
  

 

 

Cahier 2019-6 

Haalbaarheidsstudie regionalisering 

recidivecijfers high impact crimes 

K.A. Beijersbergen  

D. Blokdijk  

N. Tollenaar 

G. Weijters 

 

 



 

 

Cahier 

De reeks Cahier omvat de rapporten van onderzoek dat door en in opdracht van het 

WODC is verricht. Opname in de reeks betekent niet dat de inhoud van de rapporten 

het standpunt van de Minister van Justitie en Veiligheid weergeeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle rapporten van het WODC zijn gratis te downloaden van www.wodc.nl. 

Deze uitgave is ook gratis te downloaden van www.cbs.nl 

 



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2019-6  |  3 

Inhoud 

 Samenvatting — 5 

1 Inleiding — 9 
1.1 Achtergrond — 9 
1.2 Definities HIC — 10 
1.3 Regiokenmerken — 11 
1.4 Onderzoeksvragen — 12 

2 Methode — 15 
2.1 Data — 15 
2.2 Onderzoeksgroepen — 15 
2.3 Variabelen — 16 
2.4 Analyses — 19 

3 Resultaten — 23 
3.1 Achtergrond- en regiokenmerken — 23 
3.2 Haalbaarheid verwachte recidive per regio — 28 
3.3 Feitelijke en verwachte recidive per regio — 31 

4 Conclusie — 39 
4.1 Belangrijkste bevindingen — 39 
4.2 Beperkingen — 40 
4.3 Aanbevelingen — 41 
4.4 Tot besluit — 41 

 Summary — 43 

 Literatuur — 46 
 

 Bijlagen  

1 Samenstelling klankbordgroep — 49 

2 Feitelijke en verwachte recidiveprevalentie, betrouwbaarheidsintervallen  

  en effectgroottes per regio van HIC-daders — 51 
 





 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2019-6  |  5 

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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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Sinds enkele jaren wordt in Nederland de term ‘high impact crimes’ (HIC) gebruikt. 

Onder de klassieke HIC-delicten worden (gewelddadige) vermogensdelicten ge-

schaard, om precies te zijn woninginbraak, straatroof en overvallen (Ministerie van 

Veiligheid en Justitie, 2014a, 2016). In de afgelopen jaren is door de overheid sterk 

ingezet op de bestrijding van deze HIC-problematiek middels verschillende beleids-

programma’s (Ministerie van Justitie en Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2002; Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2014b), de instelling 

van de Taskforce Overvallen (Taskforce Overvallen, 2010) en de veiligeidsagenda 

(Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2014a). 

 

Eerder onderzoek laat zien dat HIC-delicten niet in elke regio evenveel voorkomen. 

Rekening houdend met het aantal inwoners zijn woninginbraak, straatroof en over-

allen, nog meer dan andere vormen van criminaliteit, oververtegenwoordigd in 

stedelijke gebieden (Beijersbergen, Blokdijk & Weijters, 2018; Bernasco, 2009; 

Federal Bureau of Investigation, 2014; Mesu & Van Nobelen, 2012a; Smith, 2003). 

Zo wordt in 2013 in de arrondissementen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 

Midden-Nederland bijna de helft van de woninginbraak- en overvalstrafzaken afge-

daan en zelfs twee derde van de straatroofstrafzaken (Beijersbergen e.a., 2018). 

 

In verschillende regio’s zijn uiteenlopende aanpakken en werkwijzen ontwikkeld om 

de HIC-problematiek terug te dringen. Allereerst hebben Veiligheidshuizen, waar-

binnen gemeenten en organisaties uit de strafrechtsketen en zorg samenwerken in 

de aanpak van complexe en ketenoverstijgende criminaliteitsproblematiek, vaak een 

aanpak specifiek voor HIC-daders ontwikkeld (Ministerie van Justitie en Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010; Ministerie van Veiligheid en 

Justitie, 2013; Rovers & Hoogeveen, 2016; https://www.veiligheidshuizen.nl). Deze 

aanpak is echter niet in elk Veiligheidshuis hetzelfde. Onderzoek laat zien dat er 

aanzienlijke verschillen bestaan tussen Veiligheidshuizen wat betreft de vervulde 

functies en gehanteerde werkwijzen (Rovers & Hoogeveen, 2016). Daarnaast zijn in 

verschillende gemeenten TopX-aanpakken ontwikkeld (al dan niet als onderdeel van 

een Veiligheidshuis), die zich veelal richten op HIC-daders (Van Gaalen, 2017; Van 

Grinsven & Verwest, 2017; Nijmeijer & Van Dijk, 2014; Rovers & Hoogeveen, 2016; 

ToeZine, 2014). Het eerste en bekendste voorbeeld hiervan is top600 aanpak die in 

2011 in Amsterdam is gestart (Nijmeijer & Van Dijk, 2014; Van Grinsven & Verwest, 

2017). Hierin worden de 600 meest actieve HIC-daders aan een persoonsgerichte 

aanpak onderworpen waarbij diverse organisaties nauw samenwerken. Ook tussen 

de topX-aanpakken blijken grote regionale verschillen in de aanpak en werkwijze 

(Van Gaalen, 2017). 

 

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

aanpak van HIC-daders, heeft de Directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen 

(DBAenV) van het ministerie van Justitie en Veiligheid het WODC gevraagd om te 

onderzoeken of het mogelijk is om de recidivecijfers onder woninginbrekers, straat-

rovers en overvallers (verder HIC-daders genoemd) uit te splitsen naar verschillen-

de regio’s.1 Hoewel de feitelijke recidive per regio berekend kan worden is het 

                                                

1  De onderhavige studie maakt deel uit van een vijfjarig onderzoeksprogramma naar de recidive onder HIC-daders. 
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noodzakelijk om ook de verwachte recidive per regio te berekenen, waarbij rekening 

wordt gehouden met verschillen in de achtergrondkenmerken van de HIC-daders 

tussen de regio’s. De reden hiervoor is dat HIC-daders in verschillende regio’s 

kunnen verschillen in achtergrondkenmerken en dat deze kenmerken samenhangen 

met de kans op recidive (Wartna & Tollenaar, 2006). De ene regio kan bijvoorbeeld 

jongere HIC-daders huisvesten dan de andere regio, waardoor de kans op recidive 

in de ene regio hoger ligt dan in de andere. De feitelijke recidive van de regio’s met 

elkaar vergelijken is daarom geen zinnige exercitie. Een betere indicatie van hoe het 

gesteld is met de recidive in verschillende regio’s kan verkregen worden door per 

regio de feitelijke en de verwachte recidive met elkaar te vergelijken. Het is belang-

rijk hierbij op te merken dat het ook hierbij slechts om een indicatie gaat, aangezien 

de verwachte recidive is gebaseerd op een beperkt aantal achtergrondkenmerken en 

de HIC-daders ook op andere kenmerken kunnen verschillen. Bovendien bieden 

deze resultaten geen verklaring waarom in bepaalde regio’s de recidive hoger of 

lager ligt dan verwacht. De bevindingen hebben enkel een signalerende functie; 

verder onderzoek is nodig om de resultaten te kunnen duiden. Of het mogelijk is  

om de verwachte recidive per regio te berekenen is onderwerp van deze haalbaar-

heidsstudie. Hierbij zullen vijf opties van regionalisering worden onderzocht: arron-

dissement, veiligheidsregio, de vier grote steden (G4), gemeentegrootte en stede-

lijkheid. De onderzoeksgroep in de onderhavige studie bestaat uit alle HIC-daders 

die in 2013 onherroepelijk zijn veroordeeld2 voor een dergelijk delict. Voor het be-

rekenen van de recidive wordt de methodiek van de recidivemonitor van het WODC 

gehanteerd (Wartna, Blom en Tollenaar, 2011) en wordt gebruikgemaakt van de 

gegevens uit de Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD), 

een gepseudonimiseerde versie van het justitieel documentatiesysteem (JDS). Reci-

dive betreft in dit onderzoek dus een nieuw delict waarbij vervolging is ingesteld 

door het Openbaar Ministerie (OM). 

1.2 Definities HIC 

Omdat in deze studie gebruik wordt gemaakt van justitiële documentatie om 

recidive te meten, is de wijze waarop het OM de drie HIC-delicten (woninginbraak, 

straatroof en overval) definieert leidend voor het huidige onderzoek. Deze definities 

worden ook in verschillende eerdere studies in Nederland gehanteerd. Onder 

woninginbraak wordt verstaan: ‘diefstal of een poging daartoe, zonder (bedreiging 

met) geweld tegen personen, in combinatie met het wederrechtelijk betreden van 

een woning bijvoorbeeld door braak of insluiping’ (Bernasco, 2007; Klein Haneveld, 

Boes & Kop, 2012; Openbaar Ministerie, 2015). In tegenstelling tot woninginbraak is 

er bij de andere twee delicten wel sprake van (bedreiging met) geweld. Het verschil 

tussen een straatroof en een overval zit in de plaats waar het delict gepleegd wordt, 

respectievelijk op de openbare weg of in een afgeschermde ruimte. Uitzondering 

hierop is een gewelddadig vermogensdelict gericht op een gepland of georganiseerd 

waardetransport; hoewel deze wel op de openbare weg plaatsvindt wordt deze 

gezien als een overval. Straatroof wordt gedefinieerd als: ‘het met (bedreiging van) 

geweld wegnemen of afpersen van enig goed, gepleegd tegen particuliere personen 

die zich op de openbare weg bevinden, of de poging daartoe’ (Ferwerda, Botten-

berg, Hakkert & Eijken, 2002; Mesu, Van Nobelen, Van der Mark & Verschuuren, 

2013; Openbaar Ministerie, 2015). Tasjesroof valt hier ook onder. Een overval wordt 

                                                

2  In dit rapport verstaan wij onder veroordeelde daders niet alleen daders waarbij de strafzaak is geëindigd in een 

schuldigverklaring door de rechter, maar ook daders waarbij de strafzaak is afgedaan door het OM (inclusief 

beleidssepots). Vrijspraken, technische sepots en andere technische beslissingen worden niet meegenomen. 
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gedefinieerd als: ‘het met (bedreiging van) geweld wegnemen of afpersen van enig 

goed, gepleegd tegen personen in een afgeschermde ruimte of op een gepland of 

georganiseerd waardetransport,3 of de poging daartoe’ (Appelman, Van Wijk, De 

Jong & Kanters, 2014; Mesu e.a., 2013; Openbaar Ministerie, 2015; Rovers e.a., 

2010). Deze drie delict definities sluiten elkaar wederzijds uit. 

1.3 Regiokenmerken 

Nederland kan op uiteenlopende manieren in regio’s worden ingedeeld en in de 

huidige studie kunnen dan ook diverse opties van regionalisering onderzocht 

worden. In deze studie is er voor gekozen om de haalbaarheid van de volgende vijf 

regiokenmerken te onderzoeken: arrondissement, veiligheidsregio, G4, gemeente-

grootte en stedelijkheid. Voor de eerste drie (arrondissement, veiligheidsregio en 

G4) is gekozen, omdat dit feitelijke regio’s/gebieden in Nederland betreffen die 

nauw zijn verbonden aan de strafrechtspleging en de uitvoeringspraktijk. De 

uitkomsten op deze niveaus zijn dan ook relevant voor de praktijk. Voor de andere 

twee (gemeentegrootte en stedelijkheid) is gekozen, omdat uit de nationale en 

internationale literatuur blijkt dat deze samenhangen met het voorkomen van cri-

minaliteit in het algemeen (Akkermans, 2015; Bernasco, van den Berg & Bijleveld, 

2016; Glaser & Sacerdote, 1999; www.ad.nl/misdaadmeter), en HIC-delicten in het 

bijzonder (Beijersbergen e.a., 2018; Bernasco, 2009; Federal Bureau of Investiga-

tion, 2014; Mesu & Van Nobelen, 2012a; Smith, 2003). Een voor de hand liggend 

regiokenmerk dat ontbreekt in de huidige studie is gemeente. De reden hiervoor is 

dat voor het betrouwbaar berekenen van de verwachte recidive per regio elke regio 

voldoende personen moet bevatten. Het aantal veroordeelde HIC-daders zal in veel 

gemeenten te laag liggen. Omdat de HIC-problematiek sterk oververtegenwoordigd 

is in de grote steden is er voor gekozen om wel te onderzoeken of het mogelijk is 

om de recidivecijfers uit te splitsen naar de G4. 

 

De regiokenmerken die in de onderhavige studie worden onderzocht zullen worden 

afgeleid van gemeente.4 De vraag hierbij is welke gemeente: de gemeente waar de 

dader woont, waar de dader het delict heeft gepleegd of waar de afdoening ten uit-

voer wordt gelegd? De laatste optie valt eigenlijk meteen af, omdat er vaak niet één 

specifieke gemeente gekoppeld is aan een afdoening. Een afdoening kan bijvoor-

beeld bestaan uit een onvoorwaardelijke en voorwaardelijke vrijheidsstraf, waarbij 

bijvoorbeeld het onvoorwaardelijke deel plaats vindt in de Justitieel Complex Zaan-

stad en het voorwaardelijke deel met een onder toezichtstelling wordt uitgevoerd 

door de reclassering in Den Haag. De andere twee opties, woongemeente en 

pleeggemeente, zijn in theorie wel mogelijk.  

