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Samenvatting 

In de afgelopen jaren is door de overheid sterk ingezet op de bestrijding van 

zogenaamde high impact crimes (HIC). Onder de klassieke HIC-delicten vallen 

woninginbraak, straatroof en overval. Eerder onderzoek heeft laten zien dat deze 

HIC-delicten niet in elke regio evenveel voorkomen. Bovendien blijken regio’s 

uiteenlopende aanpakken en werkwijzen te hebben ontwikkeld om de HIC-

problematiek terug te dringen.  

 

Gezien de regionale verschillen, zowel in het voorkomen van HIC-delicten als de 

aanpak van HIC-daders, is in de onderhavige haalbaarheidsstudie onderzocht of en 

naar welke regio het mogelijk is om de recidive onder HIC-daders uit te splitsen en, 

indien dit mogelijk is, wat de recidivecijfers per regio dan zijn. Omdat verschillen in 

recidive tussen regio’s ook het gevolg kunnen zijn van verschillen in achtergrond-

kenmerken tussen de daders uit verschillende regio’s, dient naast de feitelijke reci-

dive ook de verwachte recidive per regio te worden berekend, waarbij rekening 

wordt gehouden met populatieverschillen tussen de regio’s. De haalbaarheid van  

het berekenen van de verwachte recidive van de volgende vijf regiokenmerken is 

onderzocht: arrondissement (Nederland is onderverdeeld in 11 arrondissementen 

met elk een eigen rechtbank), veiligheidsregio (Nederland is onderverdeeld in 25 

regio’s, waarin verschillende besturen en diensten samenwerken op het terrein van 

veiligheid), G4 (vier grootste steden in Nederland), gemeentegrootte en stedelijk-

heid. Voor de eerste drie (arrondissement, veiligheidsregio en G4) is gekozen, 

omdat dit feitelijke regio’s of gebieden in Nederland betreffen die nauw zijn ver-

bonden aan de strafrechtspleging en de uitvoeringspraktijk. De uitkomsten op deze 

niveaus zijn dan ook relevant voor de praktijk. Voor de andere twee (gemeente-

grootte en stedelijkheid) is gekozen, omdat uit de nationale en internationale 

literatuur blijkt dat deze samenhangen met het voorkomen van criminaliteit in  

het algemeen, en HIC-delicten in het bijzonder.  

 

De onderhavige studie richtte zich op de haalbaarheid van regionale recidivecijfers 

onder woninginbrekers, straatrovers of overvallers die in 2013 voor een dergelijk 

delict zijn veroordeeld door een rechter of van wie de zaak is afgedaan door het OM. 

De volgende twee onderzoeksvragen stonden centraal: 

1 Is het mogelijk om voor de vijf regiokenmerken ‘arrondissement’, ‘veiligheids-

regio’, ‘G4’, ‘gemeentegrootte’ en ‘stedelijkheid’ de verwachte recidive per 

regio voor de veroordeelde HIC-daders te berekenen, waarbij rekening wordt 

gehouden met verschillen in de achtergrondkenmerken van de veroordeelde 

HIC-daders tussen de regio’s? 

2 Indien onderzoeksvraag 1 positief kan worden beantwoord, wat zijn de feite-

lijke en verwachte recidivecijfers per regio voor de veroordeelde HIC-daders? 

Methode 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de werkwijze van de recidivemonitor van het 

WODC en maakt gebruik van de gegevens uit de Onderzoeks- en Beleidsdatabase 

Justitiële Documentatie (OBJD). De OBJD is een gepseudonimiseerde versie van het 

Justitieel Documentatie Systeem (JDS), het wettelijke registratiesysteem van straf-

zaken. Het gebruik van de OBJD impliceert dat alleen de criminaliteit die onder de 

aandacht komt van het Openbaar Ministerie (OM) met het onderzoek in kaart wordt 
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gebracht. Delicten en daders die niet worden opgespoord en niet aan het OM wor-

den doorgegeven, blijven buiten beschouwing. 

 

In dit onderzoek staan drie HIC-onderzoeksgroepen centraal: daders van woning-

inbraak, straatroof en overvallen die in 2013 door het OM zijn vervolgd en waarbij 

het HIC-delict bewezen werd verklaard. Meer specifiek gaat het om daders waarbij 

het HIC-delict in de strafzaak onherroepelijk is geëindigd in een schuldigverklaring 

door de rechter of is afgedaan door het OM (inclusief beleidssepots, maar exclusief 

vrijspraken, technische sepots en andere technische beslissingen). Om deze groep 

daders aan te duiden wordt in dit rapport verder gesproken van veroordeelde 

daders. 

 

In de huidige studie staan vijf regiokenmerken centraal, arrondissement, veilig-

heidsregio, G4, gemeentegrootte en stedelijkheid. Het eerste regiokenmerk is 

arrondissement, welke betrekking heeft op de regio (rechtbank) waar de strafzaak 

van het HIC-delict is afgedaan. Nederland is onderverdeeld in 11 arrondissementen. 

De tweede regiovariabele is veiligheidsregio. Een veiligheidsregio is een gebied 

waarin wordt samenwerkt door verschillende besturen en diensten ten aanzien  

van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, 

geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid. 

Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. De derde regiovariabele betreft de 

G4. Dit zijn de vier grote steden in Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag  

en Utrecht. De vierde regiovariabele is de gemeentegrootte. De gemeentegrootte 

betreft het aantal inwoners in een gemeente en is onderverdeeld in vier catego-

rieën: minder dan 50.000 inwoners, 50.000 tot 100.000 inwoners, 100.000 tot 

250.000 inwoners en meer dan 250.000 inwoners. De laatste regiovariabele betreft 

stedelijkheid. Deze CBS-variabele is gebaseerd op de omgevingsadressendichtheid 

van een gemeente. Er worden vijf categorieën onderscheiden: niet stedelijk, weinig 

stedelijk, matig stedelijk, sterk stedelijk en zeer sterk stedelijk. 

 

De uitkomstmaat in de onderhavige studie is recidive. Recidive is, in overeenstem-

ming met de werkwijze van de recidivemonitor van het WODC, geoperationaliseerd 

als een nieuwe strafzaak. Met een strafzaak worden zaken bedoeld die zijn geëin-

digd in een schuldigverklaring door de rechter of zijn afgedaan door het OM 

(inclusief beleidssepots, maar exclusief vrijspraken, technische sepots en andere 

technische beslissingen) én zaken die nog niet (onherroepelijk) zijn afgedaan. De 

recidive is berekend met behulp van survivalanalyse. Hierbij is er gecorrigeerd voor 

incapacitatie, met andere woorden voor de tijd die men vast zat in detentie waar-

door recidive niet mogelijk was. Er is gekeken naar de tweejarige algemene 

recidiveprevalentie. Dit is het percentage personen van de onderzoeksgroep dat 

binnen twee jaar een nieuw delict heeft gepleegd dat leidt tot een nieuwe strafzaak, 

ongeacht de aard en ernst van het gepleegde delict. Om te onderzoeken of het 

mogelijk is om naast de feitelijke recidive ook de verwachte recidive te berekenen is 

voor ieder van de drie HIC-onderzoeksgroepen voor elk van de vijf regiovariabelen 

(arrondissement, veiligheidsregio, G4, gemeentegrootte en stedelijkheid) nagegaan 

of het mogelijk is een voorspellingsmodel te ontwikkelen die binnen een redelijke 

foutmarge de verwachte recidive per regio kan genereren. 

 

Om een indicatie te krijgen van hoe het gesteld is met de recidive in de regio’s, is 

de feitelijke recidive vergeleken met de verwachte recidive. Hierbij is onderzocht of 

eventuele verschillen statistisch significant en relevant zijn. Om te bepalen of een 

verschil statistisch significant is, is bekeken of het verwachte recidivepercentage 

binnen of buiten het betrouwbaarheidsinterval van het feitelijke recidivepercentage 
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valt. Indien deze er buiten valt, is sprake van een significant verschil. Om te 

bepalen of een verschil relevant is, is de effectgrootte berekend. Zo kon bepaald 

worden of er sprake was een klein (0,1–0,3), middelgroot (0,3–0,5) of groot (>0,5) 

effect. Een belangrijk verschil tussen de significantietoets en effectgrootte is dat de 

significantietoets wordt beïnvloed door het aantal veroordeelde HIC-daders per 

regio, terwijl de effectgrootte het effect bepaalt onafhankelijk van de omvang van 

de onderzoeksgroep. 

Resultaten en conclusie 

Uit het haalbaarheidsonderdeel bleek dat het aantal veroordeelde HIC-daders (per 

regio) bij de regiovariabelen ‘veiligheidsregio’ en ‘G4’ dusdanig laag was dat het niet 

haalbaar was om de verwachte recidive per regio te berekenen. De inschatting was 

dat het te grote betrouwbaarheidsintervallen en daarmee instabiele cijfers zou 

opleveren. Voor de andere drie regiovariabelen (arrondissement, gemeentegrootte 

en stedelijkheid) is wel getracht een voorspellingsmodel te ontwikkelen, zodat de 

verwachte recidive per regio berekend kon worden. Voor arrondissement is dit voor 

alle drie de HIC-dadergroepen gelukt. Voor gemeentegrootte en stedelijkheid is dit 

alleen voor de woninginbrekers en overvallers gelukt.  

 

De resultaten betreffende de feitelijke en verwachte recidiveprevalentie per regio 

lieten allereerst zien dat er bij diverse arrondissementen weliswaar behoorlijke ver-

schillen bestaan tussen de feitelijke en verwachte recidiveprevalentie van woning-

inbrekers, straatrovers en overvallers, maar dat deze verschillen in bijna alle 

gevallen niet statistisch significant bleken. In slechts twee gevallen was er sprake 

van een zowel significant als relevant verschil. Zowel in het arrondissement Gelder-

land als in het arrondissement Den Haag ligt de recidive hoger dan verwacht mag 

worden op basis van de in het onderzoek meegenomen achtergrondkenmerken. Het 

is echter de vraag hoe stabiel en representatief deze bevindingen zijn, aangezien er 

slechts naar één jaar (2013) is gekeken. 

