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Het WODC brengt met jaarlijkse metingen de recidive van uiteenlopende dadergroepen in kaart. In dit 
verslag wordt ingegaan op de strafrechtelijke recidive van de jeugdige en volwassen daders die in de 
jaren 1997-2003 een straf of maatregel kregen voor het plegen van een misdrijf. Het onderzoek sluit aan 
op het rapport Recidive 1997, waarin alleen de daderpopulatie van 1997 werd gevolgd. De centrale vraag 
is of de recidivepercentages sindsdien zijn gewijzigd. Voor elk uitgangsjaar wordt nagegaan welk deel van 
de daderpopulatie opnieuw met justitie in aanraking is gekomen in de jaren na de afdoening van de 
uitgangszaak. De resultaten worden uitgesplitst naar het type sanctie dat werd opgelegd. 
 
 

Box 1: Belangrijkste bevindingen  
 

 Sinds 1997 is de strafrechtelijke recidive in Nederland gaandeweg toegenomen. Van alle daders uit 1997 kwam 
27,4 procent binnen twee jaar opnieuw in aanraking met justitie. Voor de daders uit 2003 ligt dit op 30,6 procent. 

 De stijging van de recidive is het grootste onder jeugdige daders.  
 De schommelingen in de recidivepercentages worden beïnvloed door verschuivingen in de samenstelling van de 

daderpopulatie. De daders worden voor andere delicten vervolgd, hun leeftijdsopbouw is anders en er hebben 
zich wijzigingen voorgedaan in de verdeling van sekse, geboorteland en het aantal eerdere justitiecontacten. 

 Bovendien is er sprake van een registratie-effect. Omdat er de laatste jaren meer misdrijven worden opgehelderd, 
stijgen de criminaliteitscijfers en neemt de geregistreerde recidive als vanzelf toe. 

 Indien de recidivecijfers worden gecorrigeerd voor de stijging van het aantal opgehelderde zaken en de genoemde 
verschuivingen in de daderpopulatie, bedraagt de toename van de 2-jarige recidive tussen 1997 en 2003 1,9 pro-
cent bij de volwassenen en 4,3 procent bij de jeugdige daders.  

 Bij volwassenen is de toename het sterkste na oplegging van een voorwaardelijke vrijheidsstraf, een geldstraf en 
een beleidssepot; bij jeugdigen na oplegging van een werkstraf of een beleidssepot. De recidive die volgt op 
jeugddetentie is in de periode 1997-2003 met bijna tien procent gedaald. Voor de voorwaardelijke vrijheidsstraf 
geldt een afname van 6,5 procent.   

 
 

Methode van onderzoek 
Het onderzoek vond plaats in het kader van de 
WODC-Recidivemonitor.1 In dit project wordt 
gebruikgemaakt van gegevens uit de onderzoek- 
en beleidsdatabase voor justitiële documentatie 
(OBJD), een geanonimiseerde versie van het wet-
telijke registratiesysteem voor afdoeningen van 
strafzaken. Het gebruik van de OBJD impliceert 
dat alleen de criminaliteit die onder de aandacht 
komt van het Openbaar Ministerie (OM), in kaart 
wordt gebracht. Delicten die niet worden opge-
spoord of niet worden doorgegeven aan het OM, 
blijven buiten beschouwing. In dit verslag wordt 
alleen aandacht besteed aan de algemene recidive. 
Hieronder wordt verstaan:  
 

Een nieuwe strafzaak naar aanleiding van een mis-
drijf, niet afgedaan met een vrijspraak, een technisch 
sepot of een andere technische uitspraak 

                                                  
1 Voor een uitgebreide toelichting op de werkwijze van de 

Recidivemonitor, zie een brochure verkrijgbaar via www.wodc.nl. 

Nagegaan wordt of er sinds 1997 sprake is van een 
stijging of daling van de algemene recidive.2 Tabel 
1 geeft een overzicht van het aantal volwassenen 
en jeugdigen dat bij het onderzoek betrokken is 
en de straffen die werden opgelegd.3  
In de loop van de onderzoeksperiode is het aantal 
personen dat in aanraking komt met justitie sterk 
toegenomen. In 2003 bedroeg het aantal volwas-
senen met minstens één strafzaak ruim 165 dui-
zend, in 1997 lag dit aantal nog op 137 duizend; 
een stijging van 20 procent. Ook het aantal min-
derjarigen dat werd vervolgd is tussen 1997 en 
2003 spectaculair gestegen, van bijna 16 duizend 
naar ruim 21 duizend. Een toename van 35 pro-
cent. 

                                                  
2 In een tabellenboek verkrijgbaar op de site van het WODC wordt 

ook ingegaan op de ‘ernstige’ en ‘zeer ernstige’ recidive.  
3 Binnen elk jaar geldt per persoon het eerste justitiecontact als 

uitgangszaak, vervolgdelicten worden als recidive aangemerkt. 
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Tabel 1a: Volwassenen met een strafzaak afgedaan in 1997-2003 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 % % % % % % % 
onvw. vrij ≤ 6 mnd 7,4 7,7 8,5 8,6 9,4 9,7 9,4 
onvw. vrij > 6 mnd 3,4 3,5 3,3 3,5 3,8 4,4 4,0 
werkstraf 9,6 9,8 10,9 10,7 11,6 13,5 14,6 
leerstraf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 
vw vrij 8,1 7,9 8,0 7,3 5,9 4,5 3,8 
geldstraf 61,3 61,3 60,6 60,4 60,6 59,3 59,6 
beleidssepot 8,4 8,5 7,1 7,9 6,3 6,5 6,1 
overig 1,6 1,3 1,5 1,7 2,3 1,7 2,0 
totaal 137.133 136.566 137.729 134.981 136.758 145.306 165.458 
 

