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1 Inleiding 

StatRec is een instrument dat met gegevens vastgelegd in de justitiële documen-

tatie, een inschatting maakt van het recidiverisico van een verdachte van een mis-

drijf. StatRec staat voor ‘statisch recidiverisico’. De schaal gebruikt enkele demo-

grafische kenmerken en gegevens over het strafrechtelijk verleden van een persoon 

en geeft zo een voorspelling van de toekomst: het schat de kans dat de verdachte in 

de periode van vier jaar volgend op de uitgangszaak opnieuw met justitie in aan-

raking zal komen. De voorspelling is gebaseerd op de sekse, leeftijd en het geboor-

teland van de verdachte, het type delict waarvan hij of zij verdacht wordt en een 

aantal kenmerken van zijn of haar strafrechtelijke carrière, waaronder het aantal 

eerdere justitiecontacten en de leeftijd waarop het eerste justitiecontact plaatsvond.  

 

Wartna, Tollenaar en Bogaerts (2009) bespreken de metrische eigenschappen van 

StatRec. Volgens gangbare normen kan de predictieve validiteit van de schaal als 

‘hoog’ worden bestempeld. Met een AUC-waarde van 0,79 doet StatRec het beter 

dan menig ander risicotaxatieinstrument dat in gebruik is op het terrein van de 

strafrechttoepassing. De auteurs geven aan dat de factoren die zijn opgenomen  

in het predictiemodel geen verklaring vormen voor het al dan niet voorkomen van 

recidive in de periode volgend op het justitiecontact. De verbanden waarvan het 

model gebruikmaakt zijn niet oorzakelijk van aard; het gaat slechts om correlaties. 

Samen doen deze factoren evenwel de best mogelijke voorspelling van de kans dat 

strafrechtelijke recidive optreedt.  

 

De StatRec-schaal wordt sinds 2006 ingezet bij het advieswerk van de drie reclasse-

ringsinstellingen. Als de rechter overweegt welke sanctie hij moet opleggen, voorziet 

de reclassering hem van de nodige informatie. De schaal vormt het eerste onderdeel 

van de zogeheten QuickScan (De Ruiter & De Jong, 2006), een instrument dat wordt 

gebruikt om – zoals de naam al doet vermoeden – een eerste indruk te krijgen van 

de omstandigheden waarin een verdachte zich bevindt. Afname van de QuickScan 

kan ertoe leiden dat men overgaat tot een meer uitgebreide screening van de ver-

dachte. Dat gebeurt dan meestal met behulp van de RISc (Vinke, Vogelvang, Erfte-

meijer, Veltkam & Bruggeman, 2004).  

 

De QuickScan bestaat naast de StatRec-schaal en net als de RISc, uit een aantal 

leefgebieden die door de werker successievelijk worden nagelopen. Ook wordt een 

eerste inschatting gedaan van het zelfinzicht van de cliënt en van zijn of haar be-

reidheid om mee te werken aan eventuele begeleiding of behandeling. Het verschil 

met de RISc zit hem in het aantal leefgebieden. Dat is bij de QuickScan kleiner. De 

afnametijd is veel korter: volgens de ontwerpers behoeft afname van de QuickScan 

niet meer dan 30 minuten kosten. 

 

Met de StatRec als onderdeel van de QuickScan maken de medewerkers van de 

reclasseringsinstellingen op grond van een handvol administratieve gegevens een 

eerste, ruwe inschatting van het recidiverisico. Verdachten worden op basis van 

bovengenoemde kenmerken verdeeld in 3 categorieën: ‘laag, ‘matig’ of ‘hoog’ 

recidiverisico en de reclasseringswerkers gaan met hun eigen onderzoek na of die 

indeling klopt. Samen met het professionele oordeel ten aanzien van de individuele 

omstandigheden en de houding van de verdachte, leidt de taxatie tot een advies 

aan de rechter: bij een laag recidiverisico is een kale sanctie of werkstraf geïndi-
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ceerd, bij een matig of hoog recidiverisico wordt besloten om nader, meer uitgebreid 

onderzoek te doen (De Ruiter & De Jong, 2006).  

 

Juridische bezwaren1 

Het model dat ten grondslag ligt aan StatRec is gebaseerd op gegevens opgenomen 

in de Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD), een versleu-

telde versie van het wettelijke registratiesysteem van de afdoening van strafzaken. 

Het feit dat geboorteland is opgenomen in het model voor risicotaxatie stuit voor de 

reclasseringsinstellingen op bezwaren. Bedrijfsjuristen van 3RO en het ministerie 

van Veiligheid en Justitie voeren aan dat registratie van geboorteland in strijd is  

met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Geboorteland is via herkomst 

verbonden met het begrip ‘ras’ en is daarmee een bijzonder persoonsgegeven. Ver-

werking van bijzondere persoonsgegevens is alleen in uitzonderingssituaties toe-

gestaan en daarvan is hier in hun lezing geen sprake. Bovendien werkt het gebruik 

van dit gegeven mogelijke discriminatie in de hand. Bepaalde verdachten zouden 

immers een ‘zwaarder’ advies kunnen krijgen – en daardoor uiteindelijk een zwaar-

dere sanctie – vanwege een niet-verwijtbaar kenmerk: de grond waarop zij geboren 

zijn.  

Omwille van deze bezwaren heeft de directie van 3RO het WODC gevraagd te bezien 

of het mogelijk is om een predictie te doen van het (statische) recidiverisico zonder 

medeneming van het kenmerk ‘geboorteland’. Het WODC heeft dit verzoek pas na 

de nodige aarzelingen opgenomen. De makers van de StatRec-schaal zijn van 

mening dat het best mogelijke model ten grondslag moet liggen aan de voorspel- 

ling van het recidiverisico. In de rug gesteund door juristen van Duthler Associates, 

een raadgevend bureau gespecialiseerd in privacyvraagstukken op ICT-terrein, 

geven zij aan dat de Wbp verwerking van het geboorteland toestaat als dat ‘nood-

zakelijk’ is voor de goede uitvoering van de taak van de informatiehouder.  

Dat lijkt hier het geval te zijn. Het is juist de taak van het instrument en van de 

reclassering om het recidiverisico zo goed mogelijk te voorspellen. Een afname van 

StatRec levert een groepsscore op. Deze geeft de beste benadering van de recidive-

kans in de verzameling van verdachten met dezelfde groepskenmerken als de be-

trokken verdachte. Niet-toelaatbare discriminatie op grond van de opgenomen 

groepskenmerken, waaronder dus geboorteland, wordt bij afname van de QuickScan 

voorkomen doordat tegelijk ook dynamische factoren (zoals het hebben van werk, 

een relatie, middelengebruik et cetera) in de analyse worden betrokken. De reclas-

seringswerker kan op grond van zijn professioneel oordeel – na de schouw van de 

individuele leefomstandigheden van de verdachte – afwijken van de groepsscore  

die de afname van de StatRec-schaal heeft opgeleverd. Zo wordt recht gedaan aan 

individuele omstandigheden.  

Op dit punt zou men kunnen bemerken dat als de reclassering afgaat op de profes-

sionele beoordeling van de dynamische factoren en individuele leefomstandigheden 

van de verdachte, het scoren van het geboorteland niet ‘noodzakelijk’ zou zijn en 

deze factor dus evengoed buiten het model kan worden gehouden. Maar dat is vol-

gens de onderzoekers een misvatting. In vier groepen buitenland-geborenen, te 

weten de voormalige Nederlandse Antillen, Marokko, Suriname en Turkije, zijn de 

recidivepercentages hoger dan onder verdachten geboren in Nederland (Wartna, 

Tollenaar & Blom, 2005). Zolang dat zo is en geboorteland kennelijk samenhangt 

met verschillen in recidive, leidt opname van dit kenmerk tot een betere voorspel-

ling. De vraag of verwerking van het geboorteland ‘noodzakelijk’ is voor de goede 

uitvoering van de taak van de reclassering, is in de ogen van de WODC-onderzoe-

kers een empirische kwestie. Ze is beantwoord als duidelijk is gemaakt dat opname 

                                                
1 De weergave in deze paragraaf is geënt op interne documenten, van 3RO en WODC.  
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van dit veld de predictie nauwkeuriger maakt. En om na te gaan of dat nog steeds 

het geval is, is het WODC uiteindelijk ingegaan op het verzoek van 3RO. 