 

Daarnaast bleek dat bij gemeentegrootte en stedelijkheid slechts kleine verschillen 

waren tussen de feitelijke en verwachte recidiveprevalentie onder zowel woning-

inbrekers als overvallers. Het is dan ook niet verwonderlijk dat geen van de ver-

schillen statistisch significant en relevant bleek. In de verschillende categorieën van 

gemeentegrootte en stedelijkheid ligt de recidive onder veroordeelde HIC-daders 

dus niet hoger of lager dan verwacht mag worden verwacht op basis van de in het 

onderzoek meegenomen achtergrondkenmerken. 

 

De huidige studie kent een aantal beperkingen. Een eerste beperking is dat het 

aantal veroordeelde HIC-daders per arrondissement aan de lage kant was voor de 

uitgevoerde analyse. Deze lage aantallen leidden tot grote betrouwbaarheidsinter-

vallen bij de schatting van de feitelijke recidive (veelal meer dan 20 procentpunt). 

Dit zou kunnen verklaren waarom aanzienlijke verschillen tussen de feitelijke en 

verwachte recidive in bepaalde arrondissementen toch niet significant bleken. Ook 

de effectgroottes duiden daar op, aangezien in deze arrondissementen wel relevante 

verschillen werden gevonden. Een ander probleem met dergelijke lage aantallen is 

dat dit zorgt voor instabiele cijfers over de tijd heen. Als in een nieuwe recidive-

meting één of twee personen meer of minder recidiveren (bijvoorbeeld door 

reguliere opschoningen en aanvullingen in de databron) leidt dat snel tot een veel 

hoger of lager recidivepercentage. Een tweede beperking is dat bij de berekening 

van de verwachte recidive slechts rekening is gehouden met een beperkt aantal 
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achtergrondkenmerken van de veroordeelde HIC-daders, zoals geslacht, geboorte-

land, leeftijd en strafrechtelijke carrière, terwijl ook andere achtergrondkenmerken, 

zoals verslavingsproblematiek of psychosociale problematiek, van invloed kunnen 

zijn op de recidive. Een derde beperking is dat de resultaten geen verklaring bieden 

waarom het recidiveniveau in bepaalde regio’s hoger of lager is dan verwacht. Er 

kunnen diverse factoren van invloed zijn op het recidiveniveau binnen een regio, 

zoals niet-geïncludeerde daderkenmerken, criminaliteitsbestrijdingsbeleid en regis-

tratie-effecten. Welke factoren ten grondslag liggen aan het gevonden resultaat 

vereist verder onderzoek. De recidivecijfers per regio hebben enkel een signaleren-

de functie. Een laatste beperking is gelegen in het feit dat gemeentegrootte en 

stedelijkheid niet gebaseerd zijn op de woongemeente van de dader, maar op de 

pleeggemeente. Hoewel eerder onderzoek laat zien dat de woon- en pleegeenheid 

bij HIC-daders in 75% tot 80% van de gevallen overeenkomt, betekent dit dat dit 

bij één op de vijf daders verschilt.  

 

De resultaten van de huidige studie geven aanleiding tot twee aanbevelingen voor 

toekomstig onderzoek. Allereerst verdient het de aanbeveling om bij regionale 

recidivecijfers van veroordeelde HIC-daders te focussen op arrondissement. Om te 

beginnen betreft arrondissement als enige van de drie onderzochte regiokenmerken 

feitelijke regio’s of gebieden in Nederland die nauw verbonden zijn aan de straf-

rechtspleging. Daarmee zijn uitkomsten op dit niveau relevant voor de praktijk. 

Daarnaast is het van de drie regiokenmerken alleen bij arrondissement gelukt om 

voor alle drie de HIC-dadergroepen de recidive uit te splitsen en speelt hier niet de 

beperking dat pleeggemeente is gebruikt in plaats van woongemeente. Ten tweede 

verdient het de aanbeveling om bij toekomstige recidivemetingen onder veroordeel-

de HIC-daders de feitelijke en verwachte recidive per arrondissement te berekenen 

door meerdere jaarcohorten samen te nemen. Zoals hierboven beschreven bleek het 

aantal veroordeelde HIC-daders per arrondissement betrekkelijk laag bij één jaar-

cohort, waardoor relevante verschillen mogelijk niet significant bleken en waardoor 

uitkomsten instabiel kunnen zijn over de tijd. Bovendien kan het verstandig zijn om 

meerdere jaarcohorten samen te nemen om te voorkomen dat er conclusies worden 

getrokken op basis van één jaar wat niet representatief zou kunnen zijn voor een 

langere periode.  

 

Samengevat is de belangrijkste conclusie van de onderhavige studie dat het 

mogelijk is om recidivecijfers onder veroordeelde HIC-daders uit te splitsen naar 

arrondissement, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in de achter-

grondkenmerken van de veroordeelde HIC-daders tussen de arrondissementen. 

Hierbij is het wel van belang om meerdere jaarcohorten samen te nemen om de 

stabiliteit en representativiteit van de uitkomsten te vergroten.  
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