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Samenvatting  

Nadat de recidiveprevalentie onder jeugdige daders en ex-JJI-pupillen (tezamen 

aangeduid als jeugdige justitiabelen) in Nederland gedurende een aantal jaren was 

gedaald bleek er vanaf cohort 2011 tot en met cohort 2015 een stijging zichtbaar. 

Jeugdige daders veroordeeld in 2015 en pupillen die in 2015 uitstroomden uit een 

Justitiële Jeugdinrichting (JJI) kwamen in de twee jaar daarna vaker opnieuw in 

aanraking dan jeugdige justitiabelen uit eerdere cohorten. Vervolgonderzoek heeft 

aangetoond dat deze stijging van de recidive zich in de jaren daarna niet heeft 

doorgezet. Dit heeft wel de vraag opgeroepen hoe de geconstateerde fluctuaties in 

recidive verklaard kunnen worden. Daarnaast blijkt uit nationaal en internationaal 

onderzoek dat de jeugdcriminaliteit daalt, maar vooral onder specifieke groepen 

jeugdigen. De vraag die dat oproept is in hoeverre ook de ontwikkeling van recidive 

onder Nederlandse jeugdigen ongelijk verdeeld is.  

 

Het doel van de onderhavige studie was om verklaringen te bieden voor de ontwikke-

lingen in de recidive van jeugdige justitiabelen in Nederland, alsmede om mogelijke 

verschillen in recidivetrends tussen groepen jeugdigen in kaart te brengen. Recidiveren 

(bepaalde groepen) jeugdige justitiabelen werkelijk meer dan voorheen? Of is de 

recidive gestegen omdat het aandeel jeugdige justitiabelen met een hoog recidiverisico 

toeneemt? En welke maatschappelijke trends zijn de meest waarschijnlijke veroor-

zakers van deze ontwikkelingen in recidive? Om hier meer inzicht in te geven, 

beschrijven en verklaren we in dit onderzoek trends in de recidive van jeugdige 

justitiabelen en verbinden we deze empirische uitkomsten met theorie en eerder 

onderzoek 

 

Als eerste beschrijven we de ontwikkelingen in recidiveprevalentie (óf jeugdigen 

recidiveren) en recidivefrequentie (hoe vaak jeugdigen recidiveren), uitgesplitst naar 

verschillende strafrechtelijke, sociaaleconomische, demografische en buurtkenmerken. 

Op deze manier kunnen we een beeld schetsen van de recidiveontwikkelingen en of er 

sprake is van groeiende ongelijkheid in recidive. De eerste onderzoeksvragen luiden 

als volgt: 

 

1 Hoe heeft de tweejarige recidiveprevalentie en -frequentie zich ontwikkeld tussen 

de cohorten 2008 en 2017 voor de complete groep jeugdige daders en voor 

verschillende groepen jeugdige daders uitgesplitst naar strafrechtelijke, demogra-

fische, sociaaleconomische en buurtkenmerken? 
 

2 Hoe heeft de tweejarige recidiveprevalentie en -frequentie zich ontwikkeld tussen 

de cohorten 2008 en 2017 voor de complete groep ex-JJI-pupillen en voor verschil-

lende groepen ex-JJI-pupillen uitgesplitst naar strafrechtelijke, demografische, 

sociaaleconomische en buurtkenmerken? 
 

Daarnaast beschrijven we hoe de samenstelling van de groepen jeugdige justitiabelen 

is veranderd in de periode van 2008 tot 2017 en in hoeverre deze verandering in 

groepssamenstelling de recidiveontwikkelingen kan verklaren. Hierbij kijken we 

opnieuw naar strafrechtelijke, sociaaleconomische, demografische en buurtkenmerken. 

Neemt het aandeel jeugdige justitiabelen met de aanwezigheid van risicofactoren voor 
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recidive (zoals schooluitval of eerdere delicten) toe, dan kan dit een stijging van de 

recidive verklaren. Door de invloed van deze factoren vervolgens gezamenlijk te 

toetsen, gaan we na of veranderingen in de groepssamenstelling de trends in recidive 

kunnen verklaren. Daarnaast gaan we na wat de factoren zijn die, wanneer rekening is 

gehouden met alle andere achtergrondkenmerken, het risico (hazard) op recidive voor 

jeugdige justitiabelen vergroten. Ook gaan we na welke kenmerken door de jaren heen 

sterkere risicofactoren voor recidive zijn geworden. De derde set onderzoeksvragen 

luidt als volgt: 

 

3a Hoe is de samenstelling van de groep jeugdige daders en ex-JJI-pupillen tussen 

de cohorten 2008 en 2017 veranderd wat betreft strafrechtelijke, demografische, 

sociaaleconomische en buurtkenmerken, en in hoeverre kan dit de ontwikkelingen 

in het recidiverisico verklaren? 