 

De voorkeur lijkt uit te gaan naar woongemeente. Dit is niet alleen de regio waar de 

dader waarschijnlijk veel tijd doorbrengt, maar ook de regio waar vaak een deel van 

de afdoening/aanpak of het natraject wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld Veiligheids-

huizen, regiokantoren van de reclassering en TopX-aanpakken richten zich op 

daders die wonen binnen hun gemeente of regio. De pleeggemeente van het delict 

is hierbij niet leidend. 

 

                                                

3  Een gepland of georganiseerd waardetransport omvat bijvoorbeeld ook maaltijd- en pakketbezorgers. 

4  Uitzondering hierbij is het regiokenmerk ‘arrondissement’, welke betrekking heeft op de regio waar de zaak is 

afgedaan. Dit kenmerk is al reeds beschikbaar in de OBJD. 

http://www.ad.nl/misdaadmeter
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Het gebruik van woongemeente is om praktische redenen echter aanzienlijk gecom-

pliceerder dan het gebruik van pleeggemeente. Woongemeente is namelijk niet 

beschikbaar in de OBJD. In het JDS, waar de OBJD van is afgeleid, staan wel woon-

gegevens, maar de kwaliteit van die gegevens is niet bekend. Om deze gegevens te 

gebruiken zal eerst een uitvoerige kwaliteitscheck nodig zijn om vast te stellen of 

deze gegevens betrouwbaar en volledig zijn, alvorens deze in de OBJD kunnen 

worden opgenomen. Daarnaast is op voorhand al bekend dat de woongegevens niet 

compleet zijn. Het JDS beschikt namelijk enkel over deze gegevens ten tijde van de 

strafzaak. Het is niet gezegd dat een dader na de afdoening nog op hetzelfde adres 

woont. Bovendien, als de kwaliteit van de woongegevens voldoende blijkt, zal de 

daadwerkelijke constructie en toevoeging van ‘woongemeente op het moment van 

de strafzaak’ aan de OBJD de nodige tijd in beslag nemen. Hier staat tegenover dat 

pleeggemeente wel beschikbaar is in de OBJD en hier vanaf 2006 betrouwbaar en 

nagenoeg volledig in geregistreerd staat. 

 

Dit roept de vraag op of het problematisch is om de regiokenmerken te baseren op 

pleeggemeente in plaats van woongemeente. Vanuit theoretisch oogpunt is overlap 

in de woon- en pleeggemeente te verwachten. De crime pattern theory veronder-

stelt dat daders delicten plegen in hun eigen awareness spaces: de buurten die zij 

kennen, waarmee ze vertrouwd zijn en waar ze hun dagelijkse routines doorbrengen 

(Brantingham & Brantingham, 2008). Eerder onderzoek onder woninginbrekers, 

straatrovers en overvallers lijkt dit te bevestigen en laat zien dat HIC-daders vaak 

delicten plegen in hun eigen woonbuurt (Bernasco, 2009; Mesu e.a., 2013; Van 

Aalst & Nauta, 2018; Wiles & Costello, 2000). Zo blijkt uit onderzoek van Mesu en 

collega’s (2013) op basis van politieregistraties dat bij 69% van de verdachte 

straatrovers in 2013 woon- en pleegplaats overeenkomen. Verder blijkt dat bij 60% 

van de verdachte overvallers de afstand tussen het woon- en pleegadres maximaal 

10 km is en bij 75% van de verdachte overvallers is dit maximaal 25 km. Uit het 

onderzoek van Van Aalst & Nauta (2018) blijkt dat bij respectievelijk 41%, 55%  

en 38% van de in 2013 aangehouden woninginbrekers, straatrovers en overvallers 

woon- en pleeggemeente overeenkomen (Van Aalst & Nauta, 2018). Als gekeken 

wordt naar de overlap tussen woon- en pleegeenheid5 liggen deze percentages op 

75% tot 80%.  

 

Gezien het voorgaande wordt er in de huidige studie voor gekozen om de regio-

kenmerken af te leiden van pleeggemeente. Dit kenmerk is beschikbaar in de 

gebruikte databron en eerder onderzoek laat zien dat er een aanzienlijke mate  

van overlap is tussen woon- en pleeggemeente. Bovendien komt in drie kwart van 

de gevallen de politie-eenheid van wonen en plegen overeen. Dit laatste is een 

relevante bevinding, omdat verschillende regiokenmerken in het huidige onderzoek 

geen betrekking hebben op het gemeenteniveau, maar een hoger niveau (zoals 

veiligheidsregio en stedelijkheid). 

1.4 Onderzoeksvragen 

Dit rapport richt zich op de haalbaarheid van regionale recidivecijfers onder HIC-

daders die in 2013 zijn veroordeeld voor een woninginbraak, straatroof of overval.  

 

 

                                                

5  Eenheid refereert hier naar politie eenheid. Nederland kent 11 politie eenheden, die overeenkomen met de 

werkgebieden van de 11 arrondissementen. 
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De twee onderzoeksvragen luiden als volgt: 

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 veroordeelde HIC-daders?  

 





 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2019-6  |  15 

2 Methode 

2.1 Data 

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

WODC (Wartna, Blom & Tollenaar, 2011) 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 wet-

telijke registratiesysteem van strafzaken. Het JDS geeft voor alle (rechts)personen 

die met 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. Het gebruik van de OBJD impliceert dat alleen 

de criminaliteit die onder de aandacht komt van het OM met het onderzoek in kaart 

wordt gebracht. Delicten en daders die niet worden opgespoord en niet aan het  

OM worden doorgegeven, blijven buiten beschouwing. Dit geldt eveneens voor de 

recidive: alleen recidivedelicten die zijn opgespoord en worden vervolgd door het 

OM worden in kaart gebracht. 

2.2 Onderzoeksgroepen 

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

inbraak, straatroof en overvallen. Het gaat hierbij om HIC-daders die 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 beleids-

sepots, maar exclusief vrijspraken, technische sepots en andere technische beslis-

singen).6 Om deze groep daders aan te duiden wordt in dit rapport gesproken van 

‘veroordeelde daders’. 

 

Het is belangrijk om te realiseren dat de onderzoeksgroepen in het onderhavige 

onderzoek slechts een klein deel vormen van de totale populaties van daders van 

woninginbraak, straatroof en overvallen in Nederland. Het ophelderingspercentage 

bij deze delicten is betrekkelijk laag, zeker bij woninginbraak. Het ophelderings-

percentage varieert over de tijd en per onderzoek, maar lag in de periode 2007  

tot en met 2015 bij woninginbraak rond 8-11%, bij straatroof rond 23-30% en bij 

overvallen rond 26-59% (Klein Haneveld e.a., 2012; Mesu & Van Nobelen, 2012a; 

Mesu & Van Nobelen, 2012b; Mesu e.a., 2013; Van Aalst & Nauta, 2018). Hierdoor 

worden lang niet alle daders vervolgd en veroordeeld. Bovendien is het met deze 

lage ophelderingspercentages de vraag of de veroordeelde HIC-daders, en in het 

bijzonder de veroordeelde woninginbrekers, een representatieve afspiegeling 

vormen van de gehele populatie daders. 

 

                                                

6  Een beleidssepot is een beslissing van het OM, waarbij het OM, ondanks voldoende bewijs, afziet van vervolging 

van een strafbaar feit op grond van het algemeen belang. Een technisch sepot is een beslissing van het OM 

waarbij het afziet van vervolging van een strafbaar feit, omdat het van mening is dat vervolging niet tot een 

veroordeling zal leiden, bijvoorbeeld omdat voldoende bewijs ontbreekt of omdat het feit of de verdachte niet 

strafbaar is.  
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Het onderzoek richt zich op woninginbrekers, straatrovers en overvallers die voor 

een dergelijk delict zijn veroordeeld in 2013. Indien een dader binnen dit jaar 

meerdere veroordelingen met hetzelfde soort HIC-delict had, dan is de eerste 

veroordeling in 2013 als uitgangszaak voor het recidiveonderzoek genomen. Indien 

een dader binnen 2013 is veroordeeld voor verschillende soorten HIC-delicten, dan 

komt deze persoon in meerdere onderzoeksgroepen voor. De onderzoeksgroepen 

bestaan uit 2.327 woninginbrekers, 1.146 straatrovers en 775 overvallers.  

 

De drie HIC-delicten zijn niet direct herkenbaar in de registraties op basis van één  

of meerdere wetsartikelen uit het Wetboek van Strafrecht (Sr), maar wel op basis 

van zogenaamde maatschappelijke classificaties (Openbaar Ministerie, 2015). Deze 

classificaties worden geregistreerd door het OM en zijn terug te vinden in de OBJD. 

Ze geven meer informatie over het type delict of specifieke kenmerken van het 

delict. Voorbeelden van maatschappelijke classificaties zijn ‘woninginbraak’, ‘straat-

roof’, en ‘overval op winkel’, maar ook ‘huiselijk geweld’, ‘voetbalvandalisme’, 

‘seksueel misbruik van kinderen’ en ‘diefstal van fiets’. In tabel 1 staat weergegeven 

op basis van welke maatschappelijke classificaties is vastgesteld of een strafzaak in 

de OBJD betrekking heeft op (bewezen verklaarde) woninginbraak, straatroof of 

overval.7 

 

Tabel 1 Identificatie van de drie HIC-delicten in de OBJD 

Maatschappelijke classificatie (code) 

Woninginbraak 

Diefstal uit woning (15) 

Inbraak in woning (234) 

Insluiping woning (388) 

Woninginbraak (510) 

Straatroof 

Straatroof waaronder tasjesroof (67) 

Straatroof (466) 

Overval 

Overval (57) 

Overvallen geldinstellingen (58) 

Overvallen overige objecten (59) 

Overvallen woning (60) 

Overval op bedrijf (427) 

Overval op geldinstelling (428) 

Overval op winkel (429) 

Overval op woning (430) 

Overval overig (431) 

Overvallen (432) 

2.3 Variabelen 

In de huidige studie staan vijf regiovariabelen centraal, welke staan weergegeven  

in tabel 2. De eerste regiovariabele betreft arrondissement. Arrondissementen in 

Nederland zijn gebieden die vallen onder de bevoegdheid van een specifieke recht-

bank. Het arrondissement geeft dus aan in welke regio de strafzaak van het HIC-

delict is afgedaan. Nederland is onderverdeeld in 11 arrondissementen: Amsterdam, 

                                                

7  Voor meer informatie over de wijze waarop HIC-delicten in de OBJD worden geïdentificeerd en de beperkingen 

hierbij zie Beijersbergen, Blokdijk & Weijters (2018). 
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Noord-Holland, Midden-Nederland, Noord-Nederland, Den Haag, Rotterdam, 

Limburg, Oost-Brabant, Zeeland – West-Brabant, Gelderland en Overijssel. 

Arrondissement is een bestaande variabele in de OBJD.  

 

Tabel 2 Regiovariabelen 

Arrondissement Veiligheidsregio 
a G4 (4) 

a
 Gemeente- 

grootte qua 

inwoners 
a
 

Stedelijkheid 
a,b

 

Amsterdam Groningen Amsterdam Minder dan 50.000 Niet stedelijk 

Noord-Holland Friesland Rotterdam 50.000-100.000 Weinig stedelijk 

Midden-Nederland Drenthe Den Haag 100.000-250.000 Matig stedelijk 

Noord-Nederland IJsselland Utrecht Meer dan 250.000 Sterk stedelijk 

Den Haag Twente   Zeer sterk stedelijk 

Rotterdam Noord- en Oost-Gelderland    

Limburg Gelderland-Midden    

Oost-Brabant Gelderland-Zuid    

Zeeland - West-Brabant Utrecht    

Gelderland Noord-Holland-Noord    

Overijssel Zaanstreek-Waterland    

 Kennemerland    

 Amsterdam-Amstelland    

 Gooi en Vechtstreek    

 Haaglanden    

 Hollands Midden    

 Rotterdam-Rijnmond    

 Zuid-Holland-Zuid    

 Zeeland    

 Midden en West-Brabant    

 Brabant-Noord    

 Brabant-Zuidoost    

 Limburg-Noord    

 Zuid-Limburg    

 Flevoland    

a Deze vier regiovariabelen zijn gebaseerd op de pleeggemeente van het HIC-delict. Dus bijvoorbeeld in het geval 

van veiligheidsregio gaat het om de veiligheidsregio waarbinnen de gemeente valt waar het HIC-delict gepleegd 

is. 

b Niet stedelijk = omgevingsadressendichtheid van minder dan 500 per km2; weinig stedelijk = omgevings-

adressen-dichtheid van 500 tot 1.000 per km2; matig stedelijk = omgevingsadressendichtheid van 1.000 tot 

1.500 per km2; sterk stedelijk = omgevingsadressendichtheid van 1.500 tot 2.500 per km2; zeer sterk stedelijk = 

omgevingsadressendichtheid van 2.500 of meer per km2. 

 

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 (zie tabel 2). Veiligheidsregio komt 

als variabele niet voor in de OBJD en is dus geconstrueerd. Het beginpunt was de 

pleeggemeente van het eerst gepleegde HIC-delict in de uitgangszaak. Deze pleeg-

gemeente is gekoppeld aan de oude politieregio van het HIC-delict, welke ook 

beschikbaar is in de OBJD. Deze oude politieregio’s komen overeen met de 25 

veiligheidsregio’s. Hierbij is wel een complicatie. Deze oude politieregio-indeling 

geldt maar tot en met 2012. Vanaf 2013 is er een nieuwe politieregio-indeling met 

10 regio’s, welke niet meer overeenkomt met de 25 veiligheidsregio’s. De koppeling 
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vindt daarom plaats met de oude politieregio indeling. Hierdoor worden gemeentes 

die pas vanaf 2013 bestaan niet automatisch gekoppeld aan een politieregio/veilig-

heidsregio. Deze gemeentes zijn daarom handmatig ingedeeld in een veiligheids-

regio (het gaat slechts om enkele nieuwe gemeentes per jaar). 