 

Directe en indirecte discriminatie 

Er speelt nog een ander punt. Àls het zo is dat het geboorteland ertoe doet, dan is 

het nog de vraag of weglating van dit kenmerk het probleem dat men signaleert zou 

oplossen. Want indien men zou besluiten geboorteland uit het predictiemodel te 

weren, wordt het verband dat dit kenmerk met recidive heeft, overgenomen in het 

verband dat de overgebleven factoren met de uitkomstvariabele onderhouden. 

Langs deze weg zou men – paradoxaal genoeg – dus juist niet–toelaatbare discri-

minatie in de hand werken. Ter illustratie: bij weglating van geboorteland wordt  

het verband tussen sekse en de kans op recidive sterker. Dit komt omdat er onder 

verdachten van buitenlandse komaf relatief weinig vrouwen voorkomen. Weglating 

van geboorteland uit het model leidt dus tot overschatting van de kansen op reci-

dive onder mannen, hetgeen tot gevolg zou kunnen hebben dat een groot deel van 

hen onevenredig zware sancties te verduren krijgen.  

Het verschijnsel zojuist beschreven staat in de datamining bekend als ‘indirecte 

discriminatie’. Datamining is een relatief nieuw vakgebied waarop men in grote, be-

staande gegevensbestanden op zoek gaat naar statistische verbanden met als doel 

profielen op te stellen of beslisregels af te leiden. Een voorbeeld van datamining is 

een verzekeringsmaatschappij die laat onderzoeken wat de achtergronden zijn van 

de personen die claims hebben ingediend, om zo differentiatie aan te kunnen bren-

gen in de hoogte van de verzekeringspremies. De zorg om discriminatie te voor-

komen leeft ook op dit vakgebied. Bij het vinden van beslisregels in databases 

kunnen evengoed ongewenste effecten optreden.  

Hajian, Domingo-Ferrer en Martínez-Ballesté (2011) en Sing en Sane (2014) onder-

scheiden twee vormen van discriminatie: direct en indirect. Van directe discriminatie 

(ook wel systematische discriminatie genaamd) is sprake als een beslisregel, bij-

voorbeeld een criterium dat de hoogte van premie bepaalt, direct is afgeleid van  

een gevoelig kenmerk zoals religie, herkomst of ras: ‘allochtonen betalen een 

hogere premie’. Van indirecte discriminatie is sprake indien een beslisregel afhangt 

van kenmerken die sterk samenhangen met het gevoelige kenmerk. Bijvoorbeeld,  

er wordt een hogere premie doorgerekend aan personen uit postcodegebieden waar 

veel mensen van buitenlandse afkomst wonen.  

Volgens de genoemde auteurs zijn er bij het toepassen van datamining-technieken 

drie strategieën om beide vormen van discriminatie tegen te gaan: 

1 Pre-processing. De data waarop de onderzoeker werkt worden aangepast, zodat 

er geen discriminerende beslisregels meer uit kunnen komen. Deze strategie kan 

nuttig zijn als de data openbaar moeten worden gemaakt. 

2 In-processing. Bij het schatten van de kansen op een bepaalde gebeurtenis wordt 

in het model-algoritme als eis gesteld dat er op gevoelige velden geen discrimi-

nerende beslisregels uit mogen komen. Men kan met deze optie dus geen stan-

daardschattingsprocedures inzetten. 

3 Post-processing. Bij deze strategie worden niet de data of het algoritme aange-

past, maar wordt het uiteindelijke model gemodificeerd zodanig dat de beslis-

regels die het model oplevert niet discriminerend zijn. 

Voor een verdere uitwerking van de issues die spelen rond (het voorkomen van) 

discriminatie bij datamining, zie ook Custers et al. (2012). 

 

Modelspecificatie vs. modeltoepassing  

Terug naar de discussie over opname van geboorteland in StatRec. Er lijkt sprake  

te zijn van een patstelling, zowel in juridische als in praktische zin. Juristen zijn het 

niet met elkaar eens als het gaat om de vraag of dit gegeven in deze context valt 
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onder de ontsnappingsclausule opgenomen in de wet: staat de Wbp verwerking  

van dit gegeven nu wel of niet in de weg? Is het meenemen van geboorteland 

‘noodzakelijk’ voor de goede uitoefening van de taak van de reclassering, als blijkt 

dat de taxatie van het recidiverisico nauwkeuriger is als dit veld wordt meegeno-

men? Het blijft onduidelijk. Maar ook in praktische zin is er een probleem: weg- 

lating van geboorteland leidt niet tot het gewenste doel. Als het uit het predictie-

model wordt genomen, dan mag het natuurlijk niet zo zijn dat de discriminatie  

die men denkt te bestrijden langs een andere weg en misschien zelfs heviger tot 

uitdrukking komt. Indirecte discriminatie is ook discriminatie en moet evengoed 

worden voorkomen.  

Schmidt en Witte (1988) bieden een uitweg uit deze lastige discussie waarin ethi-

sche, juridische en statistische argumenten strijden om voorrang. In hun standaard-

werk over het gebruik van survivalmodellen voor de predictie van recidive, stellen 

zij een strategie voor die wellicht tot een voor alle partijen aanvaardbaar compromis 

kan leiden. De auteurs geven aan dat in het gebruik van informatie ten behoeve van 

voorspellingen twee stadia te onderscheiden zijn: een nomothetische en een idio-

grafische. In de eerste stap wordt op basis van een grote set van microdata een 

algemeen model geschat waarin de verbanden tussen de beschikbare kenmerken  

en de te voorspellen uitkomst vast komen te staan. In de tweede stap wordt het 

model samen met specifieke informatie over een bepaald persoon gebruikt om een 

voorspelling te doen over dat individu. Schmidt en Witte voeren aan dat ethische 

bezwaren zich in voorkomende gevallen richten op de tweede stap en stellen voor 

de gewraakte informatie bij die stap achterwege te laten.  

Om indirecte discriminatie tegen te gaan, betogen zij, is het wel noodzakelijk om de 

gewraakte informatie bij de éérste stap, bij het fitten van het model, mee te nemen. 

Alleen dan wordt immers het verband tussen de andere predictoren en de uitkomst 

op hun werkelijke waarde geschat en kan worden voorkomen dat het verband tus-

sen de omstreden variabele en de uitkomst langs een omweg alsnog van invloed 

kan zijn op de beslissingen die op de predictie worden gebaseerd. Controversiële 

variabelen die samenhangen met de uitkomst – de Amerikanen Schmidt en Witte 

gebruiken ‘ras’ als het voor de hand liggende voorbeeld – moeten dus wél betrokken 

worden bij de modelspecificatie, maar kunnen bij de individuele predictie of beslis-

sing, dus bij de toepassing van het model in individuele situaties, achterwege wor-

den gelaten. Dat gebeurt in hun analyse door de betreffende coëfficiënten in de 

toepassing van de regressievergelijking simpelweg op nul te zetten.  

De strategie die Schmidt en Witte jaren geleden al voorstelden, komt neer op wat 

tegenwoordig in de datamining een vorm van post-processing zou worden genoemd. 

Om discriminatie te voorkomen, dat wil zeggen om het vraagstuk van niet-toelaat-

bare discriminatie te omzeilen, neemt men geboorteland wel op in het model maar 

niet in de schaal die daarvan het product is. In de praktijk van de afname van 

StatRec betekent dit dat de reclasseringsmedewerkers het veld niet behoeven in te 

vullen en ook (of zelfs) dat de reclassering dit veld niet behoeft bij te houden.  

Zaak is wel na te gaan wat de ‘kosten’ zullen zijn van het niet-gebruiken van infor-

matie die er in statistische zin wel toe doet. Schmidt en Witte wijzen er op dat het 

weglaten van relevante maar controversiële gegevens bij de individuele predicties 

gepaard kan gaan met een verlies van nauwkeurigheid van de gemaakte voor-

spellingen. In hun eigen gegevens blijkt dit overigens nauwelijks het geval te zijn 

(Schmidt & Witte, 1988, p. 145). Maar ook dat is een empirische vraag. Hoe groot 

het verlies is, kan per casus worden vastgesteld met een vergelijkende analyse. Het 

is dan vervolgens aan de eigenaar van het probleem, in dit geval 3RO, om te bepa-

len of de kosten van het weglaten van de omstreden informatie acceptabel zijn. 
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1.1 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Met dit onderzoek zal conform het voorstel van Schmidt en Witte worden nagegaan 

hoezeer de predictieve validiteit van de StatRec-schaal wordt aangetast indien ge-

boorteland niet langer wordt meegenomen in de toepassing van het onderliggende 

model. Het gegeven blijft zoals aangekondigd wel aanwezig in het model, opdat  

de (statistische) invloed van de andere modelfactoren zo zuiver mogelijk wordt ge-

schat. Bij het maken van de individuele predicties wordt het echter niet gebruikt.  
 