 

3b Welke strafrechtelijke, demografische, sociaaleconomische en buurtkenmerken 

hangen samen met een hoger recidiverisico onder jeugdige daders en ex-JJI-

pupillen, en in hoeverre is de invloed van deze kenmerken veranderd in de 

periode van 2008 tot 2017? 

Theorie 

Er zijn vier maatschappelijke trends die een belangrijke rol spelen in het onderzoek 

naar de daling van de (jeugd)criminaliteit. Mogelijk spelen deze ontwikkelingen ook 

een rol in de verklaring van ontwikkelingen in recidive.  

 

Door toegenomen beveiliging wordt criminaliteit minder eenvoudig en minder aantrek-

kelijk (Farrell et al., 2015). Vooral hogere inkomensgroepen en mensen in duurdere 

buurten profiteren van de mogelijkheden om zich beter te beveiligen. Omdat mensen 

vooral dicht bij huis delicten plegen (Bernasco & Nieuwbeerta, 2005), is de verwach-

ting dat vooral de recidive in buurten met een hoge woningwaarde en onder hogere 

inkomenshuishoudens zal dalen.  

 

Door toegenomen digitalisering hangen jeugdigen meer achter de computer en minder 

op straat waardoor zij minder (offline) delinquent gedrag vertonen (Weerman, 2017). 

Vooral jeugdigen die thuis de ruimte hebben, zullen hierdoor minder op straat hangen. 

Dit zullen met name jeugdigen in hoge inkomenshuishoudens, in buurten met hoge 

huizenprijzen en in minder stedelijke buurten zijn. Daarom is de verwachting dat de 

recidive met name daalt onder deze groepen jeugdigen. 

 

Door de afnemende tolerantie voor risicogedrag zullen jeugdige justitiabelen naar 

verwachting sterker last hebben van een negatief label (Eisner, 2014) waardoor zij 

worden afgesneden van conventionele kansen (Sampson & Laub, 1993) en dus meer 

zullen recidiveren (Bäckman et al., 2014). Dit zal nog sterker gelden voor justitiabelen 

met een migratieachtergrond of een lage sociaaleconomische status (Augustyn et al., 

2019; Pager, 2003; Pesta, 2018) en voor justitiabelen met eerdere delicten.  

 

Ten slotte is er de laatste jaren meer sprake van gericht politiewerk gericht op 

frequente daders of buurten met veel criminaliteit (Ferwerda, 2019). Hierdoor zal naar 

verwachting de pakkans, en dus de kans op recidive toenemen voor justitiabelen met 

eerdere delicten en justitiabelen in buurten met veel criminaliteit.  
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Methoden 

In dit onderzoek wordt de recidive beschreven van jeugdige daders en ex-JJI-pupillen 

voor de cohorten 2008 tot en met 2017. Jeugdige daders zijn personen met een straf-

zaak naar aanleiding van een misdrijf met een geldige afdoening (geen vrijspraak), 

afgedaan volgens het jeugdstrafrecht in de jaren 2008 tot en met 2017. Ex-JJI-

pupillen zijn in 2008 tot en met 2017 uitgestroomd uit een JJI. Het gaat om dezelfde 

onderzoekspopulaties en dezelfde cohorten als in het rapport ‘recidive onder justitia-

belen in Nederland’ (Verweij et al., 2021).  

 

We bepalen de recidive van deze twee onderzoeksgroepen op basis van de Onder-

zoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD). Dit betekent dat alleen 

delicten die onder de aandacht komen van het Openbaar Ministerie (OM) in kaart 

worden gebracht. Als recidive tellen mee alle delicten die leiden tot een veroordeling 

door de rechter of een afdoening door het OM. We gebruiken de versie van de OBJD 

van juli 2020, alle delicten die zijn gepleegd (en geregistreerd) voor juli 2020 tellen 

dus mee bij het bepalen van de recidive. De OBJD wordt ook gebruikt om de straf-

rechtelijke voorgeschiedenis van de jeugdige justitiabelen te bepalen. Daarnaast 

gebruiken we data uit het stelsel van statistische bestanden (SSB) van het CBS om  

de demografische, sociaaleconomische en buurtkenmerken van de justitiabelen te 

bepalen.  

