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Samenvatting 

Al sinds 2004 rapporteert het WODC vanuit de Recidivemonitor over de ontwikke-

lingen in de landelijke recidivestatistieken. Deze statistieken betreffen prevalenties 

(hoeveel procent van de daders komt minimaal één keer met een geldige strafzaak 

terug in het justitiesysteem binnen x jaar) en frequenties (hoe vaak komen daders 

met een geldige strafzaak terug in het justitiesysteem binnen x jaar). Van de eerste 

statistiek worden vanaf het begin van de recidivemonitor gecorrigeerde cijfers per 

jaar gerapporteerd. Doorgaans behelzen gecorrigeerde recidiveprevalenties de 

tweejarige terugkeerpercentages per uitgangsjaar, waarbij er rekening wordt ge-

houden met verschuivingen in de kenmerken van de daderpopulatie per jaar. Cor-

rectie van ruwe recidives is belangrijk om de trends in de recidive beter te kunnen 

verklaren. Bijvoorbeeld, wanneer de politie zich minder richt op first offenders, zal 

de ruwe recidive stijgen terwijl deze voor een groot gedeelte verklaard kan worden 

door de instroomverschillen veroorzaakt door het opsporingsbeleid. Zulke fluctua- 

ties in instroomverschillen zeggen niets over of er ‘werkelijk’ minder gerecidiveerd 

wordt. Door voor type instroom te corrigeren en het effect te neutraliseren, kan de 

trend in recidive beter geduid worden. De actuele correcties worden gedaan door 

gebruik te maken van statistische modellen.  

 

Tot voor kort was het niet mogelijk om dergelijke correcties toe te passen op reci-

divefrequentiestatistieken, omdat er nog geen gestructureerde, koppelbare inslui-

tingsgegevens beschikbaar waren. Dergelijke insluitingsgegevens zijn voor het sta-

tistisch modelleren onmisbaar, omdat – in tegenstelling tot groepsgewijze statis-

tieken – rekening moet worden gehouden met hoe lang ieder individu werkelijk at 

risk was (i.e., in de gelegenheid om te recidiveren). Nu dat wel mogelijk is, is in dit 

rapport uitgezocht in hoeverre recidivefrequenties adequaat te modelleren zijn op 

basis van achtergrondkenmerken, strafzaakgegevens en kenmerken van de straf-

rechtelijke geschiedenis. Omdat recidivefrequenties andere informatie over recidive 

geven, was het de verwachting dat de ontwikkeling in de recidivefrequentie ook 

anders kan zijn dan de ontwikkeling van de recidiveprevalentie.  

 

In dit rapport wordt getracht voor de gehele volwassen daderpopulatie en de gehele 

jeugdige daderpopulatie over de periode 1997 tot en met 2006 een goed passend 

statistisch tellingsmodel te vinden. De soorten statistische modellen die uitgepro-

beerd zijn, zijn de volgende: 

 Poissonregressie; 

 negatief-binomiaalregressie; 

 zero-inflated Poissonregressie; 

 zero-inflated negatief-binomiaalregressie; 

 hurdle Poissonregressie; 

 hurdle negatief-binomiaalregressie. 

 

Uit de analyses blijkt dat voor zowel de volwassenen als voor de jeugdigen het 

hurdle negatief-binomiaalmodel het beste past op de recidivefrequentiegegevens. 

Beide modellen geven een goede fit op de totale frequentieverdeling.  

Echter, als wordt gekeken naar bepaalde subgroepen, dan blijkt dat er soms sprake 

is van onderpredictie. Dit komt vooral voor bij personen die een lange strafrechte-

lijke voorgeschiedenis hebben, daders die een korte vrijheidsstraf hebben onder-

gaan en daders die veroordeeld zijn voor het plegen van een vermogensdelict met 

geweld.  
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Wanneer de gevonden modellen worden gebruikt om de trend te corrigeren voor de 

jaarlijkse fluctuaties in de achtergrondkenmerken van de daderpopulaties, dan blijkt 

dat de resulterende recidivefrequentietrends inderdaad een ander verloop laten zien 

dan de prevalentietrends. De mate van correctie blijkt groter. 

