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen (langer dan zes 
maanden), korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen (zes maanden of 
korter), taakstraffen, voorwaardelijke vrijheidsstraffen, geldstraffen 
(boetes en geldsomtransacties) en beleidssepots. Alle sancties tellen 
even zwaar mee, omdat het aantal daders in de sanctiegroepen gelijk is. 
In iedere groep werden 4.086 volwassen daders opgenomen. Bij sancties 
die in 1997 vaker werden toegepast werd dit aantal random geselecteerd. 
Het model voor jeugdige daders is gefit op jeugdigen van wie de strafzaak 
werd afgedaan met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, een werkstraf, 
een leerstraf, een voorwaardelijke vrijheidsstraf, een geldstraf of een 
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98 Recidive 1997

beleidssepot. Ook hier werd gebalanceerd. In elke sanctiegroep bevinden 
zich 665 jeugdige daders. Voor de gehele groep werd nagegaan hoe de 
eerder geselecteerde factoren samenhangen met de kans op recidive.

Ad 4
In de laatste stap werden de in stap 3 gefitte modellen toegepast op 
alle jeugdige en volwassen daders van wie de strafzaak met een van de 
genoemde sancties werd afgedaan. Per sanctiegroep levert dit een indica-
tie op van de recidive die op basis van de achtergrondkenmerken van de 
daders mag worden verwacht. Is de feitelijke recidive lager dan voorspeld, 
dan komt dat misschien omdat de sanctie effectiever is dan andere. Is 
de feitelijke recidive daarentegen hoger dan verwacht, dan is de sanctie 
mogelijk minder effectief.
Het vergelijken van de voorspelde en geobserveerde recidivepercentages 
leidt tot afbeeldingen zoals opgenomen in de figuren 15 en 23 van dit 
rapport. De effecten van de afdoeningen op het recidiveniveau kunnen 
niet in absolute zin worden vastgesteld. Met het voorspellingsmodel wordt 
de werking van sancties onderling vergeleken. Als een sanctie het beter 
doet verwacht, moet er ook een sanctie zijn die onder de norm presteert. 
Het totale effect van de sancties is immers nul.

De belangrijkste beperking van het voorspellingsmodel is evenwel dat 
slechts een klein aantal factoren in het model is opgenomen. Ook al 
correleren de kenmerken uit de OBJD nog zo sterk met de kans op reci-
dive, we kunnen nooit helemaal uitsluiten dat er alternatieve, niet-
gemeten factoren zijn die het verschil tussen de voorspelde en 
geobserveerde recidive kunnen verklaren. Zekerheid over de effecten 
van de sancties krijgt men dus niet. De toepassing van het model levert 
hoogstens aanwijzingen in de richting op.
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Bijlage 4
Indeling van strafrechtelijke afdoeningen
Onderzoek in het kader van de WODC-Recidivemonitor vindt plaats 
op basis van gegevens uit de OBJD, een geanonimiseerde kopie van het 
Justitiële Documentatiesysteem (JDS). De afdoeningen van de strafbare 
feiten die het JDS registreert, kunnen worden ingedeeld in negen catego-
rieën. Binnen deze categorieën komen afdoeningen voor jeugdigen en 
volwassenen voor. Strafzaken kunnen worden afgedaan met meer dan één 
‘vonnisonderdeel’. In de Recidivemonitor wordt per zaak bijgehouden van 
welke vonnisonderdelen sprake is. We houden dus zicht op combinaties 
van afdoeningen. Daarnaast wordt de afdoening van elke strafzaak echter 
ook ingedeeld in één van de negen hoofdcategorieën. Het vonnisonder-
deel in de categorie met het laagste nummer is daarbij bepalend. Een zaak 
waarin zowel een boete als een onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt 
opgelegd, wordt dus bijvoorbeeld ingedeeld bij de onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de afdoeningen die in de 
OBJD zijn opgenomen over de periode 1997-2004.

1 Vrijheidsnemende maatregelen
plaatsing in een inrichting voor jeugdigen – terbeschikkingstelling 
met bevel tot verpleging – plaatsing in een psychiatrisch zieken-
huis – plaatsing in een inrichting voor de opvang van verslaafden 
– terbeschikkingstelling met voorwaarden – terbeschikkingstelling 
van de regering – terbeschikkingstelling zonder bevel tot verple-
ging – plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling 
– jeugdterbeschikkingstelling met bevel tot verpleging
nader onderscheid mogelijk naar: duur en modaliteit (voorwaardelijk of 
onvoorwaardelijk)

2 Onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen
gevangenisstraf – jeugddetentie – hechtenis – militaire detentie – 
plaatsing in een tuchtschool – arrest – levenslange gevangenisstraf
nader onderscheid mogelijk naar: duur

3 Taakstraffen
werkstraf – onbetaalde arbeid ten algemene nutte – leerstraf 
– leerproject
nader onderscheid mogelijk naar: duur

4 Voorwaardelijke vrijheidsstraffen
gevangenisstraf – jeugddetentie – hechtenis – militaire detentie 
– plaatsing in een tuchtschool – arrest
nader onderscheid mogelijk naar: duur, modaliteit (met of zonder bijz. 
voorw.) en soort voorwaarden
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5 Geldboetes
nader onderscheid mogelijk naar: hoogte en modaliteit (voorwaardelijk 
en onvoorwaardelijk)

6 Transacties
geldsom – ATAN – werkstraf – afstand – vergoeding schade – leerproject 
– voorw. tot presteren – leerstraf – opvolgen aanwijzingen instantie 
– ontneming voordeel – arbeid schadeherstel – uitlevering voorwerp 
– ontneming. voordeel/36WED – waarborgsom
nader onderscheid mogelijk naar: hoogte en duur

7 Beleidssepot/szovsm
oud feit – recente bestraffing – berisping – gering feit – verhouding tot 
benadeelde geregeld – gering aandeel in feit – gezondheidstoestand – 
gewijzigde omstandigheden – ander dan strafrechtelijk ingrijpen – door 
feit/gevolgen getroffen – medeschuld van benadeelde – onvoldoende 
nationaal belang – beperkte kring – verdachte onvindbaar – rechtsper-
soon wordt vervolgd – reclasseringsbelang – geringe strafwaardigheid 
feit – dienstverlening – leeftijd – civiel en administratief recht 
– vervolging in strijd van benadeelde – civiele jeugdmaatregel – leiding-
gevende vervolgd – wetswijziging – niet vervolgd – maatschappelijk 
belangenconflict – strafrechtelijke jeugdmaatregel – T.B.S. – ter verja-
ring opgelegd – verjaard – landsbelang – krijgstuchtelijk afgedaan/ 
schuldigverklaring zonder oplegging van straf – schuldigverklaring 
zonder oplegging van straf of maatregel
nader onderscheid mogelijk naar: duur en modaliteit (voorwaardelijk of 
onvoorwaardelijk)

8 Bijkomende straffen/maatregelen
ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen – maatregel 
van schadevergoeding – toewijzing van de civiele vordering – terug-
gave in beslag genomen goederen – ontneming van het wederrechtelijk 
verkregen voordeel – ter beschikking rechthebbende tot 3 maanden 
na onherroepelijkheiddatum vonnis – gehele stillegging van de 
onderneming – ontzetting uit het recht bepaalde beroepen uit te 
oefenen – ontzetting bekleden ambt – verrichten van hetgeen weder-
rechtelijk nagelaten is – openbaarmaking rechterlijke uitspraak 
– storting in het waarborgfonds – gehele ontzegging van bepaalde 
rechten – opleggen van het verrichten van prestaties tot goedmaken 
– oplegging tenietdoening wederrechtelijke verrichtingen – gedeelte-
lijke stillegging van de onderneming – gehele ontzegging van bepaalde 
bevoegdheden
nader onderscheid mogelijk naar: duur, hoogte en modaliteit 
(voorwaardelijk of onvoorwaardelijk)
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9 Technische uitspraken/afdoeningen
vrijspraak – niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij – 
gedeeltelijke toewijzing van de civiele vordering – Openbaar Ministerie 
niet-ontvankelijk – gedeeltelijke toewijzing vordering benadeelde partij 
– afwijzing van de civiele vordering – ontslag van rechtsvervolging 
(niet strafbaar) – gedeeltelijke niet-ontvankelijkverklaring benadeelde 
partij – ontslag van rechtsvervolging (strafbaar) – dagvaarding nietig 
– rechter niet bevoegd – afwijzing vordering tenuitvoerlegging – zaak 
beëindigd verklaard – aanhouding voor onbepaalde tijd – verlenging 
van de proeftijd – rechter niet in staat m.b.t. beslag – aanhouding 
voor bepaalde tijd – dagvaarding hoger beroep nietig – omzetting 
onbetaalde arbeid naar vrijheidsstraf – geen wettig bewijs – gevoegd 
niet-Compas-zaak / dubbel geregistreerde zaak – niet-ontvankelijk – 
feit niet strafbaar – dader niet strafbaar – socialeverzekeringsfraude; 
niet strafrechtelijk – onrechtmatig verkregen bewijs – burgerlijke 
rechter niet bevoegd – ten onrechte als verdachte vermeld
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Bijlage 5
Indeling van misdrijven naar aard en ernst
In deze bijlage vindt men een overzicht van de strafdreiging voor de meest 
voorkomende wetsartikelen die in de OBJD zijn geregistreerd. Er wordt 
een onderscheid gemaakt tussen lichte, middelzware en zware criminal-
iteit. In de categorie ‘lichte criminaliteit’ vallen feiten met een wettelijke 
strafdreiging van minder dan vier jaar (1.460 dagen). In de categorie 
‘middelzware criminaliteit’ vallen alle feiten met een strafdreiging van 
vier tot acht jaar (2.920 dagen)32. Feiten met een strafdreiging van 8 jaar of 
meer vallen in de categorie ‘zware criminaliteit’.
Wanneer uit de feitinformatie in de OBJD niet duidelijk blijkt welke 
strafdreiging van toepassing is, wordt de laagste strafdreiging gekozen.
Op het overtreden van artikel 2 lid 1 sub b van de Opiumwet bijvoorbeeld, 
staat hoogstens zes maanden hechtenis. Wanneer er echter sprake is van 
opzet, is de maximale strafdreiging acht jaar. In de OBJD wordt niet altijd 
geregistreerd of er sprake was van opzet. In die gevallen wordt dus de 
laagste strafdreiging gekozen.