 

De derde regiovariabele betreft de G4. Dit zijn de vier grote steden in Nederland: 

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Deze steden zijn te identificeren via 

de pleeggemeente van het eerst gepleegde HIC-delict in de uitgangszaak en is 

daarmee reeds beschikbaar in de OBJD.  

 

De vierde regiovariabele is de gemeentegrootte. De gemeentegrootte betreft het 

aantal inwoners in een gemeente en is onderverdeeld in vier categorieën: minder 

dan 50.000 inwoners, 50.000 tot 100.000 inwoners, 100.000 tot 250.000 inwoners 

en meer dan 250.000 inwoners (zie tabel 2). Deze variabele is niet opgenomen in 

de OBJD, maar is geconstrueerd door de pleeggemeente van het eerst gepleegde 

HIC-delict in de uitgangszaak (OBJD) te koppelen aan het inwoneraantal per 

gemeente in 2013 (CBS Statline8).  

 

De laatste regiovariabele betreft stedelijkheid. Deze CBS-variabele is gebaseerd op 

de omgevingsadressendichtheid van een gemeente. Hierbij wordt de gemiddelde 

adressendichtheid binnen een cirkel met een straal van 1 km bepaald, waardoor ook 

de omgeving buiten de gemeentegrens wordt meegenomen. Er worden vijf catego-

rieën onderscheiden: niet stedelijk, weinig stedelijk, matig stedelijk, sterk stedelijk 

en zeer sterk stedelijk (zie tabel 2). Ook deze variabele is niet opgenomen in de 

OBJD, maar is geconstrueerd door de pleeggemeente van het eerst gepleegde HIC-

delict in de uitgangszaak (OBJD) te koppelen aan de mate van stedelijkheid per 

gemeente in 2013 (CBS Statline8). 

 

De uitkomstmaat in de onderhavige studie is recidive. Recidive is bepaald op basis 

van OBJD-gegevens en is geoperationaliseerd als een nieuwe strafzaak. Met een 

strafzaak worden zaken bedoeld die zijn geëindigd in een schuldigverklaring door  

de rechter of zijn afgedaan door het OM (inclusief beleidssepots, maar exclusief vrij-

spraken, technische sepots en andere technische beslissingen) én zaken die nog niet 

(onherroepelijk) zijn afgedaan. De lopende (hoger beroep) strafzaken worden ook 

meegenomen, omdat 90% van de strafrechtelijke vervolgingen eindigt in een geldi-

ge afdoening (De Heer-De Lange & Kalidien, 2014; Kalidien & De Heer-De Lange, 

2015). In dit onderzoek zijn van alle drie de HIC-dadergroepen veroordeeld in 2013 

gegevens uit de OBJD geraadpleegd tot juli 2016. Zodoende kon de tweejarige 

recidive berekend worden. Meer specifiek 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 leidde tot een nieuwe straf-

zaak, ongeacht de aard en ernst van het gepleegde delict. 

 

Bij het berekenen van de verwachte recidive per regio van de HIC-daders is reke-

ning gehouden met verschillen in de achtergrondkenmerken van de HIC-daders. De 

volgende achtergrondkenmerken zijn hierbij meegenomen: sekse (man; vrouw), 

geboorteland (Nederland; niet-Nederland), leeftijd bij uitgangszaak, leeftijd bij de 

eerste strafzaak, het aantal eerdere strafzaken, het aantal eerdere strafzaken met 

een HIC-delict, het aantal eerdere strafzaken met, respectievelijk, een woning-

inbraak, straatroof of overval, afdoening (onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van meer 

                                                

8  Overzicht van inwonersaantal en stedelijkheid per gemeente op 1 april 2013 is te vinden op: http://statline.cbs.nl 

/statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82000ned&D1=47-52&D2=a&HDR=T&STB=G1&VW=T. 
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dan zes maanden; onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van minder dan zes maanden; 

leer- of werkstraf; overige afdoeningen), de veroordelingsdichtheid9 van strafzaken, 

de veroordelingsdichtheid van HIC-strafzaken en de veroordelingsdichtheid van, 

respectievelijk, woninginbraak-, straatroof- of overvalstrafzaken. 

2.4 Analyses 

De onderzoeksvragen hebben betrekking op de recidive per regio van de woning-

inbrekers, straatrovers en overvallers die in 2013 zijn veroordeeld. Zoals eerder 

beschreven is gekeken naar de tweejarige algemene recidiveprevalentie van de drie 

soorten HIC-daders uitgesplitst naar regio. De recidiveprevalentie is berekend met 

behulp van survivalanalyse. Hierbij is gebruikgemaakt van de Kaplan-Meier proce-

dure (Kaplan & Meier, 1958). Dit is een gebruikelijke methode om de recidive te 

berekenen bij een dataset die gedeeltelijk gecensord is. Censoring wil zeggen dat 

het observeren van een persoon stopt. Dat kan zijn omdat hij recidiveert of omdat 

de gegevensverzameling wordt beëindigd, bijvoorbeeld omdat iemand overlijdt. 

Omdat niet iedereen even lang gevolgd kan worden, treden er verschillen op in 

observatieperioden. Door middel van survivalanalyse kan desondanks een betrouw-

bare schatting van de recidivekans worden verkregen. Tevens is er gecorrigeerd 

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

waardoor recidive niet mogelijk was. Op basis van het vonnis is de geschatte tijd in 

detentie berekend. De tijd tot recidive is vervolgens verminderd met deze geschatte 

tijd, waarbij tevens rekening is gehouden met vervroegde invrijheidstelling. 

 

Voordat is onderzocht of de verwachte recidive per regio berekend kon worden zijn 

twee stappen genomen. De eerste stap betrof het verwijderen van een aantal HIC-

daders uit de onderzoeksgroepen. Om te beginnen zijn daders met een observatie-

periode van nul dagen verwijderd. Dit betreffen daders die wegens een lange vrij-

heidsstraf in juli 2016 (tot dan toe zijn OBJD-gegevens geraadpleegd) nog steeds in 

detentie verbleven. Bij woninginbraak gaat het om drie personen, bij straatroof om 

vier personen en bij overval speelt dit niet. Daarnaast zijn personen met ontbreken-

de waarden op één of meerdere achtergrondkenmerken uit de onderzoeksgroepen 

verwijderd.10 Hiermee zijn 97 woninginbrekers verwijderd, 64 straatrovers en 32 

overvallers. Door deze verwijderingen is de groep woninginbrekers bijgesteld van 

2.327 naar 2.227 personen, de groep straatrovers van 1.146 naar 1.078 personen 

en de groep overvallers van 775 naar 743 personen.  

 

De tweede stap betrof het uitvoeren van frequentieverdelingen van de regiokenmer-

ken om na te gaan of elke regio voldoende daders bevat. Dit is belangrijk omdat bij 

kleine aantallen de betrouwbaarheidsintervallen van de recidive groot worden en de 

resultaten minder stabiel zijn. Hoewel er geen vuistregel voor is, is daarom kritisch 

gekeken naar het aantal daders per regio. Hierbij is ook de algemene stelregel van 

de recidivemonitor gehanteerd dat er omwille van de herleidbaarheid geen recidive-

cijfers worden getoond van groepen kleiner dan vijftien personen. 

 

Om te onderzoeken of het mogelijk is om naast de feitelijke recidive ook de ver-

wachte recidive te berekenen is voor elke HIC-onderzoeksgroep voor elk van de  

vijf regiovariabelen (arrondissement, veiligheidsregio, G4, gemeentegrootte en 

                                                

9  De veroordelingsdichtheid betreft het gemiddeld aantal strafzaken per strafrechtelijk actief jaar. 

10  Er is gekozen voor het verwijderen van deze personen in plaats van imputatie, omdat het aantal ontbrekende 

waarden beperkt was (4-5% per onderzoeksgroep). 
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stedelijkheid) nagegaan of het mogelijk is een voorspellingsmodel te ontwikkelen 

die binnen een redelijke foutmarge de verwachte recidive per regio kan genereren. 

In elk voorspellingsmodel is naast de achtergrondkenmerken voor elke dader een 

gewicht van de regio toegevoegd. Het gewicht betreft het aantal personen van regio 

X gedeeld door het gemiddeld aantal personen per regio van de betreffende regio-

variabele. Door middel van het toevoegen van een gewicht aan het model corrigeer 

je voor de verschillen in het aantal personen per categorie van de regiovariabele: 

elke categorie weegt hierdoor even zwaar mee. Bij de ontwikkeling van de voorspel-

lingsmodellen is de validatie gedaan door middel van een tienvoudige kruisvalidatie 

(zie bijv. Stone, 1974). Hier is voor gekozen vanwege de relatief lage aantallen 

daders per onderzoeksgroep. Dit houdt in dat de totale populatie in tien gelijke 

delen is gesplitst, waarvan er negen gebruikt zijn om het model te fitten en het 

tiende deel om voorspellingen te toetsen. Dit is herhaald voor elk van de tien 

afzonderlijke delen van de gegevens. Bij de modelselectie is gebruikgemaakt van 

het Akaike Informatiecriterium (AIC). Het Akaike Informatiecriterium (AIC) is een 

maat voor hoe goed het gekozen voorspellingsmodel past bij de data maar rekening 

houdt met overcomplexiteit van het model (Akaike, 1974). Hoe lager de AIC, hoe 

beter het model past. Door middel van het AIC kunnen verschillende modellen met 

elkaar vergeleken worden. De fit van het beste model wordt voldoende geacht als 

het absolute verschil tussen de feitelijke en voorspelde recidive (absolute voorspel-

fout) niet groter is dan 1 procentpunt en het relatieve verschil tussen de feitelijke  

en voorspelde recidive niet groter is dan 5% (relatieve voorspelfout). Met andere 

woorden, als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan is de veronderstelling dat 

het model een nauwkeurige schatting geeft van de invloed van de achtergrond-

kenmerken op het tweejarige recidivepercentage. Het beste model was het model 

dat in de tien valideringsamples de kleinste gemiddelde afwijking te zien gaf tussen 

de voorspelde en de feitelijke tweejarige recidive. 

 

Als het voor één of meerdere regiokenmerken mogelijk blijkt om de verwachte 

recidive per regio te berekenen, worden de feitelijke en verwachte recidivepercen-

tages daadwerkelijk berekend en getoond. Een indicatie van hoe het is gesteld met 

de recidive in de regio’s kan worden verkregen door per regio de feitelijke recidive 

te vergelijken met de verwachte recidive. Hierbij zal worden onderzocht of eventu-

ele verschillen statisch 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 

recidivepercentage11 valt. Het betrouwbaarheidsinterval geeft de range aan waar-

binnen de recidive van een herhaalde meting met een bepaalde zekerheid valt. 

Standaard wordt een betrouwbaarheidsinterval (en dus zekerheid) van 95% ge-

hanteerd. Omdat er in de huidige studie meervoudig wordt getoetst (als gevolg  

van meerdere regio’s) en er daardoor vaker op basis van toeval een verschil gevon-

den zal worden (zogenaamde kanskapitalisatie) is het van belang om hiervoor te 

corrigeren door een strenger significantieniveau aan te houden dan de gebruike- 

lijke betrouwbaarheid van 95% (p<0.05). In het onderhavige onderzoek is daarom 

een modified Hochberg-correctie van het significantieniveau uitgevoerd (Rom, 

2013). Aan de hand van de ordening van de p-waarden per regio en het totale 

aantal uitgevoerde toetsen is een nieuw significantieniveau bepaald, waarna het 

betrouwbaarheidsinterval van de feitelijke recidive is bijgesteld. In de huidige  

studie varieerde het betrouwbaarheidsinterval daardoor van 95% tot 97,3%. Een 

                                                

11  Het feitelijke recidivepercentage kent een betrouwbaarheidsinterval, doordat het, door het gebruik van survival 

analyse, een schatting betreft. 
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verschil is statistisch significant indien de verwachte recidive buiten de zone ligt 

waarin de schatting van de feitelijke recidive zich met 95% tot 97,3% zekerheid 

bevindt. 

 

Om te bepalen of een verschil relevant is, is de effectgrootte berekend. Dit is van 

toegevoegde waarde, omdat de significantietoets wordt beïnvloed door het aantal 

HIC-daders per regio. De effectgrootte geeft aan hoe sterk het effect van de regio 

op de verwachte recidive is los van de grootte van de onderzoeksgroep. Hoe dichter 

het getal bij nul ligt, hoe minder effect de regio op de verwachte recidive heeft. Een 

gangbare interpretatie is dat 0,1 tot 0,3 een klein effect betreft, 0,3 tot 0,5 een 

middelgroot effect en 0,5 of groter een groot effect (Cohen, 1988). In de crimino-

logie worden over het algemeen kleine effecten gevonden. Uit een meta-analyse 

naar de effecten van strafrechtelijke interventies in Nederland bleek bijvoorbeeld 

een gemiddelde effectgrootte van 0,12 (Wartna, Alberda & Verweij, 2013; Verweij, 

persoonlijke communicatie in 2018). 