Tabel 1b: Jeugdigen met een strafzaak afgedaan in 1997-2003 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 % % % % % % % 

onvw. vrij ≤ 6 mnd 3,7 3,4 4,2 4,5 6,3 6,9 6,3 
onvw. vrij > 6 mnd 0,8 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 0,9 
werkstraf 40,0 39,6 42,4 43,6 44,1 44,9 50,4 
leerstraf 7,7 10,1 12,3 13,4 13,7 17,1 14,1 
vw vrij 6,0 6,1 5,7 5,4 4,4 3,8 4,0 
geldstraf 20,6 19,9 15,2 13,5 12,6 11,4 11,7 
beleidssepot 19,0 17,4 16,5 16,0 15,0 11,6 10,2 
overig 2,3 2,5 2,6 2,5 2,8 3,0 2,4 

totaal 15.747 15.544 16.324 16.737 17.253 19.833 21.283 
 
 
Zowel bij de volwassenen als bij jeugdigen is het 
aandeel onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen in de 
loop van de onderzoeksperiode gestegen. Bij de 
volwassenen van 10,8 naar 13,4 procent, bij de 
jeugdigen van 4,5 naar 7,4. Ook het aandeel werk- 
en leerstraffen steeg de laatste jaren flink.4 Bij de 
volwassen daders lijkt dit vooral ten koste te zijn 
                                                  
4 Leerstraffen kunnen pas sinds kort aan volwassenen worden 

opgelegd. Zij worden in het vervolg van de rapportage bij de 
werkstraffen gevoegd. Bij de jeugdigen worden alle 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen in één categorie 
ondergebracht, omdat er slechts weinig onvoorwaardelijke 
vonnissen langer dan zes maanden worden opgelegd. Tbs en de 
pij-maatregel zijn in de tabel ingedeeld in de categorie ‘overig’. 
Deze wordt verder buiten beschouwing gelaten. Over de recidive 
onder ex-terbeschikkinggestelden wordt een afzonderlijk rapport 
uitgebracht. De pij-jongeren komen aan de orde in een verslag 
over de recidive onder ex-pupillen van justitiële jeugdinrichtingen.  

gegaan van de geheel voorwaardelijk vrijheids-
straf. Deze komt nu veel minder vaak voor. De 
geldstraf en het beleidssepot worden de laatste 
jaren ook minder vaak toegepast. Onder ‘geldstraf’ 
worden in dit onderzoek naast boetes overigens 
ook transacties gerekend die bestaan uit het be-
talen van een geldsom.  
Bij jeugdigen is de afname van het aantal geld-
straffen en beleidssepots nog groter dan bij de 
volwassen daders. Ook bij de jeugdigen lijkt zich 
tussen 1997 en 2003 een verschuiving te hebben 
voorgedaan in de richting van de zwaardere straf-
soorten. Dit is in lijn met de veelgehoorde stelling 
dat de het strafklimaat in Nederland zou zijn ver-
hard en de punitiviteit is toegenomen (zie o.m. 
Brants, 2002 en Van Stokkum, 2005).  
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Tabel 2: Achtergronden van daders met een strafzaak; naar jaar van afdoening 
 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
  n=153.252 n=156.765 n=156.471 n=153.477 n=155.579 n=166.451 n=187.851 