Tabel 1 Relatief lichte criminaliteit (strafdreiging in dagen minder dan 
vier jaar)

Wet Artikel Strafdreiging Type delict Omschrijving

OW 2/1 180 drugs harddrugs - bezit/handel/smokkel
OW 3/1 30 drugs softdrugs - bezit/handel
SR 138/1 180 agressie huisvredebreuk
SR 180 365 agressie wederspannigheid
SR 184/1 90 overig niet voldoen aan ambtelijk bevel
SR 239/1 90 zeden schennis van de eerbaarheid
SR 266/1+ 

267/2
120 agressie eenvoudige belediging onder 

verzwarende omstandigheden
SR 300/1 730 agressie eenvoudige mishandeling
SR 350/1 730 agressie vernieling/beschadiging
SR 417BIS

/1/A
365 vermogen 

geen geweld
schuldheling

WVW94 6 365 verkeer dood of zwaar lichamelijk letsel 
WVW94 7/1/A 90 verkeer doorrijden na een ongeval
WVW94 8 90 verkeer besturen onder invloed
WVW94 163/2 1.095 verkeer ademanalyse
WVW94 164/1 90 verkeer onder zich houden rijbewijs door 

ambtenaar OM
WWM 13/1 90 overig verbod wapens categorie I
WWM 26/1 90 overig verbod voorhanden hebben 

wapens of munitie categorieën 
II en III

32 Ook feiten met een strafdreiging van minder dan vier jaar, maar waarvoor een bevel tot voorlopige 
hechtenis kan worden gegeven vallen in deze categorie. Artikel 67 van het Wetboek van Strafvordering 
geeft een overzicht van de desbetreffende feiten. 
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Tabel 2 Middelzware criminaliteit (strafdreiging in dagen vier tot acht jaar)*

Wet Artikel Strafdreiging Type delict Omschrijving

OW 3/B + 11/2 730 drugs softdrugs - handel/bezit/ vervaar-
digen (met opzet)

SR 140/1 2.190 drugs deelneming aan misdadige 
organisatie

SR 141/1 1.640 agressie gezamenlijke openlijke geweld-
pleging

SR 141/1 
+141/2/1

2.190 agressie gez. openlijke geweldpl. met 
lichamelijk letsel of vernieling

SR 225 2.190 vermogen 
geen geweld

valsheid in geschrifte

SR 231/2 1.460 vermogen 
geen geweld

valse reispas

SR 247/1 2.190 zeden ontucht met bewusteloze, geeste-
lijk gestoorde of kind

SR 285/1 730 agressie bedreiging met misdrijf
SR 300/1 + 2 1.460 agressie eenvoudige mishandeling met 

zwaar lichamelijk letsel
SR 310 1.460 vermogen 

geen geweld
eenvoudige diefstal

SR 310 + 321 1.460 vermogen 
geen geweld

eenvoudige diefstal/verduistering

SR 311/1/4 2.190 vermogen 
geen geweld

diefstal in vereniging

SR 311/1/4 + 5 2.190 vermogen 
geen geweld

diefstal in vereniging met braak

SR 311/1/5 2.190 vermogen 
geen geweld

diefstal met braak

SR 321 1.095 vermogen 
geen geweld

verduistering

SR 321 + 322 1.460 vermogen 
geen geweld

verduistering in functie gepleegd

SR 326 1.095 vermogen 
geen geweld

oplichting

SR 416/1/A 1.460 overig begunstiging

*  Delicten met een lagere strafdreiging maar waarvoor wel voorlopige hechtenis kan worden opge-

legd, vallen ook in de categorie ‘middelzware criminaliteit’.
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104 Recidive 1997

Tabel 3 Zware criminaliteit (strafdreiging in dagen van acht jaar of meer)

Wet Artikel Strafdreiging Type delict Omschrijving

SR 317/1 3.285 vermogen 
met geweld

afpersing

SR 312/1 3.285 vermogen 
met geweld

diefstal met geweld

SR 312/2/2 4.380 vermogen 
met geweld

diefstal met geweld in vereniging

SR 312/2/2 
+317/1

4.380 vermogen 
met geweld

diefstal met geweld/afpersing

SR 287 5.475 agressie doodslag
SR 246 2.920 zeden feitelijke aanranding der eerbaar-

heid
SR 244 4.380 zeden gemeenschap met persoon 

beneden 12 jaar
SR 245/1 2.920 zeden gemeenschap met persoon 

tussen 12 en 16 jaar
SR 141/1 

+141/2/2
3.285 agressie gezam. openlijke geweldpleging 

met zwaar lichamelijk letsel
SR 289 7.300 agressie moord
SR 209 3.285 vermogen 

geen geweld
opzettelijk uitgeven van vals geld

SR 242 4.380 zeden verkrachting
SR 157/1 4.380 agressie veroorzaking van brand etc. met 

gevaar voor goederen
SR 157/1 + 

157/2
5.475 agressie veroorzaking van brand etc. met 

levensgevaar
SR 282/1 2.920 agressie vrijheidsberoving
SR 302/1 2.920 agressie zware mishandeling
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Bijlage 6
Tabellen volwassenen
1 Prevalentie van recidive

Tabel 1 Prevalentie van algemene recidive*, ernstige recidive** en zeer ernstige recidive*** 
onder volwassenen met een strafzaak afgedaan in 1997 in %

n 1 2 3 4 5 6 7
Algemene recidive 130.699 18,87 27,74 33,28 37,09 40,00 42,51 44,71
Ernstige recidive 130.699 11,11 16,29 19,44 21,63 23,35 24,83 26,25
Zeer ernstige recidive 130.699 1,74 3,27 4,40 5,34 6,15 6,83 7,58

* Algemene recidive = nieuw justitiecontact

** Ernstige recidive = nieuw justitiecontact n.a.v. delict met strafdreiging van vier jaar of meer

*** Zeer ernstige recidive = nieuw justitiecontact n.a.v. delict met strafdreiging van acht jaar of meer

Tabel 2a Prevalentie van algemene recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; uitgeplitst naar sekse

n 1 2 3 4 5 6 7

Mannen 111.176 19,94 29,30 35,17 39,18 42,25 44,87 47,17
Vrouwen 17.158 11,64 17,39 20,77 23,20 25,11 26,89 28,54

Totaal (incl. missing) 130.699 18,87 27,74 33,28 37,09 40,00 42,51 44,71

Tabel 2b Prevalentie van ernstige recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; uitgeplitst naar sekse

n 1 2 3 4 5 6 7

Mannen 111.176 11,46 16,80 20,06 22,33 24,11 25,63 27,11
Vrouwen 17.158 8,72 12,82 15,19 16,90 18,23 19,44 20,52

Totaal (incl. missing) 130.699 11,11 16,29 19,44 21,63 23,35 24,83 26,25

Tabel 2c Prevalentie van zeer ernstige recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan 
in 1997 in %; uitgeplitst naar sekse

n 1 2 3 4 5 6 7

Mannen 111.176 1,88 3,55 4,79 5,82 6,70 7,43 8,27
Vrouwen 17.158 0,75 1,32 1,74 2,07 2,46 2,76 2,95

Totaal (incl. missing) 130.699 1,74 3,27 4,40 5,34 6,15 6,83 7,58
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106 Recidive 1997

Tabel 3a Prevalentie van algemene recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; naar huidige leeftijd

n 1 2 3 4 5 6 7
12-17 jaar 172 43,02 62,79 72,09 76,16 77,91 79,65 81,49
18-24 jaar 30.608 22,51 32,96 39,46 43,91 47,09 49,65 51,90
25-29 jaar 24.006 21,77 31,90 37,88 41,92 45,07 47,70 50,16
30-39 jaar 36.888 20,91 30,29 36,14 40,18 43,25 45,96 48,29
40-49 jaar 22.228 14,72 22,12 26,96 30,47 33,33 35,83 37,99
50 jaar of ouder 16.255 8,28 13,05 16,36 18,55 20,30 22,13 23,55

Totaal (incl. missing) 130.699 18,87 27,74 33,28 37,09 40,00 42,51 44,71

Tabel 3b Prevalentie van ernstige recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; naar huidige leeftijd

n 1 2 3 4 5 6 7
12-17 jaar 172 36,63 51,74 59,88 64,53 65,70 68,02 68,62
18-24 jaar 30.608 14,62 21,78 25,92 28,79 31,02 32,69 34,32
25-29 jaar 24.006 13,62 19,87 23,66 26,16 28,09 29,94 31,58
30-39 jaar 36.888 12,37 17,69 21,03 23,38 25,24 26,85 28,45
40-49 jaar 22.228 7,12 10,68 12,88 14,54 15,86 17,06 18,19
50 jaar of ouder 16.255 2,87 4,52 5,73 6,53 7,20 7,84 8,50

Totaal (incl. missing) 130.699 11,11 16,29 19,44 21,63 23,35 24,83 26,25

Tabel 3c Prevalentie van zeer ernstige recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan 
in 1997 in %; naar huidige leeftijd

n 1 2 3 4 5 6 7
12-17 jaar 172 9,30 16,86 24,42 30,23 31,98 33,72 35,03
18-24 jaar 30.608 2,56 4,75 6,33 7,76 8,98 10,04 11,17
25-29 jaar 24.006 2,33 4,37 5,97 7,19 8,26 9,18 10,19
30-39 jaar 36.888 1,84 3,45 4,64 5,62 6,45 7,12 7,89
40-49 jaar 22.228 0,83 1,62 2,23 2,68 3,13 3,46 3,82
50 jaar of ouder 16.255 0,24 0,44 0,57 0,68 0,74 0,82 0,97

Totaal (incl. missing) 130.699 1,74 3,27 4,40 5,34 6,15 6,83 7,58
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107Bijlage 6

Tabel 4a Prevalentie van algemene recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; naar leeftijd eerste justitiecontact

n 1 2 3 4 5 6 7
12-17 jaar 23.81 37,04 52,02 60,36 65,69 69,38 72,44 74,86
18-24 jaar 40.572 21,12 31,21 37,71 42,18 45,57 48,41 50,95
25-29 jaar 18.516 15,51 23,67 28,68 32,37 35,30 37,68 40,00
30-39 jaar 23.818 11,48 18,00 22,27 25,48 28,08 30,42 32,53
40-49 jaar 13.490 7,78 11,93 15,30 17,62 19,53 21,54 22,93
50 jaar of ouder 980 4,25 6,66 8,49 9,59 10,67 11,88 12,81

Totaal (incl. missing) 130.699 18,87 27,74 33,28 37,09 40,00 42,51 44,71

Tabel 4b Prevalentie van ernstige recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; naar leeftijd eerste justitiecontact

n 1 2 3 4 5 6 7
12-17 jaar 23.981 25,89 37,23 43,41 47,46 50,52 53,10 55,36
18-24 jaar 40.572 12,47 18,27 21,97 24,59 26,65 28,42 30,11
25-29 jaar 18.516 8,07 12,12 14,78 16,62 18,07 19,39 20,66
30-39 jaar 23.818 5,03 7,73 9,57 10,95 12,10 13,06 14,10
40-49 jaar 13.490 2,50 4,00 5,04 5,89 6,55 7,17 7,68
50 jaar of ouder 9.780 1,27 1,99 2,53 2,88 3,25 3,60 3,94

