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Het WODC brengt met jaarlijkse metingen de recidive van belangrijke dadergroepen in kaart. In dit 
verslag wordt ingegaan op de strafrechtelijke recidive van de gedetineerden die in de periode 1996-2003 
werden ontslagen uit een penitentiaire inrichting voor volwassenen. Het onderzoek sluit aan op het 
rapport Door na de gevangenis waarin de ex-gedetineerden uit de jaren 1996-1999 werden gevolgd. De 
centrale vraag is of de recidivepercentages sindsdien zijn veranderd. Voor elk uitgangsjaar wordt na-
gegaan welk deel van de gedetineerdenpopulatie in de jaren na het vertrek uit de penitentiaire inrichting 
opnieuw met justitie in aanraking is gekomen.  

 
Box 1: Belangrijkste bevindingen 

  
 Het percentage ex-gedetineerden dat binnen twee jaar opnieuw voor een misdrijf werd vervolgd, schommelde in 

de periode 1996-2003 tussen 54 en 59 procent. 
 Na 2001 lijkt het percentage algemene recidive licht te zijn gedaald. Hetzelfde geldt voor de ‘ernstige’ recidive en 

de ‘zeer ernstige’ recidive.  
 De schommelingen in de terugval van de ex-gedetineerden worden beïnvloed door verschuivingen in de popula-

tie; zo nam het aandeel uitgestroomde vrouwen en first offenders toe en steeg de gemiddelde leeftijd van de ex-
gedetineerden.  

 Indien de cijfers worden gecorrigeerd voor verschuivingen in de verdeling van sekse, leeftijd, geboorteland, type 
delict en delictgeschiedenis, dan is er over de periode 1996-2003 sprake van een lichte stijging van de strafrechte-
lijke recidive. 

 
Methode van onderzoek 

Het onderzoek vond plaats in het kader van de 
WODC-Recidivemonitor. In dit project wordt ge-
bruik gemaakt van gegevens uit de onderzoek- en 
beleidsdatabase voor justitiële documentatie 
(OBJD), een geanonimiseerde versie van de wet-
telijke registratie van afdoeningen van strafzaken.1 
Het gebruik van de OBJD impliceert dat alleen de 
criminaliteit die onder de aandacht komt van het 
Openbaar Ministerie (OM), in kaart wordt ge-
bracht. Binnen de Recidivemonitor gelden vaste 
criteria voor het meten van de terugval. In dit 
verslag zijn de volgende omschrijvingen van 
kracht: 

 Algemene recidive: een nieuwe strafzaak naar 
aanleiding van enig misdrijf, niet afgedaan met 
een vrijspraak of een andere technische beslis-
sing; 

 Ernstige recidive: een nieuwe strafzaak met een 
geldige afdoening, naar aanleiding van een 
misdrijf met een maximale strafdreiging van 
vier jaar of meer; 

 Zeer ernstige recidive: een nieuwe strafzaak met 
een geldige afdoening, naar aanleiding van een 
misdrijf met een maximale strafdreiging van 
acht jaar of meer; 