Sekse               

man 85,8 85,8 85,4 85,9 85,9 85,5 85,3 

vrouw 14,2 14,2 14,6 14,1 14,1 14,5 14,7 

Leeftijd         

12-17 jaar 9,2 9,1 9,6 10,1 10,2 10,9 10,5 

18-24 jaar 21,5 22,1 22,1 22,5 22,8 23,1 23,1 

25-29 jaar 16,3 16,2 15,8 15,1 14,3 13,4 12,8 

30-39 jaar 25,3 25,3 25,5 25,6 25,3 25,0 24,8 

40-49 jaar 15,6 15,3 15,2 15,1 15,6 15,7 16,3 

50 jaar of ouder 12,1 12,0 11,8 11,5 11,8 11,9 12,4 

Type delict        

vermogen geen geweld 29,6 28,1 27,8 26,3 25,0 24,9 23,6 

vermogen met geweld 2,2 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,0 

agressie 17,8 19,0 20,9 22,6 23,7 24,4 24,8 

zeden 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 

opium 4,1 4,2 4,2 4,0 4,5 5,3 5,5 

overig 17,5 18,5 17,3 16,6 15,7 14,9 15,2 

verkeer 27,5 26,8 26,3 26,9 27,4 26,8 27,7 

Geboorteland        

Nederland 71,1 70,6 69,9 69,7 68,8 68,9 69,4 

Ned. Antillen en Aruba 2,5 2,7 2,9 3,2 3,2 3,5 3,6 

Suriname 4,8 4,6 4,4 4,3 4,0 3,9 3,9 

Marokko 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 

Turkije 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,9 

Somalië 0,4 0,5 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 

Joegoslavië 1,1 1,2 1,3 1,3 1,1 1,1 1,0 

overig Westers 7,8 7,6 7,7 7,6 8,4 8,2 7,4 

overig niet Westers 5,5 5,8 6,2 6,6 7,3 7,5 7,6 

Strafrechtelijk verleden        

0 eerdere contacten 47,2 46,5 45,7 45,1 46,2 46,3 46,0 

1-2 eerdere contacten 24,0 24,1 24,1 24,1 23,7 23,8 24,2 

3-4 eerdere contacten 9,4 9,5 9,5 9,8 9,5 9,5 9,7 

5-10 eerdere contacten 10,2 10,3 10,6 10,8 10,7 10,5 10,5 

11 of meer eerdere contacten 9,2 9,5 10,0 10,2 9,9 9,8 9,6 

 
Tabel 2 geeft enkele kenmerken van de daders uit 
de verschillende uitgangsjaren. We zien dat de 
laatste twee jaar het aantal vrouwelijk daders licht 
is gestegen. Het percentage jeugdige daders is 
sinds 1997 geleidelijk aan toegenomen. Ook wat 
betreft het delict waarvoor men werd vervolgd 
hebben zich verschuivingen voorgedaan. In 2003 
is het aandeel agressiedelicten voor het eerst gro-
ter dan dat van de vermogensdelicten zonder 
gebruikmaking van geweld. Het percentage daders 
dat buiten Nederland is geboren lijkt inmiddels te 
zijn gestabiliseerd. Alleen het aandeel Antillia-
nen/Arubanen en overige niet-Westerse allochto-
nen (vooral uit Afghanistan,  
 
Angola, Irak en Iran) neemt nog toe. Het percen-
tage first offenders in de onderzoeksgroepen 
schommelt tussen 45 en 47 procent. Het jaar 2000 
telde de meeste meer- en veelplegers. Dit is van 
belang, omdat het aantal eerdere justitiecontacten 
een goede voorspeller is van latere recidive. Meer 
in het algemeen is het zo dat verschuivingen in de 

samenstelling van de daderpopulatie veranderin-
gen in het recidiveniveau te zien zullen geven. Bij 
de interpretatie van de resultaten moet hiermee 
rekening worden gehouden.  
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Het algemene beeld  

Figuur 1 geeft voor zeven opeenvolgende dader-
populaties de ontwikkeling in de recidivepercen-
tages. De jeugdigen en de volwassen daders zijn 
in deze analyse samengevoegd. De daders uit 
1997 konden 7½ tot 8½ jaar worden gevolgd, voor 
de daders van wie de strafzaak in 2003 werd afge-
daan, duurde de observatieperiode minimaal 1½ 
en maximaal 2½ jaar.5  
De figuur maakt duidelijk dat de recidive in de 
periode 1997-2003 geleidelijk is toegenomen. Op 
elk moment in de observatieperiode zijn de per-
centages in de populatie van 1997 het laagste. In 
elk volgend cohort is het aantal recidivisten steeds 
iets groter. De grootste toename vindt plaats in 
1999, 2000 en 2002. In 2001 en 2003 is het aandeel 
daders dat  
opnieuw met justitie in aanraking is gekomen 
slechts een fractie hoger dan het jaar daarvoor.  
Twee jaar na de uitgangszaak bedragen de ver-
schillen tussen de cohorten enkele procenten. Het 
2-jarig recidivepercentage van de daders uit 1997 
is 27,4. Van de daders uit 2003 werd 30,6 procent 
binnen twee jaar opnieuw wegens een misdrijf 
vervolgd; een toename met 3,2 procent. De ver-
schillen worden groter naarmate de jeugdige en 
volwassen daders langer worden gevolgd. Drie 
jaar na de uitgangszaak bedraagt de toename 4,0 
procent. Vanaf drie jaar zijn er van de daders uit 
                                                  
5 De sluitingsdatum van de dataverzameling was 1 juli 2005. 61 

Procent van de daders uit 2003 kon minstens twee jaar worden 
gevolgd. De recidivepercentages werden vastgesteld door middel 
van survival analyse. Deze techniek maakt een schatting op basis 
van de observaties die op het betreffende moment beschikbaar 
zijn.  

2003 nog geen gegevens bekend. Gelet op het 
beeld van de resultaten in de jaren daarvoor, mag 
echter worden verwacht dat ook op langere ter-
mijn de recidive van de daders uit het laatste uit-
stroomjaar het hoogste uitvalt.  
 
 