Totaal (incl. missing) 130.699 11,11 16,29 19,44 21,63 23,35 24,83 26,25

Tabel 4c Prevalentie van zeer ernstige recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan 
in 1997 in %; naar leeftijd eerste justitiecontact

n 1 2 3 4 5 6 7
12-17 jaar 23.981 4,74 8,98 11,99 14,64 16,87 18,57 20,45
18-24 jaar 40.572 1,90 3,49 4,73 5,69 6,55 7,35 8,16
25-29 jaar 18.516 0,96 1,86 2,59 3,19 3,59 4,00 4,41
30-39 jaar 23.818 0,57 1,08 1,47 1,77 2,08 2,33 2,63
40-49 jaar 13.490 0,25 0,41 0,53 0,59 0,73 0,83 0,96
50 jaar of ouder 9.780 0,07 0,13 0,17 0,22 0,25 0,26 0,35

Totaal (incl. missing) 130.699 1,74 3,27 4,40 5,34 6,15 6,83 7,58
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Tabel 5a Prevalentie van algemene recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; naar geboorteland 

n 1 2 3 4 5 6 7

Nederland 90.219 18,36 27,14 32,83 36,77 39,85 42,56 44,92
Ned. Antillen en Aruba 3.428 32,26 47,05 55,02 60,33 64,09 66,86 69,56
Suriname 6.839 25,59 37,52 44,13 49,12 52,70 55,74 58,04
Overig Europa 10.995 12,24 17,34 20,25 22,07 23,37 24,36 25,27
Marokko 4.753 29,56 42,02 49,30 53,48 56,57 58,97 60,70
Turkije 4.255 19,27 29,78 36,43 40,96 44,39 47,50 49,59
Overig elders 9.460 17,35 25,24 29,81 33,05 35,34 37,23 39,22

Totaal (incl. missing) 130.699 18,87 27,74 33,28 37,09 40,00 42,51 44,71

Tabel 5b Prevalentie van ernstige recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; naar geboorteland 

n 1 2 3 4 5 6 7

Nederland 90.219 10,35 15,24 18,23 20,34 22,01 23,49 24,92
Ned. Antillen en Aruba 3.428 23,54 34,77 41,02 45,19 48,40 50,99 53,45
Suriname 6.839 16,54 24,20 28,78 32,12 34,90 37,21 38,96
Overig Europa 10.995 7,98 11,12 12,87 14,07 14,97 15,83 16,27
Marokko 4.753 19,82 28,76 33,75 36,78 39,32 40,96 42,80
Turkije 4.255 8,06 12,83 16,50 19,06 21,03 22,82 24,76
Overig elders 9.460 11,24 16,25 19,56 21,65 23,14 24,29 25,48

Totaal (incl. missing) 130.699 11,11 16,29 19,44 21,63 23,35 24,83 26,25

Tabel 5c Prevalentie van zeer ernstige recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan 
in 1997 in %; naar geboorteland 

n 1 2 3 4 5 6 7

Nederland 90.219 1,51 2,85 3,83 4,68 5,41 6,01 6,69
Ned. Antillen en Aruba 3.428 5,66 10,27 14,06 16,31 18,49 19,89 21,68
Suriname 6.839 3,16 5,95 8,07 9,64 11,23 12,40 13,77
Overig Europa 10.995 0,89 1,53 2,14 2,59 3,04 3,47 3,83
Marokko 4.753 3,93 7,66 9,89 12,03 13,68 15,32 16,68
Turkije 4.255 1,25 2,54 3,85 4,89 5,55 6,18 7,29
Overig elders 9.460 1,63 3,15 4,07 4,93 5,57 6,26 6,82

Totaal (incl. missing) 130.699 1,74 3,27 4,40 5,34 6,15 6,83 7,58
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Tabel 6a Prevalentie van algemene recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; naar type delict 

n 1 2 3 4 5 6 7

Vermogen met geweld 2.404 36,56 54,37 61,86 67,26 70,55 73,00 75,29
Vermogen geen geweld 35.729 27,31 37,01 42,46 45,75 48,18 50,24 52,02

Agressie 21.680 18,36 28,92 36,08 40,77 44,33 47,43 49,99
Zeden 1.537 9,30 16,66 21,67 25,44 28,56 30,64 33,86
Opiumwet 5.761 16,72 26,73 32,51 36,49 39,84 42,39 44,68
Verkeer 36.708 14,33 22,53 28,19 32,47 35,95 39,02 41,60
Overig 22.240 11,81 18,08 22,14 25,21 27,34 29,32 31,20

Totaal (incl. missing) 130.699 18,87 27,74 33,28 37,09 40,00 42,51 44,71

Tabel 6b Prevalentie van ernstige recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; naar type delict 

n 1 2 3 4 5 6 7

Vermogen met geweld 2.404 29,95 46,01 52,50 56,91 60,11 62,19 64,05
Vermogen geen geweld 35.729 22,88 31,02 35,44 38,10 40,02 41,63 42,99
Agressie 21.680 9,89 16,39 20,83 24,05 26,62 28,69 30,75
Zeden 1.537 4,81 9,95 13,53 15,48 17,50 19,13 21,24
Opiumwet 5.761 8,31 14,04 17,91 20,48 22,74 24,91 26,89
Verkeer 36.708 4,09 6,59 8,38 9,83 11,14 12,35 13,50
Overig 22.240 4,29 6,95 8,80 10,27 11,36 12,36 13,44

Totaal (incl. missing) 130.699 11,11 16,29 19,44 21,63 23,35 24,83 26,25

Tabel 6c Prevalentie van zeer ernstige recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan 
in 1997 in %; naar type delict

n 1 2 3 4 5 6 7

Vermogen met geweld 2.404 7,24 16,43 22,00 26,00 28,54 30,74 32,99
Vermogen geen geweld 35.729 2,94 5,40 7,15 8,61 9,96 11,01 12,15
Agressie 21.680 2,17 4,14 5,66 7,02 8,09 9,00 9,94
Zeden 1.537 1,76 3,77 5,27 5,92 6,83 7,55 8,65
Opiumwet 5.761 1,13 2,53 3,66 4,55 5,35 6,13 6,77
Verkeer 36.708 0,68 1,16 1,60 1,98 2,30 2,62 3,03
Overig 22.240 0,71 1,34 1,83 2,18 2,57 2,87 3,24

Totaal (incl. missing) 130.699 1,74 3,27 4,40 5,34 6,15 6,83 7,58
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Tabel 7a Prevalentie van algemene recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; naar aantal eerdere justitiecontacten

n 1 2 3 4 5 6 7
20 of meer eerdere 
contacten

7.230 62,75 77,93 84,29 87,65 89,63 91,33 92,41

11-19 eerdere 
contacten

6.873 45,21 62,45 71,05 75,93 79,48 81,93 83,95

5-10 eerdere contacten 14.975 32,03 47,53 56,35 62,11 66,08 69,34 72,19
3-4 eerdere contacten 13.341 23,39 36,47 44,58 50,32 54,44 57,99 61,02
1-2 eerdere contacten 32.024 15,63 24,67 31,03 35,59 39,31 42,60 45,18
0 eerdere contacten 56.256 7,28 11,45 14,57 16,89 18,82 20,55 22,19

Totaal (incl. missing) 130.699 18,87 27,74 33,28 37,09 40,00 42,51 44,71

Tabel 7b Prevalentie van ernstige recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; naar aantal eerdere justitiecontacten

n 1 2 3 4 5 6 7
20 of meer eerdere 
contacten

7.230 52,25 67,11 73,65 77,33 80,10 81,99 83,45

11-19 eerdere 
contacten

6.873 31,53 44,74 52,25 56,86 60,18 63,04 65,54

5-10 eerdere contacten 14.975 19,03 28,90 34,56 38,54 41,40 44,15 46,59
3-4 eerdere contacten 13.341 11,98 18,69 23,00 26,06 28,38 30,45 32,69
1-2 eerdere contacten 32.024 7,21 11,48 14,50 16,63 18,59 20,22 21,73
0 eerdere contacten 56.256 3,23 5,09 6,41 7,46 8,28 8,97 9,61

Totaal (incl. missing) 130.699 11,11 16,29 19,44 21,63 23,35 24,83 26,25

Tabel 7c Prevalentie van zeer ernstige recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan 
in 1997 in %; naar aantal eerdere justitiecontacten

n 1 2 3 4 5 6 7
20 of meer eerdere 
contacten

7.230 8,78 16,50 21,56 26,09 29,61 32,38 35,22

11-19 eerdere 
contacten

6.873 5,22 10,11 13,76 16,54 19,05 20,94 23,09

5-10 eerdere contacten 14.975 3,31 5,94 7,94 9,60 11,17 12,42 13,55
3-4 eerdere contacten 13.341 1,83 3,60 4,80 5,85 6,72 7,55 8,35
1-2 eerdere contacten 32.024 1,01 2,01 2,79 3,37 3,92 4,41 5,00
0 eerdere contacten 56.256 0,38 0,66 0,92 1,16 1,36 1,53 1,74

Totaal (incl. missing) 130.699 1,74 3,27 4,40 5,34 6,15 6,83 7,58
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Tabel 8a Prevalentie van algemene recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; na verschillende afdoeningen

n 1 2 3 4 5 6 7
Onvw. vrij > 6 mnd. 4.283 20,38 35,96 44,34 50,20 54,19 57,27 59,63
Onvw. vrij <_ 6 mnd. 10.767 48,58 61,27 67,29 70,19 72,31 73,86 75,09
Taakstraf 13.262 22,52 33,97 41,28 45,86 49,35 52,09 54,62
Vw. vrij 11.083 22,15 33,47 40,36 45,04 48,21 51,15 53,71
Geldstraf 76.463 13,36 21,02 26,16 29,94 32,94 35,60 37,87
Beleidssepot 11.545 18,48 25,38 29,72 32,82 35,06 37,06 39,08
Transactie overig 1.789 4,19 5,81 7,04 7,55 8,16 8,50 8,94

Totaal (incl. missing) 130.699 18,87 27,74 33,28 37,09 40,00 42,51 44,71

Tabel 8b Prevalentie van ernstige recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; na verschillende afdoeningen

n 1 2 3 4 5 6 7
Onvw. vrij > 6 mnd. 4.283 14,76 27,15 34,02 38,64 41,75 44,55 46,94
Onvw. vrij <_ 6 mnd. 10.767 40,14 51,76 57,29 60,10 62,33 63,90 65,26
Taakstraf 13.262 14,82 22,91 27,97 31,40 33,90 35,98 37,79
Vw. vrij 11.083 14,31 21,48 26,04 29,22 31,40 33,44 35,35
Geldstraf 76.463 5,44 8,72 10,96 12,63 14,09 15,35 16,59
Beleidssepot 11.545 12,38 16,80 19,43 21,50 22,88 24,20 25,54
Transactie overig 1.789 2,18 3,30 3,80 4,02 4,36 4,53 4,74