 

Deze verkennende studie laat zien dat het zinvol is om gecorrigeerde recidivefre-

quenties te rapporteren. De trends laten een alternatief beeld zien over hoe recidive 

zich over de tijd ontwikkeld. Het is aan te bevelen om vaker de ontwikkelingen in de 

gecorrigeerde recidivefrequentie te rapporteren, bijvoorbeeld als alternatieve uit-

komstmaat voor interventies. 
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 Inleiding 1

Recidive wordt doorgaans gemeten als recidiveprevalentie.1 Dit levert informatie op 

hoe groot de kans is dat een dader minimaal één keer recidiveert binnen een tijds-

periode. Echter, dit is maar een deelbeschrijving van recidivegedrag. Na de eerste 

recidive kunnen nog verdere recidives voorkomen in dezelfde tijdsperiode en de 

snelheid waarmee de verder recidives elkaar opvolgen, kan variëren. Als men het 

(gemiddeld) aantal recidives over een periode bekijkt, spreekt men van recidive-

frequentie. 

 

Sinds de start van de recidivemonitor wordt jaarlijks de recidivefrequentie gerap-

porteerd, gemeten als het aantal nieuwe strafzaken (‘justitiecontacten’) per jaar 

(Wartna, Blom en Tollenaar, 2011). Deze statistiek wordt op twee manieren bere-

kend: per 100 daders, oftewel de omvang en per persoon die gerecidiveerd is, 

oftewel de frequentie. Beide berekeningswijzen hanteren het werkelijk verstreken 

aantal jaren als tijdseenheid. 

 

Echter, om de recidivefrequentie goed te kunnen vergelijken tussen personen (maar 

ook tussen groepen of cohortjaren), zou er rekening moeten worden gehouden met 

de tijd die men heeft gehad om te kunnen recidiveren. Bijvoorbeeld, een persoon 

die in de observatietijd meerdere celstraffen uitzit in een penitentiaire inrichting is  

in principe minder in de gelegenheid om delicten te plegen en opnieuw vervolgd te 

worden dan iemand die alleen boetes opgelegd krijgt. De resulterende recidivesta-

tistiek is dus in feite een resultaat van zowel het recidivegedrag als van opgelegde 

sancties en daardoor niet goed tussen personen vergelijkbaar.  

 

Om recidivefrequentie tussen personen vergelijkbaar te kunnen maken, moet er 

daarom rekening worden gehouden met de hoeveelheid tijd waarin men in de 

gelegenheid is om delicten te plegen, de zogenaamde exposure time (tijd van 

blootstelling aan het risico). Deze tijd moet dan ook afgetrokken worden van de 

totale observatietijd. Sinds kort is binnen de recidivemonitor detentieduur integraal 

gekoppeld, waardoor het mogelijk is om de recidivefrequentie vergelijkbaar uit te 

rekenen.2 

 

Naast zijn functie als beschrijvende statistiek in een monitorrapportage, zijn er 

andere situaties denkbaar waarin het nuttig is te kijken naar de recidivefrequentie. 

Bijvoorbeeld, een interventie voor een specifieke dadergroep kan ervoor zorgen dat 

daders minder vaak met justitie in aanraking komen in plaats van helemaal niet 

meer. Een dergelijke uitkomst zou minder snel opvallen als er alleen naar prevalen-

tie wordt gekeken. Daarnaast zijn frequenties ook de natuurlijke maat om het effect 

van incapacitatie door insluiting op het voorkomen van delicten of strafzaken uit te 

drukken (zie bijvoorbeeld Tollenaar, Beijersbergen & Van der Laan, 2014).  