                                                  
1 Voor een uitgebreide toelichting op de OBJD en werkwijze van 

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

Aan de hand van bovenstaande criteria wordt 
nagegaan of er sinds 1996 sprake is van een stij-
ging of daling van de strafrechtelijke recidive. In 
het rapport Door na de gevangenis bleek dat de 
verschuivingen tussen 1996 en 1999 niet erg groot 
waren. In dit verslag worden nog vier uitstroom-
jaren aan het onderzoek toegevoegd en gaan we 
na welke ontwikkelingen zich verder hebben 
voorgedaan.  
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Achtergronden van ex-gedetineerden 
Tabel 1 geeft een overzicht van de onderzoeks-
aantallen, plus enkele karakteristieken van de 
personen in de acht opeenvolgende cohorten van 
ex-gedetineerden.2 Als gevolg van de capaciteits-
uitbreidingen is het aantal uitgestroomde gedeti-
neerden in de onderzoeksperiode fors gestegen. 
Alleen in 1999 en 2002 vallen de uitstroomaantal-
len lager uit dan in het jaar daarvoor. In 1999 zijn 
vanwege technische problemen niet alle verblij-
ven in TULP-SI, het centrale beleidsinformatie-
systeem van de Dienst Justitiële Inrichtingen ge-
registreerd. De terugval in 2002 is een direct effect 
van het cellentekort. Om heenzendingen te voor-
komen, werd de executie van lopende vonnissen 
en gevallen van subsidiaire hechtenis in toene-
mende mate uitgesteld. Als gevolg hiervan steeg 
de gemiddelde detentieduur en stroomden er in 
2002 minder mensen uit.  
De gemiddelde leeftijd van de personen die wer-
den opgenomen in een penitentiaire inrichting 
neemt toe. Dat valt op te maken uit de waarden in 
de tabel. De groep 25 tot 30-jarigen nam in om-
vang af en het aandeel ex-gedetineerden van veer-
tig jaar en ouder is in de loop van de onderzoeks-
periode gestegen. Het percentage vrouwelijke ex-
gedetineerden is in 2003 scherp toegenomen. In 
dat jaar kwam het aandeel vrouwen voor het eerst 
uit boven tien procent. Dit komt enerzijds door de 
sterke afname van het aantal lopende vonnissen 
en personen in subsidiaire hechtenis; deze vor-
men van detentie betreffen vooral mannen. Daar-
naast zijn er, onder meer bij Schiphol, nieuwe 
detentiecentra in gebruik genomen bestemd voor 
drugskoeriers. Deze centra huisvesten relatief veel 
vrouwelijke gedetineerden.  
Het aandeel ex-gedetineerden dat in Nederland is 
geboren, daalt al geruime tijd en is inmiddels 
kleiner dan de helft. De laatste jaren komt de stij-
ging van het allochtone deel vooral voor rekening 
van de Antillianen/Arubanen, Somaliërs en van 
personen afkomstig uit andere niet-westerse lan-
den, zoals Irak en enkele Zuid-Amerikaanse lan-
den. Het aandeel ex-gedetineerden geboren in 
Suriname, Marokko, Turkije en (voormalig) Joe-
goslavië was in de onderzoeksperiode vrij stabiel. 
De komende jaren zal het percentage ex-gede-
tineerden geboren in Nederland vermoedelijk 
weer gaan stijgen, omdat het aandeel allochtone 
verdachten dat in het buitenland geboren is 
afneemt. 
Een andere opvallende verschuiving heeft betrek-
king op het strafrechtelijke verleden van de ex-
gedetineerden. Het percentage first offenders, 
personen die nooit eerder strafrechtelijk werden 
vervolgd, is in de loop van de onderzoeksperiode 
substantieel toegenomen. Het aandeel ‘veelple-

                                                  
2 Personen die uitstroomden vanuit vreemdelingenbewaring, 

strafrechtelijke vreemdelingen die aansluitend werden uitgezet en 
personen die de inrichting vanuit voorlopige hechtenis verlieten 
maar nog niet waren afgestraft, zijn niet meegenomen in het 
onderzoek. Personen kunnen slechts één keer in een 
uitstroomcohort voorkomen. Elk volgend verblijf in een 
penitentiaire inrichting wordt als een geval van recidive 
aangemerkt. 