Figuur 1: Prevalentie van algemene recidive in zeven opeenvolgende daderpopulaties  
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Recidive na specifieke sancties 
Figuur 2 geeft het 2-jarige recidivepercentage voor 
de zeven daderpopulaties, uitgesplitst voor vol-
wassenen en jeugdigen en onderscheiden naar de 
straf die werd opgelegd. De recidive onder jeugdi-
gen is hoger dan onder volwassenen, in alle jaren 
binnen de onderzoeksperiode. Bij volwassenen en 
bij jeugdige daders is er in de totale groep een 
lichte toename van de 2-jarige recidivepercenta-
ges. Bij de jeugdige daders doet deze toename 
zich vooral na 2001 voor, de stijging onder de 
volwassenen lijkt zich eerder te hebben ingezet. 
De verschillen lijken niet bijzonder groot. Bij de 
volwassenen bedraagt de absolute groei uiteinde-
lijk 3,0 procent, bij de jeugdigen is het 2-jarig re-
cidivepercentage in zeven jaar tijd met 3,5 pro-
cent toegenomen. 
Op de afzonderlijke sancties doen zich evenmin 
grote schommelingen voor, behalve misschien op 
de zwaarste sanctie, de onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf. Deze straf werd in de periode 1997-
2003 steeds vaker toegepast (zie tabel 1), maar het 
aantal personen dat binnen twee jaar na een on-
voorwaardelijke vrijheidsstraf opnieuw met justi-
tie in aanraking kwam, nam in verhouding af. Dit 
geldt zowel voor volwassenen als voor jeugdigen, 
hoewel bij de jeugdige daders op het einde van de 
onderzoeksperiode weer van een toename van de 
recidivepercentages sprake lijkt te zijn.6  
Bij de volwassenen geven de overige straffen een 
licht stijgend beeld te zien. Na een voorwaarde-
lijke vrijheidsstraf is de toename het grootste; 
vooral in 2002 is de recidive snel gestegen. Daarna 
volgen de geldstraf, de beleidssepots en ten slotte  

                                                  
6 De percentages die volgen op een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 

zijn hoger dan vermeld in het rapport Recidive 1997. Dit komt 
omdat de recidive nu is berekend vanaf de datum van 
invrijheidsstelling en niet vanaf de datum van oplegging van de 
straf. Voor 2002 en 2003 zijn de percentages wellicht instabiel, 
omdat bij sluiting van de gegevensverzameling nog niet iedereen 
twee jaar op vrije voeten was. 

de werkstraf. Het recidivepercentage na een werk-
straf stijgt over de gehele de onderzoeksperiode 
genomen slechts met 0,6 procent.  
Bij de jeugdigen daalde de recidive na een on-
voorwaardelijke vrijheidsstraf, maar ook na een 
voorwaardelijke vrijheidsstraf zijn de percentages 
gedaald. Andere straffen laten een lichte stijging 
zien. De recidive na een werkstraf, de sanctie die 
minderjarige daders het vaakste wordt opgelegd, 
verloopt hetzelfde als de recidive van de totale 
groep. Het percentage terugval dat volgde op een 
leerstraf ligt hoger dan na een werkstraf, is eerst 
licht gedaald en daarna weer gestegen. De geld-
straf en het beleidssepot worden bij jongeren 
steeds minder vaak toegepast. Het percentage 
jeugdigen dat na een geldstraf in contact komt 
met justitie nam in de onderzoeksperiode licht 
toe, de recidive die volgt op een beleidssepot is 
licht gedaald.  

Figuur 2:  Prevalentie van 2-jarige algemene recidive in zeven opeenvolgende daderpopulaties; 
naar type afdoening  
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Box 2: Verbanden met recidive  
 

Of een dader in recidive vervalt en het moment waarop dat gebeurt, is natuurlijk van tal van factoren afhankelijk. De 
OBJD, het bronsysteem van de Recidivemonitor, bevat alleen strafrechtelijke informatie. Op basis van dit systeem 
kunnen geen uitspraken worden gedaan over de concrete oorzaken en achtergronden van de recidive. Wel kan op 
basis van OBJD-gegevens worden nagegaan welke algemene kenmerken samenhangen met de kans dat er nieuwe 
justitiecontacten zijn. De volgende persoons- en delictkenmerken kwamen daarbij als belangrijkste correlaten naar 
voren: 

 sekse: mannen en jongens vertonen een hogere kans op recidive dan vrouwen en meisjes; 
 leeftijd: hoe jonger de dader, hoe hoger het recidiverisico; 
 leeftijd bij eerste veroordeling: hoe jonger men was t.t.v. de eerste strafzaak, hoe hoger het risico; 
 geboorteland: onder daders geboren in sommige niet-Westerse landen is de kans op recidive groter; 
 aantal eerdere veroordelingen: hoe groter het aantal eerdere strafzaken, hoe hoger de recidivekans 
 de ‘strafzaakdichtheid’: hoe sneller eerdere zaken zich hebben opgevolgd, hoe hoger de recidivekans  
 het type delict: het risico is het grootste na een vermogensdelict met gebruikmaking van geweld; 

Op basis van bovenstaande verbanden kan met behulp van een statistisch model de recidive worden voorspeld. Een 
dergelijk model maakt het mogelijk te onderzoeken welk deel van de verschuivingen in de recidivecijfers kan worden 
toegeschreven aan verschillen tussen de daderpopulaties. De recidivecijfers worden als het ware ontdaan van de 
invloed van bovenstaande demografische factoren. Na de correctie geven de cijfers beter zicht op de netto-ontwik-
keling in de recidive. 
Het model dat in dit onderzoek gebruikt is, is een parametrisch Cox model (Royston, 2001). Dit model schat de kans 
dat een dader met bepaalde achtergronden op enig moment in de observatieperiode (nog niet) heeft gerecidiveerd. 
Het model is ontwikkeld op basis van de gegevens van een ruime steekproef uit alle volwassen (n= 964.246) en jeug-
dige (n = 119.326) daders uit de periode 1997-2003. Daarbij zijn dezelfde procedures gevolgd als in Wartna, Tollenaar 
& Blom (2005). Het jeugd- en het volwassenenmodel werd gefit op één helft van de onderzoeksgroep en gevalideerd 
op de andere helft. Figuur 3 geeft de kwaliteit van de voorspelling weer, zowel voor de jeugdige als voor volwassen 
daders. 
 