Naast de rol van geboorteland willen we in dit onderzoek ook nagaan wat de invloed 

is van de opname van ‘herkomst’ in het voorspellingsmodel. We realiseren ons dat 

dit veld evengoed controversieel is, misschien nog wel meer dan geboorteland, 

maar omdat geboorteland in de loop der jaren steeds minder onderscheidend is ge-

worden – het aandeel van de justitiabelen dat in het buitenland geboren is neemt 

steeds verder af, is het van belang na te gaan of herkomst wellicht de rol van ge-

boorteland zou kunnen overnemen als het gaat om het doen van voorspellingen. 

Gegevens over de herkomst van de verdachten – meer specifiek het geboorteland 

van de ouders en/of grootouders – zijn niet opgenomen in de justitiële documen-

tatie. Sinds kort is het is echter denkbaar dat deze gegevens aan de OBJD worden 

toegevoegd. De OBJD is het bronbestand van de WODC-Recidivemonitor. Het be-

stand vormt de basis voor de voorspellingsmodellen die binnen de Recidivemonitor 

worden gebruikt en dus ook voor het model dat ten grondslag ligt aan StatRec.  
 

Het verzoek van 3RO om te kijken naar de rol van geboorteland vormde voor het 

WODC aanleiding om het model van de StatRec-schaal te actualiseren en tegelijk te 

bezien of de herkomst van de verdachten in statistische zin op termijn wellicht van 

nog groter belang zou kunnen zijn dan geboorteland. Meer in het algemeen willen 

we weten welk model getalsmatig de beste voorspelling geeft. Daarnaast is het doel 

vast te stellen hoe groot het verlies is aan predictieve validiteit indien gegevens over 

geboorteland en/of herkomst bij het toepassen van de modellen bij individuele 

risicotaxaties omwille van juridische, of zo men wil morele afwegingen achterwege 

zouden worden gelaten. Concreet luiden de onderzoeksvragen daarmee als volgt: 

1 Wat is momenteel vanuit statistische overwegingen bezien het optimale StatRec-

model? 

2 In hoeverre neemt de voorspelkracht van de schaal af als geboorteland niet wordt 

opgenomen in individuele voorspellingen van het recidiverisico? 

3 In hoeverre neemt de voorspelkracht van de StatRec-schaal toe indien de her-

komst van de verdachten aan het onderliggende model zou worden toegevoegd? 

 

De oorspronkelijk StatRec-schaal is gebaseerd op een model dat werd gefit op data 

van daders veroordeeld in 1999 (Wartna, Tollenaar & Bogaerts, 2009). Het werd dus 

tijd om de schaal te herijken en van nieuwe coëfficiënten te voorzien. Om een ant-

woord te vinden op de eerste onderzoeksvraag zijn in dit onderzoek data gebruikt 

uit 2009. Als voorheen, werd het model gefit op de ene helft van de onderzoeks-

populatie en gevalideerd op de andere.  
 

De tweede onderzoeksvraag zal worden beantwoord door middel van een vergelij-

kende analyse. Aan de hand van een aantal in deze context gangbare criteria zal de 

kwaliteit van de individuele voorspellingen met en zonder geboorteland onderling 

worden vergeleken. Om de besluitvorming omtrent het weglaten van geboorteland 

te vergemakkelijken zal het verschil tussen beide berekeningswijzen ook worden 

uitgedrukt in de mate waarin verdachten in een andere categorie van het recidive-

risico (‘hoog’, ‘matig’ of ‘laag’) terechtkomen indien er geen gebruik meer wordt 
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gemaakt van het gegeven geboorteland. De verschuivingen tussen de categorieën 

maken allicht nog het best duidelijk welke ‘kosten’ er voor de reclassering zijn ver-

bonden aan het bewust veronachtzamen van dit stukje informatie. Elke verschuiving 

wijst op een ‘classificatiefout’ en elke fout kan leiden tot een verkeerd advies met 

betrekking tot de sanctieoplegging. Het is dus belangrijk dat het aantal verschuivin-

gen beperkt blijft.  
 

De derde onderzoeksvraag is weer louter methodologisch van aard. Met geijkte 

technieken zullen we nagaan of het model dat ten grondslag ligt aan de (vernieuw-

de) StatRec-schaal, kan worden verbeterd door naast geboorteland gegevens over 

de herkomst van de verdachten mee te nemen in het model. We toetsen dit aan de 

hand van een dataset die is gebruikt in eerder onderzoek. Het gaat om personen 

(verdachten/daders) die in 2009 uitstroomden uit een penitentiaire inrichting voor 

volwassenen (Wartna et al., 2014). Van deze personen is de herkomst (of ‘etnici-

teit’), verkregen uit het Sociaal Statistisch Bestand van het CBS, gekoppeld aan de 

justitiële documentatie uit de OBJD. Dit stelt ons in staat om voor deze groep na te 

gaan of herkomst van toegevoegde waarde is in de voorspelling van de latere kans 

op recidive. Mocht dat het geval zijn, dan zou het kunnen dat het WODC het onder-

liggende model op termijn bijstelt. Aan de praktijk van de reclasseringsmedewerkers 

verandert niets. Of het nu gaat om geboorteland of herkomst, 3RO kan op grond 

van haar eigen kostenafwegingen in beide gevallen beslissen om bij de individuele 

toepassing van de StatRec-schaal het veld achterwege te laten. 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de gebruikte data en de methoden van 

onderzoek. Dit hoofdstuk is vrij technisch van aard en kan door leken worden 

overgeslagen. In hoofdstuk 3 worden de resultaten besproken. Hoofdstuk 4 bevat 

de conclusies en de discussie. 
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2 Methode 

We beschrijven de data die voor dit onderzoek zijn gebruikt en lichten toe welke 

criteria we aanleggen voor de beoordeling van de kwaliteit van de voorspellingen. In 

paragraaf 2.3 ten slotte, gaan we in op de wijze waarop de onderliggende modellen 

van StatRec tot stand zijn gekomen en hoe zij zijn gevalideerd. 

2.1 Gebruikte gegevens en samples 

Voor dit rapport zijn de volgende gegevensbronnen gebruikt: 

1 OBJD (Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie). Uit deze bron, 

een gepseudonimiseerde versie van het Justitieel Documentatiesysteem (JDS), 

komen enkele persoonskenmerken (sekse, leeftijd en geboorteland) en alle crimi-

nele-carrièregegevens. De database is bedoeld is voor wetenschappelijk onder-

zoek. Het systeem bevat de complete justitiële geschiedenis van personen die in 

Nederland zijn vervolgd wegens een misdrijf of een zware overtreding, inclusief 

de zaken die in hoger beroep werden afgehandeld. Om de ruwe data te prepa-

reren voor het onderzoek zijn zij bewerkt volgens de richtlijnen van de Recidive-

monitor (Wartna, Blom & Tollenaar, 2011). 

2 Het TenUitvoerleggingprogramma Gevangeniswezen (TULP/GW). Dit is het regis-

tratiesysteem van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). TULP/GW bevat infor-

matie over insluitingen in penitentiaire inrichtingen voor volwassenen. In dit 

systeem wordt bijgehouden welke episodes een persoon heeft doorgebracht in 

een inrichting, inclusief het deel in de politiecel of in voorlopige hechtenis. 

3 SSB (Sociaal Statistisch Bestand, CBS). Dit is een gegevensbestand over alle 

inwonenden van Nederland. Uit deze bron komen gegevens over herkomst 

(etniciteit), banen, uitkeringen, inkomen en huishoudens-samenstelling. In dit 

onderzoek werden alleen de gegevens over ‘herkomst’ gebruikt. De specifieke 

herkomst van een persoon is bepaald volgens de definitie van het CBS, dat wil 

zeggen aan de hand van het geboorteland van (één van) de ouders. Als de vader 

of moeder is geboren in Marokko, is de herkomst van de persoon Marokkaans.  