gers’, personen die voorafgaand aan de detentie 
frequent met justitie in aanraking kwamen, is nog 
steeds erg groot maar nam in de laatste twee uit-
stroomcohorten vrij sterk af. Wellicht vertoont 
daarom ook het percentage vermogensdelicten 
een dalende tendens, want veelplegers plegen 
overwegend eenvoudige of gekwalificeerde dief-
stal. De proportie gedetineerden die werd gedeti-
neerd vanwege een geweldsdelict is wel toegeno-
men en ook het aandeel overtreders van de 
Opiumwet steeg fors. Bijna 20 procent van de ex-
gedetineerden uit 2003 werd veroordeeld voor een 
opiumwetdelict. De opening van detentiecentra 
voor ‘bolletjesslikkers’ heeft deze stijging veroor-
zaakt. 
De gemiddelde verblijfsduur in de penitentiaire 
inrichtingen nam in het algemeen toe. De laatste 
jaren heeft dit dus ook te maken met het op-
schorten van de executie van lopende vonnissen 
en subsidiaire hechtenis. Detenties tot één maand 
kwamen de laatste twee jaar van de onderzoeks-
periode duidelijk minder vaak voor. De middel-
lange detenties, verblijven van zes maanden tot 
één jaar, en detenties van drie tot zes maanden 
namen toe.  
De verschuivingen die de tabel laat zien zijn van 
belang, omdat de grootheden in de tabel samen-
hangen met de kans dat er in de jaren na het ont-
slag uit in de inrichting recidive plaatsvindt (zie 
verder box 2). Vrouwen en first offenders vallen 
bijvoorbeeld minder vaak terug dan mannen en 
veelplegers. Als deze twee groepen omvangrijker 
worden, zal men dat op een goed moment terug-
zien in de uitstroomresultaten. Meer in algemeen 
is het zo dat veranderingen in de samenstelling 
van de gedetineerdenpopulatie zullen leiden tot 
wijzigingen van het recidivebeeld. 
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Tabel 1: Enkele kenmerken van acht opeenvolgende uitstroomcohorten van ex-gedetineerden 
 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totaal 
  n=16.775 n=17.945 n=18.212 n=17.282 n=19.310 n=19.805 n=16.799 n=20.629 n=146.757 

Sekse           
Man  95,6 95,9 95,1 92,3 92,0 94,7 93,2 88,6 93,3 
Vrouw  4,4 4,1 4,9 7,7 8,0 5,3 6,8 11,4 6,7 
Leeftijd bij uitstroom          
tot 20 jaar  2,4 2,5 2,7 3,3 3,6 3,0 3,3 3,4 3,0 
20-24 jaar  18,1 17,5 17,0 16,7 16,9 17,3 18,8 18,1 17,5 
25-29 jaar  22,9 23,1 21,6 20,4 19,2 18,2 18,8 18,0 20,2 
30-39 jaar  36,0 35,7 36,0 36,1 36,2 36,9 35,6 35,2 36,0 
40-49 jaar  15,3 15,5 16,5 17,7 18,3 18,5 17,7 19,0 17,4 
50+  5,3 5,7 6,2 5,7 5,9 6,1 5,8 6,4 5,9 
Geboorteland          
Nederland  55,7 56,0 55,2 54,7 53,4 49,9 47,7 47,6 52,4 
Ned. Antillen en Aruba 5,4 6,0 6,4 6,4 7,2 7,8 8,8 11,1 7,5 
Suriname  10,7 10,7 10,1 9,9 9,2 9,4 8,8 8,5 9,6 
Marokko  8,2 7,8 7,5 7,0 7,3 7,8 8,1 7,3 7,6 
Turkije  3,5 3,5 3,6 3,6 3,1 3,2 3,3 3,1 3,4 
Somalië  0,2 0,4 0,7 0,8 0,9 1,2 0,8 0,8 0,7 
Joegoslavië  1,8 1,6 2,1 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 1,9 
Overig westers 6,8 6,4 6,5 6,7 7,5 8,1 8,9 8,2 7,4 
Overig niet-westers 7,7 7,7 8,0 8,9 9,3 10,6 11,9 11,5 9,5 
Strafrechtelijk verleden          
0 eerdere contacten 13,3 13,3 14,5 14,2 14,2 15,8 19,6 20,6 15,8 
1-2 eerdere contacten 13,2 13,8 14,0 14,0 13,8 13,1 13,2 13,4 13,6 
3-4 eerdere contacten 10,3 10,5 10,8 10,6 10,2 10,5 9,4 10,2 10,3 
5-10 eerdere contacten 21,8 21,5 20,9 21,6 21,1 20,4 19,2 19,1 20,7 
11-19 eerdere contacten 17,4 17,5 17,1 16,5 16,5 16,3 15,4 14,9 16,4 
20 of meer eerdere contacten 24,0 23,4 22,7 23,1 24,1 23,9 23,2 21,8 23,2 
Verblijfsduur          
tot 1maand  31,5 29,2 32,9 36,0 36,2 28,8 19,7 19,5 33,2 
2-3 maanden 22,5 24,0 22,7 23,9 24,0 24,3 25,1 25,4 23,5 
3-6 maanden 14,8 15,8 15,2 14,9 14,5 17,8 21,1 21,1 15,0 
6 maanden tot 1 jaar 18,2 18,8 18,4 15,9 15,8 17,7 22,0 21,9 17,4 
1 jaar of meer 13,0 12,2 10,9 9,3 9,5 11,3 12,1 12,1 10,9 
Type delict*           
verm. geen geweld 41,1 38,6 38,7 39,9 40,2 39,6 38,0 35,5 38,9 
verm. met geweld 11,0 10,3 9,8 9,0 9,3 9,7 11,1 10,2 10,0 
agressie  13,1 15,0 15,2 16,4 17,7 17,5 18,3 17,2 16,3 
zeden  2,9 3,2 2,9 2,7 2,6 2,5 2,9 2,5 2,8 
opiumwet  11,5 12,7 12,9 12,1 11,5 12,4 15,5 19,7 13,6 
overig  11,2 11,6 11,8 11,8 11,2 10,8 9,5 9,5 10,9 
verkeer  9,1 8,6 8,7 8,2 7,5 7,5 4,9 5,5 7,5 