 

Zoals hierboven beschreven meten de significantietoets en de effectgrootte iets 

anders. Het eerste geeft aan of een verschil significant is en of het dus onwaar-

schijnlijk is dat het verschil op toeval berust. Het tweede geeft aan hoe groot het 

effect is en of het dus om een relevant verschil gaat. Het zou daardoor kunnen dat 

een verschil weliswaar significant is, maar dat het effect minimaal is. Het kan ook 

voorkomen dat een verschil niet significant is, maar dat er wel sprake is van een 

klein, middelgroot of groot effect. Dit laatste zou het gevolg kunnen zijn van een 

kleine onderzoeksgroep, want de significantietoets is daar gevoelig voor. 

 

Tot slot is nog een kanttekening op zijn plaats. Door lange detentieperiodes kon  

niet de gehele onderzoeksgroep de volle twee jaar geobserveerd worden. Van de 

woninginbrekers kon 2% minder dan twee jaar gevolgd worden en van de straat-

rovers was dit 3%. Bij overvallers was dit probleem echter vele malen groter: 27% 

kon minder dan twee jaar gevolgd worden en 11% zelfs minder dan één jaar. 

Hoewel survivalanalyse de beoogde methode is om een betrouwbare schatting  

van de recidivekans te krijgen bij verschillen in observatieperioden, zorgen deze 

aantallen bij overvallers mogelijk wel voor een vertekening. Wanneer deze groep 

met een kortere observatieduur sterk verschilt van de groep met wel een tweejarige 

observatieduur op kenmerken die niet gemeten zijn, kan dat de schatting van de 

baseline kans om te recidiveren vertekenen. Dit is een reële mogelijkheid, omdat de 

groep die minder dan twee jaar gevolgd kon worden, gezien de langere vrijheids-

straffen, waarschijnlijk qua recidivekans een zwaardere groep overvallers betreft 

(met bijvoorbeeld een uitgebreider strafrechtelijk verleden) dan de groep die wel 

twee jaar gevolgd kon worden. Hierdoor is er bij de overvallers mogelijk sprake van 

een onderschatting van de berekende recidivepercentages. 
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3 Resultaten 

3.1 Achtergrond- en regiokenmerken 

Alvorens de onderzoeksvragen worden beantwoord, wordt een beschrijving gegeven 

van de achtergrond- en regiokenmerken van de veroordeelde HIC-daders in 2013. 

In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de achtergrondkenmerken van de 

veroordeelde HIC-daders. In tabel 4 staat voor elk van de vijf regiokenmerken het 

aantal veroordeelde HIC-daders per regio weergegeven. Hierbij is ook gekeken of 

elke regio voldoende daders bevat om de range van de betrouwbaarheidsintervallen 

te beperken en de stabiliteit van de cijfers te vergroten. 

 

Uit tabel 3 (achtergrondkenmerken) blijkt allereerst dat het merendeel van de 

veroordeelde woninginbrekers, straatrovers en overvallers in 2013 man is, namelijk 

zo’n 95%. Ongeveer 71% tot 73% van de HIC-daders is in Nederland geboren. De 

gemiddelde leeftijd ten tijde van de uitgangszaak verschilt per HIC-dadergroep. Da-

ders van straatroof zijn met gemiddeld 20 jaar het jongst ten tijde van de uitgangs-

zaak, gevolgd door daders van een overval met 25 jaar en daders van een woning-

inbraak met 27 jaar. Tevens is ongeveer de helft van de veroordeelde straatrovers 

minderjarig bij de uitgangszaak. Ook wat betreft de leeftijd ten tijde van de eerste 

strafzaak, zijn straatrovers met 16 jaar gemiddeld het jongst, gevolgd door de over-

vallers met een startleeftijd van 17 jaar en de woningbrekers met een startleeftijd 

van 18 jaar. Deze verschillen zijn ook zichtbaar in het aandeel daders dat minder-

jarig was ten tijde van zijn of haar eerste strafzaak: 80% van de straatrovers was 

minderjarig, 66% van de overvallers en 64% van de woninginbrekers. De drie 

soorten HIC-daders verschillen in hun criminele voorgeschiedenis. Gemiddeld 

hebben woninginbrekers het hoogste aantal eerdere strafzaken op hun naam  

staan, namelijk elf. Overvallers hebben gemiddeld acht eerdere strafzaken gehad  

en straatrovers gemiddeld vijf. Deze verschillen zijn ook zichtbaar in het aandeel 

daders met eerdere strafzaken: 83% van de woninginbrekers heeft eerdere straf-

zaken gehad, terwijl dit percentage bij overvallers en straatrovers op respectievelijk 

79% en 68% ligt. Specifiek gekeken naar de HIC-voorgeschiedenis valt op dat 

woninginbrekers gemiddeld meer eerdere HIC-strafzaken hebben gehad (1,5)  

dan overvallers (0,8) en straatrovers (0,5). Gekeken naar de ‘speciale’ criminele 

voorgeschiedenis blijken woninginbrekers gemiddeld meer eerdere woninginbraak-

strafzaken (1,2) te hebben dan dat straatrovers eerdere straatroofstrafzaken (0,3) 

en overvallers eerdere overvalstrafzaken (0,1) hebben. Er zijn duidelijke verschillen 

in de manier waarop de strafzaak is afgedaan. De meerderheid van de overvallers 

heeft een lange onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd gekregen (65%). Het 

grootste deel van de woninginbrekers heeft een korte onvoorwaardelijke vrijheids-

straf (41%) opgelegd gekregen. De straatroof-strafzaken zijn voornamelijk met een 

leer- of werkstraf afgedaan (35%) of met een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 

(34%). De veroordelingsdichtheid - het gemiddeld aantal strafzaken per strafrechte-

lijk actief jaar - van alle strafzaken is bij woninginbrekers 0,8, bij overvallers 0,7 en 

bij straatrovers 0,6. De veroordelingsdichtheden bij HIC-strafzaken en bij, respec-

tievelijk, woninginbraak, straatroof en overvalstrafzaken zijn laag en variëren van 

0,0 tot 0,2. 
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Tabel 3 Achtergrondkenmerken HIC-daders veroordeeld in 2013 

  
Woninginbraak Straatroof Overval 

(N=2.327) (N=1.146) (N=775) 

  % N % N % N 

Sekse 
      

Man 94,5 2.198 95,3 1.092 95,0 736 

Vrouw 5,5 129 4,7 54 5,0 39 

Geboorteland 
      

Nederland 71,3 1.658 72,1 826 73,4 569 

Niet-Nederland 28,7 669 27,9 320 26,6 206 

Leeftijd bij uitgangszaak M=27,1 M=19,9 M=24,7 

12-15 jaar 4,6 106 23,9 274 4,8 37 

16-17 jaar 11,4 266 25,1 288 13,9 108 

18-22 jaar 28,2 657 29,8 341 34,7 269 

23-29 jaar 20,6 480 10,7 123 23,0 178 

30-39 jaar 19,5 454 6,2 71 13,2 102 

40-49 jaar 12,5 291 3,4 39 8,8 68 

50 jaar of ouder 2,8 66 0,3 3 1,5 12 

Leeftijd bij eerste strafzaak M=18,2 M=16,0 M=17,4 

12-15 jaar 45,6 1.060 58,1 666 43,7 339 

16-17 jaar 18,6 433 22,2 254 22,2 172 

18-22 jaar 19,3 450 13,6 156 23,1 179 

23-29 jaar 8,3 192 3,8 43 7,0 54 

30-39 jaar 5,0 117 1,3 15 2,3 18 

40-49 jaar 2,1 49 0,3 4 1,2 9 

50 jaar of ouder 0,6 14 0,1 1 0,3 2 

Aantal eerdere strafzaken M=10,9 M=4,5 M=7,9 

0 eerdere strafzaken 16,7 389 32,4 371 21,0 163 

1-2 eerdere strafzaken 17,7 413 27,9 320 22,7 176 

3-4 eerdere strafzaken 13,1 304 13,3 152 13,2 102 

5-10 eerdere strafzaken 23,1 538 14,7 168 24,5 190 

11 of meer eerdere strafzaken 29,4 683 11,8 135 18,6 144 

Aantal eerdere strafzaken met HIC-delict M=1,5 M=0,5 M=0,8 

0 eerdere strafzaken  57,4 1.336 74,7 856 67,7 525 

1-2 eerdere strafzaken 25,7 597 19,9 228 22,6 175 

3-4 eerdere strafzaken 7,1 166 3,4 39 5,9 46 

5 of meer eerdere strafzaken 9,8 228 2,0 23 3,7 29 

Aantal eerdere strafzaken met  Woninginbraak Straatroof Overval 

 
M=1,2 M=0,3 M=0,1 

0 eerdere strafzaken  66,0 1536 83 951 89,9 697 

1-2 eerdere strafzaken 20,7 482 14,7 169 9,5 74 

3-4 eerdere strafzaken 5,5 127 1,3 15 0,4 3 

5 of meer strafzaken 7,8 182 1,0 11 0,1 1 

Afdoening 
      

Onvoorwaardel. vrijheidsstraf ≥ 6 mnd 16,0 373 20,7 237 64,9 503 

Onvoorwaardel. vrijheidsstraf < 6 mnd 40,6 944 33,8 387 17,7 137 

Werk- of leerstraf 30,7 714 34,5 395 7,7 60 

Overige afdoeningen 8,9 208 5,9 68 5,7 44 
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Tabel 3 (vervolg) 

  
Woninginbraak Straatroof Overval 

(N=2.327) (N=1.146) (N=775) 

Veroordelingsdichtheid strafzaken M=0,8 M=0,6 M=0,7 

Veroordelingsdichtheid HIC-strafzaken M=0,2 M=0,1 M=0,2 

Veroordelingsdichtheid strafzaken met Woninginbraak Straatroof Overval 

  M=0,2 M=0,1 M=0,0 

Noot: N = aantal personen, M = gemiddelde. In verband met missende waarden tellen de kolompercentages niet 

altijd op tot 100%. De kenmerken hebben maximaal 5% missende waarden. 

 

Uit tabel 4 (regiokenmerken) blijkt allereerst dat bij het grootste deel van de 

veroordeelde woninginbrekers en overvallers de strafzaak wordt afgedaan in de 

arrondissementen Midden-Nederland, Den Haag en Rotterdam (10% tot 15% per 

arrondissement), daarna volgt arrondissement Amsterdam (9%). Veroordeelde 

straatrovers komen veruit het meeste voor in de arrondissementen Amsterdam 

(23%) en Rotterdam (21%), gevolgd door Den Haag en Midden-Nederland (beiden 

11%). Kortom, deze vier arrondissementen in de Randstad bevatten bijna de helft 

van de veroordeelde woninginbrekers en overvallers, en zelfs twee derde van de 

veroordeelde straatrovers. Bij woninginbraak lijken de aantallen daders per arron-

dissement voldoende (100-300) om met een redelijke betrouwbaarheidsmarge  

de verwachte recidive te kunnen berekenen. Bij straatroof en overval is dit de 

vraag, omdat de helft van de arrondissementen slechts 40 tot 70 HIC-daders 

bevatten. 

 

Bij het regiokenmerk veiligheidsregio blijken veroordeelde woninginbrekers het 

meeste voor te komen in de veiligheidsregio´s Utrecht, Amsterdam-Amstelland, 

Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond (9% tot 10% per veiligheidsregio). Veroor-

deelde straatrovers komen met name voor in de veiligheidsregio’s Amsterdam-

Amstelland (23%) en Rotterdam-Rijnmond (19%). Veroordeelde overvallers komen 

het meeste voor in Rotterdam-Rijnmond (14%). De aantallen per veiligheidsregio 

blijken echter laag. Bij woninginbraak bevat bijna de helft van de veiligheidsregio’s 

minder dan 60 daders. Bij straatroof en overvallen bevat het merendeel van de 

veiligheidsregio’s zelfs minder dan 40 daders. Bovendien zijn er vier veiligheids-

regio’s met minder dan 15 straatrovers en overvallers, waardoor bij deze regio’s 

niet wordt voldaan aan de herleidbaarheidsregel. De aantallen zijn dusdanig laag  

dat het waarschijnlijk is dat de betrouwbaarheidsintervallen heel groot worden en  

de cijfers instabiel zijn. De optie veiligheidsregio zal daarom niet verder onderzocht 

worden in deze studie. 

 

Bij het regiokenmerk G4 valt op dat slechts 23% van de veroordeelde woning-

inbrekers en overvallers het delict heeft gepleegd in één van de vier grote steden. 