 

StatRec is een risicotaxatie-instrument voor volwassen justitiabelen. De analyses in 

dit rapport beperken zich tot de volgende twee selecties van daders: 

1 Alle meerderjarige verdachten met een strafzaak wegens een misdrijf afgedaan 

in 2009 (OBJD). Ntot=160.193 

2 Alle ex-gedetineerden uitgestroomd in 2009, die konden worden gekoppeld aan 

het SSB. Ntot=26.728 

 

Dataset 1 wordt gebruikt om het nieuwe standaardmodel van StatRec te schatten 

(onderzoeksvraag 1) en het verlies aan voorspelkracht te meten indien geboorteland 

uit de individuele predicties wordt gehouden (onderzoeksvraag 2). Met selectie 2 

wordt de eventuele meerwaarde van het kenmerk ‘herkomst’ vastgesteld (onder-

zoeksvraag 3). 

 

Criteria voor predictieve validiteit 

De predictieve validiteit of voorspelkracht van een instrument kan op verschillende 

manieren worden gemeten. Er zijn diverse criteria beschikbaar. De keuze hangt af 

van het specifieke gebruik of doel van het predictie-instrument, zoals classificatie, 

http://www.wodc.nl/onderzoek/cijfers-en-prognoses/Recidive-monitor/onderzoeksmethode/
http://www.wodc.nl/onderzoek/cijfers-en-prognoses/Recidive-monitor/onderzoeksmethode/
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rangordening of het maken van een goede inschatting van de recidivekans (Ver-

gouwe, 2003). In dit onderzoek gebruiken we de volgende zes criteria. 

1 Accuracy (ACC). De Accuracy is het percentage personen dat juist werd geclassi-

ficeerd als een (niet-)recidivist, oftewel de som van het aandeel juist positieven 

en het aandeel juist negatieven gedeeld door het totale aantal observaties. Deze 

maat vereist een afkappunt op de risicoscore. In dit rapport wordt de statistiek 

geëvalueerd op 0,5 en op de base rate (d.i. de prevalentie van recidive in de 

betreffende groep). De Accuracy is een maat voor klinische bruikbaarheid. Ze 

geeft aan hoe goed de risicoscore gebruikt kan worden om recidivisten van niet-

recidivisten te onderscheiden. 

2 Area Under the ROC Curve (AUC). De AUC (Hanley & McNeil, 1982) is een breed 

toegepaste maat voor discriminerend vermogen. Deze statistiek heeft twee inter-

pretaties (Flach, Hernández-Orall & Ferri 2011). Enerzijds geeft deze statistiek 

aan wat de proportie is van alle mogelijk positieve-negatieve paren die door de 

risicoscore correct werden gesorteerd. Anderzijds kan hij ook geïnterpreteerd 

worden als de verwachte true positive rate (in ons geval het percentage juist 

geclassificeerde recidivisten, ook wel sensitiviteit genoemd) gemiddeld over alle 

waarden van de false positive rate (het percentage onterecht als recidivist ge-

classificeerde non-recidivisten) over alle mogelijke afkappunten. 

3 H-Statistiek (Hand, 2009). De H-statistic is een verbetering van de AUC, als het 

gaat om de tweede interpretatie van die maat. Hand (2009) ontdekte dat de AUC 

in dat geval incoherent is. Hij bewees dat het de relatieve ernst van vals positie-

ven en vals negatieven voor verschillende modellen verschillend behandelt. De H-

statistiek laat de onderzoeker de verdeling van relatieve ernst vastzetten, zodat 

het onafhankelijk is van het type model. De maat is later verbeterd in Hand & 

Anagnostopoulis (2013). Wij gebruiken de laatste versie. De H-statistiek wordt 

gebruikt als een maat van sensitiviteit over alle waarden van specificiteit van de 

risicoscore. 

4 Root mean squared error (RMSE). Dit is een bekende maat van afwijking van 

voorspelde en werkelijke waarden in lineaire regressie. Hij is ook toepasbaar op 

een binaire uitkomstmaat. Het is een negatieve maat; de waarde moet laag zijn. 

Ze is als volgt gedefinieerd: 

 

√∑
(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

 

5 CAL (calibratiefout). Dit is de gemiddelde voorspelfout. Deze wordt soms de be-

trouwbaarheid van de risicoscore genoemd. Ze wordt berekend door het gemid-

delde te nemen tussen een voortschrijdend gemiddelde van de voorspelde kans 

en de corresponderende proportie recidivisten. Voor het voortschrijdende gemid-

delde wordt een window van honderd observaties gebruikt. Ook deze maat geeft 

een tekort aan; als de waarde van deze statistiek laag is betekent dit dat de 

risicoscore goed kan worden gebruikt om categorieën in de risicoscore aan te 

brengen (zoals laag/matig/hoog). 

6 ACC SENS=SPEC (ACC2). Dit is de Accuracy van een instrument als de sensitivi-

teit gelijk is aan de specificiteit (zie Tollenaar & Van der Heijden, 2013). Dit is  

een kwaliteitsmaat die geheel los staat van variatie in de calibratiefout van risico-

scores en van een specifiek gekozen afkappunt. Het geeft de Accuracy onder de 

assumptie dat het voorkomen van vals positieven even zwaar weegt als het voor-

komen van vals negatieven. 
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2.2 Modellering en validatie 

Om tot een nieuw model voor StatRec te komen (onderzoeksvraag 1), is de vol-

gende procedure toegepast. De schatting van de gewichten van de indicatoren  

van StatRec vindt plaats door gebruik te maken van logistische regressie (zie voor 

eerdere toepassingen op StatRec: Wartna, Tollenaar & Bogaerts, 2009 en Tollenaar 

& Van der Heijden, 2013). Deze techniek gaat ervan uit dat de logit van de kans 

lineair gerelateerd is aan de achtergrondkenmerken als in: 

 

log𝑒 (
𝑝

1−𝑝
) = 𝑋1𝛽1 + 𝑋2𝛽2 +⋯𝑋𝑘𝛽𝑘. 

 

Non-lineaire effecten zullen worden afgevangen door bij continue variabelen visueel 

de relatie met de uitkomstmaat te inspecteren en vervolgens gegeneraliseerde 

additieve modellen te gebruiken (GAM; Hastie & Tibshirani, 1990). Deze modellen 

fitten in plaats van een lineair effect een functie op de covariaat die een bepaalde 

mate van ‘gladheid’ (smoothness) heeft. Voor een logistische regressie geldt dan: 

 

log𝑒 (
𝑝

1−𝑝
) = 𝑓1(𝑋1) + 𝑓2(𝑋2) + ⋯𝑓𝑘𝑋𝑘. 

 

Per continue covariaat X is er eventueel een bijbehorende smoothing functie f. 

Meestal wordt voor de functie gekozen voor een zogenoemde smoothing spline. Dit 

komt neer op een aaneenschakeling van stukjes derdegraadspolynoom. De plek 

waar deze stukjes elkaar raken wordt een knoop (knot) genoemd. De geschatte 

effecten zijn additief en de relaties van het covariaat met de uitkomst kunnen dus 

los van elkaar worden geplot, in zogenoemde termplots. Vervolgens kunnen met 

gangbare wiskundige functies, zoals de natuurlijke log of met inverse transformaties 

de originele variabelen getransformeerd worden in de richting van lineariteit. Omdat 

het in ons geval om zeer grote steekproeven gaat, heeft het geen zin om lineariteit 

statistisch te toetsen, aangezien dan zeer kleine afwijkingen statistisch significant 

kunnen worden. Daarom wordt visueel bekeken of met de desbetreffende 

transformatie een rechte lijn wordt benaderd.  
 

De drie onderzoeksvragen brengen met zich mee dat er twee verschillende logisti-

sche regressiemodellen gefit moeten worden: 

1 Een model op de algemene daderpopulatie inclusief geboorteland (onderzoeks-

vraag 1 en 2); 

2 Een model op de ex-gedetineerdenpopulatie met de factoren van model 1 plus 

herkomst (onderzoeksvraag 3) 

 

Met model 1 wordt het verschil in predictieve validiteit getest in het opnemen c.q. 

weglaten van geboorteland in de individuele predicties. Dit gebeurt op de totale 

daderpopulatie. Om de schaal zonder geboorteland te maken, wordt simpelweg de 

coëfficiënt uit de vergelijking om de kans te berekenen gehouden, zoals voorgesteld 

door Schmidt en Witte (1988, p. 6-7). De variatie in de recidivekans die wordt ver-

klaard door geboorteland wordt op die manier uit de schaal gehouden en de infor-

matie over geboorteland komt ook niet indirect via andere coëfficiënten terug. Dit 

laatste moet worden voorkomen, want als bijvoorbeeld hoger opgeleiden vaker in 

Nederland geboren zijn en het effect van geboorteland niet in het model wordt ge-

schat, dan zal het mogelijk discriminerende gebruik van het gegeven geboorteland 

doorwerken in de schatting van het effect van opleiding. 