 

We bepalen de tweejarige recidiveprevalentie, dit is het aandeel jeugdige justitiabelen 

dat binnen twee jaar recidiveert. Ook bepalen we de recidivefrequentie door jeugdige 

justitiabelen twee jaar te volgen en over die periode het aantal nieuwe strafzaken per 

recidivist per jaar in vrijheid te bepalen. Ten slotte bepalen we het risico (hazard) dat 

iemand recidiveert. Daarbij volgen we alle jeugdige justitiabelen tot juli 2020 of tot het 

moment daarvoor dat zij voor het eerst recidiveren. Hoe sneller na het begin van de 

recidivemeting iemand recidiveert hoe groter het risico (hazard) op recidive. 

Belangrijkste resultaten 

We vatten de belangrijkste resultaten samen door iedere onderzoeksvraag kort te 

beantwoorden. Ter beantwoording van onderzoeksvragen 1 en 2 zijn de ontwik-

kelingen in recidiveprevalentie en -frequentie van de volledige groep jeugdige 

justitiabelen (jeugdige daders en ex-JJI-pupillen) beschreven. Vervolgens zijn de 

recidivetrends beschreven voor subgroepen naar demografische, strafrechtelijke, 

sociaaleconomische en buurtkenmerken.  

Stijging recidiveprevalentie en recidivefrequentie zet niet door 

Tussen cohort 2012 en cohort 2015 steeg de recidiveprevalentie en –frequentie voor 

de totale groepen jeugdige daders en ex-JJI-pupillen. Dit onderzoek laat zien dat deze 

stijging niet doorzet. In cohort 2016 en cohort 2017 is de recidiveprevalentie en de 

recidivefrequentie voor zowel jeugdige daders als ex-JJI-pupillen lager dan in cohort 

2015.  

Ongelijke ontwikkeling in recidiveprevalentie en -frequentie 

Voor een aantal subgroepen verschillen de trends in recidiveprevalentie en -frequentie. 

De recidiveprevalentie en -frequentie van jeugdigen in instellingen, jeugdigen met 

eerdere justitiecontacten, jeugdigen in lage inkomenshuishoudens en jeugdigen in 

buurten met veel criminaliteit was al hoog en neemt relatief sterk toe. De verschillen 
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in recidiveprevalentie en -frequentie tussen jeugdigen nemen hierdoor toe. Dit is een 

aanwijzing dat niet alleen jeugdcriminaliteit (Boot & Kessels, 2021; Goudriaan & 

Kessels, 2016), maar ook recidive zich ongelijk ontwikkelt, waarbij geprivilegieerde 

groepen een gunstiger ontwikkeling doormaken. 

 

Behalve een toename van de verschillen tussen subgroepen over tijd, zien we ook 

subgroepen waar de verschillen in recidiveprevalentie en -frequentie juist kleiner 

worden. De recidiveprevalentie en -frequentie van met name jeugdigen zonder 

migratieachtergrond stijgt, waardoor de verschillen in recidiveprevalentie en  

-frequentie tussen jeugdigen met en zonder migratieachtergrond kleiner worden.  

Ook stijgt de recidiveprevalentie en -frequentie met name in de minst stedelijke 

buurten en in buurten met de hoogste woningwaardes waardoor de verschillen  

tussen deze buurten in recidive afnemen. 

 
Ter beantwoording van onderzoeksvraag 3a beschrijven we de veranderingen in  

de samenstelling van de groepen jeugdige daders en ex-JJI-pupillen en gaan we na  

of deze verandering in de groepssamenstelling de ontwikkelingen in het recidiverisico 

kan verklaren.  