De figuur laat zien dat de voorspelde  Figuur 3: Geobserveerde en voorspelde algemene recidive in een  
recidive in beide groepen nauwelijks  valideringssteekproef van jeugdige en volwassen daders  
afwijkt van de feitelijke recidive. De ver-  met een strafzaak afgedaan in de periode 1997-2003 
schillen zijn bij de jeugdige daders iets 
groter dan bij de volwassenen. Op het 
eind van de observatieperiode bedraagt 
het verschil tussen de voorspelde en 
geobserveerde recidive bij jeugdigen 1,0 
procent. Daarvoor is het verschil nergens 
groter dan 0,6 procent. Bij de vol-
wassenen is de afwijking van de voor-
spelde recidive maximaal 0,4 procent. 
Een en ander betekent dat zowel het 
jeugd- als het volwassenmodel een vrij 
nauwkeurige schatting geeft van de 
invloed van bovenstaande criminogene 
factoren. Veranderingen in de populatie 
staan een goede vergelijking van de 
recidivecijfers in de weg, maar de ver-
schuivingen op belangrijke voorspellers 
als sekse, leeftijd, geboorteland, type delict en delictgeschiedenis kunnen adequaat worden geneutraliseerd. Op deze 
punten vindt in het algemeen een juiste correctie van de ruwe cijfers plaats.  
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Box 3: Registratie-effecten 
 

Politie- en justitiecijfers vormen zoals bekend geen goede afspiegeling van de werkelijke omvang van de criminaliteit. 
Veel delicten blijven onopgemerkt, worden niet aangegeven of niet opgelost. De recidive die in dit onderzoek wordt 
berekend, heeft alleen betrekking op de criminaliteit die onder de aandacht wordt gebracht van het Openbaar Mi-
nisterie (OM). Schommelingen in het recidiveniveau wijzen uit dat daders meer of minder crimineel actief zijn ge-
worden, maar kunnen evengoed het gevolg zijn van registratie-effecten. Indien er een wijziging optreedt in het aan-
deel van de criminaliteit dat bij het OM terecht komt, veranderen de cijfers immers ook.   
Een aantal factoren bepaalt welk deel van de criminaliteit onder aandacht komt van het OM. Deze factoren beïn-
vloeden de uitkomsten van dit onderzoek en bemoeilijken het zicht op de feitelijke ontwikkeling van de recidive. 
a) Aangiftebereidheid: hoe meer delicten door burgers bij de politie worden aangegeven, hoe hoger de geregistreerde 

criminaliteit en daarmee ook de geregistreerde recidive zal zijn. Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw schommelt 
de aangiftebereidheid tussen 33 en 36 procent. Ongeveer eenderde van alle ondervonden delicten wordt bij de 
politie aangemeld (Eggen & Van der Heide, 2005); 

b) Ophelderingspercentage: figuur 4 laat zien dat er een duidelijke relatie bestaat tussen het percentage van de 
aangegeven delicten dat de politie als opgelost beschouwt i.c. waarbij een verdachte bekend is en het aantal 
zaken dat uiteindelijk bij het Openbaar Ministerie (OM) wordt ingeschreven. De laatste jaren nemen de 
ophelderingspercentages toe en als gevolg daarvan vallen de recidivecijfers hoger uit. 

c) Gerichtheid op bekende daders: de recidivecijfers zouden ook toenemen indien politie en justitie zich bij de op-
sporing en vervolging van verdachten meer zou concentreren op personen die al eerder werden vervolgd. Lande-
lijk gezien is dit overigens niet of nauwelijks het geval. Het aandeel ingeschreven strafzaken dat op rekening komt 
van first offenders, is tussen 1997 en 2003 betrekkelijk stabiel. Het schommelt tussen 28 en 30 procent. 

 
Figuur 4: Ophelderingspercentage en ingeschreven rechtbankzaken 

Sommige factoren verhogen de 
recidivecijfers, andere hebben 
wellicht een dempend effect. 
Om zicht te krijgen op de wer-
kelijke ontwikkeling van de re-
cidive, moeten alle mogeijke 
registratie-effecten worden ge-
neutraliseerd. Dat kan door de 
ontwikkelingen op het gebied 
van de aangiftebereidheid en 
de opheldering van delicten  
als jaarreeksen op te nemen  
in het in box 2 beschreven 
voorspellingsmodel. Dit model 
maakt een schatting van de 
mate waarin verschillende fac-
toren bijdragen aan de hoogte 
van de recidive.  
 
 