Bij straatrovers is dit aandeel groter: zo’n 44% van de veroordeelde straatrovers 

heeft het delict gepleegd in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht. Verder 

valt op dat veroordeelde straatrovers met name veel voorkomen in de steden 

Amsterdam (21%) en Rotterdam (14%). Doordat veel veroordeelde HIC-daders  

het delict niet hebben gepleegd in één van de vier grote steden lijkt dit geen goed 

regiokenmerk om de recidive naar uit te splitsen. Bij woninginbraak en overvallen 

wordt dan 77% van de daders uitgesloten en bij straatroof 56%. Om deze reden 

wordt er voor gekozen om het regiokenmerk G4 niet verder te onderzoeken in 

onderhavige studie. 
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Tabel 4 Aantal veroordeelde HIC-daders in 2013 per regio 

  
Woninginbraak Straatroof Overval 

(N=2.327) (N=1.146) (N=775) 

  % N % N % N 

Arrondissement 
      

Amsterdam 9,0 210 23,4 268 9,3 72 

Noord-Holland 8,3 192 6,4 73 8,9 69 

Midden-Nederland 13,1 306 10,8 124 11,4 88 

Noord-Nederland 9,9 230 5,2 60 6,5 50 

Den Haag 14,5 337 10,7 123 10,1 78 

Rotterdam 11,8 275 21,4 245 15,2 118 

Limburg 6,4 149 3,2 37 7,2 56 

Oost-Brabant 7,7 179 4,4 50 7,6 59 

Zeeland-West-Brabant 5,6 131 5,7 65 8,5 66 

Gelderland 9,1 211 5,1 58 8,9 69 

Overijssel 4,4 103 3,6 41 6,3 49 

Veiligheidsregio       

Groningen 4,4 103 3,1 35 1,8 14 

Friesland 3,6 83 1,7 19 2,6 20 

Drenthe 1,9 45 0,5 6 1,5 12 

IJsselland 2,3 54 1,9 22 2,1 16 

Twente 2,3 53 1,7 19 4,3 33 

Noord- en Oost-Gelderland 2,3 54 2,3 26 4,5 35 

Gelderland-Midden 3,4 78 1,7 20 2,6 20 

Gelderland-Zuid 2,9 67 1,0 11 1,4 11 

Utrecht 8,7 202 5,8 67 7,7 60 

Noord-Holland-Noord 3,7 87 2,0 23 2,7 21 

Zaanstreek-Waterland 1,7 39 1,5 17 2,5 19 

Kennemerland 3,0 70 2,7 31 3,9 30 

Amsterdam-Amstelland 8,7 202 22,9 263 8,6 67 

Gooi en Vechtstreek 1,8 43 1,0 11 1,3 10 

Haaglanden 9,9 230 9,6 110 6,3 49 

Hollands Midden 4,2 97 1,5 17 3,9 30 

Rotterdam-Rijnmond 9,2 214 18,8 216 13,5 105 

Zuid-Holland-Zuid 2,6 61 2,0 23 1,7 13 

Zeeland 1,9 45 1,7 19 2,1 16 

Midden en West-Brabant 3,9 90 4,0 46 6,5 50 

Brabant-Noord 2,6 61 1,3 15 3,4 26 

Brabant-Zuidoost 4,8 112 2,7 31 4,0 31 

Limburg-Noord 2,1 48 0,7 8 3,9 30 

Zuid-Limburg 4,4 102 2,7 31 3,2 25 

Flevoland 2,7 62 3,8 44 2,1 16 

G4       

Amsterdam 7,8 181 20,9 239 7,2 56 

Rotterdam 5,6 130 14,0 160 7,5 58 

Den Haag 5,5 128 5,8 67 2,6 20 

Utrecht 2,7 62 2,3 26 3,5 27 

Niet G4 77,4 1.801 55,7 638 77,2 598 
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Tabel 4 (vervolg) 

  
  Woninginbraak Straatroof Overval 

  (N=2.327) (N=1.146) (N=775) 

    % N % N % N 

Gemeentegrootte (o.b.v. inwonersaantal) 
      

Minder dan 50.000 gemeenten = 82,1% 32,4 753 17,5 201 30,1 233 

50.000-100.000 gemeenten = 11,3% 21,1 491 17,7 203 21,7 168 

100.000-250.000 gemeenten = 5,6% 23,9 557 20,4 234 25,4 197 

Meer dan 250.000 (=G4) gemeenten = 1,0% 21,5 501 42,9 492 20,8 161 

Stedelijkheid 
       

Niet stedelijk gemeenten = 24,8% 5,2 121 1,3 15 4,4 34 

Weinig stedelijk gemeenten = 36,3% 14,1 328 6,9 79 13,7 106 

Matig stedelijk gemeenten = 20,3% 17,4 406 7,9 90 19,9 154 

Sterk stedelijk gemeenten = 15,2% 32,6 759 30,6 351 29,9 232 

Zeer sterk stedelijk gemeenten = 3,4% 29,6 688 51,9 595 30,1 233 

Noot: N = aantal personen. In verband met missende waarden tellen de kolompercentages niet altijd op tot 100%. 

De kenmerken hebben maximaal 2% missende waarden. Het aandeel gemeenten per gemeentegrootte- en stedelijk-

heidscategorie op 1 april 2013 is afkomstig van het CBS (http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL& 

PA=82000ned&D1=47-52&D2=a&HDR=T&STB=G1&VW=T). 

 

Bij het regiokenmerk gemeentegrootte blijkt dat zowel veroordeelde woning-

inbrekers als veroordeelde overvallers hun delict het meest plegen in gemeenten 

met minder dan 50.000 inwoners (30%-32%). Verder zijn deze HIC-daders redelijk 

gelijkmatig verdeeld over de andere categorieën van gemeentegrootte (21% tot 

25%). Veroordeelde straatrovers daarentegen hebben hun delict veruit het meest 

gepleegd in gemeenten met meer dan 250.000 inwoners (43%). Afgezet naar het 

aandeel gemeenten per categorie valt op dat het aantal HIC-strafzaken in 2013 

oververtegenwoordigd is in de categorie ‘Meer dan 250.000 (=G4)’: 21% tot 43% 

van de woninginbraak-, straatroof- en overvalstrafzaken is gepleegd in een grote 

gemeente, terwijl deze categorie maar 1% van het totale aantal gemeenten omvat. 

Gemeenten met meer dan 250.000 inwoners betreffen de G4, dus deze bevindingen 

komen overeen met de hierboven beschreven bevindingen bij het regiokenmerk G4. 

Bij alle drie de HIC-dadergroepen zijn de aantallen per gemeentegrootte voldoende 

om de verwachte recidive te kunnen berekenen. 

 

Bij het regiokenmerk stedelijkheid blijkt dat veroordeelde woninginbrekers en 

overvallers het delict meestal in matig stedelijk tot zeer sterk stedelijke gebieden 

plegen (matig stedelijk 17%-20%, sterk stedelijk 30%-33%; zeer sterk stedelijk 

30%). Verder blijkt, net als bij de voorgaande regiokenmerken, dat straatroof een 

typisch grote steden delict is. Van de veroordeelde straatrovers heeft 52% hun 

delict gepleegd in een zeer sterk stedelijk gebied. Afgezet naar het aandeel gemeen-

ten per categorie valt op dat het aantal HIC-strafzaken in 2013 oververtegenwoor-

digd is in de sterk stedelijke en zeer sterk stedelijke gemeenten. Zo pleegt 30% tot 

33% van de woninginbrekers, straatrovers en overvallers het delict in een sterk 

stedelijke gemeente en 30% tot 52% in een zeer sterk stedelijke gemeente, terwijl 

deze categorieën respectievelijk slechts 15% en 3% van het totale aantal gemeen-

ten omvat. De aantallen daders zijn bij woninginbraak voldoende, maar bij straat-

roof en overvallen zijn de aantallen in de categorie ‘niet stedelijk’ erg laag (15 en 

34). Om deze reden wordt er voor gekozen om bij het berekenen van de feitelijke 

en verwachte recidive de categorieën ‘niet stedelijk’ en ‘weinig stedelijk’ samen te 

voegen. 

http://statline.cbs.nl/%20Statweb/
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3.2 Haalbaarheid verwachte recidive per regio 

Omdat in de vorige paragraaf bleek dat het aantal HIC-daders (per regio) laag is bij 

de regiovariabelen ‘veiligheidsregio’ en ‘G4’ is de haalbaarheid van het berekenen 

van de verwachte recidive per regio alleen voor ‘arrondissement’, ‘gemeentegrootte’ 

en ‘stedelijkheid’ onderzocht. Voor elk van de drie regiovariabelen en elk van de drie 

HIC-dadergroepen is getracht een voorspellingsmodel te ontwikkelen, zodat de ver-

wachte recidiveprevalentie per regio berekend kan worden. De voorspellingsmodel-

len betreffen parametrische survivalmodellen. 

 

Arrondissement 

Voor alle drie de HIC-dadergroepen is het gelukt om een voorspellingsmodel te 

ontwikkelen voor arrondissement. In tabel 5 staat een overzicht van de kenmerken 

van de voorspellingsmodellen naar arrondissement. 

 

Tabel 5 Kenmerken voorspellingsmodellen arrondissement 

 Woninginbraak Straatroof Overval 

Aantal vrijheidsgraden vier vijf vier 

Schaal probit hazard hazard 

Variabelen    

sekse x x x 

geboorteland x x  

(log/kwadraat) leeftijd bij uitgangszaak x x x 

(log/kwadraat) leeftijd bij eerste strafzaak x x x 

(log/kwadraat) aantal eerdere strafzaken x x x 

(log/kwadraat) aantal eerdere strafzaken met HIC-delict x x x 

(log/kwadraat) aantal eerdere strafzaken met hetzelfde delict x x  

afdoening x x x 

veroordelingsdichtheid alle strafzaken x x x 

veroordelingsdichtheid HIC-strafzaken x x x 

veroordelingsdichtheid strafzaken met hetzelfde delict x  x 

Noot: Uit exploratieve analyses bleek dat de invloed van sommige variabelen op recidive niet lineair verloopt (bij één 

of meerdere HIC-dadergroepen). Om rekening te houden met deze niet-lineaire verbanden met de uitkomstmaat is 

in sommige gevallen de log of het kwadraat van de variabele meegenomen in het model. Door dit te doen worden de 

voorspellingen van het voorspellingsmodel beter. 

 

Voor woninginbraak is er gebruikgemaakt van een parametrisch survivalmodel, 

waarbij de invloed van de variabelen op de baseline hazard is geschat aan de hand 

van de probit scale en de baseline hazard van het optimale model vier vrijheids-

graden had. De fit van het model voor woninginbraak is goed, er werd voldaan aan 

de voorspelfout voorwaarden. Elf achtergrondkenmerken werden in het voorspel-

lingsmodel opgenomen: sekse, geboorteland, leeftijd bij uitgangszaak, leeftijd bij 

eerste strafzaak, het aantal eerdere strafzaken, het aantal eerdere strafzaken met 

een HIC-delict, het aantal eerdere strafzaken met een woninginbraak, afdoening en 

de veroordelingsdichtheid van respectievelijk strafzaken, HIC-strafzaken en woning-

inbraakstrafzaken.  

 

Voor straatroof is er gebruikgemaakt van een parametrisch survivalmodel, waarbij 

de invloed van de variabelen op de baseline hazard is geschat aan de hand van de 

hazard scale en de baseline hazard van het optimale model vijf vrijheidsgraden had. 

De fit van het model voor straatroof is goed, er werd voldaan aan de voorspelfout 

voorwaarden. Tien achtergrondkenmerken werden in het voorspellingsmodel opge-

nomen: sekse, geboorteland, leeftijd bij uitgangszaak, leeftijd bij eerste strafzaak, 
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het aantal eerdere strafzaken, het aantal eerdere strafzaken met een HIC-delict,  

het aantal eerdere strafzaken met een straatroof, afdoening en de veroordelings-

dichtheid van respectievelijk strafzaken en HIC-strafzaken. De variabele veroorde-

lingsdichtheid van straatroofstrafzaken bleek geen (eigen) bijdrage te leveren aan 

de voorspelling van de recidive en is dus niet opgenomen in het gebruikte voor-

spellingsmodel. 

 

Ook voor overval is er gebruikgemaakt van een parametrisch survivalmodel, waarbij 

gebruik is gemaakt van de hazard scale en het optimale model vier vrijheidsgraden 

had. De fit van het model voor overval is goed, er werd voldaan aan de voorspelfout 

voorwaarden. Negen achtergrondkenmerken werden in het voorspellingsmodel op-

genomen: sekse, leeftijd bij uitgangszaak, (kwadraat van) leeftijd bij eerste straf-

zaak, (log van) het aantal eerdere strafzaken, (log van) het aantal eerdere straf-

zaken met een HIC-delict, afdoening en de veroordelingsdichtheid van respectieve-

lijk strafzaken, HIC-strafzaken en overvalstrafzaken. De variabelen geboorteland  

en het aantal eerdere strafzaken met een overval bleken geen (eigen) bijdrage te 

leveren aan de voorspelling van de recidive en zijn dus niet opgenomen in het 

gebruikte voorspellingsmodel. 

 

Gemeentegrootte 

Voor de woninginbraak- en overvalgroep is het gelukt om een voorspellingsmodel te 

ontwikkelen voor gemeentegrootte; voor straatroof niet. In tabel 6 staat een over-

zicht van de kenmerken van de voorspellingsmodellen naar gemeentegrootte. 

 

Tabel 6 Kenmerken voorspellingsmodellen gemeentegrootte 

 Woninginbraak Overval 

Aantal vrijheidsgraden vier vier 

Schaal hazard probit 

Variabelen   

sekse x x 

geboorteland x x 

(log/kwadraat) leeftijd bij uitgangszaak  x 

(log/kwadraat) leeftijd bij eerste strafzaak x x 

(log/kwadraat) aantal eerdere strafzaken x x 

(log/kwadraat) aantal eerdere strafzaken met HIC-delict x x 

(log/kwadraat) aantal eerdere strafzaken met hetzelfde delict   

afdoening x x 

veroordelingsdichtheid alle strafzaken x x 

veroordelingsdichtheid HIC-strafzaken  x 

veroordelingsdichtheid strafzaken met hetzelfde delict x  

Noot: Uit exploratieve analyses bleek dat de invloed van sommige variabelen op recidive niet lineair verloopt (bij één 

of beide HIC-dadergroepen). Om rekening te houden met deze niet-lineaire verbanden met de uitkomstmaat is in 

sommige gevallen de log of het kwadraat van de variabele meegenomen in het model. Door dit te doen worden de 

voorspellingen van het voorspellingsmodel beter. 