 

De WODC-Recidivemonitor rapporteert herhaaldelijk over gecorrigeerde recidive-

trends. Dit zijn trends per jaar die de tweejaarlijkse recidiveprevalentie, gecorri-

geerd voor het effect van veranderde samenstelling van cohorten, laten zien (zie 

                                                 
1 Binnen de epidemiologie wordt bij het vóórkomen van nieuwe gevallen in een vooraf gedefinieerde populatie 

gesproken over incidentie. 

2 De recidivemonitor beschikt nog niet over gegevens van andere vormen van insluiting, zoals gesloten opname in 

een psychiatrisch ziekenhuis of een verslavingskliniek. Om een echt zuivere s tatistiek te verkrijgen, zouden dit 

soort gegevens ook verzameld moeten worden. 
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Weijters, Verweij & Tollenaar, 2017). Echter, er is nog niet eerder een gecorrigeerde 

recidivefrequentietrend berekend. Mogelijk laten recidivefrequenties een andere 

trend zien, omdat dit een ander aspect van recidivegedrag is. 

De voorspellingsmodellen die gebruikt worden om gecorrigeerde recidivetrends te 

berekenen, zijn standaard beperkt tot prevalentiemodellen, zoals logistische regres-

sie of (varianten van) Cox-regressie. Deze modellen kijken slechts naar het eerste 

recidivedelict en zijn dus niet geschikt voor recidivefrequentiegegevens; hiervoor 

zijn gespecialiseerde modellen nodig. 

 

In dit rapport gaan we na welk type recidivefrequentiemodel het best in de praktijk 

gebruikt kan worden om recidive te voorspellen. Hiertoe laten we zien hoe goed de 

verschillende modellen passen op data van de Recidivemonitor met verschillende 

criteria van modelfit. We kijken wat een praktische manier is om te komen tot een 

bruikbaar voorspellingsmodel. Om de generaliseerbaarheid te testen, gebruiken we 

de modellen voor zowel jeugdige als volwassen dadergroepen en wordt substeek-

proefvalidatie uitgevoerd. Daarnaast wordt gekeken of frequentietrends andere 

informatie opleveren dan prevalentietrends. 

 Frequentiemodellen  1.1

Frequentiedata werden vroeger geanalyseerd met gewone (lineaire) regressie. Door 

het logaritme van de tellingsvariabele te nemen, werd voorkomen dat er een nega-

tief aantal delicten kon worden geschat. Deze manier van analyse schendt echter de 

assumptie van constante variantie (homoskedasticiteit). Het gevolg hiervan is dat 

standaardfouten van de parameters en de desbetreffende significantieniveaus niet 

meer kloppen. Het is namelijk niet passend om aan te nemen dat de variantie van 

de afhankelijke variabele (𝑦) constant is over alle waarden van 𝑦. Bij telvariabelen 

geldt namelijk doorgaans dat hoe hoger de telling wordt, hoe hoger de variantie. 

Een ander nadeel van de bovenstaande methode is dat het geen voorspelde kans-

verdeling geeft voor individuen, zoals hieronder wordt uiteengezet. 

 

De meest simpele vorm van regressie met een frequentie als afhankelijke variabele 

die wel rekening houdt met heteroskedasticiteit is Poisson-regressie (zie bijvoor-

beeld Long & Freese, 2006). Met deze regressiemethode voor tellingen wordt de 

Poissonverdeling afhankelijk gesteld van waarden op covariaten. Er zijn echter ver-

schillende manieren waarop deze geparametriseerd kan worden en er is ook een 

alternatieve verdeling, de negatief-binomiaalverdeling.  

 

Een variabele is Poisson-verdeeld met parameter 𝜇 als zij gehele waarden 𝑦 

=0,1,2,… aanneemt volgens 

 

𝑃𝑟{𝑌 = 𝑦} =
𝑒−𝜇𝜇𝑦

𝑦!
, 

 

voor 𝜇 > 0. Het gemiddelde en de variantie van deze verdeling kunnen wiskundig 

afgeleid worden als 

 

𝐸(𝑌) = 𝑣𝑎𝑟(𝑌) = 𝜇. 