 
Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving, 2005 

 
Een deel van de toename in de cijfers is wellicht een registratie-effect, een ander deel wordt mogelijk veroorzaakt 
door veranderingen in de samenstelling van de daderpopulatie (zie box 2). Het model schat beide delen, brengt hun 
bijdrage aan de ruwe cijfers in beeld en berekent zo welke ‘netto’-ontwikkeling de recidivecijfers te zien geven. 
Overigens bleek uit de analyses dat de fluctuaties in aangiftebereidheid geen significante bijdrage aan het recidive-
niveau deed. Ook de derde factor, de concentratie van opsporing en vervolging op bekende daders, blijft verder bui-
ten beschouwing. Het percentage zaken dat voor rekening komt van recidivisten blijkt — landelijk gezien — gedurende 
de onderzoeksperiode nauwelijks te variëren. Ook deze factor speelt dus geen rol van betekenis. De correctie voor 
registratie-effecten is de facto een correctie voor schommelingen in het ophelderingspercentage. De bijstelling van 
de cijfers is algemeen van aard. In de jaarreeksen van de ophelderingspercentages wordt geen onderscheid gemaakt 
naar type delict of regio. Er is geen uitsplitsing mogelijk voor volwassenen en voor jeugdigen. Ondanks deze 
beperkingen, geven de nieuwe cijfers een nauwkeuriger beeld van het landelijke recidiveniveau omdat de oorspron-
kelijke, ruwe cijfers zijn ontdaan van de invloed van de belangrijkste exogene factoren. 
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Figuur 5: Ruwe en gecorrigeerde percentages 2-jarige algemene recidive in zeven 
opeenvolgende daderpopulaties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* De afwijkingen tussen de recidivepercentages van 1997 geven de voorspelfouten weer. Deze bedragen enkele tienden van  
 procenten 

 
 

Gecorrigeerde recidivecijfers 
Recidivecijfers zoals in figuur 2 laten niet zien hoe 
effectief sancties zijn. Een laag percentage wil niet 
zeggen dat een straf succesvol is in het terugdrin-
gen van recidive. De recidivepercentages na een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zijn gedaald, 
maar dit betekent nog niet dat deze straf daders 
nu beter behoedt voor een terugval in de crimina-
liteit. Dit komt omdat de hoogte van de recidive 
ook verband houdt met achtergronden zoals de 
leeftijd van de daders, het delict dat zij pleegden 
en de omvang van hun strafrechtelijke verleden. 
Tabel 2 liet zien dat zich juist op deze kenmerken 
verschuivingen hebben voorgedaan. De resultaten 
van figuur 2 zouden hiervan een weerspiegeling 
kunnen zijn (zie verder box 2).  
Een andere factor die het zicht op de feitelijke 
ontwikkeling van de recidive vertroebelt, is het 
effect van de verhoogde opsporingscapaciteit. 
Doordat er nu meer delicten worden opgelost dan 
een paar jaar geleden, is de geregistreerde crimi-
naliteit gestegen en wordt er op het niveau van 
het OM ook meer recidive gemeten. Mogelijk is de 
stijging van de recidivecijfers onder jeugdige en 
volwassen daders dus een registratie-effect en is 
het niet zo dat zij meer vervolgcriminaliteit zijn 
gaan plegen (zie verder box 3).  
 
Door gebruik te maken van een statistisch model 
kan het gecombineerde effect van de verschuivin-
gen in de daderpopulatie en de verhoogde kwali-
teit van de opsporing worden gecorrigeerd. Figuur 
5 geeft hiervan het resultaat.  
De grafiek toont wat er gebeurt met de ruwe reci-
divepercentages in de opeenvolgende daderpo-
pulaties, indien men rekening houdt met: 

 onderlinge verschillen in sekse, leeftijd, ge-
boorteland, type delict en delictgeschiedenis; 
en daarenboven met,  

 ontwikkelingen in het ophelderingspercentage.  
We zien bij de volwassenen dat de eerste correctie 
tot gevolg heeft dat de percentages iets naar be-
neden worden bijgesteld. De populatie van vol-
wassen daders is in de jaren na 1997 kennelijk 
zwaarder geworden. Dat wil zeggen, steeds meer 
personen hadden op voorhand al een hoger reci-
diverisico en dat zien we dan ook in de ruwe per-
centages terug. In 2000 is de correctie op dit punt 
het grootste; dit was het jaar met het grootste 
aandeel veelplegers. 2000 was ook het jaar waarin 
het niveau van opheldering van misdrijven zich 
op een minimum bevond (zie figuur 4). De 
tweede correctie stelt het nieuwe recidivepercen-
tage in dat jaar daarom naar boven bij. Na 2000 
nam het ophelderingspercentage toe. In de laatste 
twee jaren van de onderzoeksperiode leidt deze 
correctie dan ook tot een neerwaarts effect.  
Bij de jeugdige daders pakken de correcties iets 
anders uit. Vanaf 2001 werden de sancties opge-
legd aan jeugdigen die in termen van predictoren 
als sekse, leeftijd, geboorteland, type delict en 
delictgeschiedenis op voorhand in het algemeen 
minder ‘recidivegevoelig’ waren dan in de jaren 
daarvoor. De eerste correctie stelt daarom de 
ruwe recidivepercentages naar boven bij. De cor-
rectie voor de verbeterde opsporing haalt daar 
vervolgens weer wat van af.  
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Tabel 3a: Gecorrigeerde percentages 2-jarige algemene recidive in zeven opeenvolgende 
populaties van volwassen daders; naar soort afdoening  

 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 abs. groei 1997-2003  

( in %) 
onvw. vrij ≤ 6 mnd 62,3 63,3 61,5 64,5 63,2 63,4 63,2 0,8 
onvw. vrij > 6 mnd 47,5 48,3 47,0 48,3 48,8 49,6 48,3 0,8 
taakstraf 33,0 33,4 32,2 36,0 37,2 34,9 33,5 0,4 
vw vrij 32,5 33,0 32,2 34,5 34,9 36,5 35,7 3,2 
geldstraf 19,7 19,9 20,2 20,7 21,4 22,3 22,3 2,6 
beleidssepot 24,7 24,2 24,5 25,6 25,9 26,2 27,1 2,4 
totaal volwassenen 26,2 26,5 26,4 27,8 28,2 28,5 28,1 1,9 