Samenstelling groep jeugdige justitiabelen wordt zwaarder  

Tussen 2008 en 2017 is het aantal jeugdige justitiabelen sterk afgenomen; steeds 

minder jongeren worden veroordeeld of komen in een JJI. De groep die nog wel in 

aanraking komt met justitie heeft vaker eerdere delicten en is vaker veroordeeld voor 

gewelds- of zedendelicten of vermogensdelicten met geweld. De toename van het 

aandeel justitiabelen met eerdere delicten kan deels verklaard worden door de 

invoering van het adolescentenstrafrecht. Hierdoor worden jongvolwassenen tot  

23 jaar vaker vervolgd volgens het jeugdstrafrecht en komen zij vaker terecht in een 

JJI. Juist de recidive van jongvolwassenen veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht is 

hoog (Verweij & Tollenaar, 2020). Mede door de invoering van het adolescentenstraf-

recht is de groep jeugdige justitiabelen ouder geworden. Daarnaast wonen justitia-

belen in latere cohorten minder vaak bij twee ouders, hebben zij vaker een laag 

huishoudensinkomen, daalt het aandeel vrouwen en stijgt het aandeel jeugdige daders 

met een migratieachtergrond. Omdat vrouwen, jeugdigen zonder eerdere delicten, 

jeugdigen zonder migratieachtergrond, en jeugdigen die bij twee ouders en in 

huishoudens met een hoger inkomen wonen minder recidiveren leiden deze trends 

ertoe dat de groep jeugdige justitiabelen zwaarder is geworden qua recidiverisico. 

Zwaardere samenstelling verklaart toename recidiverisico niet 

Onder jeugdige daders is het recidiverisico over de cohorten 2010 tot en met 2017 iets 

toegenomen. Dit betekent dat in latere cohorten het risico op recidive hoger is dan in 

eerdere cohorten. De invoering van het adolescentenstrafrecht kan deze stijging van 

het recidiverisico niet verklaren. Ook wanneer alleen minderjarige jeugdige daders 

worden bekeken, is het recidiverisico significant toegenomen. Onder zowel jeugdige 

daders als ex-JJI-pupillen is het recidiverisico toegenomen tussen cohort 2011 en 

2015. De toename van het recidiverisico kan slechts voor een deel worden verklaard 

door een verandering in de groepssamenstelling. Ook wanneer rekening wordt 

gehouden met alle achtergrondkenmerken is het recidiverisico nog steeds significant 

toegenomen. De (tijdelijke) stijging van het recidiverisico kan dus (geheel) niet 

worden verklaard doordat de groep jeugdige justitiabelen zwaarder is geworden wat 

betreft de kenmerken die we in dit onderzoek meegenomen hebben. 
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Ter beantwoording van onderzoeksvraag 3b wordt beschreven welke kenmerken van 

jeugdige justitiabelen samenhangen met het recidiverisico en in hoeverre de invloed 

van deze kenmerken in de loop van de tijd is veranderd.  

Verschillen tussen subgroepen in recidive in lijn met verwachtingen 

Ten eerste zien we verschillen naar demografische en sociaaleconomische kenmerken 

in lijn met eerder onderzoek (Hill et al., 2021; Loeber et al., 2005; Servaas et al., 

2021). Vrouwen, jeugdigen die bij twee ouders wonen en jeugdigen met weinig  

broers of zussen hebben een kleiner risico op recidive. Jeugdigen in instellingen of  

met tienermoeders hebben juist een groter risico op recidive. Ook jeugdigen die niet 

actief zijn in school of werk, jeugdigen uit huishoudens met een laag inkomen en 

jeugdigen met een migratieachtergrond hebben een groter risico op recidive. 
 

Ook zien we dat de verschillen in recidive naar strafrechtelijke kenmerken overeen 

komen met theorie en eerder onderzoek (Farrell, Laycock & Tilley, 2015; Hill, Tollenaar 

& Weijters, 2021; Paternoster & Brame, 1997). Jeugdigen met eerdere delicten, 

vermogensdelicten, en zij die die op jongere leeftijd voor het eerst met justitie in 

contact komen, hebben een groter risico op recidive.  

 

In lijn met de verwachtingen op basis van de theorie en eerdere onderzoek (Ahonen, 

Loeber & Pardini, 2015; Beerthuizen, Van Leijsen & Van der Laan, 2019; Loeber et al., 

2005) hebben jeugdige justitiabelen het hoogste recidiverisico wanneer zij in sterk 

stedelijke buurten en buurten met hoge criminaliteitscijfers wonen. Wanneer rekening 

wordt gehouden met alle verschillen in achtergrondkenmerken, blijkt het wonen in 

buurten met de hoogste woningwaardes, tegen de verwachtingen in (Jolliffe et al., 

2016) niet samen te hangen met een lager recidiverisico. Een lage woningwaarde blijkt 

dus geen risicofactor voor recidive.  

