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Samenvatting 

Jaarlijks worden er enkele honderden jongens en meisjes opgenomen in een justitiële 
behandelinrichting. Over de effecten van het verblijf in deze inrichtingen is weinig bekend. 
Onderzoeksgegevens zijn nauwelijks voorhanden. De enige omvangrijke Nederlandse studie op dit 
terrein is uitgevoerd door Boendermaker. Zij bestudeerde de ontwikkelingen rond  
een groep van 383 jongeren die in de loop van 1993 in een justitiële behandelinrichting werd 
opgenomen. Boendermaker inventariseerde de achtergronden en de problematiek van de jongeren, 
ging na waar de behandeling tijdens het verblijf uit bestond en ondervroeg een deel van de jongeren 
een jaar na hun vertrek om te bezien hoe ze er inmiddels voor stonden. 
In deze notitie wordt verslag gedaan van een recidivestudie die gezien kan worden als een vervolg op 
het onderzoek van Boendermaker. Eén van de aspecten waarover zij rapporteerde was de criminaliteit 
die tot één jaar na het vertrek uit de inrichting door de jongeren werd gepleegd. 30 Procent van de 
groep bleek opnieuw in contact te zijn gekomen met de politie. In het onderhavige verslag wordt 
ingegaan op de resultaten van een recidivemeting over een langere periode: tot vijf jaar na het vertrek 
uit de behandelinrichting. De meting is bovendien gebaseerd op andersoortige gegevens. Waar 
Boendermaker uitging van politiecijfers (uit het HKS), wordt hier gebruik gemaakt van gegevens (uit 
het JDS) die betrekking hebben op justitiecontacten, zaken die door de politie ter vervolging aan het 
OM worden doorgegeven. 
De resultaten van deze studie hebben dus betrekking op 383 jongeren die in 1993 werden 
opgenomen in één van de 11 justitiële behandelinrichtingen die ons land toen kende. Bijna driekwart 
van deze groep is van het mannelijk geslacht. De gemiddelde leeftijd bij opname bedroeg 15 jaar, 
waarbij de jongens over het algemeen iets ouder waren dan de meisjes. De helft van de groep heeft 
een niet-Nederlandse achtergrond. Marokkaanse jongeren vormen met 18 procent de grootste 
allochtone groep. 80 Procent van de jongeren werd in een behandelinrichting geplaatst op grond van 
een civielrechtelijke maatregel (ondertoezichtstelling en voogdij), de rest op grond van een 
strafrechtelijke maatregel (plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling, jeugd-tbr of 
strafrechtelijke ondertoezichtstelling). Het verblijf duurde gemiddeld 16 maanden, ruim een kwart 
vertrok binnen een half jaar. Bij ongeveer de helft was er sprake van een regulier vertrek, dat wil 
zeggen dat hun behandeling werd beëindigd of dat de maatregel werd opgeheven omdat de jongeren 
de maximum leeftijd hadden bereikt. 
De jongens en meisjes kampten bij binnenkomst met tal van problemen. Afgaand op dossiergegevens 
deden zich bij viervijfde van de jongeren moeilijkheden voor op minstens vier van zes onderscheiden 
probleemgebieden. Jongens verschilden daarin van meisjes. Jongens laten voorafgaand aan 
plaatsing vooral (ernstig) delictgedrag zien, terwijl bij meisjes veelal sprake is van wegloopgedrag, 
drugsgebruik en/of hechtingsproblematiek. 
Ook uit zelfrapportage gegevens blijkt dat de jongeren overmatig angstig, gespannen en moeilijk in de 
omgang zijn. Ze zijn niet beïnvloedbaar en vertonen weinig doorzettingsvermogen. Gemiddeld hebben 
de jongeren al drie eerdere tehuisplaatsingen achter de rug. 53 Procent komt vóór opname voor in de 
justitiële documentatie (55 procent heeft eerdere politiecontacten), veelal vanwege het plegen van 
vermogensdelicten. Jongens hebben vaker een justitieel verleden dan meisjes. Gemiddeld hebben de 
jongeren voorafgaand aan hun plaatsing in de behandelinrichting ruim vier strafzaken op hun 
conduitestaat. 
Bij het berekenen van de percentages jongeren die na het verblijf (opnieuw) met justitie in contact 
kwamen, is gebruik gemaakt van een techniek die corrigeert voor de verschillen in de 
observatieperioden. Omdat de jongeren niet allen op dezelfde dag uit de inrichting werden ontslagen, 
kon de een langer worden gevolgd dan de ander. Survival-analyse houdt rekening met deze 
verschillen. In de tabel staan de resultaten van de berekeningen voor een aantal termijnen vermeld. 



Elk percentage geeft aan welk deel van de groep tot dan toe heeft gerecidiveerd, dat wil zeggen na 
het verblijf in de behandelinrichting in contact is gekomen met justitie.  