* De informatie over het type delict is deels verkregen uit de OBJD, deels uit TULP-SI. Het percentage missende waarden bedraagt 9,6 procent.  



4 

 

Figuur 1:  Prevalentie van verschillende vormen van recidive binnen twee jaar na ontslag in 
acht opeenvolgende uitstroomcohorten van ex-gedetineerden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het algemene beeld  

Figuur 1 geeft de ontwikkeling van de algemene, 
ernstige en zeer ernstige recidive te zien. De 
figuur beperkt zich tot de prevalentie van de 2-
jarige recidive: het vóórkomen van nieuwe justi-
tiecontacten tot twee jaar na het vertrek uit de 
penitentiaire inrichting.3 De verschillende vormen 
van recidive vertonen globaal gesproken hetzelfde 
verloop: na een lichte daling in de eerste twee jaar 
van de onderzoeksperiode stijgen de recidive-
percentages in de jaren daarop. Vanaf 2001 doet 
zich echter een nieuwe afname voor. Bij de zeer 
ernstige recidive zet deze een jaar later in.  
Zeer ernstige recidive, de vorm van terugval 
waarbij het gaat om misdrijven als afpersing, 
doodslag en verkrachting, komt veel minder vaak 
voor dan de andere vormen van recidive. Iets 
meer dan tien procent van de ex-gedetineerden is 
binnen twee jaar na vertrek uit de penitentiaire 
inrichting veroordeeld voor een misdrijf met een 
maximale strafdreiging van acht jaar of meer. De 
percentages algemene recidive zijn veel hoger, 54 
tot 59 procent van de ex-gedetineerden uit de 
periode 1996-2003 werd binnen twee jaar op-
nieuw voor enig misdrijf vervolgd. Vaak ging het 
dan om een misdrijf met een strafdreiging van 
vier jaar of meer. De ernstige recidive fluctueert 
tussen 41 en 46 procent. De verhouding tussen de 
algemene en de ernstige recidive is opmerkelijk 
constant. De ernstige recidive maakt in alle on-
derzoeksjaren 76 tot 79 procent uit van de totale 
terugval. Dit betekent dat ruim driekwart van de 