 

Voor woninginbraak is er gebruikgemaakt van een parametrisch survivalmodel, 

waarbij gebruik is gemaakt van de hazard scale en het optimale model vier vrij-

heidsgraden had. De fit van het model voor woninginbraak is goed, er werd voldaan 

aan de voorspelfout voorwaarden. Acht achtergrondkenmerken werden in het 

voorspellingsmodel opgenomen: sekse, geboorteland, (log van) leeftijd bij eerste 

strafzaak, (log van) het aantal eerdere strafzaken, (log van) het aantal eerdere 

strafzaken met een HIC-delict, afdoening en de veroordelingsdichtheid van respec-

tievelijk strafzaken en woninginbraakstrafzaken. De variabelen leeftijd bij uitgangs-
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zaak, het aantal eerdere strafzaken met een woninginbraak en de veroordelings-

dichtheid van HIC-strafzaken bleken geen (eigen) bijdrage te leveren aan de 

voorspelling van de recidive en zijn dus niet opgenomen in het gebruikte 

voorspellingsmodel. 

 

Voor overval is er gebruikgemaakt van een parametrisch survivalmodel, waarbij 

gebruik is gemaakt van de probit scale en het optimale model vier vrijheidsgraden 

had. De fit van het model voor overval is goed, er werd voldaan aan de voorspelfout 

voorwaarden. Tien achtergrondkenmerken werden in het voorspellingsmodel 

opgenomen: sekse, geboorteland, leeftijd bij uitgangszaak, leeftijd bij eerste 

strafzaak, (log van) het aantal eerdere strafzaken, het aantal eerdere strafzaken 

met een HIC-delict, afdoening en de veroordelingsdichtheid van respectievelijk 

strafzaken en HIC-strafzaken. De variabele aantal eerdere strafzaken met een 

overval bleek geen (eigen) bijdrage te leveren aan de voorspelling van de recidive 

en is dus niet opgenomen in het gebruikte voorspellingsmodel. 

 

Voor straatroof is het niet gelukt een passend voorspellingsmodel te ontwikkelen 

voor gemeentegrootte. De gemiddelde absolute voorspelfout was groter dan 1,0 

procentpunt, wat betekent dat het niet mogelijk is een nauwkeurige schatting van 

de invloed van de factoren op het tweejarige recidivepercentage te geven.  

 

Stedelijkheid 

Voor de woninginbraak- en overvalgroep is het gelukt om een voorspellingsmodel te 

ontwikkelen voor stedelijkheid; voor straatroof niet. In tabel 7 staat een overzicht 

van de kenmerken van de voorspellingsmodellen naar stedelijkheid. 

 

Tabel 7 Kenmerken voorspellingsmodellen stedelijkheid 

 Woninginbraak Overval 

Aantal vrijheidsgraden vier vijf 

Schaal hazard probit 

Variabelen   

sekse x x 

geboorteland   

(log/kwadraat) leeftijd bij uitgangszaak x x 

(log/kwadraat) leeftijd bij eerste strafzaak x x 

(log/kwadraat) aantal eerdere strafzaken  x 

(log/kwadraat) aantal eerdere strafzaken met HIC-delict x x 

(log/kwadraat) aantal eerdere strafzaken met hetzelfde delict x  

afdoening x x 

veroordelingsdichtheid alle strafzaken x x 

veroordelingsdichtheid HIC-strafzaken  x 

veroordelingsdichtheid strafzaken met hetzelfde delict  x 

Noot: Uit exploratieve analyses bleek dat de invloed van sommige variabelen op recidive niet lineair verloopt (bij één 

of beide HIC-dadergroepen). Om rekening te houden met deze niet-lineaire verbanden met de uitkomstmaat is in 

sommige gevallen de log of het kwadraat van de variabele meegenomen in het model. Door dit te doen worden de 

voorspellingen van het voorspellingsmodel beter. 

 

Voor woninginbraak is er gebruikgemaakt van een parametrisch survivalmodel, 

waarbij gebruik is gemaakt van de hazard scale en het optimale model vier vrij-

heidsgraden had. De fit van het model voor woninginbraak is goed, er werd voldaan 

aan de voorspelfout voorwaarden. Zeven achtergrondkenmerken werden in het 

voorspellingsmodel opgenomen: sekse, (kwadraat van) leeftijd bij uitgangszaak, 

(log van) leeftijd bij eerste strafzaak, (log van) het aantal eerdere strafzaken met 
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een HIC-delict, (log van) het aantal eerdere strafzaken met een woninginbraak, 

afdoening en de veroordelingsdichtheid van strafzaken. De variabelen geboorteland, 

het aantal eerdere strafzaken en de veroordelingsdichtheid van respectievelijk HIC-

strafzaken en woninginbraakstrafzaken bleken geen (eigen) bijdrage te leveren aan 

de voorspelling van de recidive en zijn dus niet opgenomen in het gebruikte voor-

spellingsmodel. 

 

Voor overval is er gebruikgemaakt van een parametrisch survivalmodel, waarbij 

gebruik is gemaakt van de probit scale en het optimale model vijf vrijheidsgraden 

had. De fit van het model voor overval is goed, er werd voldaan aan de voorspel- 

fout voorwaarden. Negen achtergrondkenmerken werden in het voorspellingsmodel 

opgenomen: sekse, (kwadraat van) leeftijd bij uitgangszaak, leeftijd bij eerste 

strafzaak, (log van) het aantal eerdere strafzaken, (log van) het aantal eerdere 

strafzaken met een HIC-delict, afdoening en de veroordelingsdichtheid van respec-

tievelijk strafzaken, HIC-strafzaken en overvalstrafzaken. De variabelen geboorte-

land en het aantal eerdere strafzaken met een overval bleken geen (eigen) bijdrage 

te leveren aan de voorspelling van de recidive en zijn dus niet opgenomen in het 

gebruikte voorspellingsmodel. 

 

Voor straatroof is het niet gelukt een passend voorspellingsmodel te ontwikkelen 

voor gemeentegrootte. De gemiddelde absolute voorspelfout was groter dan 1,0 

procentpunt, wat betekent dat het niet mogelijk is een nauwkeurige schatting van 

de invloed van de factoren op het tweejarige recidivepercentage te geven. 

3.3 Feitelijke en verwachte recidive per regio 

In de voorgaande paragraaf is duidelijk geworden dat het mogelijk is om naast  

de feitelijke recidiveprevalentie ook de verwachte recidiveprevalentie per regio  

te berekenen voor de regiokenmerken ‘arrondissement’, ‘gemeentegrootte’ en 

‘stedelijkheid’. In deze paragraaf zullen de resultaten hiervan worden beschreven. 

Hierbij zal per regio de feitelijke recidiveprevalentie worden vergeleken met de 

verwachte recidiveprevalentie. Er is sprake van een statistisch significant verschil 

indien de verwachte recidiveprevalentie buiten het 95% tot 97,3% betrouwbaar-

heidsinterval van de feitelijke recidiveprevalentie valt.12 Om te bepalen of er sprake 

is van een relevant verschil is de effectgrootte berekend. Een effectgrootte van 0,1 

tot 0,3 duidt op een klein verschil, van 0,3 tot 0,5 op een middelgroot verschil en 

groter dan 0,5 op een groot verschil. De belangrijkste statistieken zijn te vinden in 

figuur 1, 2 en 3 die hieronder besproken zullen worden. Voor een volledig overzicht 

van de feitelijke en verwachte recidiveprevalenties, de betrouwbaarheidsintervallen 

en de effectgroottes per regio van de regiokenmerken ‘arrondissement’, ‘gemeente-

grootte’ en ‘stedelijkheid’ voor de veroordeelde HIC-daders in 2013 wordt verwezen 

naar bijlage 2. 

 

Voordat de resultaten worden besproken is het belangrijk om op te merken dat het 

verschil tussen de feitelijke en verwachte recidiveprevalentie slechts een indicatie is 

van hoe het is gesteld met de recidive in de regio’s. Zoals uit de vorige paragraaf 

bleek zijn in de voorspellingsmodellen van de verwachte recidiveprevalentie een 

beperkt aantal achtergrondkenmerken meegenomen, terwijl de HIC-daders ook op 

                                                

12  Bij arrondissement varieerde het betrouwbaarheidsinterval per arrondissement van 95% tot 97,3% en bij 

gemeentegrootte en stedelijkheid varieerde het per categorie van 95% tot 96,9%. 
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andere kenmerken kunnen verschillen. De verwachte recidive betreft dus slechts de 

verwachting op basis van de geïncludeerde achtergrondkenmerken. 

 

Arrondissement 

In de figuren 1a, 1b en 1c staan de feitelijke en verwachte tweejarige recidive-

prevalentie van veroordeelde HIC-daders in 2013 uitgesplitst naar arrondissement. 

Figuur 1a heeft betrekking op de recidiveprevalentie van woninginbrekers per 

arrondissement. Hieruit blijkt dat de feitelijke recidive bij sommige arrondisse-

menten onder de verwachte recidive blijft. Zo ligt de feitelijke recidive van woning-

inbrekers in het arrondissement Rotterdam in werkelijkheid 6,2 procentpunt lager 

dan de verwachte recidive van 58,4%. Bij andere arrondissementen ligt de feitelijke 

recidive juist boven de verwachting. Dit is bijvoorbeeld het geval in het arrondisse-

ment Den Haag, waar de feitelijke recidive op 62,2% ligt en de verwachte recidive 

op 57,9% (verschil van 4,2 procentpunt). Geen van deze verschillen zijn echter 

statistisch significant. In alle gevallen valt de verwachte recidive van het arrondisse-

ment binnen het 95% tot 98% betrouwbaarheidsinterval van de feitelijke recidive, 

waarbij het arrondissement Rotterdam wel net op de grens zit. Uit figuur 1a blijkt 

dat de effectgroottes (ES) bij alle arrondissementen ook kleiner zijn dan 0,1; de 

effectgroottes variëren van 0,00 tot 0,08. Het effect van arrondissement op de 

verwachte recidive van woninginbrekers is dus zeer klein tot nihil. 

 

Figuur 1b heeft betrekking op de recidiveprevalentie van straatrovers per arron-

dissement. Hieruit blijkt dat bij de arrondissementen Gelderland, Overijssel, Oost-

Brabant, Den Haag en Zeeland – West-Brabant grote verschillen zijn tussen de 

feitelijke en de verwachte recidive (verschillen van 9 tot 16 procentpunt). Bij slechts 

twee arrondissementen zijn deze verschillen tussen feitelijk en verwacht echter 

significant. Zowel in het arrondissement Gelderland als in het arrondissement Den 

Haag ligt de recidive hoger dan mag worden verwacht op basis van de achtergrond-

kenmerken in het voorspellingsmodel. In het arrondissement Gelderland ligt de 

feitelijke recidive van straatrovers 16 procentpunt hoger dan de verwachte recidive 

van 47,8%. In het arrondissement Den Haag ligt de feitelijke recidive van straat-

rovers 9,4 procentpunt hoger dan de verwachte recidive van 53,3%. Bij de andere 

arrondissementen valt de verwachte recidive binnen het betrouwbaarheidsinterval 

van de feitelijke recidive. De effectgroottes (ES) in figuur 1b bevestigen de resul-

taten voor de arrondissementen Gelderland en Den Haag en laten kleine effecten 

zien (respectievelijk 0,232 en 0,129). Er blijken echter ook kleine effecten te zijn 

voor de arrondissementen Overijssel, Oost-Brabant, Zeeland - West-Brabant en 

Limburg. Het ontbreken van significante verschillen bij deze vier arrondissementen 

zou dus ook het gevolg kunnen zijn van het lage aantal straatrovers in deze arron-

dissementen (35 tot 61 straatrovers per arrondissement). De lage aantallen in deze 

arrondissementen zijn ook terug te zien in de ruime betrouwbaarheidsintervallen 

van de feitelijke recidive die 24 tot 32 procentpunt betreffen. 

 

Figuur 1c heeft betrekking op de recidiveprevalentie van overvallers per arron-

dissement. Hieruit blijkt dat in geen van de arrondissementen de feitelijke en de 

verwachte recidive significant verschilt. Het arrondissement Overijssel lijkt het goed 

te doen met een feitelijke recidive onder overvallers van 26,2% en een verwachte 

recidive van 38,3% (verschil van 12,1 procentpunt), maar ook dit verschil is niet 

statistisch significant. De verwachte recidive valt namelijk binnen het betrouwbaar-

heidsinterval van de feitelijke recidive. Uit figuur 1c blijkt voorts dat de effect-

groottes (ES) bij nagenoeg alle arrondissementen kleiner zijn dan 0,1. Uitzondering 

is het arrondissement Overijssel, daar is sprake van een klein effect (0,195). Het 

ontbreken van een significant verschil zou het gevolg kunnen zijn van het lage  

aantal overvallers in dit arrondissement (48 overvallers). 