 

Dus, het gemiddelde en de variantie zijn gelijk. Dit houdt in dat als het gemiddelde 

groter wordt, de variantie net zoveel groter wordt. 
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In plaats van dat de parameter 𝜇 voor elke observatie gelijk wordt gesteld,3 kan 

deze afhankelijk worden gesteld van covariaten. Omdat de parameter 𝜇 alleen 

positief mag zijn, wordt de volgende logaritmische vorm gebruikt: 

 

log 𝜇𝑖 = 𝒙𝑖′𝜷 

 

Dit model is lid van de familie van gegeneraliseerde lineaire modellen, namelijk die 

met een log-linkfunctie4 en een Poisson-verdeelde error. Daarmee is de schatting 

van het gemiddelde 𝜇 een multiplicatief model: 

 

𝜇𝑖 = 𝑒𝒙𝑖′𝜷. 

 

Deze formulering gaat er echter van uit dat iedereen dezelfde exposuretijd heeft 
meegemaakt. Als dat niet zo is, zou de rate van het aantal per tijdseenheid, 

𝜇𝑖
𝑡𝑖
, 

gemodelleerd moeten worden: 

 
𝜇𝑖
𝑡𝑖
= 𝑒𝒙𝑖′𝜷 

 

Deze vergelijking kan worden herschreven tot 

 

log 𝜇𝑖 = log(𝑡𝑖)+ 𝒙𝑖′𝜷. 

 

Om dus rekening te houden met verschillen in individuele exposuretijden, kan de log 

van de exposuretijd wordt opgenomen in de regressievergelijking. Impliciet gaat het 

om een extra covariaat met een fixed (vastgezette) coëfficiënt van 1. Deze term 

wordt ook wel de offset-term genoemd. Merk op dat de aanname hier is dat de rate 

constant over de tijd is. In termen van recidivefrequentie is dus het aantal recidive-

contacten per tijdseenheid constant over de tijd. 

 

In de praktijk van data-analyse komt het regelmatig voor dat het Poisson-regressie-

model te restrictief is, doordat het gemiddelde en de variantie gelijk zijn. Er kan 

sprake zijn van een kleinere variantie dan het gemiddelde (onderdispersie) of juist 

een grotere variantie (overdispersie). Om dit adequaat te kunnen modelleren is er 

een uitbreiding van het Poissonmodel beschikbaar, het negatief-binomiaalregressie-

model. Dit model schat naast de parameter voor het gemiddelde een extra para-

meter voor de variantie. De negatief-binomiaal-regressie wordt afgeleid door te 

veronderstellen dat het Poissonmodel een weggelaten variabele 𝜈𝑖 heeft, die een 

Gamma-verdeling volgt met gemiddelde 1 en variantie 𝛼: 

 

𝜇𝑖 = 𝑒𝒙𝑖
′𝜷+log𝑡𝑖+𝜈𝑖, 

 

waarbij 

𝑒𝜈𝑖 ∼ 𝛤(1/𝛼,𝛼), 

 

oftewel 𝑒𝜈𝑖 volgt een Gamma(𝑎,𝑏)-verdeling waarbij 𝑎 = 1/𝛼 en 𝑏 = 𝛼. De parameter 

𝛼 wordt de overdispersieparameter genoemd. Hoe groter deze parameter, hoe gro-

ter de overdispersie. Als de parameter 𝛼 nul is, dan reduceert het negatief-bino-

                                                 
3 O ftewel, de telling van iedere observatie is dan een willekeurige trekking uit een Poissonverdeling met slechts  

1  paramater, 𝜇. 