                                                  
3 De recidivepercentages zijn vastgesteld met behulp van survival 

analyse. De gegevensverzameling van het onderzoek sloot op 1 juli 
2005. Dit betekent dat slechts een gedeelte van de ex-
gedetineerden uit 2003 (53%) twee jaar of langer geleden op vrije 
voeten was gesteld. Tot anderhalf jaar na het vertrek is de recidive 
vastgesteld op basis van alle observaties. 

recidivisten wordt vervolgd voor een delict met 
een strafdreiging van vier jaar of meer.4  
De schommelingen in het recidiveniveau zijn niet 
erg groot. Uiteindelijk komt bij de algemene en de 
ernstige recidive het 2-jarig percentage in 2003 
twee tot drie procent lager uit dan in 1996. Het 
lijkt er op dat de recidive onder ex-gedetineerden 
in de loop van de onderzoeksperiode is gedaald. 
Zeer ernstige recidive komt tegenwoordig ook 
minder vaak voor, maar op dit criterium bedraagt 
de afname tussen 1996 en 2003 slechts 0,3 pro-
cent. Deze vorm van recidive is kennelijk meer 
stabiel. 

                                                  
4 De percentages algemene en ernstige recidive over 1996 tot en 

met 1999 wijken licht af van de percentages vermeld in het rapport 
Door na de gevangenis. Dit komt omdat de onderzoeksgroepen 
iets groter zijn geworden; er zijn dit jaar meer ex-gedetineerden 
teruggevonden in de OBJD. Bij de zeer ernstige recidive doen zich 
grotere verschillen voor, deze valt nu 2 à 3 procent lager uit. Dit 
heeft te maken met het feit dat de OBJD bij gedeeltelijke vrijspraak 
inmiddels registreert van welke feiten een verdachte wordt 
vrijgesproken en op welke feiten een veroordeling volgt. De 
correctie van de cijfers die hieruit voortvloeit, treft hoofdzakelijk de 
zeer ernstige recidive.  
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Box 2: Verbanden met recidive 
 

Of een ex-gedetineerde in recidive vervalt, is natuurlijk van tal van factoren afhankelijk. De OBJD, het bronsysteem 
van de WODC-Recidivemonitor, bevat alleen strafrechtelijke informatie. Op basis van dit systeem kunnen geen uit-
spraken worden gedaan over de directe oorzaken en achtergronden van individuele gevallen van recidive. Wel kan 
op basis van de OBJD-gegevens worden nagegaan welke algemene kenmerken samenhangen met de kans dat ex-
gedetineerden recidiveren. De volgende persoons- en delictkenmerken kwamen daarbij als belangrijkste correlaten 
naar voren: 

 sekse: mannelijke ex-gedetineerden vertonen een hogere kans op recidive dan vrouwelijke ex-gedetineerden; 
 leeftijd: hoe jonger de ex-gedetineerde, hoe hoger het recidiverisico; 
 leeftijd bij eerste veroordeling: hoe jonger men was t.t.v. de eerste strafzaak, hoe hoger het risico; 
 geboorteland: bij ex-gedetineerden geboren in Nederland is de kans op recidive groter; 
 aantal eerdere veroordelingen: hoe groter het aantal eerdere strafzaken, hoe hoger de recidivekans 
 het type delict: het risico is het grootst na een vermogensdelict zonder gebruikmaking van geweld; 