 

Met model 2 wordt op de ex-gedetineerdenpopulatie getest wat de toegevoegde 

waarde van ‘herkomst’ is. Dit gebeurt door een nieuwe logistische regressie te fitten 
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op de voorspelde scores van model 1 in de logit-vorm, oftewel de lineaire predictor 

van de covariaten in het basismodel 

 

∑ 𝑋𝑘𝛽𝑘
𝐾

𝑖=1
 

 

en van de nieuw toe te voegen overige covariaten. Om een zuiver beeld te krijgen 

van de voorspelfout, worden de modellen gefit op een schattingssteekproef en de fit 

vastgesteld op een validatiesteekproef. Er wordt met andere woorden een ‘split-half’ 

validatie toegepast (zie bijvoorbeeld Hastie, Tibshirani & Friedman, 2009; hoofdstuk 

7). Zowel het sample van volwassen daders als het sample van ex-gedetineerden 

wordt willekeurig gesplitst in twee helften, één voor de constructie of specificatie 

van het model en de ander om de fit van het model te testen. 
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3 Resultaten 

In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van het onderzoek. De drie onder-

zoeksvragen komen in volgorde aan de orde. Eerst wordt het statistisch model dat 

ten grondslag ligt aan StatRec geactualiseerd, dan gaan we na welke kosten er 

kleven aan het weglaten van ‘geboorteland’ bij het doen van individuele predicties 

en ten slotte onderzoeken we de eventuele meerwaarde van het includeren van 

‘herkomst’ in het predictiemodel.   

3.1 Wat is statistisch bezien het beste model? 

Het model dat ten grondslag ligt aan de StatRec-schaal is opnieuw geschat, nu op 

data van strafzaken afgedaan in 2009. Voor de achtergronden van de daders (in de 

deelpopulatie die is gebruikt om het model te fitten), zie bijlage 1. In vergelijking 

met de StatRec-schaal van 2009 (Wartna et al., 2009) zijn er voor geboorteland en 

soort delict andere indelingen gebruikt. In de oude versie werd het aantal justitie-

contacten gecategoriseerd. In de nieuwe versie blijft deze variabele continue.  
 

Het verband tussen de factoren in het model en de uitkomst, de prevalentie van 

algemene recidive binnen vier jaar, is niet per se lineair. De mate van (non-)linea-

riteit is – zoals voorheen – geëvalueerd door gebruik te maken van gegeneraliseer-

de additieve modellen. De vorm van de relatie van de vier continue variabelen met 

recidive, wordt besproken in bijlage 2, evenals de transformaties die op deze 

variabelen hebben plaatsgevonden om lineariteit te bewerkstelligen.  
 

De coëfficiënten van het finale model staan weergegeven in tabel 1. Deze regressie-

coëfficiënten zijn de basis voor de analyses in de volgende paragrafen.  
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Tabel 1 Regressiecoëfficiënten StatRec-model op gegevens van 

volwassen daders bestraft in 2009 (Ntot=155.878)  

  B S.E. Sig. Exp(B) 

Gem. margi-

naal effect 

Sekse (man=0) -0,337 0,018 0,000 0,714 -0,076 

Geboorteland 

    

 

Nederland 

  

 

 

 

Marokko -0,027 0,037 0,464 0,973 -0,007 

Voormalige Nederlandse Antillen 0,495 0,036 0,000 1,641 0,123 

Suriname 0,292 0,031 0,000 1,339 0,067 

Turkije 0,109 0,037 0,003 1,115 0,021 

Overige westerse landen -0,110 0,024 0,000 0,896 -0,028 

Overige niet-westerse landen 0,044 0,024 0,071 1,045 0,001 

Delictcategorie 

    

 

Geweld 

  

 

 

 

Zeden -0,483 0,091 0,000 0,617 -0,084 

Vermogen met geweld 0,467 0,060 0,000 1,595 0,081 

Vermogen zonder geweld 0,170 0,020 0,000 1,186 0,030 

Openbare orde 0,016 0,023 0,499 1,016 0,003 

Drugs -0,223 0,028 0,000 0,8 -0,039 

Verkeer -0,051 0,019 0,008 0,951 -0,009 

Overig -0,307 0,023 0,000 0,735 -0,053 

Leeftijd -0,067 0,001 0,000 0,936 -0,011 

Leeftijd gekwadrateerd 0,000 0,000 0,000 1,000 0 

Log (aantal eerder strafzaken) 1,094 0,023 0,000 2,986 0,186 

√Veroordelingsdichtheida 0,321 0,034 0,000 1,378 0,055 

Leeftijd 1e zaak 0,030 0,002 0,000 1,031 0,005 

Dummy 11-20 eerdere strafzaken 2,859 0,056 0,000 17,448 0,586 

Dummy 21 of meer eerdere strafzaken 3,601 0,072 0,000 36,652 0,649 

Constante -0,440 0,026 0,000 0,644 -0,073 

a De veroordelingsdichtheid is gedefinieerd als het aantal strafzaken gedeeld door de lengte van de actieve carrière (jaar 

inschrijfdatum uitgangszaak -/- jaar eerste strafzaak).  

 

Uit de resultaten opgesomd in tabel 1 blijkt dat geboorteland ook op meer recente 

data er in statistische zin nog steeds toe doet. Ter illustratie, onder constanthouding 

van alle overige kenmerken in het model (waaronder de omvang van het strafrech-

telijk verleden) hebben personen geboren op de voormalig Nederlandse Antillen, 

een 64% hogere odds om te recidiveren dan tegenhangers die in Nederland zijn 

geboren. Voor volwassen daders geboren in Suriname is de odds 34% hoger. Uit-

gedrukt in marginale effecten, deze staan rechts in de tabel, is de kans op recidive 

voor personen geboren op de voormalig Nederlandse Antillen gemiddeld gesproken 

12,3 procent hoger dan voor daders geboren in Nederland.2 Voor daders geboren in 

Suriname bedraagt de verhoging van de kans 6,7%. Daders geboren in Marokko 

vertonen – wellicht tegen de verwachting in – geen verhoogd recidiverisico 

(p=0,464). Dit komt waarschijnlijk omdat daders met een Marokkaanse achter- 

grond tegenwoordig merendeels geboren en getogen zijn in Nederland. Dit is de 

                                                
2 Voor een categorische variabele als sekse is het marginale effect het verschil in het gemiddelde van de voor-

spelde kansen voor alle individuen, als de betreffende variabele van nul naar 1 springt. Voor continue variabelen 

staat het marginale effect voor de gemiddelde toename van de kans op recidive als de waarde van de variabele 1 

eenheid stijgt. 
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reden waarom we verderop, in paragraaf 3.3, zullen nagaan welke meerwaarde het 

bijplussen van ‘herkomst’ bij de predictie van de recidivekans zou kunnen hebben. 

 

Verschillen met het oorspronkelijke StatRec-model 

Het huidige StatRec-model verschilt op een aantal punten van het oorspronkelijke 

model. Zo wordt er een minder uitgebreide indeling gehanteerd voor geboorteland 

en delictcategorie en is een aparte parameter voor de leeftijd 1e zaak toegevoegd. 

Het aantal eerdere strafzaken onder de 11 is als continue variabele en log-getrans-

formeerd meegenomen. Vanaf 11 is het aantal op nul gezet en wordt er gewerkt 

met twee dummies: één voor personen met 11 tot 21 eerdere justitiecontacten en 

één voor personen met 21 of meer. De veroordelingsdichtheid is bij deze personen 

berekend op basis van hun mediane aantal zaken in beide groepen (respectievelijk 

14 en 33 strafzaken). Naast een lineaire term voor leeftijd ten tijde van de afdoe-

ning van de uitgangszaak is nu ook een kwadratische term meegenomen. 

3.2 Is geboorteland nodig voor een goede voorspelling? 

Het nieuwe, complete model geeft statistisch bezien de best mogelijk voorspelling 

op basis van gegevens opgenomen in de OBJD. Om een antwoord te vinden op de 

tweede onderzoeksvraag is bekeken wat het effect is van het weglaten van geboor-

teland op de predictieve validiteit van de StatRec. Hiertoe werden de coëfficiënten 

van de diverse categorieën van geboorteland van het StatRec-model uit tabel 1 

genegeerd in de constructie van de individuele risicoscores. In tabel 2 staat de reeks 

van criteria die in hoofdstuk 2 werden geïntroduceerd, berekend voor de StatRec-

schaal met en zonder de coëfficiënten van de diverse categorieën van het geboorte-

land van de verdachten. De cursieve waarden geven aan bij welke berekeningswijze 

(met of zonder geboorteland) de meest gunstige score wordt behaald.  