Totaal (incl. missing) 130.699 11,11 16,29 19,44 21,63 23,35 24,83 26,25

Tabel 8c Prevalentie van zeer ernstige recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan 
in 1997 in %; na verschillende afdoeningen

n 1 2 3 4 5 6 7
Onvw. vrij > 6 mnd. 4.283 2,69 7,68 11,44 14,15 16,18 17,93 19,75
Onvw. vrij <_ 6 mnd. 10.767 6,83 12,44 16,15 19,27 21,68 23,45 25,24
Taakstraf 13.262 2,04 4,12 5,72 7,04 8,23 9,13 10,22
Vw. vrij 11.083 1,93 3,99 5,46 6,67 7,84 8,94 9,93
Geldstraf 76,463 0,73 1,37 1,91 2,33 2,75 3,11 3,55
Beleidssepot 11.545 2,48 3,78 4,60 5,60 6,35 7,05 7,78
Transactie overig 1.789 0,39 0,67 0,95 1,17 1,34 1,40 1,48

Totaal (incl. missing) 130.699 1,74 3,27 4,40 5,34 6,15 6,83 7,58
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Tabel 9 Prevalentie van algemene recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; na een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf uitgesplitst naar duur

n 1 2 3 4 5 6 7
<_ 3 mnd 8.803 50,38 62,56 68,61 71,40 73,49 75,07 76,22
> 3 en <_ 6 mnd 1.964 40,53 55,50 61,35 64,77 67,06 68,48 70,00
> 6 en <_ 12 mnd 1.639 27,21 46,25 53,63 58,33 61,26 63,15 65,26
>12 mnd 2.644 16,15 29,58 38,58 45,16 49,81 53,63 56,14

totaal ov. vrijh. straf 
(incl. missing)

15.050 40,56 54,07 60,76 64,5 67,16 69,14 70,69

Tabel 10 Prevalentie van algemene recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; na een taakstraf uitgesplitst naar instantie en duur

n 1 2 3 4 5 6 7
ZM <_ 40 uur (n=2.556) 2.556 24,92 36,78 45,19 50,59 54,69 57,43 60,50

ZM > 40 en <_ 140 uur 
(n=7.632)

7.632 22,26 33,69 41,01 45,36 48,77 51,44 53,81

ZM > 140 en <_ 280 uur 
(n=2.960)

2.960 21,52 32,84 39,22 43,78 47,03 50,00 52,56

OM <_ 40 uur (n=41) 41 12,20 17,07 26,83 29,27 29,27 29,27 34,96
OM > 40 en <_ 140 uur 
(n=49)

49 6,12 8,16 12,24 14,29 16,33 16,33 16,33

totaal taakstraf 
(incl. missing)

13.262 22,52 33,97 41,28 45,86 49,35 52,09 54,62

Tabel 11 Prevalentie van algemene recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; na een geheel voorwaardelijke vrijheidsstraf uitgesplitst naar modaliteit

n 1 2 3 4 5 6 7
<_ 6 mnd met bijz. vw 764 21,86 37,96 45,68 50,52 54,58 56,81 58,97
> 6 mnd met bijz. vw 42 26,19 35,71 45,24 47,62 52,38 57,14 57,14
<_ 6 mnd zonder bijz. vw 10.049 22,20 33,18 39,98 44,66 47,75 50,74 53,35
> 6 mnd zonder bijz. vw 32 9,38 18,75 28,13 34,38 37,50 40,63 40,63

totaal vw. vrijh. straf 
(incl. missing)

11.083 22,15 33,47 40,36 45,04 48,21 51,15 53,71
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Tabel 12 Prevalentie van algemene recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; na een geldstraf uitgesplitst naar instantie en hoogte van de geldsom

n 1 2 3 4 5 6 7
ZM 450 euro of > 9.939 15,58 25,03 31,34 36,37 39,90 43,42 46,21
ZM > 225 en  <_ 449 euro 7.074 19,71 30,77 38,11 43,54 47,10 50,28 52,61
ZM > 45 en <_ 225  euro 7.796 21,31 32,84 39,61 44,24 48,05 50,65 53,22
ZM <_ 45 euro 2.958 17,88 27,76 33,84 37,76 40,91 43,98 46,05
OM 450 euro of > 2.442 9,09 13,64 17,08 20,07 22,19 24,16 25,21
OM > 225 en <_ 449 euro 13.986 10,70 17,22 21,49 24,88 27,91 30,71 32,91
OM > 45 en <_ 225  euro 22.368 9,16 14,40 18,26 21,18 23,53 25,62 27,35
OM <_ 45 euro 2.310 5,02 7,36 9,35 10,43 11,56 12,73 14,12

Totaal geldstraf 
(incl. missing)

76.463 13,36 21,02 26,16 29,94 32,94 35,60 37,87

Tabel 13 Prevalentie van algemene recidive onder volwassenen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; na een beleidssepot uitgesplitst naar sepotgrond

n 1 2 3 4 5 6 7
Recente bestraffing 829 65,38 74,79 79,01 82,51 84,08 85,04 85,79
Oud feit 1.884 22,66 31,63 36,84 40,34 42,94 45,59 47,45
Gering feit 1.422 18,35 25,74 30,94 34,46 36,99 38,82 41,09
Gezondheidstoestand 567 15,34 22,22 26,81 30,16 32,28 33,86 35,74
Verhouding tot 
benadeelde     
geregeld

943 12,94 19,62 24,50 27,25 29,37 32,03 34,51

Medeschuld van 
benadeelde

579 11,92 19,69 24,35 27,12 29,19 31,61 32,94
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 2 Speciale recidive

Tabel 14 Prevalentie van algemene recidive* en speciale recidive** onder 
volwassenen met een strafzaak afgedaan in 1997 in %; na een 
 vermogensdelict met geweld (n=2.220)

1 2 3 4 5 6 7
Algemene recidive 41,85 55,72 61,94 66,67 69,64 71,98 74,25
Speciale recidive 12,97 20,05 23,51 26,17 27,52 28,78 29,83

* Algemene recidive = nieuw justitiecontact

** Speciale recidive = nieuw justitiecontact n.a.v. eenzelfde soort delict

Tabel 15 Prevalentie van algemene recidive en speciale recidive onder 
volwassenen met een strafzaak afgedaan in 1997 in %; na een 
vermogensdelict zonder geweld (n=36.726)

1 2 3 4 5 6 7
Algemene recidive 32,74 40,80 45,46 48,39 50,57 52,45 54,08
Speciale recidive 26,41 32,51 35,79 37,76 39,18 40,40 41,42

Tabel 16 Prevalentie van algemene recidive en speciale recidive onder 
volwassenen met een strafzaak afgedaan in 1997 in %; na een 
agressiedelict (n=23.298)

1 2 3 4 5 6 7
Algemene recidive 25,06 34,56 40,92 45,10 48,25 51,09 53,38
Speciale recidive 14,84 20,94 25,29 28,39 31,04 33,35 35,53

Tabel 17 Prevalentie van algemene recidive en speciale recidive onder 
volwassenen met een strafzaak afgedaan in 1997 in %; na een 
zedendelict (n=1.568)

1 2 3 4 5 6 7
Algemene recidive 13,58 20,92 25,32 28,51 31,44 33,23 36,28
Speciale recidive 5,68 8,48 10,08 11,22 12,24 12,95 14,26
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Tabel 18 Prevalentie van algemene recidive en speciale recidive onder 
volwassenen met een strafzaak afgedaan in 1997 in %; na een 
opiumwetdelict (n=6.784)

1 2 3 4 5 6 7
Algemene recidive 21,79 31,07 36,42 40,18 43,38 45,87 48,23
Speciale recidive 8,81 13,30 15,95 18,19 20,17 21,89 23,65

Tabel 19 Prevalentie van algemene recidive en speciale recidive onder 
volwassenen met een strafzaak afgedaan in 1997 in %; na een 
verkeersdelict (n=37.530)

1 2 3 4 5 6 7
Algemene recidive 17,12 24,95 30,34 34,44 37,79 40,78 43,25
Speciale recidive 11,65 17,50 21,96 25,38 28,35 30,94 33,17

Tabel 20 Prevalentie van algemene recidive en speciale recidive onder 
volwassenen met een strafzaak afgedaan in 1997 in %; na een 
overig delict (n=25.500)

1 2 3 4 5 6 7
Algemene recidive 16,07 22,61 26,68 29,73 31,87 33,80 35,64
Speciale recidive 7,93 11,17 13,21 14,76 16,02 17,20 18,29

WODC_227_Boek.indb   11WODC_227_Boek.indb   11 14-6-2005   14:48:2514-6-2005   14:48:25



116 Recidive 1997

3 Recidivefrequentie

Tabel 21 Gemiddeld aantal nieuwe justitiecontacten voor de recidivisten 
onder volwassen daders met een strafzaak afgedaan in 1997; 
uitgesplitst naar ernst van de recidive 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 1,93 2,51 2,97 3,36 3,72 4,07
Ernstige recidive 1,24 1,60 1,88 2,11 2,32 2,51
Zeer ernstige recidive 0,10 0,14 0,17 0,20 0,22 0,24

Tabel 22 Gemiddeld aantal nieuwe justitiecontacten voor de recidivisten 
onder volwassen daders met een strafzaak afgedaan in 1997 met 
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf > 6 mnd; uitgesplitst naar 
ernst van de recidive 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 1,75 2,54 3,25 3,89 4,54 5,14
Ernstige recidive 1,26 1,87 2,36 2,79 3,22 3,62
Zeer ernstige recidive 0,15 0,27 0,35 0,41 0,47 0,53

Tabel 23 Gemiddeld aantal nieuwe justitiecontacten voor de recidivisten 
onder volwassen daders met een strafzaak afgedaan in 1997 met 
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf < 6 mnd; uitgesplitst naar 
ernst van de recidive 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 2,89 4,37 5,58 6,69 7,67 8,64
Ernstige recidive 2,36 3,52 4,46 5,29 6,02 6,74
Zeer ernstige recidive 0,16 0,26 0,34 0,41 0,48 0,54