 

De belangrijkste risicofactoren voor recidive zijn man zijn, eerdere delicten hebben en 

een eerste justitiecontact op jonge leeftijd. Vrouwen, first offenders en mensen die pas 

op latere leeftijd aan hun criminele carrière beginnen hebben een veel lager recidive-

risico. Dat blijkt niet alleen uit dit onderzoek, ook veel eerder onderzoek, niet alleen 

onder jeugdigen maar ook onder andere justitiabelen, vindt hogere recidivecijfers voor 

juist deze groepen. 

Ongelijke ontwikkeling in recidiverisico 

Het hebben van eerdere justitiecontacten en het wonen in een buurt met hoge 

criminaliteitscijfers is in latere cohorten een sterkere risicofactor voor recidive dan  

in eerdere cohorten. Het toch al hoge recidiverisico van deze groepen is dus verder 

toegenomen. Een mogelijke verklaring voor deze toegenomen verschillen is actiever 

en gerichter politiewerk, of focused policing: toegenomen aandacht voor frequente 

daders, criminele jeugdgroepen en buurten met veel criminaliteit (Ferwerda, 2019; 

Rokven, Beerthuizen & Van der Laan, 2016; Van Burik et al., 2013). Hierdoor hebben 

mogelijk vooral jeugdigen met eerdere delicten en uit buurten met veel criminaliteit 

een grotere kans om opnieuw met justitie in contact te komen, waardoor deze 

kenmerken in latere cohorten sterkere risicofactoren voor recidive zijn. Daarnaast is  

de stijging van de recidive onder jeugdige justitiabelen met eerdere delicten in lijn  

met de verwachtingen op basis van labeling theorie (Bäckman et al., 2014). Door de 

afnemende tolerantie voor risicogedrag en de daling van het aandeel jeugdigen dat in 

aanraking komt met justitie hebben jeugdigen die wél in aanraking komen met justitie, 

en dan met name jeugdigen met eerdere delicten, meer last van een negatief label of 
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stigma, waardoor zij worden afgesneden van conventionele kansen en de kans  

op recidive groter wordt.  

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

De onderhavige studie biedt een aantal aanknopingspunten voor toekomstig 

onderzoek. Naast de demografische, strafrechtelijke, sociaaleconomische en 

buurtkenmerken opgenomen in dit onderzoek zijn er meer kenmerken die 

samenhangen met de recidive van jeugdigen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

persoonlijkheidsproblemen, delinquente vrienden of lidmaatschap van een jeugd- 

bende. Door gebruik te maken van databronnen zoals het Landelijk Instrumentarium 

Jeugdstrafrechtketen (LIJ) waarin dergelijke problematiek van jeugdige justitiabelen 

wordt geregistreerd, kan in toekomstig onderzoek een completer beeld worden 

gegeven van de risico- en beschermende factoren voor recidive van jeugdige 

justitiabelen.  

 

Ten tweede kunnen alternatieve onderzoeksmethoden zoals experimenteel en 

kwalitatief onderzoek worden gebruikt om meer inzicht te geven in hoe en waarom 

risicofactoren samenhangen met recidive. Ter illustratie: quasi-experimenteel 

onderzoek waarbij jeugdigen die extra hulp krijgen bij het vinden van een baan of 

opleiding vergeleken worden met jeugdigen die alleen de standaard begeleiding, 

krijgen kan inzicht geven of er een causaal effect is van werk of school op recidive. 

Kwalitatief onderzoek waarbij professionals vertellen over welke risico- en 

beschermende factoren op welke manier een rol spelen in het leven van jeugdige 

justitiabelen of waarin jeugdigen zelf vertellen over hun leven en hun beweegredenen 

kan helpen om inzicht te geven in hoe en waarom factoren het risico op recidive 

vergroten.  

 

Ten slotte kunnen uitkomstmaten anders dan recidive gebruikt worden om jeugdcrimi-

naliteit op de langere termijn te onderzoeken en te duiden. Ook de leeftijd waarop 

crimineel gedrag start of stopt, de frequentie waarmee het zich voordoet en de 

afwisseling tussen typen delicten zijn kenmerken die criminele carrières van jeugdigen 

typeren. Zo kan worden onderzocht welke achtergrondkenmerken of welke justitiële 

interventies samenhangen met desistance – het proces van het beëindigen van een 

criminele carrière – en daarmee een stap op het rechte pad. 