 

Tabel 2 Predictieve validiteit van StatRec (volwassen daders 2009) in 

validatiesteekproef, inclusief en exclusief toepassing van 

geboorteland in individuele predicties 

 

H AUC ACC RMSE* CAL* ACC2 

StatRec met cgebland 0,268 0,779 0,743 0,419 0,037 0,709 

StatRec zonder cgebland 0,266 0,778 0,742 0,420 0,038 0,708 

* Een lage waarde wijst op meer validiteit. 

 

Op alle criteria worden de beste resultaten behaald indien men het geboorteland in 

de predicties meeneemt. Uit inspectie van de waarden in de tabel blijkt echter ook 

dat er nauwelijks verschil is op de verschillende indicatoren. Hoe de predictieve 

validiteit ook wordt gemeten, op geen van de graadmeters is het verlies aan kwa-

liteit substantieel als men informatie over het geboorteland bij de toepassing van 

StatRec achterwege laat. Nu geldt dit resultaat voor de groep in zijn geheel, dus 

voor de totale populatie van volwassen vervolgde daders. Om te bezien hoe dit voor 

afzonderlijke personen uitvalt, kruisen we de individuele risicoscores die berekend 

zijn in- en exclusief de coëfficiënten voor geboorteland. Het resultaat is te zien in 

figuur 2.  
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Figuur 2 Verschil tussen risicoscores StatRec-2009 berekend in- en 

exclusief coëfficiënten voor geboorteland 

 
De figuur maakt duidelijk dat als geboorteland niet in de vergelijking wordt meege-

nomen het recidiverisico over het algemeen lager wordt ingeschat (de ‘buik’ van de 

figuur hangt aan de rechterkant van de diagonaal). Er zijn twee uitzonderingen: de 

twee geboortelandgroepen waarin de scores na weglating van dit veld juist hoger 

zijn, zijn Marokko en overige Westerse landen. Het verschil tussen de scores voor  

en na weglating is het grootst in de middencategorie van het recidiverisico. Als bij-

voorbeeld iemand een kans van 0,5 heeft in de berekening met geboorteland (op de 

x-as), dan komt het voor dat zo iemand in de berekening zonder de coëfficiënt voor 

de geboorteland categorie (op de y-as), een kans heeft van 0,35.  
 

We mogen er dus van uitgaan dat er veelal een onderschatting van het recidiverisico 

plaatsvindt indien men het geboorteland bij de afname van StatRec negeert.  

Om na te gaan bij welke subgroepen van daders dit vooral het geval is, zijn in tabel 

3 de resultaten uitgesplitst van een vergelijkende analyse voor de diverse geboorte-

land-groepen. Het ligt voor de hand dat zich juist bij deze uitsplitsing de meest 

extreme verschillen voordoen. De resultaten worden per criterium uitgedrukt in 

termen van de omvang van het verlies aan predictieve validiteit.  
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Tabel 3 Verlies predictieve voorspelkracht StatRec na verwijdering van 

geboorteland uit de predictie bij volwassen daders bestraft in 

2009; naar geboortelandcategorie en kwaliteitscriterium 

 

H AUC ACC RMSE CAL ACC2 

Geboorteland       

Nederland 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Marokko 0,000 0,000 -0,001 0,000 0,001 0,000 

Voormalige Nederlandse Antillen 0,000 0,000 -0,042 -0,017 -0,073 0,000 

Suriname 0,000 0,000 -0,005 -0,006 -0,039 0,000 

Turkije 0,000 0,000 0,008 0,000 0,010 0,000 

Overige westerse landen 0,000 0,000 0,014 0,002 0,018 0,000 

Overige niet-westerse landen 0,000 0,000 -0,005 -0,001 -0,006 0,000 

 

Voor de meeste geboorteland-groepen is er nauwelijks sprake van verlies aan 

voorspelkracht, afgaand op de verschillende indicatoren. Voor de groep geboren  

in Nederland is er bijvoorbeeld op geen van de criteria een verschil waar te nemen. 

Bij daders geboren op de voormalige Nederlands Antillen en bij daders geboren in 

Suriname ligt dat anders. Als het gegeven ‘geboorteland’ uit de vergelijking wordt 

weggenomen neemt de Accuracy voor Antillianen/Arubanen aanzienlijk af, met 

4,2%. De calibratiefout wordt bij daders geboren op de Antillen/Aruba en in Suri-

name groter. Ook de RMSE, die gerelateerd is aan de calibratiefout, wordt in deze 

groepen slechter als geboorteland niet wordt gebruikt bij individuele voorspellingen. 

Voor daders geboren in overige Westerse landen nemen de voorspelfouten juist licht 

af. 

3.2.1 Verschuivingen tussen risicocategorieën 

Het blijft lastig om op grond van bovenstaande criteria het verlies aan voorspel-

kracht op waarde te schatten. Want wat stelt het voor dat in een bepaalde groep  

de Accuracy met 4,2% daalt? Om de interpretatie van de resultaten te vergemak-

kelijken is berekend welk deel van de daderpopulatie in een andere risicocategorie 

terecht komt bij weglating van de informatie over het geboorteland. Bij afname van 

de QuickScan brengen de reclasseringswerkers de verdachten na hun onderzoek 

onder in één van drie risicocategorieën: laag, matig en hoog. Voor StatRec liggen  

de grenzen tussen deze categorieën bij een ingeschatte recidivekans van 0,33 res-

pectievelijk 0,66 (Boschker & Kuijeren, 2009). Als het geboorteland uit de vergelij-

king wordt weggelaten, zal een aantal verdachten in een lagere risicocategorie 

terechtkomen. Om te onderzoeken hoeveel daders dat zijn, is de risicocategorie  

die uitmondt uit de berekening inclusief geboorteland gekruist met de risicocatego-

rie die het resultaat is uit de berekening zonder geboorteland. Het resultaat staat 

weergegeven in tabel 4. 

 

Tabel 4 Kruising risicocategorieën StatRec in- en exclusief toepassing 

van geboorteland bij individuele predicties (in aantallen) 

  

Excl. geboorteland 

 

  

laag (0-0,33]   matig (0,33-0,66] hoog (0,66-1]   rij % 

In
c
l.
 

g
e
b
o
o
rt

e
- 

la
n
d
 laag (0-0,33]   44.114 127 0 56,8 

matig (0,33-0,66] 582 21.559 71 28,5 

hoog (0-66,1]   0 537 10.949 14,7 

 

kol % 57,3 28,5 14,1 100 
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Uit tabel 4 blijkt dat maar liefst 98,3% van de daders in dezelfde risicocategorie 

blijft. Dit resultaat wordt bereikt door de aantallen in de diagonaal van de tabel te 

delen door het totale aantal respondenten: 79.794. Verreweg de meeste daders  

die wel wisselden van risicocategorie, zakte één categorie: van hoog naar matig 

(n=537) of van matig naar laag (n=582). Als we in herinnering roepen hoe StatRec 

door de reclassering wordt ingezet, wordt duidelijk dat eigenlijk alleen die laatste 

subgroep werkelijk een probleem vormt. Zij komen in de categorie terecht die, als 

de risicoscore naar aanleiding van het eigen onderzoek van de werker verder niet 

verandert, aanleiding geeft tot een verkeerd advies aan de rechter: een kale sanctie 

in plaats van de oproep om eerst nog een nadere screening met behulp van de RISc 

toe te passen en het plaatsingsadvies dus uit te stellen. Deze groep bedraagt maxi-

maal 0,73% op het totaal (582/79.794). Dat is relatief weinig. Een nog kleiner 

gedeelte verhuist van categorie laag naar categorie matig (127/79.794=0,16%).  
 

Kijken we naar de verdeling van geboortelanden bij deze twee groepen (zie tabel 5), 

dan blijkt dat de groep die van midden naar laag verschuift voornamelijk bestaat uit 

personen geboren op de voormalige Antillen, in Suriname en in mindere mate Tur-

kije. De personen die omgekeerd van de lage naar de middencategorie verschuiven 

als hun geboorteland niet wordt gescoord, komen in verreweg de meeste gevallen 

uit overige Westerse landen. Zij riskeren een zwaardere sanctie als de reclasserings-

werkers de instructie krijgen niet langer op het geboorteland te letten. Het kan ook 

zijn dat bij nader onderzoek alsnog blijkt dat een kale werkstraf of boete op zijn 

plaats is. 