Op basis van de gevonden verbanden kan met behulp van een statistisch model de recidive onder ex-gedetineerden 
worden voorspeld. Een dergelijk model stelt ons in staat te onderzoeken welk deel van de schommelingen in de 
recidive kan worden toegeschreven aan instroomverschillen tussen de acht cohorten. De recidivecijfers worden als 
het ware ontdaan van de invloed van bovenstaande factoren. Na de correctie geven de cijfers beter zicht op de netto-
ontwikkeling van de uitstroomresultaten van het Nederlandse gevangeniswezen.  
Het model dat in dit onderzoek gebruikt is, is een parametrisch Cox model (Royston, 2001). De parameters van het 
model werden gefit op de gegevens van één helft van de totale onderzoeksgroep, de kwaliteit van de voorspelling 
werd getest op de andere helft. Figuur 2 toont de resultaten van deze procedure. De figuur geeft de feitelijke en de 
voorspelde recidive van de ex-gedetineerden weer. Om het type delict ondanks de vele missende waarden op te kun-
nen nemen in het model werden de missende waarden van alle grootheden geimputeerd, dat wil zeggen: vervangen 
door geschatte waarden.*   
 
         Figuur 2: Voorspelde en geobserveerde recidive bij ex-gedetineerden 
We zien dat het model de feitelijke recidive 
onderschat. Het verschil is groter naarmate de 
observatieperiode langer is. Vanaf vijf jaar valt 
de voorspelde recidive meer dan drie procent 
lager uit dan de geobserveerde recidive. In het 
begin van de observatieperiode voorspelt het 
model echter goed. Twee jaar na vertrek uit de 
inrichting wijkt de voorspelde recidive slechts 
één procent af van de geobserveerde recidive. 
Dit betekent dat het model op dat tijdstip een 
nauwkeurige schatting doet van de invloed van 
bovenstaande factoren. Anders gezegd: er vindt 
twee jaar na ontslag op deze punten een juiste 
correctie van de recidivecijfers plaats. 

 
* Op basis van de hotdeck multiple imputation method (Rubin, 1978)  gestratificeerd op cohort en met 5 imputaties; de figuur toont de gemid-

delde predicties. 

 
Gecorrigeerde recidivecijfers 

De daling van de percentages in figuur 1 geeft niet 
aan dat de detentie in Nederland de laatste jaren 
effectiever is geworden. De hoogte van de recidive 
houdt wellicht verband met de invulling van de 
celstraf, maar is ook afhankelijk van andere fac-
toren, zoals de achtergrondkenmerken van de 
daders, hun voorgeschiedenis en de omstandig-
heden waarin zij na ontslag verkeren. Op de eer-
ste twee punten is de laatste jaren duidelijk het 
een en ander veranderd. De cijfers uit tabel 1 
laten dat zien welke verschuivingen zich in de 
opeenvolgende onderzoeksgroepen hebben voor-
gedaan. De resultaten die tot dusver zijn ge-
presenteerd zouden hier een weerspiegeling van 
kunnen zijn.5  

                                                  
5 Een andere factor die het zicht op de feitelijke ontwikkeling van de 

recidivecijfers vertroebelt, is het effect van de verhoogde 
opsporingscapaciteit. Sinds 2000 worden over het algemeen meer 
misdrijven opgelost (Eggen & Van der Heide, 2005). Via 
regressieanalyse is nagegaan of dit de recidivecijfers onder ex-
gedetineerden heeft beïnvloed. Dat bleek niet het geval. Het is dus 

Om na te kunnen gaan hoe de recidive zich los 
van de verschuivingen in de samenstelling van de 
gedetineerdenpopulatie heeft ontwikkeld, zijn de 
ruwe cijfers uit figuur 1 gecorrigeerd. Deze ana-
lyse geldt alleen de algemene recidive. De correc-
tie vond plaats met behulp van een Cox model, 
een speciale vorm van regressieanalyse (zie box 
2). Figuur 3 geeft naast de ruwe percentages ook 
de gecorrigeerde percentages van de acht uit-
stroomcohorten weer. De gecorrigeerde cijfers 
laten zien hoe hoog de recidive zou zijn geweest 
indien de ex-gedetineerden in termen van sekse, 
leeftijd, geboorteland, het type uitgangsdelict en 
hun delictgeschiedenis in alle uitstroomjaren de-
zelfde kenmerken zouden hebben gehad als de 
ex-gedetineerden uit 1996. Ze geven met andere 
woorden aan welke uitstroomresultaten het ge-
vangeniswezen zou hebben gekend, indien er zich 
op deze grootheden geen verschuivingen hadden 
voorgedaan.  
                                                                                 