Tabel 24 Gemiddeld aantal nieuwe justitiecontacten voor de recidivisten 
onder volwassen daders met een strafzaak afgedaan in 1997 met 
een taakstraf; uitgesplitst naar ernst van de recidive 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 1,81 2,39 2,84 3,24 3,62 4,00
Ernstige recidive 1,19 1,58 1,84 2,07 2,28 2,50
Zeer ernstige recidive 0,10 0,14 0,17 0,20 0,23 0,25
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Tabel 25 Gemiddeld aantal nieuwe justitiecontacten voor de recidivisten 
onder volwassen daders met een strafzaak afgedaan in 1997 met 
een voorwaardelijke vrijheidsstraf; uitgesplitst naar ernst van de 
recidive 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 1,86 2,35 2,82 3,22 3,61 3,96
Ernstige recidive 1,24 1,54 1,82 2,05 2,28 2,49
Zeer ernstige recidive 0,10 0,14 0,17 0,19 0,22 0,25

Tabel 26 Gemiddeld aantal nieuwe justitiecontacten voor de recidivisten 
onder volwassen daders met een strafzaak afgedaan in 1997 met 
een geldstraf; uitgesplitst naar ernst van de recidive 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 1,46 1,76 2,01 2,22 2,42 2,60
Ernstige recidive 0,62 0,75 0,86 0,94 1,01 1,09
Zeer ernstige recidive 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11

Tabel 27 Gemiddeld aantal nieuwe justitiecontacten voor de recidivisten 
onder volwassen daders met een strafzaak afgedaan in 1997 met 
een beleidssepot; uitgesplitst naar ernst van de recidive 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 2,10 2,68 3,18 3,63 4,05 4,44
Ernstige recidive 1,47 1,88 2,21 2,50 2,78 3,02
Zeer ernstige recidive 0,15 0,18 0,20 0,23 0,26 0,28

Tabel 28 Gemiddeld aantal nieuwe justitiecontacten voor de recidivisten 
onder volwassen daders met een strafzaak afgedaan in 1997 met 
een overige transactie; uitgesplitst naar ernst van de recidive 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 2,03 2,37 2,62 2,87 2,94 3,20
Ernstige recidive 1,19 1,31 1,40 1,56 1,58 1,70
Zeer ernstige recidive 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18 0,20
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4 Recidiveomvang 

Tabel 29 Totaal aantal nieuwe justitiecontacten per 100 volwassen daders 
met een strafzaak afgedaan in 1997; uitgesplitst naar ernst van de 
gepleegde delicten 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 36,39 69,50 98,69 124,71 149,02 172,86
Ernstige recidive 23,31 44,41 62,54 78,19 92,61 106,70
Zeer ernstige recidive 1,95 3,96 5,67 7,27 8,78 10,21

Tabel 30 Totaal aantal nieuwe justitiecontacten per 100 volwassen daders 
met een strafzaak afgedaan in 1997 met een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf > 6 mnd; uitgesplitst naar ernst van de gepleegde 
delicten 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 35,70 91,17 143,92 195,52 245,76 294,58
Ernstige recidive 25,66 67,08 104,79 139,93 174,57 207,10
Zeer ernstige recidive 2,99 9,69 15,53 20,59 25,57 30,38

Tabel 31 Totaal aantal nieuwe justitiecontacten per 100 volwassen daders 
met een strafzaak afgedaan in 1997 met een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf < 6 mnd; uitgesplitst naar ernst van de gepleegde 
delicten 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 140,48 267,99 375,76 469,62 554,72 638,12
Ernstige recidive 114,66 215,75 300,04 371,59 435,64 498,08
Zeer ernstige recidive 7,93 16,20 22,83 29,09 34,62 39,96

Tabel 32 Totaal aantal nieuwe justitiecontacten per 100 volwassen daders 
met een strafzaak afgedaan in 1997 met een taakstraf; uitgesplitst 
naar ernst van de gepleegde delicten 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 40,73 81,28 117,17 148,57 178,65 208,51
Ernstige recidive 26,81 53,71 76,06 95,12 112,79 130,13
Zeer ernstige recidive 2,27 4,90 7,11 9,30 11,39 13,16
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Tabel 33 Totaal aantal nieuwe justitiecontacten per 100 volwassen daders 
met een strafzaak afgedaan in 1997 met een voorwaardelijke vrij-
heidsstraf; uitgesplitst naar ernst van de gepleegde delicten 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 41,15 78,72 113,94 145,18 173,92 202,58
Ernstige recidive 27,45 51,53 73,58 92,54 110,04 127,29
Zeer ernstige recidive 2,11 4,62 6,79 8,70 10,67 12,63

Tabel 34 Totaal aantal nieuwe justitiecontacten per 100 volwassen daders 
met een strafzaak afgedaan in 1997 met een geldstraf; uitgesplitst 
naar ernst van de gepleegde delicten 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 19,50 36,99 52,48 66,41 79,59 92,42
Ernstige recidive 8,32 15,82 22,41 28,06 33,40 38,69
Zeer ernstige recidive 0,79 1,53 2,22 2,82 3,41 3,98

Tabel 35 Totaal aantal nieuwe justitiecontacten per 100 volwassen daders 
met een strafzaak afgedaan in 1997 met een beleidssepot; uit-
gesplitst naar ernst van de gepleegde delicten 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 38,81 68,12 94,55 119,21 142,18 164,73
Ernstige recidive 27,21 47,66 65,57 82,17 97,42 112,06
Zeer ernstige recidive 2,76 4,54 5,86 7,64 9,09 10,50
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Tabellen jeugd
1 Prevalentie van recidive

Tabel 1 Prevalentie van algemene recidive*, ernstige recidive** en zeer ernstige recidive*** 
onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 in %

n 1 2 3 4 5 6 7
Algemene recidive 15.102 20,77 34,70 42,76 48,58 52,85 56,02 58,89
Ernstige recidive 15.102 16,71 27,97 34,19 38,30 41,32 43,53 45,48
Zeer ernstige recidive 15.102 3,40 6,93 9,53 11,60 13,18 14,69 16,10

* Algemene recidive = nieuw justitiecontact

** Ernstige recidive = nieuw justitiecontact n.a.v. delict met strafdreiging van vier jaar of meer

*** Zeer ernstige recidive = nieuw justitiecontact n.a.v. delict met strafdreiging van acht jaar of meer

Tabel 2a Prevalentie van algemene recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 
in %; uitgeplitst naar sekse

n 1 2 3 4 5 6 7
Jongens 13.104 22,12 37,06 45,65 51,76 56,28 59,68 62,64
Meisjes 1.797 10,07 16,97 21,42 24,65 27,16 28,83 31,28

Totaal (incl. missing) 15.102 20,77 34,70 42,76 48,58 52,85 56,02 58,89

Tabel 2b Prevalentie van ernstige recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 
in %; uitgeplitst naar sekse

n 1 2 3 4 5 6 7
Jongens 13.104 17,77 29,74 36,41 40,75 43,87 46,25 48,29
Meisjes 1.797 8,07 14,36 17,53 19,81 22,09 23,37 24,81

Totaal (incl. missing) 15.102 16,71 27,97 34,19 38,30 41,32 43,53 45,48

Tabel 2c Prevalentie van zeer ernstige recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; uitgesplitst naar sekse

n 1 2 3 4 5 6 7
Jongens 13.104 3,74 7,61 10,53 12,81 14,53 16,19 17,73
Meisjes 1.797 0,83 1,73 1,89 2,50 2,84 3,34 3,78

Totaal (incl. missing) 15.102 3,40 6,93 9,53 11,60 13,18 14,69 16,10
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Tabel 3a Prevalentie van algemene recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 
in %; naar huidige leeftijd

n 1 2 3 4 5 6 7
12 jaar 347 16,43 28,82 38,04 46,69 51,30 55,62 58,57
13 jaar 1.072 18,10 32,28 42,07 48,60 52,80 57,00 59,73
14 jaar 2.103 20,16 34,09 43,03 48,69 53,50 56,87 59,27
15 jaar 2.975 19,23 33,21 41,88 47,97 52,77 55,70 58,90
16 jaar 3.529 21,99 36,67 44,83 50,75 54,69 57,81 60,84
17 jaar of ouder 5.071 21,91 35,38 42,20 47,49 51,47 54,43 57,22

Totaal (incl. missing) 15.102 20,77 34,70 42,76 48,58 52,85 56,02 58,89

Tabel 3b Prevalentie van ernstige recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 
in %; naar huidige leeftijd

n 1 2 3 4 5 6 7
12 jaar 347 13,83 23,92 32,85 41,79 44,67 48,99 52,26
13 jaar 1.072 15,39 28,17 37,13 43,10 47,39 50,09 52,10
14 jaar 2.103 16,93 28,91 36,61 41,13 45,27 47,55 49,44
15 jaar 2.975 16,07 28,10 35,23 39,13 42,18 44,13 46,33
16 jaar 3.529 17,48 29,36 35,14 39,08 42,02 44,21 46,15
17 jaar of ouder 5.071 16,92 26,78 31,41 34,85 37,17 39,28 41,00

Totaal (incl. missing) 15.102 16,71 27,97 34,19 38,30 41,32 43,53 45,48

Tabel 3c Prevalentie van zeer ernstige recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; naar huidige leeftijd

n 1 2 3 4 5 6 7
12 jaar 347 1,44 6,63 12,97 16,14 18,16 20,46 22,90
13 jaar 1.072 3,17 7,56 11,47 14,55 16,32 18,19 20,13
14 jaar 2.103 3,57 8,42 11,51 13,93 15,98 17,36 18,98
15 jaar 2.975 3,39 7,03 9,71 11,97 13,75 15,50 17,18
16 jaar 3.529 3,68 7,42 10,20 12,21 13,63 15,30 16,52
17 jaar of ouder 5.071 3,31 5,80 7,47 9,03 10,33 11,54 12,61

Totaal (incl. missing) 15.102 3,40 6,93 9,53 11,60 13,18 14,69 16,10
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Tabel 4a Prevalentie van algemene recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 
in %; naar leeftijd eerste justitiecontact

n 1 2 3 4 5 6 7
12 jaar 780 30,13 48,72 58,97 65,90 69,87 73,21 75,43
13 jaar 1.752 26,26 43,44 52,74 58,73 62,90 66,61 68,93
14 jaar 2.754 22,88 37,98 47,02 53,01 57,70 60,82 63,53
15 jaar 3.233 21,09 34,49 42,84 49,09 53,76 56,79 59,98
16 jaar 3.029 18,69 32,45 40,31 45,96 50,08 53,15 56,61
17 jaar of ouder 3.549 15,81 26,88 33,00 38,07 41,93 45,03 47,60