 

Tabel 5 Geboorteland voor de totale groep en voor hen die verschuiven 

van risicocategorie bij weglating van geboorteland uit de 

predicties (in %) 

 

Totale groep 

Van midden naar 

laag 

Van laag naar 

midden 

Nederland 71,5 0 0 

Marokko 2,8 0 11,0 

voormalige Nederlandse Antillen 2,7 47,1 0 

Suriname 4,0 42,6 0 

Turkije 2,8 10,1 0 

Overige westerse landen 9,0 0 89,0 

Overige niet-westerse landen 7,3 0,2 0 

N 77.939 582 127 

3.3 Welke toegevoegde waarde heeft herkomst?  

Op de data van ex-gedetineerden vrijgelaten in 2009, is nagegaan wat het effect is 

van het toevoegen van herkomst aan het onderliggende model. In tabel 6 staat voor 

beide combinaties de maten van de predictieve validiteit van de geactualiseerde 

StatRec weergegeven. De cursieve waarden geven weer de beste scores aan. 

 

Tabel 6 Predictieve validiteit van StatRec2009 op de totale populatie ex-

gedetineerden uit 2009 met en zonder herkomst in het model 

 H AUC ACC RMSE* CAL* ACC2 

Geboorteland 0,232 0,765 0,724 0,431 0,046 0,701 

Geboorteland en herkomst 0,235 0,766 0,729 0,428 0,035 0,701 

* Een lage waarde wijst op meer validiteit.  
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In vergelijking met het originele model – met alleen geboorteland – is het model 

inclusief de herkomst van de daders/verdachten statistisch gezien in vrijwel alle 

opzichten beter. De inclusie van ‘herkomst’ blijkt vooral invloed te hebben op de 

calibratie: de calibratiefout neemt vrij sterk af. Op de andere criteria is de winst 

kleiner. De resultaten in de tabel 6 hebben betrekking op de totale populatie van 

uitgestroomde gedetineerden. We kijken ook naar de individuele voorspelde waar-

den van de twee varianten van StatRec. Deze staan onderling gekruist, 

weergegeven in figuur 3.  

 

Figuur 3 Verschillen tussen risicoscores StatRec2009 berekend in- en 

exclusief herkomst bovenop geboorteland 

 
De puntenwolk laat minder spreiding zien in vergelijking met figuur 2; er liggen 

meer waarnemingen dicht op de diagonaal. Daaruit valt af te leiden dat als her-

komst wordt opgenomen in het model, naast geboorteland, er niet veel aan de 

predictiescores verandert. Overall is het model met herkomst echter beter dan het 

model met alleen geboorteland. De winst blijkt vooral te zitten in de accuratesse 

van de voorspelling van het recidiverisico van personen geboren in Nederland (zie 

tabel 7). Dat is op zich geen verrassing, want het gegeven ‘herkomst’ maakt juist 

binnen deze groep een scherper onderscheid mogelijk, hetgeen de voorspelbaar- 

heid ten goede komt. Een toename op Accuracy van een 0,5% lijkt slechts een 

kleine verbetering, maar de groep Nederlands geborenen vormt met ruim 70% 

verreweg de grootste groep en dan is alle winst welkom. Ook voor de groep van 

overig Westerse afkomst neemt de Accuracy toe, met 1,3%; en de calibratiefout 

neemt af. Bij ex-gedetineerden geboren op de voormalige Nederlandse Antillen zien 

we een verslechtering van de Accuracy. Maar dit is een kleine groep. 
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Tabel 7 Toename predictieve voorspelkracht StatRec na toevoeging 

herkomst aan het model; naar geboorteland en herkomst 

(validatiesteekproef) 

 

H AUC ACC RMSE CAL ACC2 

Geboorteland       

Nederland 0,000 0,000 0,005 -0,001 -0,007 0,000 

Marokko 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 

Ned,  Antillen/Aruba 0,000 0,000 -0,009 -0,002 -0,005 0,000 

Suriname 0,000 0,000 -0,002 -0,001 -0,001 0,000 

Turkije 0,000 0,000 0,006 0,002 0,015 0,000 

Overig Westers 0,001 0,000 0,013 -0,001 -0,014 0,000 

Overig niet-Westers 0,000 0,000 0,005 0,000 0,001 0,000 

 

Herkomst 

      Nederland 0,000 0,000 -0,005 -0,001 -0,006 0,000 

Marokko 0,000 0,000 -0,011 0,001 0,001 0,000 

Ned,  Antillen/Aruba 0,000 0,000 -0,003 -0,001 -0,004 0,000 

Suriname 0,000 0,000 -0,007 -0,002 -0,008 0,000 

Turkije 0,000 0,000 0,008 -0,002 -0,006 0,000 

Overig Westers 0,000 0,000 -0,006 -0,002 -0,016 0,000 

Overig niet-Westers 0,000 0,000 -0,003 0,000 0,000 0,000 
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4 Conclusie en discussie 

Met dit onderzoek zijn twee scenario’s onderzocht voor het bijstellen van de 

StatRec, een hulpmiddel voor het inschatten van het ‘statische recidiverisico’ van 

volwassen justitiabelen die te maken krijgen met één van de drie reclasserings-

instellingen. Enerzijds is gekeken of het weglaten van het geboorteland bij de 

individuele predicties tot een substantieel verlies zou leiden van de kwaliteit van  

de voorspellingen. Dit scenario is bekeken om tegemoet te komen aan bezwaren  

die bij gebruikers leven over het mogelijk discriminerende effect van de schaal.  

Het tweede doel van de studie was puur statistisch van aard. Nagegaan is of het 

toevoegen van de variabele ‘herkomst’ de kwaliteit van de voorspellingen van de 

StatRec zou kunnen verbeteren. 
 

Dit laatste is in beperkte mate het geval. Met herkomst in het model zijn de 

voorspellingen over het algemeen iets nauwkeuriger dan met geboorteland. Dat 

komt omdat met behulp van herkomstgegevens binnen de grote groep van daders 

geboren in Nederland een nader onderscheid kan worden aangelegd tussen sub-

groepen met een verschillend recidiverisico. De toename aan voorspelkracht die 

daarvan het gevolg is, is niet erg groot. Het WODC zal nagaan hoe de herkomst van 

de daders/verdachten aan de OBJD kan worden toegevoegd en als dat duidelijk is, 

bezien of het daartoe overgaat. In concreto zou het dan gaan om de koppeling van 

geboortelandgegevens van de (groot)ouders van de betrokken personen. Met deze 

gegevens kan de herkomst volgens de CBS-definitie tot in de derde generatie 

worden herleid. 
 

Bij het doen van voorspellingen zijn twee soorten gebruik te onderscheiden: op 

groepsniveau en op het niveau van het individu. Voorspellingen op groepsniveau 

spelen een rol in (sociaal-)wetenschappelijke onderzoek en in de statistiek. Bij 

klinisch gebruik wordt de voorspelling toegepast op een individu. Dit is het terrein 

waarop het gevaar van niet-toelaatbare discriminatie zich het meest doet gelden.  

De afname van het risicotaxatieinstrument heeft immers directe gevolgen voor de 

betrokken justitiabelen. Een hogere score op de StatRec-schaal leidt mogelijk tot 

een ander advies aan de rechter en tot het opleggen van een zwaardere sanctie.  
 

Reclasseringsmedewerkers willen niet dat sommige cliënten een zwaarder advies 

krijgen omdat zij niet in Nederland geboren zijn. Dat is te begrijpen en volkomen 

terecht. Een QuickScan-score staat echter niet op zichzelf. Afname van de StatRec 

levert per persoon een geschatte kans op, aan de hand waarvan de persoon wordt 

ingedeeld in één van drie risicocategorieën. Maar om tot een indeling te komen 

gebruikt de reclasseringswerker meer informatie, bijvoorbeeld uit de screening van 

de verdachte, het onderzoek naar zijn of haar leefomstandigheden. Langs deze weg 

wordt de groepsscore van de StatRec dus geïndividualiseerd en wordt het gevaar 

van niet-toelaatbare discriminatie afgewend: het is nooit alleen het geboorteland 

dat leidt tot een bepaald advies. Doorslaggevend is het oordeel van de reclasse-

ringswerker. 
 