onwaarschijnlijk dat er –bij deze groep in deze periode- sprake is 
van een noemenswaardig registratie-effect.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9

observatieperiode in jaren

pe
rc

en
ta

ge
 re

ci
di

vi
st

en

geobserveerd voorspeld



6 

Figuur 3: Ruwe en gecorrigeerde percentages algemene recidive binnen twee jaar na ontslag in 
acht opeenvolgende cohorten van ex-gedetineerden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De correctie op de genoemde achtergrond-ken-
merken heeft tot gevolg dat de recidivepercenta-
ges naar boven worden bijgesteld. Kennelijk 
stroomden er gedurende de onderzoeksperiode 
steeds meer personen uit die op voorhand al een 
lager recidiverisico hadden. Bij de bespreking van 
tabel 1 zagen we dat er onder de ex-gedetineerden 
steeds meer ouderen, vrouwen en first offenders 
te vinden zijn. De effecten daarvan zien we terug 
in figuur 3. Rekening houdend met de verande-
ringen in de gedetineerdenpopulatie valt de ge-
corrigeerde recidive elk jaar hoger uit. Op het eind 
van de onderzoeksperiode zijn de verschillen tus-
sen de ruwe en gecorrigeerde percentages het 
grootst. In 2002 en 2003 deed zich dan ook een 
aantal opmerkelijke verschuivingen voor. Het aan-
deel first offenders, vrouwen en overtreders van 
de Opiumwet onder de ex-gedetineerden nam in 
die jaren sterk toe. Indien men deze verande-
ringen in aanmerking neemt, is de afname in de 
recidive die eerder vanaf 2001 kon worden gecon-
stateerd, zo goed als verdwenen. 
Over de gehele onderzoeksperiode bezien, is er na 
correctie voor de gemeten instroomverschillen 
geen sprake meer van een daling van de recidive-
percentages. De gecorrigeerde cijfers geven aan 
dat de recidive onder ex-gedetineerden in de pe-
riode 1996-2003 in feite licht is toegenomen. Ge-
rekend over de periode 1996-2003 bedraagt de 
netto-stijging van de 2-jarige algemene recidive 
1,4 procent. Uit soortgelijk onderzoek bleek eer-
der al een groei van de recidive onder jeugdige en 
volwassen daders en onder ex-terbeschikking-
gestelden (Wartna & Tollenaar, 2006).6 Het ge-
vangeniswezen staat dus niet alleen. De terugval 
van justitiabelen is de laatste jaren over de gehele 
linie toegenomen.  

                                                  
6 De groei van de recidive onder ex-gedetineerden is iets sterker 

dan onder volwassen daders die tussen 1997 en 2003 een (deels) 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf kregen opgelegd. Deze 
groepen komen slechts gedeeltelijk overeen. Niet alle 
gedetineerden krijgen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf 
opgelegd. Dertig procent krijgt uiteindelijk een extramurale sanctie 
zoals een boete of een taakstraf. Zij bevonden zich in voorlopige 
hechtenis of werden subsidiair gehecht. 