 
 
Tabel 3b: Gecorrigeerde percentages 2-jarige algemene recidive in zeven opeenvolgende 

populaties van jeugdige daders; naar soort afdoening  
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
abs. groei 1997-2003 

(in %) 

onvw. vrij  67,5 65,3 61,8 61,8 62,4 57,0 57,7 -9,8 
werkstraf 32,6 34,1 34,5 37,6 35,6 36,6 37,6 5,0 
leerstraf 39,5 37,4 35,9 39,4 38,2 38,8 41,9 2,4 
vw vrij 46,1 45,6 43,4 47,0 44,7 44,6 39,6 -6,5 
geldstraf 25,1 24,2 22,7 23,3 25,5 26,0 24,6 -0,5 
beleidssepot 32,5 32,4 35,3 31,6 30,5 35,6 37,3 4,8 
Totaal jeugd 33,6 33,9 34,4 35,1 35,1 36,5 37,9 4,3 

 
 

Tabel 3a geeft voor de volwassenen de gecorri-
geerde recidivepercentages uitgesplitst naar sanc-
tie. Tabel 3b doet hetzelfde voor de jeugdige da-
ders. De cijfers in beide tabellen kunnen worden 
geïnterpreteerd als de recidivepercentages bij 
gelijkblijvende populatiekenmerken en bij con-
stante opsporingskwaliteit. Ze geven aan welke 
resultaten zouden zijn behaald indien voor alle 
sanctiegroepen de gemiddelde ophelderingsper-
centages zouden hebben gegolden en er boven-
dien geen verschuivingen waren opgetreden op 
belangrijke grootheden als sekse, leeftijd, geboor-
teland, type delict en delictgeschiedenis.  
Bij de volwassen daders namen de ruwe recidive-
percentages na een onvoorwaardelijke vrijheids-
straf af (zie figuur 2). Na correctie heeft de daling 
echter plaatsgemaakt voor een lichte stijging. In-
dien men rekening houdt met verschillen tussen 
de personen die deze sanctie krijgen opgelegd, is 
er in de periode 1997-2003 dus sprake van een 
toename met 0,8 procent. De stijging van de reci-
dive onder volwassenen is het grootste na een 
voorwaardelijke vrijheidsstraf. Deze is in de on-
derzoeksperiode met 3,2 procent toegenomen. 
Daarna volgen de geldstraf en de beleidssepots. In 
de totale groep is het aandeel daders dat binnen 
twee jaar opnieuw met justitie in aanraking komt, 
uiteindelijk met bijna twee procent gestegen.  
Bij de jeugdigen komt de netto-groei uit op 4,3 
procent. De recidive onder jeugdigen is dus toe-
genomen, ook indien men corrigeert voor ver-
schuivingen in de populatie en rekening houdt 
met registratie-effecten als gevolg van de verbete-
ring van de opsporing. De daling van de recidive 
na een voorwaardelijke of een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf houdt desondanks stand. Het per-

centage jeugdigen dat na deze twee sancties te-
rugvalt en opnieuw wordt vervolgd, is in de peri-
ode 1997-2003 met respectievelijk 6,5 en 9,9 
procent afgenomen. Deze afname kan niet wor-
den toegeschreven aan registratie-effecten of aan 
veranderingen in sekse, leeftijd, geboorteland, 
type delict en delictgeschiedenis; kenmerken die 
sterk samenhangen met het vóórkomen van reci-
dive. Dit geldt evenmin voor de toename van de 
percentages na een werkstraf, een leerstraf of een 
beleidssepot. De verklaring voor de ontwikkeling 
in de recidivecijfers moet elders worden gezocht. 
 

Conclusies en discussie 
Dit onderzoek gaat in op het verdere verloop van 
de strafrechtelijke carrière van volwassen en jeug-
dige daders, vervolgd in de periode 1997-2003. 
Het heeft de volgende zaken aan het licht ge-
bracht: 

 de geregistreerde recidive onder volwassenen 
en jeugdigen is de laatste jaren toegenomen. 
Bij jeugdige daders is de stijging het grootste;  

 de toename van de recidive staat los van ver-
schuivingen in de daderpopulatie op een aan-
tal statische predictoren en lijkt evenmin het 
gevolg te zijn van registratie-effecten; 

 bij volwassenen is de stijging van de recidive-
percentages het grootste na oplegging van een 
voorwaardelijke vrijheidsstraf en het kleinste 
na een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf; 