Beleidsaanbevelingen 

Op basis van de resultaten van deze studie kunnen eveneens enkele beleids-

aanbevelingen worden gedaan, met name gericht op (preventieve) maatregelen  

voor jeugdigen uit hoogrisicogroepen: jeugdigen met demografische, strafrechtelijke  

of sociaaleconomische kenmerken die het risico op recidive verhogen. Zo blijkt onder 

andere dat het recidiverisico hoog is onder voortijdig schoolverlaters en jeugdigen die 

niet op school zitten school en/of werken. Algemene maatregelen die voorkomen dat 

jeugdigen zonder diploma school verlaten of specifieke maatregelen die ervoor zorgen 

dat ex-JJI-pupillen na uitstroom direct aan een opleiding, stage of baan kunnen 

beginnen, of die jeugdige justitiabelen helpen om passend werk te vinden en te 

behouden, helpen mogelijk om recidive te voorkomen. Maatregelen die het mogelijk 
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maken en stimuleren dat ook jongeren met een (lang) strafblad een opleiding, stage  

of baan kunnen vinden, helpen mogelijk te voorkomen dat het verschil tussen first 

offenders en recidivisten de komende jaren verder toeneemt. Ook is het recidiverisico 

hoog bij jeugdigen met tienermoeders, uit eenoudergezinnen en arme gezinnen. 

Generieke maatregelen die met name eenoudergezinnen en tienermoeders onder-

steuning bieden bij de opvoeding van hun kinderen, of maatregelen die voorkomen dat 

kinderen opgroeien in armoede, kunnen daarom helpen om criminaliteit en recidive te 

voorkomen. Daarnaast zijn er effectief bewezen interventies specifiek gericht op gezin-

nen van jeugdige justitiabelen, waarin zowel de jeugdige justitiabele als de ouders 

hulp krijgen om probleemgedrag aan te pakken die recidive kunnen verminderen. 

  

Hoewel niet op alle risicofactoren te sturen is (de belangrijkste risicofactoren voor 

recidive zijn delictverleden en geslacht), is ook kennis over deze kenmerken van 

belang. Justitiële interventies, hulpverlening en nazorg kunnen specifiek worden 

gericht op, of intensiever worden aangeboden aan, jeugdige justitiabelen met een 

hoog recidiverisico. Juist interventies gericht op personen met een hoog recidiverisico 

lijken effectief om recidive te voorkomen (Bonta & Andrews, 2007). Door extra tijd vrij 

te maken voor hulp aan jongeren met een hoog recidiverisico kan waarschijnlijk meer 

recidive worden voorkomen dan wanneer alle justitiabelen dezelfde interventies en 

hulp wordt aangeboden. 

Tot slot 

Het doel van deze studie was om verklaringen te bieden voor de ontwikkelingen in  

de recidive van jeugdige justitiabelen in Nederland, alsmede inzicht te geven in 

mogelijke verschillen tussen groepen jeugdigen. Dit onderzoek laat zien dat de 

populatie jeugdige justitiabelen verandert, maar dat deze verandering in de groeps-

samenstelling de ontwikkelingen in recidive maar deels kan verklaren. Dit onderzoek 

laat verder voor het eerst zien dat er grote verschillen in recidive zijn tussen groepen 

met verschillende sociaaleconomische, demografische en strafrechtelijke achtergrond-

kenmerken. Deze verschillen zijn in lijn met eerder onderzoek naar criminaliteit, maar 

werden voor recidive nog niet eerder onderzocht. Beter inzicht in risicofactoren voor 

recidive kan helpen om interventies effectiever en gerichter in te zetten. Ten slotte 

vinden we ongelijke ontwikkelingen in het recidiverisico. Door de jaren heen is het 

hebben van eerdere delicten een sterkere risicofactor voor recidive geworden waardoor 

de verschillen in recidiverisico tussen first offenders en jeugdige daders met eerdere 

delicten zijn toegenomen. Maatregelen die ervoor zorgen dat ook deze jeugdigen 

kansen krijgen, voorkomen mogelijk dat de recidiveongelijkheid de komende jaren 

verder toeneemt. 
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