Conclusies en discussie  
Met deze verlengde recidivemeting zijn de uit-
stroomresultaten van het gevangeniswezen over 
een periode van acht jaar in kaart gebracht. Van 
de personen die tussen 1996 en 2003 zijn uitge-
stroomd uit een penitentiaire inrichting voor vol-
wassenen is nagegaan welk percentage opnieuw 
met justitie in aanraking is gekomen. Uit het on-
derzoek blijkt onder meer het volgende:  

 het percentage ex-gedetineerden dat binnen 
twee jaar opnieuw voor een misdrijf werd ver-
volgd, schommelde in de periode 1996-2003 
tussen 54 en 59 procent; 

 na 2001 lijkt het percentage algemene recidive 
licht te zijn gedaald. Hetzelfde geldt voor de 
‘ernstige’ recidive en de ‘zeer ernstige’ recidive;  

 de schommelingen in de terugval van de ex-
gedetineerden worden beïnvloed door ver-
schuivingen in de populatie. Zo nam het aan-
deel uitgestroomde vrouwen en first offenders 
toe en steeg de gemiddelde leeftijd van de ex-
gedetineerden;  

 indien de cijfers worden gecorrigeerd voor 
verschuivingen in de verdeling van sekse, leef-
tijd, geboorteland, type delict en delictgeschie-
denis, is er sinds 1996 sprake van een lichte 
stijging van de strafrechtelijke recidive met 1,4 
procent. 

 
Hoe kan deze laatste uitkomst worden geïnter-
preteerd? De toename is niet groot, maar het gaat 
wel om een reële stijging. Zijn ex-gedetineerden in 
de onderzoeksperiode misschien crimineler ge-
worden, of is de effectiviteit van de detentie de 
laatste jaren afgenomen? Op deze vraag kan op 
basis van de in dit onderzoek verzamelde gege-
vens geen sluitend antwoord worden gegeven. 
Om een oordeel te vellen over de werking van de 
verschillende vormen van detentie, dient men te 
beschikken over details van de invulling van het 
verblijf. Vast staat wel dat verdachten van misdrij-
ven in Nederland steeds vaker worden ingesloten. 
Ook ‘lichtere’ gevallen komen nu in de penitenti-
aire inrichtingen terecht, met als gevolg dat de 
ruwe recidivepercentages zijn gedaald. Maar deze 
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afname is zoals we hebben gezien alleen optisch 
van aard. Indien de instroomverschillen tussen de 
acht cohorten van ex-gedetineerden worden ge-
corrigeerd, kan men constateren dat de terugval 
na de detentie in de jaren rond de eeuwwisseling 
feitelijk is toegenomen. Een ontwikkeling die ove-
rigens niet alleen het Nederlandse gevangeniswe-
zen treft. Ook onder ex-terbeschikkinggestelden 
en (jeugdige) daders in het algemeen was in deze 
periode sprake van een netto-stijging van de reci-
divepercentages.  
De hoge terugval van justitiabelen is al enige tijd 
een punt van zorg. Via het Veiligheidsprogramma 
wordt op verschillende fronten gewerkt aan de 
reductie van de recidive. In het kader van opera-
ties als Terugdringen recidive en Modernisering 
Sanctietoepassing zijn in 2003 en 2004 maatrege-

len afgekondigd om de terugval van gedetineer-
den te beperken en de effectiviteit van opgelegde 
straffen te verhogen. Misschien zien we in het 
laatste jaar van de onderzoeksperiode al de eerste 
revenuen hiervan terug, maar erg aannemelijk is 
dit niet. Het is namelijk nog te vroeg om de ef-
fecten van het ingezette beleid vast te stellen. 
Voordat de plannen zijn uitgemond in concrete, 
vastomlijnde interventies voor individuele justi-
tiabelen en voordat de uitkomsten daarvan in 
termen van recidive kunnen worden gemeten, zijn 
we jaren verder. De resultaten van dit onderzoek 
maken in feite duidelijk wat het vertrekpunt is. 
Het uitgangsniveau van de recidive onder ex-ge-
detineerden is vastgesteld. De komende jaren zal 
blijken of het kan worden verlaagd. 
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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 recidiveonderzoek onder jeugdige en volwassen daders en 
onder ex-terbeschikkinggestelden, ex-gedetineerden en ex-pupillen van justitiële inrichtingen.  

 

 