 bij jeugdige daders is de recidive het sterkste 
toegenomen bij degenen die een werkstraf of 
een beleidssepot kregen opgelegd. De recidive 
na een (on)voorwaardelijke vrijheidsstraf is fors 
gedaald. 
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Tussen 1997 en 2003 is het percentage volwassen 
daders dat binnen twee jaar opnieuw met justitie 
in aanraking komt, gestegen van 26,2 naar 28,1 
procent. Het percentage jeugdige recidivisten 
steeg van 33,6 naar 37,9 procent. In absolute zin 
lijken de verschillen mee te vallen, een toename 
van 1,9 respectievelijk 4,3 procent wijst op het oog 
niet op grote verschuivingen. Relatief, dat wil zeg-
gen rekening houdend met het beginniveau in 
1997, bedraagt de stijging echter 7,5 respectieve-
lijk 12,9 procent en dat mag substantieel worden 
genoemd.  
Met dit onderzoek is voorts aannemelijk gemaakt 
dat er sprake is van reële groei. De recidivecijfers 
zijn niet gestegen omdat er meer delicten aange-
geven worden of worden opgelost, of omdat er nu 
meer aandacht uitgaat naar daders die al eerder 
in contact kwamen met politie en justitie. Eventu-
ele registratie-effecten werden zoveel mogelijk 
gecorrigeerd. De conclusie dat de terugval van 
vervolgde daders feitelijk is toegenomen, lijkt dus 
gerechtvaardigd.  
Hoe moet dit resultaat worden geïnterpreteerd? 
Een sluitende verklaring voor de ogenschijnlijke 
netto-stijging van het recidiveniveau is op basis 
van dit onderzoek niet te geven, maar er is wel 
iets te zeggen over de richting waarin men het 
moet zoeken. Er zijn grofweg drie mogelijkheden: 

 De Nederlandse bevolking is tussen 1997 en 
2003 meer crimineel geworden. Er is meer cri-
minaliteit en dus ook meer recidive. Dat niet 
alle recidivepercentages in gelijke mate zijn ge-
stegen, heeft te maken met een herverdeling 
van de sancties. Buiten de invloed van de in dit 
onderzoek gecontroleerde factoren om, krijgen 
‘lichtere’ daders tegenwoordig ‘zwaardere‘ 
sancties opgelegd, en andersom. Daarom stij-
gen de percentages bij de ene sanctie minder 
hard dan bij de andere en is er bij de vrijheids-
straffen voor jeugdigen zelfs een afname van 
de strafrechtelijke recidive te constateren; 

 Er hebben zich wijzigingen voorgedaan in de 
effectiviteit van de straffen die in Nederland 
worden opgelegd. De invulling van de sancties 
is veranderd, wat leidt tot meer en in sommige 
gevallen juist tot minder recidive. Het kan ook 
zijn dat soortgelijke sancties tegenwoordig 
worden toegepast op groepen daders die min-
der of juist meer gevoelig blijken te zijn voor 

de afschrikwekkende dan wel resocialiserende 
werking ervan. Anders gezegd: de effecten van 
de sancties zijn veranderd omdat zij nu bij 
andere daders worden ingezet. 

 De stijging is reëel, maar moet worden toe-
geschreven aan selectie-effecten waarvoor in 
dit onderzoek niet kon worden gecorrigeerd. 
Indien naast de rol van sekse, leeftijd, geboor-
teland, type delict en delictgeschiedenis bij-
voorbeeld een laag opleidingsniveau ook in-
dicatief zou zijn voor de kans op een nieuw 
justitiecontact, dan zou een algemene verla-
ging van het opleidingsniveau de hogere 
recidivecijfers kunnen verklaren. De dader-
bevolking is in dat geval niet intrinsiek meer 
crimineel geworden (zoals onder 1 wordt ver-
ondersteld), er zijn gewoonweg meer daders 
met een laag opleidingsniveau.  

Op grond van de gegevens die in dit onderzoek 
zijn verzameld, kan onmogelijk worden bepaald 
welke verklaringsmodel opgaat. Ze sluiten elkaar 
niet uit, wellicht zijn ze elk voor een deel juist. 
Het derde model lijkt het meeste voor de hand te 
liggen; de hypothese die het bevat kan in elk geval 
vrij eenvoudig worden onderzocht. Het is niet 
moeilijk om een aantal factoren te benoemen die 
— in theorie althans — samenhangen met de kans 
dat daders terugvallen, om vervolgens na te gaan 
of zij naast de predictoren die in dit onderzoek 
zijn gebruikt nog een extra bijdrage doen aan de 
voorspelling van het recidiveniveau. Zaken als 
(jeugd)werkloosheid, verslavingsproblemen en 
andere vormen van maatschappelijke desintegra-
tie zijn voorbeelden van zulke factoren. Op deze 
gebieden zijn — op deze schaal — geen individuele 
gegevens beschikbaar, maar daar wordt aan ge-
werkt. Het WODC ontwikkelt de Daderbank, 
waarin justitiële gegevens gekoppeld worden aan 
dynamische criminogene factoren. Intussen zijn 
op macroniveau allicht indicatoren te vinden die 
duidelijk maken welke globale ontwikkelingen 
zich in de loop van de onderzoeksperiode op deze 
terreinen hebben voorgedaan. Analoog aan de 
ophelderings-percentages kunnen deze indicato-
ren worden opgenomen in een statistisch model. 
Zo kan meer uitgebreid worden getoetst waaraan 
de globale toename van de strafrechtelijke reci-
dive kan worden toegeschreven. 
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Deze reeks omvat korte verslagen van onderzoek dat door of in opdracht van het WODC is verricht. Opname in de 
reeks betekent niet dat de inhoud het standpunt van de Minister van Justitie weergeeft.  
 
Alle rapporten van het WODC zijn gratis te downloaden van www.wodc.nl. Op deze site is vanaf oktober 2006 ook 
een tabellenboek verkrijgbaar met alle uitkomsten van het onderhavige onderzoek en van recidivemetingen onder 
ex-terbeschikkinggestelden, ex-gedetineerden en ex-pupillen van justitiële inrichtingen.  
 