Totaal (incl. missing) 15.102 20,77 34,70 42,76 48,58 52,85 56,02 58,89

Tabel 4b Prevalentie van ernstige recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 
in %; naar leeftijd eerste justitiecontact

n 1 2 3 4 5 6 7
12 jaar 780 25,90 41,41 51,92 59,62 63,33 66,79 68,98
13 jaar 1.752 22,32 37,39 46,00 50,97 54,74 57,42 59,06
14 jaar 2.754 18,85 31,95 39,22 44,26 48,18 50,40 52,33
15 jaar 3.233 17,35 28,61 35,14 38,97 42,07 44,01 46,30
16 jaar 3.029 14,20 25,16 30,74 34,33 36,94 39,09 41,37
17 jaar of ouder 3.549 11,81 19,10 22,68 25,50 27,59 29,59 31,04

Totaal (incl. missing) 15.102 16,71 27,97 34,19 38,30 41,32 43,53 45,48

Tabel 4c Prevalentie van zeer ernstige recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; naar leeftijd eerste justitiecontact

n 1 2 3 4 5 6 7
12 jaar 780 5,26 11,28 18,08 22,95 26,28 28,72 31,90
13 jaar 1.752 5,25 10,73 14,10 17,24 19,69 22,03 24,04
14 jaar 2.754 4,10 9,11 12,45 15,14 17,54 19,03 20,58
15 jaar 3.233 3,43 6,87 9,56 11,54 12,99 14,69 16,28
16 jaar 3.029 2,61 5,68 7,82 9,31 10,30 11,69 12,75
17 jaar of ouder 3.549 2,17 3,52 4,54 5,55 6,28 7,16 7,80

Totaal (incl. missing) 15.102 3,40 6,93 9,53 11,60 13,18 14,69 16,10
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Tabel 5a Prevalentie van algemene recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 
in %; naar geboorteland 

n 1 2 3 4 5 6 7
Nederland 12.197 19,51 33,24 41,43 47,50 52,11 55,42 58,51
Ned. Antillen en Aruba 311 31,51 54,34 64,31 69,77 73,63 74,92 79,13
Suriname 307 25,73 41,69 49,19 55,37 59,28 63,84 66,45
Overig Europa 566 18,02 25,09 29,68 32,16 34,63 35,87 36,61
Marokko 752 36,57 55,19 64,10 70,61 73,01 75,53 77,36
Turkije 207 18,36 33,82 43,96 49,28 52,17 57,00 59,60
Overig elders 720 22,64 36,39 43,33 47,22 50,14 52,92 53,80

Totaal (incl. missing) 15.102 20,77 34,70 42,76 48,58 52,85 56,02 58,89

Tabel 5b Prevalentie van ernstige recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 
in %; naar geboorteland 

n 1 2 3 4 5 6 7
Nederland 12.197 15,36 26,16 32,48 36,50 39,71 42,00 43,94
Ned. Antillen en Aruba 311 27,33 47,59 56,59 62,38 65,27 68,17 71,76
Suriname 307 21,50 35,83 42,02 47,56 49,84 52,44 55,46
Overig Europa 566 15,02 21,02 24,03 26,86 28,45 29,15 29,64
Marokko 752 32,45 49,20 56,65 62,37 64,23 66,76 69,07
Turkije 207 15,94 29,47 35,75 40,10 43,96 44,93 47,47
Overig elders 720 18,75 31,11 36,11 39,86 42,36 44,03 45,37

Totaal (incl. missing) 15.102 16,71 27,97 34,19 38,30 41,32 43,53 45,48

Tabel 5c Prevalentie van zeer ernstige recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; naar geboorteland 

n 1 2 3 4 5 6 7
Nederland 12.197 2,93 6,07 8,42 10,23 11,59 12,99 14,22
Ned. Antillen en Aruba 311 7,72 15,11 22,83 28,30 32,80 36,66 39,94
Suriname 307 9,77 17,92 21,17 23,78 27,36 30,62 32,93
Overig Europa 566 1,41 3,71 4,59 7,42 7,95 8,13 9,33
Marokko 752 6,52 12,10 17,55 22,21 25,13 28,19 31,13
Turkije 207 4,83 10,14 13,53 15,46 18,36 18,84 19,36
Overig elders 720 5,00 10,00 12,50 14,17 16,39 17,92 19,87

Totaal (incl. missing) 15.102 3,40 6,93 9,53 11,60 13,18 14,69 16,10
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Tabel 6a Prevalentie van algemene recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 
in %; naar type delict 

n 1 2 3 4 5 6 7
Vermogen met geweld 1.126 29,22 50,00 59,77 66,96 72,29 74,51 77,27
Vermogen geen geweld 5.999 24,72 39,76 47,57 52,93 56,56 59,79 62,61
Agressie 5.377 17,44 30,65 39,06 45,34 49,82 53,23 56,06
Zeden 398 14,07 24,87 36,43 41,46 45,73 49,25 53,59
Opiumwet 221 14,03 22,17 25,79 33,03 38,01 41,18 43,12
Verkeer 401 14,21 26,43 33,17 38,65 44,89 48,63 52,01
Overig 1.203 16,96 26,93 33,75 38,82 43,39 45,97 48,81

Totaal (incl. missing) 15.102 20,77 34,70 42,76 48,58 52,85 56,02 58,89

Tabel 6b Prevalentie van ernstige recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 
in %; naar type delict 

n 1 2 3 4 5 6 7
Vermogen met geweld 1.126 24,78 43,43 51,78 56,84 60,83 63,50 66,02
Vermogen geen geweld 5.999 20,72 33,31 39,61 43,81 46,54 48,49 50,32
Agressie 5.377 13,13 23,19 29,66 33,96 37,16 39,76 41,87
Zeden 398 11,56 19,85 29,15 33,17 36,93 39,95 44,42
Opiumwet 221 9,50 14,03 16,29 19,46 22,17 24,43 24,43
Verkeer 401 10,97 19,45 21,20 23,44 25,69 26,93 27,80
Overig 1.203 12,97 20,78 25,35 28,26 30,84 32,34 33,60

Totaal (incl. missing) 15.102 16,71 27,97 34,19 38,30 41,32 43,53 45,48

Tabel 6c Prevalentie van zeer ernstige recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; naar type delict

n 1 2 3 4 5 6 7
Vermogen met geweld 1.126 8,44 15,99 21,67 25,58 29,13 32,42 35,34
Vermogen geen geweld 5.999 3,62 7,77 10,47 12,82 14,62 16,29 17,75
Agressie 5.377 2,31 5,15 7,31 9,28 10,56 11,90 13,06
Zeden 398 5,53 9,05 13,57 14,82 16,83 18,34 20,37
Opiumwet 221 1,81 2,71 4,98 4,98 5,43 5,88 5,88
Verkeer 401 3,49 4,99 5,49 5,99 6,23 6,73 7,24
Overig 1.203 2,83 4,49 5,99 6,90 7,73 8,65 10,04

Totaal (incl. missing) 15.102 3,40 6,93 9,53 11,60 13,18 14,69 16,10
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Tabel 7a Prevalentie van algemene recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 
in %; naar aantal eerdere justitiecontacten

n 1 2 3 4 5 6 7
11 of meer eerdere 
contacten

56 75,00 96,43 96,43 100,00 100,00 100,00 100,00

5-10 eerdere 
contacten

379 57,78 77,84 85,49 90,50 92,08 92,88 94,09

3-4 eerdere contacten 672 44,35 68,15 76,19 81,99 84,52 86,90 89,54
1-2 eerdere contacten 3.005 31,51 49,88 60,13 66,59 71,25 74,14 76,87
0 eerdere contacten 10.990 14,83 26,71 34,22 39,90 44,29 47,68 50,65

Totaal (incl. missing) 15.102 20,77 34,70 42,76 48,58 52,85 56,02 58,89

Tabel 7b Prevalentie van ernstige recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 
in %; naar aantal eerdere justitiecontacten

n 1 2 3 4 5 6 7
11 of meer eerdere 
contacten

56 71,43 91,07 92,86 94,64 96,43 96,43 96,43

5-10 eerdere 
contacten

379 51,45 69,92 78,10 84,70 85,75 86,81 88,02

3-4 eerdere contacten 672 39,58 59,52 66,22 70,98 73,36 76,64 79,16
1-2 eerdere contacten 3.005 24,99 40,47 48,95 53,78 57,80 60,03 61,82
0 eerdere contacten 10.990 11,57 20,86 26,39 30,18 33,04 35,23 37,22

Totaal (incl. missing) 15.102 16,71 27,97 34,19 38,30 41,32 43,53 45,48

Tabel 7c Prevalentie van zeer ernstige recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; naar aantal eerdere justitiecontacten

n 1 2 3 4 5 6 7
11 of meer eerdere 
contacten

56 16,07 21,43 30,36 32,14 41,07 46,43 48,66

5-10 eerdere 
contacten

379 13,46 21,11 25,86 33,77 37,99 41,95 46,74

3-4 eerdere contacten 672 10,57 20,68 25,00 30,21 34,08 37,35 40,18
1-2 eerdere contacten 3.005 5,69 11,01 14,88 17,54 19,73 21,50 23,15
0 eerdere contacten 10.990 1,93 4,41 6,45 7,97 9,11 10,35 11,45

Totaal (incl. missing) 15.102 3,40 6,93 9,53 11,60 13,18 14,69 16,10
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Tabel 8a Prevalentie van algemene recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 
in %; na verschillende afdoeningen

n 1 2 3 4 5 6 7
Maatregel 137 25,55 40,15 51,82 63,50 69,34 70,80 75,57
Onvw. vrijheidsstraf 688 44,77 64,68 72,67 78,34 80,67 82,85 84,36
Werkstraf 6.230 18,84 32,76 40,93 47,50 51,99 54,94 57,82
Leerstraf 1.209 22,66 39,21 49,96 54,76 58,81 62,53 64,97
Vw. vrijheidsstraf 921 26,38 47,88 57,87 62,87 67,43 71,01 74,09
Geldstraf 2.824 16,08 28,05 35,45 40,90 45,50 49,43 52,83
Beleidssepot 2.925 21,61 33,20 40,07 45,09 49,03 51,93 54,68
Transactie overig 168 9,52 13,10 16,07 21,43 25,00 26,79 27,82

Totaal (incl. missing) 15.102 20,77 34,70 42,76 48,58 52,85 56,02 58,89

Tabel 8b Prevalentie van ernstige recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 
in %; na verschillende afdoeningen

n 1 2 3 4 5 6 7
Maatregel 137 17,52 31,39 43,80 53,28 57,66 60,58 66,49
Onvw. vrijheidsstraf 688 38,95 57,70 65,70 70,49 73,84 76,31 77,78
Werkstraf 6.230 15,31 26,45 32,63 37,19 40,21 42,20 44,12
Leerstraf 1.209 18,61 32,01 40,86 44,75 48,06 50,45 51,90
Vw. vrijheidsstraf 921 20,52 39,52 47,99 53,31 57,55 60,15 63,09
Geldstraf 2.824 11,44 20,08 24,89 27,90 30,88 33,18 34,87
Beleidssepot 2.925 17,98 27,32 32,72 36,31 38,80 41,13 43,20
Transactie overig 168 8,33 11,31 13,69 16,07 17,86 19,64 20,62