 

 

Figuur 1 Feitelijke en verwachte tweejarige recidiveprevalentie van veroordeelde HIC-daders in 2013 per arrondissement 
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Zeeland-

West-Brabant

(N=122)

(ES=0,030)

Gelderland

(N=205)

(ES=0,032)

Overijssel

(N=94)

(ES=0,053)

feitelijke recidive 61,3 58,2 59,4 60,5 62,2 52,2 47,6 52,6 48,4 56,5 57,8

verwachte recidive 58,0 58,3 59,0 58,2 57,9 58,4 52,9 56,8 50,6 58,9 62,0
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b Straatrovers 
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c Over vallers 

 
 
Noot: N = aantal personen; ES = effectgrootte. 
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Gemeentegrootte 

In de figuren 2a en 2b staan de feitelijke en verwachte tweejarige recidivepreva-

lentie van veroordeelde woninginbrekers en overvallers13 in 2013 uitgesplitst naar 

gemeentegrootte. Figuur 2a heeft betrekking op de recidiveprevalentie van woning-

inbrekers naar gemeentegrootte. Hieruit blijkt dat er betrekkelijk kleine verschillen 

zijn tussen de feitelijke en verwachte recidive per categorie van gemeentegrootte 

(maximaal 3,7 procentpunt). Geen van de verschillen is dan ook statistisch signi-

ficant; de verwachte recidiveprevalenties vallen binnen de betrouwbaarheidsinter-

vallen van de feitelijke recidiveprevalenties. Uit figuur 2a blijkt ook dat de effect-

groottes (ES) ruim onder 0,1 liggen; de effectgroottes variëren van 0,01 tot 0,05. 

Het effect van de verschillende gemeentegroottes op de verwachte recidive van 

woninginbrekers is dus nihil. 

 

Figuur 2b heeft betrekking op de recidiveprevalentie van overvallers naar 

gemeentegrootte. Ook hier blijken de verschillen tussen de feitelijke en verwachte 

recidive per categorie van gemeentegrootte klein (maximaal 2,8 procentpunt). Bij 

alle vier de categorieën van gemeentegrootte valt de verwachte recidive dan ook 

binnen het betrouwbaarheidsinterval van de feitelijke recidive en is er dus geen 

sprake van een significant verschil. Uit figuur 2b blijkt ook dat de effectgroottes (ES) 

ruim onder 0,1 liggen; de effectgroottes variëren van 0,01 tot 0,05. Het effect van 

de verschillende gemeentegroottes op de verwachte recidive van overvallers is dus 

nihil. 

 

Stedelijkheid 

In de figuren 3a en 3b staan de feitelijke en verwachte tweejarige recidivepreva-

lentie van veroordeelde woninginbrekers en overvallers14 in 2013 uitgesplitst naar 

de mate van stedelijkheid. Figuur 3a heeft betrekking op de recidiveprevalentie van 

woninginbrekers naar de mate van stedelijkheid. Hieruit blijkt dat de verschillen 

tussen de feitelijke en verwachte recidive per categorie van stedelijkheid klein zijn 

(maximaal 2,9% procentpunt). Geen van de verschillen is dan ook statistisch signi-

ficant. Uit figuur 3a blijkt ook dat de effectgroottes ruim onder 0,1 liggen; de effect-

groottes variëren van 0,01 tot 0,04. Het effect van de verschillende categorieën van 

stedelijkheid op de verwachte recidive van woninginbrekers is dus nihil. 

 

Figuur 3b heeft betrekking op de recidiveprevalentie van overvallers naar de mate 

van stedelijkheid. Wederom zijn de verschillen tussen de feitelijke en verwachte 

recidive klein (maximaal 2,6 procentpunt) en niet statistisch significant. Wederom 

blijkt ook dat de effectgroottes ruim onder 0,1 liggen; de effectgroottes variëren van 

0,02 tot 0,04. Het effect van de verschillende categorieën van stedelijkheid op de 

verwachte recidive van overvallers is dus nihil.  

 
  

                                                

13  Zoals eerder beschreven in paragraaf 3.2 is het voor straatrovers niet gelukt om een passend voorspellingsmodel 

te ontwikkelen voor gemeentegrootte. 

14  Zoals eerder beschreven in paragraaf 3.2 is het voor straatrovers niet gelukt om een passend voorspellingsmodel 

te ontwikkelen voor stedelijkheid. 
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Figuur 2 Feitelijke en verwachte tweejarige recidiveprevalentie van 

veroordeelde HIC-daders in 2013 naar gemeentegrootte 

 

a Woninginbrekers  

 
 

b Overvallers 

 
 
Noot: N = aantal personen; ES = effectgrootte. 
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Figuur 3 Feitelijke en verwachte tweejarige recidiveprevalentie van 

veroordeelde HIC-daders in 2013 naar stedelijkheid 

 

a Woninginbrekers  

 
 

b Overvallers 

 
 
Noot: N = aantal personen; ES = effectgrootte. 
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4 Conclusie 

Eerder nationaal en internationaal onderzoek heeft laten zien dat er regionale 

verschillen bestaan zowel in het voorkomen van HIC-delicten (Beijersbergen e.a., 

2018; Bernasco, 2009; Federal Bureau of Investigation, 2014; Mesu & Van Nobelen, 

2012a; Smith, 2003) als in de aanpak van HIC-daders (Rovers & Hoogeveen, 2016; 

Van Gaalen, 2017). Dit roept de vraag op hoe het in verschillende regio’s is gesteld 

met de recidive van HIC-daders. Daarom is in de onderhavige haalbaarheidsstudie 

onderzocht of en voor welke regiokenmerken het mogelijk is om de recidive onder 

HIC-daders per regio te berekenen en, indien dit mogelijk is, wat de recidivecijfers 

per regio dan zijn. Omdat verschillen in recidive tussen regio’s ook het gevolg kun-

nen zijn van verschillen in achtergrondkenmerken tussen de daders uit verschillende 

regio’s, dient naast de feitelijke recidive ook de verwachte recidive per regio te 

worden berekend waarbij rekening wordt gehouden met populatieverschillen tussen 

de regio’s. Of het mogelijk is om de verwachte recidive per regio te berekenen was 

onderwerp van deze haalbaarheidsstudie. Hierbij zijn vijf opties van regionalisering 

onderzocht: arrondissement, veiligheidsregio, G4, gemeentegrootte en stedelijk-

heid. De drie onderzoeksgroepen in de onderhavige studie bestonden uit alle 

woninginbrekers, straatrovers en overvallers die in 2013 onherroepelijk zijn 

veroordeeld voor een dergelijk delict. 

4.1 Belangrijkste bevindingen 

Uit de resultaten betreffende de haalbaarheid bleek dat het voor drie van de vijf 

regiokenmerken haalbaar was om de verwachte recidive per regio te berekenen. 

Naar arrondissement kon voor alle drie de HIC-dadergroepen de verwachte recidive 

uitgesplitst worden. Voor gemeentegrootte en stedelijkheid kon dit alleen voor de 

woninginbrekers en overvallers. Bij de andere twee regiokenmerken, veiligheids-

regio en G4, was het aantal veroordeelde HIC-daders per regio dusdanig laag dat de 

inschatting was dat het te grote betrouwbaarheidsintervallen en daarmee instabiele 

cijfers zou opleveren. 

 

Uit de resultaten betreffende de feitelijke en verwachte recidiveprevalentie per regio 

bleek allereerst dat bij diverse arrondissementen weliswaar behoorlijke verschillen 

bestaan tussen de feitelijke en verwachte recidiveprevalentie van woninginbrekers, 

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 Gelderland als in het 

arrondissement Den Haag ligt de recidive hoger dan verwacht mag worden op basis 

van de in het onderzoek meegenomen achtergrondkenmerken. In het arrondisse-

ment Gelderland lag de feitelijke recidive van straatrovers 16 procentpunt hoger dan 

de verwachte recidive van 47,8%. In het arrondissement Den Haag lag de feitelijke 

recidive van straatrovers 9,4 procentpunt hoger dan de verwachte recidive van 

53,3%. In beide gevallen is sprake van een klein effect. Het is echter de vraag hoe 

stabiel en representatief deze bevindingen zijn, aangezien er slechts naar één jaar 

(i.c., 2013) is gekeken. 
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Daarnaast bleek dat bij gemeentegrootte en stedelijkheid slechts kleine verschillen 

werden gevonden tussen de feitelijke en verwachte recidiveprevalentie onder zowel 

woninginbrekers als overvallers. De feitelijke en verwachte recidive verschilden 

maximaal 3,7 procentpunt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat geen van de 

verschillen 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. 

4.2 Beperkingen 

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

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

analyse. Deze lage aantallen leidden tot grote betrouwbaarheidsintervallen bij de 

schatting van de feitelijke recidive. In meer dan de helft van de gevallen besloeg het 

betrouwbaarheidsinterval 20 procentpunt of meer. Dit zou kunnen verklaren waar-

om aanzienlijke verschillen tussen de feitelijke en verwachte recidive in bepaalde 

arrondissementen toch niet significant bleken. Ook de effectgroottes duiden daar op, 

aangezien in sommige van deze arrondissementen wel relevante effecten werden 

gevonden. Een ander probleem met dergelijke lage aantallen is dat dit zorgt voor 

instabiele cijfers over de tijd heen. Als in een nieuwe recidivemeting één of twee 

personen meer of minder recidiveren (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 achtergrondkenmerken van veroor-

deelde HIC-daders, zoals geslacht, geboorteland, leeftijd en strafrechtelijke carrière, 

terwijl ook andere achtergrondkenmerken, zoals verslavingsproblematiek of psycho-

sociale problematiek, van invloed kunnen zijn op de recidive. Niettemin is dit altijd 

beter dan helemaal niet corrigeren voor populatieverschillen tussen regio’s. Boven-

dien laat eerder onderzoek zien dat de in deze studie geïncludeerde achtergrond-

kenmerken belangrijke voorspellers zijn voor recidive onder volwassenen (Wartna, 

Tollenaar & Bogaerts, 2009). 

 

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, van micro factoren 

zoals verschillen in de achtergrondkenmerken van daders waarvoor niet gecorri-

geerd is tot macro factoren zoals het criminaliteitsbestrijdingsbeleid, algemene 

ontwikkelingen in de criminaliteit en registratie-effecten binnen een regio. Welke 

factoren ten grondslag liggen aan het gevonden resultaat vereist verder onderzoek. 

De recidivecijfers per regio hebben enkel een signalerende 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 (Van Aalst & Nauta, 2018), betekent dit 

dat dit bij één op de vijf daders verschilt. Met andere woorden, bij 20% van de 

veroordeelde HIC-daders heeft gemeentegrootte en stedelijkheid dus waarschijnlijk 

geen betrekking op hun woongemeente. 
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4.3 Aanbevelingen 

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 regiokenmer-

ken, feitelijke regio’s of gebieden in Nederland die nauw verbonden zijn aan de 

strafrechtspleging. 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 

veroordeelde HIC-daders meerdere jaarcohorten samen te nemen bij het berekenen 

van de feitelijke en verwachte recidive per arrondissement. Zoals hierboven be-

schreven bleek het aantal veroordeelde HIC-daders per arrondissement betrekkelijk 

laag bij één jaarcohort. Dit betekent dat de schattingen een grote mogelijke range 

hebben (grote betrouwbaarheidsintervallen) waardoor relevante verschillen mogelijk 

niet significant blijken. Ook zorgt dit voor instabiele cijfers over de tijd heen. 

Bovendien kan het, afgezien van het lage aantallen probleem, 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. Kortom, door meer jaarcohorten samen te nemen wordt het aantal 

veroordeelde HIC-daders per arrondissement verhoogd en kunnen beter conclusies 

getrokken worden. 

4.4 Tot besluit 

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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Summary 

Feasibility study into regional recidivism rates among offenders of high 

impact crimes in the Netherlands 

 

In recent decades the Dutch government has made efforts to combat so-called high 

impact crimes (HIC). The classic HIC offences include (violent) property crimes, 

such as domestic burglary, mugging and robbery. Previous Dutch and international 

research has shown that these HIC offences are not evenly distributed among 

regions. In addition, the regions in the Netherlands have developed different 

approaches and methods to combat the HIC problem. 

 

In order to address regional differences, both in the prevalence of HIC offences  

and the methods used to combat HIC offences, the current study examined the 

feasibility of calculating regional recidivism rates among HIC offenders. Differences 

in recidivism rates between regions can result from differences in background 

characteristics between offenders from the different regions. Consequently, as  

well as actual recidivism rates per region, expected recidivism rates per region  

are needed. These expected recidivism rates take into account differences in the 

composition of the population between regions. In the current study the feasibility of 

calculating expected recidivism rates for each of the following five region variables 

was studied: court district (The Netherlands is divided into eleven districts, each 

with its own court), safety region (The Netherlands is divided into twenty-five safety 

regions, in which different governances and services collaborate in the field of 

safety), G4 (four largest cities in the Netherlands), municipality size, and urbanicity. 

The first three region variables were chosen because these correspond to actual 

regions in the Netherlands, which are closely linked to the criminal justice system. 

Hence, results from these region variables will be relevant for criminal justice 

practice. The latter two region variables were chosen because both Dutch and 

international literature indicate that these are related to the prevalence of crime  

in general, and to HIC offences in particular.  

 

The current study focused on the feasibility of calculating regional recidivism  

rates for domestic burglars, muggers and robbers, for whom the HIC offence has 

irrevocably ended in a court order or has been settled by the Public Prosecution 

Service in 2013. The following research questions were addressed:  

1 Is it possible to calculate expected recidivism rates per region for the HIC 

offenders, using the five region variables ‘court district’, ‘safety region’, ‘G4’, 

‘municipality size’ and ‘urbanicity’, by taking differences in the composition of 

the population between regions into account? 

2 If the answer to the first research question is yes: what are the actual and 

expected recidivism rates per region for HIC offenders? 