Tabel: 
Cumulatief percentage recidivisten na uitstroom uit een JBI (algemene recidive op basis van JDS; 
n=378) 

1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 

30 47 57 63 65* 

* Schatting op basis van extrapolatie 

De percentages in de tabel hebben betrekking op de algemene recidive. Alle justitiecontacten inzake 
misdrijven tellen mee, behalve die strafzaken die eindigden in een technisch sepot of in vrijspraak. 
Zouden we de analyses beperken tot de meer ernstige zaken dan vallen de recidivepercentages lager 
uit. Het percentage recidivisten dat na het verblijf in de behandelinrichting (opnieuw) tot een 
onvoorwaardelijke vrijheidstraf werd veroordeeld bijvoorbeeld, komt ook na drie jaar niet hoger dan 25 
procent. 
Het percentage algemene recidive is na 1 jaar even hoog als het percentage dat Boendermaker 
rapporteerde op basis van politiecijfers. Er zijn echter aanwijzingen dat dat percentage een 
onderschatting is. Na drie jaar is het percentage jongeren met nieuwe justitiecontacten in elk geval 
opgelopen naar 57. Onder hen bevinden zich ook jongeren die voorafgaand aan het verblijf nog geen 
contacten hadden opgebouwd. Na drie jaar neemt het aandeel ‘recidivisten’ niet veel meer toe. 
Onder de recidivisten bevinden zich opvallend veel jongeren die op grond van een civielrechtelijke 
maatregel in een behandelinrichting werden geplaatst (76 procent). Kijken we preciezer naar de 
factoren die van invloed zijn op het al dan niet vóórkomen van geregistreerde criminaliteit na verblijf in 
een justitiële behandelinrichting, dan blijken vooral geslacht, het hebben van een justitieel verleden, 
het aantal eerdere justitiecontacten en de leeftijd waarop de jongere voor het eerst uit huis werd 
geplaatst een rol te spelen. Jongens, jongeren met een justitieel verleden, jongeren met veel eerdere 
contacten en jongeren die al vroeg uit huis werden geplaatst hebben meer kans om te recidiveren dan 
meisjes, jongeren zonder een justitieel verleden, jongeren met minder eerdere contacten en jongeren 
die op latere leeftijd een uithuisplaatsing meemaakten. Andere factoren, zoals de duur en de titel van 
het verblijf, de aard van de problematiek en de reden van vertrek spelen, gegeven de invloed van de 
eerder genoemde factoren, geen rol van betekenis bij de voorspelling van de recidivekans. De 
recidive onder de jongeren die instroomden op grond van een civielrechtelijke maatregel wordt 
verklaard door het feit dat zij evenals hun tegenhangers die instroomden op grond van een 
strafrechtelijke maatregel, in meerderheid een strafrechtelijk verleden hebben. 
Naast het vóórkomen van recidive is in deze studie ook nagegaan hoeveel nieuwe justitiecontacten de 
jongeren na hun verblijf in de behandelinrichting hebben opgedaan en hoe ernstig de gepleegde 
delicten waren. Gemiddeld kregen de (225) recidivisten in de groep er per jaar 1,2 nieuwe contacten 
bij. De gemiddelde tijdsduur tussen twee recidivecontacten bedroeg ruim 20 maanden. Voor alle 
nieuwe strafzaken tezamen bedroeg de strafdreiging per recidivist gemiddeld 289 maanden. Dit 
betekent dat indien de jongeren bij elk recidivecontact volgens de maatstaven van het 
volwassenenstrafrecht de maximale straf zouden hebben gekregen, zij gemiddeld meer dan 24 jaar 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegemoet hadden kunnen zien. Natuurlijk worden de maximale 
straffen in Nederland nauwelijks uitgesproken, maar door de ernst van de recidive in deze termen uit 
te drukken ontstaat er een mogelijkheid om dit resultaat in de toekomst met andere 
onderzoeksresultaten te vergelijken. 
De besproken resultaten geven een indicatie van de recidive die na een verblijf in een 
behandelinrichting mag worden verwacht. Welke betekenis deze uitkomsten hebben, wordt niet 
geheel duidelijk; daarvoor ontbreekt het aan vergelijkingmateriaal. Om werkelijk zicht te krijgen op de 
effectiviteit van de interventie dienen de resultaten te worden afgezet tegen de resultaten in een groep 
jongeren met vergelijkbare achtergronden. Gezien de aard en ernst van de problematiek zal het niet 
eenvoudig zijn zo’n groep te vinden. Maar door de recidivemeting op gezette tijden te herhalen 
kunnen we wel een ruw idee krijgen of en hoe de effectiviteit van de justitiële behandelinrichtingen 
zich verder ontwikkelt. De groep ex-bewoners van deze inrichtingen zal dan ook worden opgenomen 
in de zgn. Recidivemonitor, een onderzoeksproject waarbij op gestandaardiseerde wijze en met 
regelmatige tussenpozen recidivemetingen worden gedaan onder vaste groepen justitiabelen. Naast 



de jongeren die een verblijf in een behandelinrichting achter rug hebben, zullen ook de jongeren die in 
een opvanginrichting hebben gezeten onderzoeksmatig worden gevolgd. Van beide groepen is het 
immers interessant om te bezien hoe de criminele carrières zich verder ontwikkelen. De resultaten van 
deze studie geven daarvan alvast een voorproefje. 