Totaal (incl. missing) 15.102 16,71 27,97 34,19 38,30 41,32 43,53 45,48

Tabel 8c Prevalentie van zeer ernstige recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 
1997 in %; na verschillende afdoeningen

n 1 2 3 4 5 6 7
Maatregel 137 7,30 11,68 18,25 24,82 29,93 34,31 41,90
Onvw. vrijheidsstraf 688 10,76 20,06 27,47 33,14 37,35 40,55 42,63
Werkstraf 6.230 2,71 5,81 8,20 10,14 11,72 13,11 14,43
Leerstraf 1.209 4,05 9,93 13,73 16,87 18,28 19,93 21,27
Vw. vrijheidsstraf 921 5,10 11,29 14,66 18,13 21,17 24,00 26,45
Geldstraf 2.824 1,63 3,47 4,92 6,23 6,80 7,79 8,92
Beleidssepot 2.925 4,07 7,08 9,23 10,46 11,86 13,20 14,32
Transactie overig 168 0,00 1,19 2,38 2,98 4,17 4,76 5,38

Totaal (incl. missing) 15.102 3,40 6,93 9,53 11,60 13,18 14,69 16,10
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Tabel 9 Prevalentie van algemene recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 
in %; na een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf uitgesplitst naar duur

n 1 2 3 4 5 6 7
> 6 mnd 124 26,61 54,03 66,13 75,00 79,03 79,84 81,81
> 3 en <_ 6 mnd 167 53,29 70,66 79,64 86,23 88,02 89,22 89,82
> 1 en  <_ 3 mnd 248 49,60 67,34 74,60 79,03 82,26 85,48 86,72
<_ 1 mnd 149 42,28 62,42 67,11 71,14 71,14 73,83 76,54

Totaal (incl. missing) 688 44,77 64,68 72,67 78,34 80,67 82,85 84,36

Tabel 10 Prevalentie van algemene recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 
in %; na een geheel voorwaardelijke vrijheidsstraf uitgesplitst naar modaliteit

n 1 2 3 4 5 6 7
Met bijz. voorw. 351 29,63 50,43 58,97 64,67 70,66 73,22 77,26
Zonder bijz. voorw. 570 24,39 46,32 57,19 61,75 65,44 69,65 72,04

Totaal vw. vrijh. straf 921 26,38 47,88 57,87 62,87 67,43 71,01 74,09

Tabel 11 Prevalentie van algemene recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 
in %; na een leerstraf uitgesplitst naar instantie

n 1 2 3 4 5 6 7
Leerstraf ZM 922 25,92 43,93 54,77 59,44 63,45 67,03 69,44
Leerstraf OM 287 12,20 24,04 34,49 39,72 43,90 48,08 50,76

Totaal leerstraf 1.209 22,66 39,21 49,96 54,76 58,81 62,53 64,97

Tabel 12 Prevalentie van algemene recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 
in %; na een werkstraf uitgesplitst naar instantie en duur

n 1 2 3 4 5 6 7
ZM > 40 uur 1.233 28,06 46,63 57,42 64,72 69,51 71,94 74,99
ZM <_ 40 uur 1.324 23,49 40,03 49,32 56,95 60,50 63,14 65,69
i.h.k.v. beleidssepot 822 12,04 23,84 30,66 37,47 43,19 46,59 49,62
OM 2.851 14,66 25,96 32,87 38,55 43,00 46,19 49,12

Totaal werkstraf 6.230 18,84 32,76 40,93 47,50 51,99 54,94 57,82
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Tabel 13 Prevalentie van algemene recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 
in %; na een geldstraf uitgesplitst naar instantie en hoogte van de geldsom

n 1 2 3 4 5 6 7
ZM > 500 euro 74 14,86 39,19 47,30 52,70 60,81 62,16 65,17
ZM > 100 en <_ 500 euro 285 17,89 35,79 43,86 48,77 55,09 58,95 62,80
ZM <_ 100 euro 158 25,32 38,61 45,57 56,33 62,03 67,72 70,50
vw geldstraf ZM 166 20,48 37,35 44,58 49,40 51,81 56,02 59,57
OM > 100 euro 1.283 14,03 25,02 33,20 38,82 43,26 47,00 49,62
OM <_ 100 euro 858 16,08 25,29 31,35 35,90 40,09 44,17 48,79

Totaal geldstraf 2.824 16,08 28,05 35,45 40,90 45,50 49,43 52,83

Tabel 14 Prevalentie van algemene recidive onder jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 
in %; na een beleidssepot uitgesplitst naar sepotgrond

n 1 2 3 4 5 6 7
Recente bestraffing 224 64,29 74,55 81,25 83,04 83,93 84,82 86,31
Oud feit 626 21,41 35,62 42,49 48,56 52,88 55,11 57,74
Gering feit 375 21,33 32,80 41,07 46,13 51,20 53,60 55,44
Verhouding tot 
benadeelde     
geregeld

234 13,68 26,50 34,62 38,89 41,88 46,58 50,65

Gering aandeel in feit 345 15,94 26,96 34,49 38,55 42,61 44,93 47,63
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2 Speciale recidive

Tabel 15 Prevalentie van algemene recidive* en speciale recidive** onder 
jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 in %; na een 
 vermogensdelict zonder geweld (n=6.594)

1 2 3 4 5 6 7
Algemene recidive 25,81 41,40 49,51 55,10 58,83 61,97 64,68
Speciale recidive 16,95 27,28 32,56 35,61 38,11 39,93 41,49

* Algemene recidive = nieuw justitiecontact

** Speciale recidive = nieuw justitiecontact n.a.v. eenzelfde soort delict

Tabel 16 Prevalentie van algemene recidive en speciale recidive onder 
jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 in %; na een 
 vermogensdelict met geweld (n=1.142)

1 2 3 4 5 6 7
Algemene recidive 29,51 50,26 59,89 67,16 72,42 74,61 77,33
Speciale recidive 7,88 14,45 19,26 22,24 24,61 27,15 28,54

Tabel 17 Prevalentie van algemene recidive en speciale recidive onder 
 jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 in %; na een 
agressiedelict (n=6.247)

1 2 3 4 5 6 7
Algemene recidive 19,27 33,62 42,37 48,52 52,89 56,20 58,96
Speciale recidive 9,67 19,19 25,58 31,15 34,72 38,08 40,88

Tabel 18 Prevalentie van algemene recidive en speciale recidive onder 
 jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 in %; na een 
 zedendelict (n=412)

1 2 3 4 5 6 7
Algemene recidive 14,81 26,21 37,62 42,72 47,09 50,49 54,70
Speciale recidive 3,16 4,13 6,07 6,55 7,04 7,28 8,31

Tabel 19 Prevalentie van algemene recidive en speciale recidive onder 
 jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 in %; na een 
opiumwetdelict (n=268)

1 2 3 4 5 6 7
Algemene recidive 18,66 26,87 32,46 38,43 42,91 46,27 47,77
Speciale recidive 2,24 4,85 7,46 8,21 9,70 11,19 13,79
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Tabel 20 Prevalentie van algemene recidive en speciale recidive onder 
 jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 in %; na een 
 verkeersdelict (n=468)

1 2 3 4 5 6 7
Algemene recidive 16,45 29,91 37,61 43,80 49,57 52,99 55,86
Speciale recidive 3,21 6,41 12,39 15,81 18,59 22,65 24,88

Tabel 21 Prevalentie van algemene recidive en speciale recidive onder 
jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997 in %; na een overig 
delict (n=1.629)

1 2 3 4 5 6 7
Algemene recidive 21,85 34,38 40,95 46,59 50,83 53,59 56,32
Speciale recidive 3,81 7,61 10,25 13,93 16,21 18,11 19,97
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3 Recidivefrequentie

Tabel 22 Gemiddeld aantal nieuwe justitiecontacten voor de recidivisten 
onder jeugdige daders met een strafzaak afgedaan in 1997; 
uitgesplitst naar ernst van de recidive
 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 1,56 2,05 2,47 2,84 3,17 3,51
Ernstige recidive 1,21 1,56 1,83 2,04 2,22 2,38
Zeer ernstige recidive 0,18 0,25 0,29 0,33 0,36 0,39

Tabel 23 Gemiddeld aantal nieuwe justitiecontacten voor de recidivisten 
onder jeugdige daders met een strafzaak afgedaan in 1997 met 
een vrijheidsbenemende maatregel; uitgesplitst naar ernst van de 
recidive 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 1,54 1,75 2,23 2,61 3,09 3,80
Ernstige recidive 1,11 1,25 1,61 1,95 2,28 2,75
Zeer ernstige recidive 0,31 0,35 0,41 0,48 0,59 0,72

Tabel 24 Gemiddeld aantal nieuwe justitiecontacten voor de recidivisten 
onder jeugdige daders met een strafzaak afgedaan in 1997 met 
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf; uitgesplitst naar ernst van de 
recidive 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 1,83 2,81 3,62 4,30 5,07 5,75
Ernstige recidive 1,51 2,30 2,89 3,34 3,90 4,33
Zeer ernstige recidive 0,28 0,42 0,56 0,63 0,73 0,81

Tabel 25 Gemiddeld aantal nieuwe justitiecontacten voor de recidivisten 
onder jeugdige daders met een strafzaak afgedaan in 1997 met 
een werkstraf; uitgesplitst naar ernst van de recidive 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 1,48 1,92 2,27 2,61 2,89 3,21
Ernstige recidive 1,14 1,46 1,66 1,84 1,99 2,14
Zeer ernstige recidive 0,16 0,22 0,26 0,29 0,31 0,34
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Tabel 26 Gemiddeld aantal nieuwe justitiecontacten voor de recidivisten 
onder jeugdige daders met een strafzaak afgedaan in 1997 met 
een leerstraf; uitgesplitst naar ernst van de recidive

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 1,51 2,05 2,51 2,94 3,30 3,65
Ernstige recidive 1,19 1,57 1,90 2,15 2,33 2,50
Zeer ernstige recidive 0,19 0,31 0,36 0,43 0,45 0,48

Tabel 27 Gemiddeld aantal nieuwe justitiecontacten voor de recidivisten 
onder jeudige daders met een strafzaak afgedaan in 1997 met 
een voorwaardelijke vrijheidsstraf; uitgesplitst naar ernst van de 
recidive

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 1,66 2,21 2,72 3,26 3,74 4,24
Ernstige recidive 1,23 1,70 2,08 2,45 2,75 3,04
Zeer ernstige recidive 0,22 0,30 0,35 0,44 0,48 0,53