Method 

The study was carried out according to the WODC recidivism monitor procedures 

and data from the Research and Policy Database for Judicial Information (OBJD)  

was used to measure recidivism. The OBJD is a pseudonymous version of the Justice 

Documentation System (JDS), the Dutch legal registration system for criminal 

cases. The use of the OBJD implies that only crime that comes to the Public Pro-
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secution Service’s attention is included in this research. Therefore, offences and 

offenders that are not detected by the police and are not prosecuted by the Public 

Prosecution Service are not taken into consideration. 

 

The research group examined in the current study includes offenders of domestic 

burglary, mugging and robbery who were prosecuted by the Public Prosecution 

Service between 2008 and 2013, and for whom a HIC offence was proven. More 

specifically, these are perpetrators for whom the HIC offence irrevocably ended in a 

court order or was settled by the Public Prosecution Service (including discretionary 

dismissals, but excluding acquittals, technical dismissals and other technical 

decisions). In this report the research group is referred to as ‘convicted offenders’. 

 

The current study focused on five region variables: court district, safety region, G4, 

municipality size, and urbanicity. Court district refers to the eleven districts in the 

Netherlands with their own court. Safety region refers to the twenty-five safety 

regions in the Netherlands, in which different governances and services collaborate 

in the field of safety. G4 refers to the four largest cities in the Netherlands: Amster-

dam, Rotterdam, The Hague and Utrecht. Municipality size refers to the number of 

residents in a municipality and is divided into four categories: less than 50,000 

residents, 50,000 to 100,000 residents, 100,00 to 250,00 residents, and more  

than 250,000 residents. Urbanicity refers to the surrounding address density of a 

municipality, and is divided into five categories: not urban, partly urban, moderately 

urban, highly urban, and very highly urban. 

 

The outcome measure in the current study is recidivism. In line with the WODC 

recidivism monitor procedures, recidivism is defined as a new criminal case. A 

criminal case refers to a case that has irrevocably ended in a court order or has 

been settled by the Public Prosecution Service, as well as cases that have not yet 

been (irrevocably) ended or settled. Recidivism rates are calculated using survival 

analysis, whereby incapacitation time is taken into account. In other words, the time 

at risk for reoffending is adjusted for the time that offenders were in detention and 

reoffending was not possible. This study examined the two-year general recidivism 

prevalence. This is the percentage of people from the research group that com-

mitted a new offence within two years that led to a new criminal case, regardless of 

the type and severity of the offence. For each HIC offender group we investigated 

whether, using each of the five region variables, a prediction model could be 

developed that would generate the expected recidivism rate per region within a 

reasonable margin of error. 

 

To get an indication of the recidivism level within the regions, actual recidivism rates 

were compared with expected recidivism rates. We examined whether or not these 

differences were statistically significant and relevant. To determine if a difference 

was statistically significant, we examined where the expected recidivism rate of a 

region fell in relation to the confidence interval of the actual recidivism rate. If it  

fell outside the confidence interval, the difference was statistically significant. To 

determine whether a difference was relevant, the effect size was calculated. An 

effect size between 0.1 and 0.3 indicates a small effect, between 0.3 and 0.5 a 

moderate effect, and over 0.5 large effect. An important difference between the 

significance test and effect size is that the significance test is affected by the 

number of convicted HIC offenders per region, while the effect size determines  

the effect independently of the size of the research group. 
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Results and conclusion 

The feasibility part of the study revealed that for two of the region variables, ‘safety 

region’ and ‘G4’, the number of convicted HIC offenders (per region) was too low to 

be able to calculate expected recidivism rates. Doing so would have led to large 

confidence intervals and unstable rates. For the other three region variables (court 

district, municipality size, and urbanicity) we attempted to develop a prediction 

model to calculate the expected recidivism rates per region. For court district we 

were able to develop prediction models for all three HIC offender groups. For 

municipality size and urbanicity we were able to develop prediction models for 

domestic burglars and robbers. 

 

The results regarding actual and expected recidivism rates per region showed first of 

all that although in several court districts the actual and expected recidivism rates 

for domestic burglars, muggers and robbers differed considerably, these differences 

were generally non-significant. In just two instances the differences were both 

statistically significant and relevant. In court district ‘Gelderland’ and in court district 

‘The Hague’ actual recidivism rates were higher than expected based on the back-

ground characteristics included in the current study. However, it is questionable  

how stable and representative these findings are, as only one year (2013) was 

examined. Furthermore, the results showed that for municipality size and urbanicity 

the differences between actual and expected recidivism rates among domestic 

burglars and robbers were small. Therefore, it is not surprising that none of the 

differences were statistically significant or relevant. Thus, in relation to municipality 

size and urbanicity, recidivism rates among convicted HIC-offenders were no 

different than would be expected given the background characteristics included  

in the current study. 

 

Some limitations of the present study should be addressed. A first limitation is  

that per court district, the number of convicted HIC-offenders used in the current 

analysis was relatively small. These low numbers led to large confidence intervals in 

the estimation of actual recidivism rates (often 20 percentage points or more). This 

likely explains why substantial differences between actual and expected recidivism 

rates in certain court districts were nevertheless non-significant. Effect sizes indicate 

that the differences in actual and expected recidivism in certain court districts were 

relevant: Further evidence that the non-significance of these effects was due to low 

numbers and not due to the lack of an effect. Another problem is that these low 

numbers lead to unstable recidivism rates over time. For example, should the 

number of reoffenders in a follow-up recidivism study increase or decrease by just 

one or two (for instance as a result of a data update) this could easily result in much 

higher or lower recidivism rates. A second limitation is that a limited number of 

background characteristics for the convicted HIC-offenders were used to calculate 

expected recidivism rates. Whilst they included characteristics like gender, country 

of birth, age and criminal career, other characteristics, like substance abuse and 

psychological problems, which are also known to influence reoffending behavior, 

were not included. A third limitation is that the current study cannot explain why the 

actual recidivism rate in certain regions is higher or lower than expected. Several 

factors can influence recidivism rates in a region, such as, other offender back-

ground characteristics, crime control policies and registration effects. Further 

research is needed to determine which factors are responsible for the findings.  

As it stands, the recidivism rates per region can only be used as an indication that  

a difference is present. A final limitation is that municipality size and urbanicity are 

not based on the residential municipality, but on the municipality where the crime 
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was committed. Although prior research has revealed that residential municipality 

and perpetration municipality often overlap for HIC-offenders, this is not the case 

for approximately in one in five offenders. 

 

The findings of the present study indicate directions for future research. First, we 

recommend a focus on court district when examining regional recidivism rates 

among convicted HIC-offenders. Of the three studied region variables only court 

district relates to actual areas in the Netherlands. Furthermore, court districts are 

closely linked to the criminal justice system and, therefore, results on this level are 

relevant for practice. In addition, court district was the only region variable for 

which recidivism rates for all three HIC-groups could be calculated. Second, in 

follow-up recidivism studies among convicted HIC-offenders per court district,  

we recommend grouping several year cohorts together. As described above, the 

number of convicted HIC-offenders per court district in one calendar year was 

relatively low, possibly resulting in relevant but non-significant findings and unstable 

recidivism rates over time. Grouping several years together will also mean that any 

conclusions drawn are likely to be representative for a longer period. 

 

In sum, the main conclusion of the current study is that it is possible to calculate 

recidivism rates among convicted HIC-offenders per court district, while taking 

differences in the background characteristics of the convicted HIC-offenders 

between court districts into account. When doing so in the future, it is important  

to group several yearly cohorts together to increase the stability and 

representativeness of the results. 
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Bijlage 2 Feitelijke en verwachte recidiveprevalentie, betrouwbaarheidsintervallen en 
effectgroottes per regio van HIC-daders 

Tabel B1 Feitelijke en verwachte tweejarige recidiveprevalentie, betrouwbaarheidsintervallen en effectgroottes naar 

arrondissement van veroordeelde HIC-daders in 2013 

    
Feitelijke recidive 

Betrouwbaarheidsinterval 

feitelijke recidive Verwachte recidive Effectgrootte 

  N ondergrens   bovengrens 

Woninginbraak               

Amsterdam 194 61,3 53,7 - 69,0 58,0 0,044 

Noord-Holland 189 58,2 50,4 - 66,2 58,3 0,002 

Midden-Nederland 298 59,4 53,2 - 65,7 59,0 0,005 

Noord-Nederland 222 60,5 53,3 - 67,8 58,2 0,030 

Den Haag 321 62,2 56,5 - 67,8 57,9 0,056 

Rotterdam 266 52,2 46,3 - 58,4 58,4 0,081 

Limburg 139 47,6 39,0 - 57,1 52,9 0,073 

Oost-Brabant 173 52,6 44,6 - 61,1 56,8 0,056 

Zeeland-West-Brabant 122 48,4 39,0 - 58,8 50,6 0,030 

Gelderland 205 56,5 49,0 - 64,2 58,9 0,032 

Overijssel 94 57,8 47,0 - 69,0 62,0 0,053 

Noot: Het betrouwbaarheidsinterval per arrondissement varieert van 95% tot 97,3%. 
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Tabel B1 (vervolg) 

    
Feitelijke recidive 

Betrouwbaarheidsinterval 

feitelijke recidive Verwachte recidive Effectgrootte 

  N ondergrens   bovengrens 

Straatroof               

Amsterdam 244 54,4 47,6 - 61,5 51,6 0,039 

Noord-Holland 73 49,3 37,3 - 62,8 50,5 0,016 

Midden-Nederland 112 47,3 37,6 - 58,2 48,3 0,014 

Noord-Nederland 57 57,9 44,2 - 72,3 52,9 0,069 

Den Haag 118 62,7 53,6 - 71,9 53,3 0,129 

Rotterdam 232 45,6 38,7 - 53,1 47,6 0,030 

Limburg 35 45,7 29,6 - 65,5 52,7 0,096 

Oost-Brabant 48 39,6 26,4 - 56,4 50,1 0,148 

Zeeland-West-Brabant 61 41,6 29,3 - 56,6 50,5 0,126 

Gelderland 58 63,8 51,6 - 75,9 47,8 0,232 

Overijssel 38 35,2 21,2 - 54,4 47,3 0,177 

Overval               

Amsterdam 72 33,5 22,0 - 48,6 34,9 0,025 

Noord-Holland 66 40,2 28,0 - 55,2 37,7 0,040 

Midden-Nederland 80 34,8 23,9 - 48,7 31,9 0,051 

Noord-Nederland 47 33,8 20,4 - 52,7 38,2 0,071 

Den Haag 76 41,2 29,5 - 55,4 37,5 0,060 

Rotterdam 113 39,7 30,4 - 50,7 36,3 0,057 

Limburg 55 35,5 23,1 - 51,9 35,2 0,004 

Oost-Brabant 55 38,8 25,7 - 55,4 36,5 0,038 

Zeeland-West-Brabant 62 38,0 25,3 - 54,4 37,4 0,010 

Gelderland 68 32,6 21,8 - 46,9 36,5 0,064 

Overijssel 48 26,2 15,3 - 42,7 38,3 0,195 

Noot: Het betrouwbaarheidsinterval per arrondissement varieert van 95% tot 97,3%. 
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Tabel B2 Feitelijke en verwachte tweejarige recidiveprevalentie, betrouwbaarheidsintervallen en effectgroottes naar 

gemeentegrootte van veroordeelde HIC-daders in 2013 

    
Feitelijke recidive 

Betrouwbaarheidsinterval 

feitelijke recidive Verwachte recidive Effectgrootte 

  N ondergrens   bovengrens 

Woninginbraak               

minder dan 50 000 inwoners 719 50,8 47,0 - 54,7 53,6 0,038 

50 000 tot 100 000 inwoners 474 56,8 51,9 - 61,7 57,5 0,010 

100 000 tot 250 000 inwoners 534 61,9 57,8 - 66,1 58,2 0,049 

250 000 inwoners of meer (G4) 476 60,7 55,9 - 65,5 59,4 0,016 

Overval               

minder dan 50 000 inwoners 223 32,7 26,6 - 39,6 35,5 0,047 

50 000 tot 100 000 inwoners 159 39,2 31,3 - 48,3 37,0 0,036 

100 000 tot 250 000 inwoners 188 40,3 32,7 - 48,8 38,8 0,023 

250 000 inwoners of meer (G4) 159 35,6 27,6 - 45,2 36,2 0,009 

Noot: Het betrouwbaarheidsinterval per categorie varieert van 95% tot 96,9%. 
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Tabel B3 Feitelijke en verwachte tweejarige recidiveprevalentie, betrouwbaarheidsintervallen en effectgroottes naar 

stedelijkheid van veroordeelde HIC-daders in 2013 

    
Feitelijke recidive 

Betrouwbaarheidsinterval 

feitelijke recidive Verwachte recidive Effectgrootte 

  N ondergrens   bovengrens 

Woninginbraak               

Zeer sterk stedelijk 655 62,0 58,3 - 65,8 59,1 0,038 

Sterk stedelijk 728 58,2 54,3 - 62,2 57,8 0,006 

Matig stedelijk 395 53,6 48,3 - 59,1 54,0 0,006 

Niet tot weinig stedelijk 425 50,0 45,0 - 55,1 51,9 0,027 

Overval               

Zeer sterk stedelijk 225 38,7 32,3 - 45,9 36,2 0,042 

Sterk stedelijk 222 39,5 32,5 - 47,4 38,6 0,016 

Matig stedelijk 150 33,2 25,6 - 42,3 35,8 0,043 

Niet tot weinig stedelijk 132 32,6 24,2 - 43,1 35,1 0,042 

Noot: Het betrouwbaarheidsinterval per categorie varieert van 95% tot 96,9%. 
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