Bovenstaande redenering heeft niet iedereen overtuigd. Bovendien zijn er twijfels  

of het geboorteland van de reclasseringscliënten wel in de administratie van de 

reclasseringsinstellingen mag voorkomen. Onduidelijk is of de verwerking van dit 

veld ‘noodzakelijk’ is voor de goede uitvoering van de taak van de reclassering. Het 

WODC is daarom ten behoeve van 3RO nagegaan welke schade het weglaten van 

informatie over het geboorteland aanbrengt in de precisie van individuele voor-
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spellingen. Die schade lijkt mee te vallen, zeker als men de verwachte kosten van 

deze strategie uitdrukt in het aantal classificatiefouten dat ervan het gevolg zal zijn. 

Naar schatting zal slechts 1,7% van de respondenten in een andere (veelal lagere) 

risicocategorie terecht komen als het geboorteland bij afname van de QuickScan 

niet langer wordt gescoord. Maximaal 0,7% van de reclasseringscliënten belandt 

door het weglaten van geboorteland onterecht in de laagste risicocategorie, de 

categorie die aanleiding geeft om af te zien van nader onderzoek en de rechter  

te adviseren een standaardsanctie op te leggen. Omgekeerd verhuist maximaal 

0,16% van de laagste risicocategorie naar de middencategorie. Deze groep zal  

dus onterecht een nadere screening ondergaan. Het is aan 3RO om te bepalen of  

zij deze foutenmarge wenst te accepteren. Om een idee te geven: jaarlijks worden 

er zo’n 20 duizend justitiabelen gescreend door middel van de QuickScan. 
 

Op het niveau van de totale populatie van reclasseringscliënten blijkt er al met al 

niet veel verlies van voorspelkracht op te treden indien de coëfficiënten voor de 

diverse geboortelandgroepen uit de predictievergelijking worden genomen. Dit geldt 

echter niet voor de subgroep van daders/verdachten geboren op de voormalige 

Nederlandse Antillen. In deze groep valt de precisie van de voorspellingen wel sterk 

terug. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit te maken met het feit dat het zicht op 

het strafrechtelijk verleden voor een relatief groot deel van deze groep niet volledig 

is. De Nederlandse justitie weet niet (goed) welke justitiecontacten de betrokkenen 

op de Antillen hebben opgebouwd, met als gevolg dat het bewust veronachtzamen 

van het geboorteland leidt tot een onderschatting van het recidiverisico bij dat deel 

van de groep dat in het verleden crimineel actief is geweest. 
 

Bij afname van de QuickScan is het wellicht raadzaam om bij personen die hun 

jeugd en adolescentie niet in Nederland hebben doorgebracht, ook langs andere  

weg dan via de nationale, justitiële documentatie te informeren of er zich in het 

herkomstland reeds justitiecontacten hebben voorgedaan. De ironie wil dat het 

geboorteland dan in zekere zin toch weer in de analyses wordt betrokken, maar 

daar zijn kennelijk goede, administratieve redenen voor aan te voeren.  
 

De bijzondere situatie rond relatieve ‘nieuwkomers’ vraagt wellicht dus om een 

aanvullende inspanning rondom de afname van de QuickScan, maar dat neemt niet 

weg dat, als 3RO dat wil, in ruil voor een relatief kleine daling in de precisie van de 

predicties, informatie over het geboorteland bij het scoren van de StatRec-schaal 

kan worden genegeerd. Het idee dat het gebruik van het risicotaxatieinstrument 

discriminatie in de hand zou werken, kan langs deze weg worden weggenomen. 
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Bijlage 1 Achtergrondkenmerken justitiabelen 

Tabel B1 Achtergrondkenmerken volwassen daders in totale sample van 

strafzaken afgedaan in 2009 (Ntot=160.193) 

 

Aantal Percentage 

Sekse 

   Man 132.123 82,5 

 Vrouw 28.070 17,5 

Leeftijd 

   12-17 jaar 54 0,0 

 18-24 jaar 45.231 28,2 

 25-29 jaar 23.670 14,8 

 30-39 jaar 37.076 23,1 

 40-49 jaar 30.528 19,1 

 50 jaar of ouder 23.288 14,5 

Geboorteland 

   Nederland 113.554 70,9 

 Marokko 4.719 2,9 

 Nederlandse Antillen 4.572 2,9 

 Suriname 6.352 4,0 

 Turkije 4.442 2,8 

 Overige westerse landen 14.953 9,3 

 Overige niet-westerse landen 11.765 7,3 

Delictcategorie 

   Geweld (excl. zeden en vermogen met  geweld) 23.084 14,4 

 Zeden 695 0,4 

 Vermogen met geweld 1.674 1,0 

 Vermogen zonder geweld 34.158 21,3 

 Vernieling, lichte agressie en openbare  orde 15.764 9,8 

 Drugs 9.103 5,7 

 Verkeer 52.795 33,0 

 Overig 23.084 14,4 

Aantal eerdere justitiecontacten 

   0 eerdere contacten 62.730 39,2 

 1-2 eerdere contacten 42.537 26,6 

 3-4 eerdere contacten 18.562 11,6 

 5-10 eerdere contacten 20.651 12,9 

 11-19 eerdere contacten 8.520 5,3 

 20 of meer eerdere contacten 7.357 4,6 

Leeftijd 1e zaak 

   12-17 jaar 35.563 22,2 

 18-24 jaar 54.677 34,1 

 25-29 jaar 19.097 11,9 

 30-39 jaar 23.902 14,9 

 40-49 jaar 14.843 9,3 

 50 jaar of ouder 11.717 7,3 
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Bijlage 2 Transformatie non-lineaire relaties  

Figuur 1 geeft het verband met betrouwbaarheidsintervallen weer tussen de vier 

continue variabelen die in het volle model zijn opgenomen, dus inclusief geboorte-

land. Het gaat om strafzaakdichtheid, leeftijd ten tijde van de uitgangszaak, het 

aantal eerdere justitiecontacten en de leeftijd bij het eerste contact.  

  

Figuur B1 Relatie tussen strafzaakdichtheid, leeftijd en aantal eerdere 

contacten en kans op recidive – voor transformatie 

 

 
 

 
 

Linksonder is te zien dat het verband tussen de kans op recidive en het aantal eer-

dere justitiecontacten bij een omvangrijk strafrechtelijk verleden lijkt af te vlakken. 

Leeftijd daarentegen (rechtsboven) vertoont een kleine knik in het verband met 

recidive. Het verband met de ‘dichtheid’ van het aantal justitiecontacten – dit is  

het gemiddelde aantal strafzaken dat men had in de periode tussen het jaar van  

het eerste justitiecontact en dat van de uitgangszaak – vlakt na een aanvankelijk 

sterke, lineaire stijging af. De leeftijd bij de 1e strafzaak ten slotte, laat een min of 

meer lineair verband zien. Hoe hoger de startleeftijd, des te lager de latere kans op 

recidive.3  

Afgaand op deze visuele weergave werd ten behoeve van de modellering gekozen 

voor een log-transformatie van het aantal eerdere contacten en een worteltrans-

formatie voor de strafzaakdichtheid. Voor leeftijd werd een kwadratisch verband 

                                                
3 Normaal gesproken vertoont deze variabele een negatief verband met de kans op recidive, maar omdat straf-

zaakdichtheid ook is meegenomen laat deze analyse een andere uitkomst zien. De startleeftijd is verdisconteerd 

in de strafzaakdichtheid. We zien hier dus het effect dat de startleeftijd los daarvan nog heeft .   

dichtheid

 GAM 4 df smooth for dichtheid

0 13.5907

-.157121

2.06345

LFTINSUZ

 GAM 4 df smooth for LFTINSUZ

14 92

-3.56236

1.51782

VGALGINCLVTT

 GAM 4 df smooth for VGALGINCLVT

0 10

-.700524

1.86812

lft1

 GAM 4 df smooth for lft1

11.0554 92.7228

-.377585

1.73406
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toegevoegd en de leeftijd 1e zaak werd lineair gelaten. De resultaten van de trans-

formaties zijn te zien in figuur 2.  

 

Figuur B2 Relatie tussen strafzaakdichtheid, leeftijd en aantal eerdere 

contacten en kans op recidive – na transformatie 

 

 
 

 
 

sqvod

 GAM 4 df smooth for sqvod

0 5.82896

-1.2531

2.29509

LFTINSUZ

 GAM 4 df smooth for LFTINSUZ

14 92

-4.86592

1.66548

lnvgalg

 GAM 4 df smooth for lnvgalg

0 2.3979

-.821677

2.11115

lft1

 GAM 4 df smooth for lft1

11.0554 92.7228

-.553237

2.17068