Tabel 28 Gemiddeld aantal nieuwe justitiecontacten voor de recidivisten 
onder jeugdige daders met een strafzaak afgedaan in 1997 met 
een geldstraf; uitgesplitst naar ernst van de recidive

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 1,33 1,66 1,94 2,19 2,42 2,62
Ernstige recidive 0,93 1,14 1,26 1,35 1,45 1,52
Zeer ernstige recidive 0,11 0,15 0,17 0,19 0,20 0,21

Tabel 29 Gemiddeld aantal nieuwe justitiecontacten voor de recidivisten 
onder jeugdige daders met een strafzaak afgedaan in 1997 met 
een beleidssepot; uitgesplitst naar ernst van de recidive 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 1,73 2,24 2,73 3,11 3,43 3,75
Ernstige recidive 1,37 1,73 2,07 2,32 2,48 2,63
Zeer ernstige recidive 0,21 0,26 0,31 0,33 0,36 0,38

Tabel 30 Gemiddeld aantal nieuwe justitiecontacten voor de recidivisten 
onder jeugdige daders met een strafzaak afgedaan in 1997 met 
een overige transactie; uitgesplitst naar ernst van de recidive 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 1,81 2,32 2,63 2,78 2,90 3,07
Ernstige recidive 1,50 1,86 2,19 2,08 2,10 2,11
Zeer ernstige recidive 0,00 0,14 0,19 0,19 0,26 0,27
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4 Recidiveomvang

Tabel 31 Totaal aantal nieuwe justitiecontacten per 100 jeugdige daders 
met een strafzaak afgedaan in 1997; uitgesplitst naar ernst van de 
gepleegde delicten 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 31,98 70,24 104,32 136,27 165,51 194,09
Ernstige recidive 25,03 54,17 78,21 99,03 117,14 133,54
Zeer ernstige recidive 3,81 8,59 12,59 16,06 18,99 21,84

Tabel 32 Totaal aantal nieuwe justitiecontacten per 100 jeugdige daders 
met een strafzaak afgedaan in 1997 met een maatregel; 
uitgesplitst naar ernst van de gepleegde delicten 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 39,42 70,07 115,33 165,69 214,60 269,34
Ernstige recidive 28,47 50,36 83,21 124,09 158,39 194,89
Zeer ernstige recidive 8,03 13,87 21,17 30,66 40,88 51,09

Tabel 33 Totaal aantal nieuwe justitiecontacten per 100 jeugdige daders 
met een strafzaak afgedaan in 1997 met een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf; uitgesplitst naar ernst van de gepleegde delicten
 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 81,83 181,69 262,79 336,77 409,16 476,02
Ernstige recidive 67,59 148,98 210,32 261,92 314,53 358,87
Zeer ernstige recidive 12,50 27,33 40,70 49,27 59,01 67,01

Tabel 34 Totaal aantal nieuwe justitiecontacten per 100 jeugdige daders 
met een strafzaak afgedaan in 1997 met een werkstraf; uitgesplitst 
naar ernst van de gepleegde delicten 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 27,88 62,78 92,99 123,79 150,34 176,52
Ernstige recidive 21,52 47,74 68,09 87,48 103,31 117,75
Zeer ernstige recidive 3,03 7,09 10,47 13,61 16,21 18,83

Tabel 35 Totaal aantal nieuwe justitiecontacten per 100 jeugdige daders 
met een strafzaak afgedaan in 1997 met een leerstraf; uitgesplitst 
naar ernst van de gepleegde delicten

 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 34,16 80,48 125,64 161,04 193,80 228,45
Ernstige recidive 26,88 61,37 94,71 117,78 136,81 156,41
Zeer ernstige recidive 4,38 12,24 17,87 23,33 26,72 30,27
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Tabel 36 Totaal aantal nieuwe justitiecontacten per 100 jeugdige daders 
met een strafzaak afgedaan in 1997 met een voorwaardelijke 
vrijheidsstraf; uitgesplitst naar ernst van de gepleegde delicten 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 43,76 105,97 157,44 205,10 252,01 301,30
Ernstige recidive 32,46 81,54 120,52 154,18 185,12 216,07
Zeer ernstige recidive 5,75 14,33 20,52 27,36 32,68 37,57

Tabel 37 Totaal aantal nieuwe justitiecontacten per 100 jeugdige daders 
met een strafzaak afgedaan in 1997 met een geldstraf; uitgesplitst 
naar ernst van de gepleegde delicten 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 21,42 46,49 68,63 89,52 110,23 129,32
Ernstige recidive 14,98 31,87 44,76 55,28 66,08 75,35
Zeer ernstige recidive 1,81 4,07 6,13 7,90 8,89 10,20

Tabel 38 Totaal aantal nieuwe justitiecontacten per 100 jeugdige daders 
met een strafzaak afgedaan in 1997 met een beleidssepot; 
uitgesplitst naar ernst van de gepleegde delicten 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 37,47 74,22 109,26 140,07 168,14 194,56
Ernstige recidive 29,54 57,40 83,11 104,41 121,71 136,44
Zeer ernstige recidive 4,51 8,58 12,24 14,77 17,44 19,90

Tabel 39 Totaal aantal nieuwe justitiecontacten per 100 jeugdige daders 
met een strafzaak afgedaan in 1997 met een overige transactie; 
uitgesplitst naar ernst van de gepleegde delicten 

1 2 3 4 5 6
Algemene recidive 17,26 30,36 42,26 59,52 72,62 82,14
Ernstige recidive 14,29 24,40 35,12 44,64 52,38 56,55
Zeer ernstige recidive 0,00 1,79 2,98 4,17 6,55 7,14
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WODC-rapporten

Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de onder-
zoeksresultaten van het WODC wordt een beperkte oplage van de 
rapporten kosteloos verspreid onder functionarissen, werkgroepen en 
instellingen binnen en buiten het ministerie van Justitie. Dit gebeurt 
aan de hand van een verzendlijst die afhankelijk van het onderwerp 
van het rapport opgesteld wordt. De rapporten in de reeks Onderzoek 
en beleid (O&B) worden uitgegeven door Boom Juridische uitgevers 
en zijn voor belangstellenden die niet voor een kosteloos rapport in 
aanmerking komen, te bestellen bij Boom distributiecentrum, postbus 
400, 7940 AK Meppel, tel.: 0522-23 75 55, via e-mail: bdc@bdc.boom.nl.
Een complete lijst van de WODC-rapporten is te vinden op de WODC-
site (www.wodc.nl). Daar zijn ook de uitgebreide samenvattingen te 
vinden van alle vanaf 1997 verschenen WODC-rapporten. Volledige 
teksten van de rapporten (vanaf 1999) zullen met terugwerkende 
kracht op de WODC-site beschikbaar komen. Hieronder volgen de 
titelbeschrijvingen van de in 2002, 2003, 2004 en 2005 verschenen 
rapporten.

Kamphorst, P.A., G.J. Terlouw
Van vast naar mobiel; een evaluatie van het experiment met elektronisch 
huisarrest voor minderjarigen als modaliteit voor de voorlopige hechtenis
2002, O&B 195

Moolenaar, D.E.G., F.P. van Tulder, G.L.A.M. Huijbregts, W. van der Heide
Prognose van de sanctiecapaciteit tot en met 2006
2002, O&B 196

Bokhorst, R.J., C.H. de Kogel, C.F.M. van der Meij
Evaluatie van de Wet BOB; fase 1: de eerste praktijkervaringen met de Wet 
bijzondere opsporingsbevoegdheden
2002, O&B 197

Kleemans, E.R., M.E.I. Brienen, H.G. van de Bunt m.m.v. 
R.F. Kouwenberg, G. Paulides, J. Barendsen

Georganiseerde criminaliteit in Nederland; tweede rapportage op basis 
van de WODC-monitor
2002, O&B 198

Voert, M. ter, J. Kuppens
Schijn van partijdigheid rechters
2002, O&B 199

Daalder, A.L.
Het bordeelverbod opgeheven; prostitutie in 2000-2001
2002, O&B 200

Klijn, A.
Naamrecht
2002, O&B 201

Kruissink, M., C. Verwers
Jeugdreclassering in de praktijk
2002, O&B 202
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136 Recidive 1997

Eshuis, R.J.J.
Van rechtbank naar kanton; evaluatie van de competentiegrensverhoging 
voor civiele handelszaken in 1999
2002, O&B 203

Meijer, R.F., M. Grapendaal, M.M.J. van Ooyen, B.S.J. Wartna, 
M. Brouwers, A.A.M. Essers

Geregistreerde drugcriminaliteit in cijfers; achtergrondstudie bij het 
Justitieonderdeel van de Nationale Drugmonitor: Jaarbericht 2002
2003, O&B 204

Tak, P.J.J.
The Dutch criminal justice system; organization and operation – second 
revized edition
2003, O&B 205

Kromhout, M., M. van San
Schimmige werelden; nieuwe etnische groepen en jeugdcriminaliteit
2003, O&B 206

Kogel, C.H. de, C. Verwers
De longstay afdeling van Veldzicht; een evaluatie
2003, O&B 207

Moolenaar, D.E.G., G.L.A.M. Huijbregts
Sanctiecapaciteit 2007; een beleidsneutrale prognose
2003, O&B 208

Eshuis, R.J.J.
Claims bij de rechtbank
2003, O&B 209

Combrink-Kuiters, L., E. Niemeyer, M. ter Voert m.m.v. N. Dijkhoff,
M. van Gammeren-Zoeteweij, J. Kuppens

Ruimte voor Mediation
2003, O&B 210

Heide, W. van der, A.Th.J. Eggen (red.)
Criminaliteit en rechtshandhaving 2001; Ontwikkelingen en samen-
hangen
2003, O&B 211

European Sourcebook
European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics – 2003
2003, O&B 212

Smit, P.R., F.P. van Tulder, R.F. Meijer, P.P.J. Groen
Het ophelderingspercentage nader beschouwd
2003, O&B 213

Dijksterhuis, B.M., M.J.G. Jacobs, W.M. de Jongste
De competentiegrens van enkelvoudige kamers in strafzaken
2003, O&B 214

Bunt, H.G. van de, C.R.A. van der Schroot
Prevention of Organised Crime
2003, O&B 215
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Wartna, B., N. Tollenaar
Bekenden van Justitie
2004, O&B 216
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2004, O&B 217
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2004, O&B 219

Leuw E., R.V. Bijlt, A. Daalder
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2004, O&B 220

Leertouwer, E.C., G.L.A.M. Huijbregts
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2004, O&B 221
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‘Blijvend delictgevaarlijk’ – empirische schattingen en conceptuele 
verheldering
2004, O&B 226
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