4 De linkfunctie is een functie die het gemiddelde van de uitkomst relateert aan de lineaire combinatie van de 

covariaten. 
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miaalmodel tot het Poisson-model. Voor een individu 𝑖 is de dispersie 1 + 𝛼𝑒𝒙𝑖
′𝜷+log𝑡𝑖  

(voor een gedetailleerde afleiding, zie Long & Freese, 2001, p. 243 en verder). 

 

Naast deze meer gangbare modellen, zijn er verschillende extensies van deze 

modellen ontworpen. Zo zijn er modellen waarbij een overschot aan nultellingen  

kan worden gemodelleerd, genaamd zero-inflated modellen (zero-inflated Poisson 

en zero-inflated negatief–binomiaal; Lambert, 1992). Deze modellen schatten twee 

latente groepen: een groep die een telling van nul heeft met een kans van 1 (‘altijd 

nul’) en een groep die zowel een kans op een telling van nul heeft als een kans op 

meer dan nul (‘niet altijd nul’) via een parameter π (de zogenoemde zero-inflation 

parameter, analoog aan een latente klasse). Deze parameter wordt vervolgens ook 

afhankelijk gesteld van covariaten, typisch via een logistische linkfunctie. 

 

Ook zijn er modellen die de kans schatten of een observatie überhaupt niet een 

recidivefrequentie groter dan nul kan hebben, de zogenoemde hurdle-modellen 

(Mullahy, 1986). Er moet dan eerst een hurdle (horde) genomen worden voordat 

men de kans loopt op een frequentie van 1 of meer (‘nooit nul’). Het tellinggedeelte 

van het model is dan een truncated Poisson- of negatief-binomiaalmodel (de ver-

deling is links afgeknot doordat de nulcategorie uit de verdeling is gehaald) op enkel 

diegenen met een telling van 1 of meer. Ook de hurdle parameter kan afhankelijk 

worden gesteld van covariaten en dit gebeurt typisch via een logistische linkfunctie. 

Dit komt neer op een logistische regressie, waarbij de afhankelijke variabele is of 

een observatie een telling van 1 of meer heeft of niet. 

 Vraagstelling 1.2

Er is weliswaar eerder criminologisch onderzoek uitgevoerd waarbij tellingsmodellen 

gebruikt zijn (zie bijv. Walters, 2015). Echter, er is nog maar weinig onderzoek welk 

model de beste voorspellingen genereert. Hier proberen we in dit onderzoek een 

antwoord op te geven. Specifiek wordt getracht de volgende vragen te beantwoor-

den: 

1 Welk type tellingsmodel levert de beste fit in termen van voorspelde recidive-

frequentie voor: 

a Volwassen daders 

b Jeugdige daders 

2 Hoe is de trend in gecorrigeerde recidivefrequentie en hoe verhoudt deze zich  

tot de trend in de gecorrigeerde tweejaarlijkse recidiveprevalentie? 
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 Methode 2

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens de gebruikte data, de gebruikte klassen 

van modellen, de strategie voor modelselectie, de methode van trendcorrectie en  

de gebruikte software beschreven.  

 Data 2.1

Voor dit onderzoek zijn twee bronnen gebruikt: 

 Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD). De OBJD bevat 

gepseudonomiseerde informatie van daderkenmerken, strafbare feiten (in ter- 

men van wetsartikel) en afdoeningen binnen strafzaken en bevat de complete 

justitiële geschiedenis van alle in Nederland vervolgde of veroordeelde verdach- 

ten of daders (inclusief zaken in hoger beroep). In dit onderzoek wordt de data 

gebruikt die zijn verrijkt volgens de methode van de Recidivemonitor (Wartna, 

Tollenaar & Blom, 2011). 

 Time in Prison-tabel (TIP). De TIP is een binnen de Recidivemonitor aangemaakte 

databron die is samengesteld uit het TenUitvoerLeggingProgramma Gevangenis-

Wezen (TULP/GW) en JeugdVolgSysteem (JVS): de registratiesystemen van de 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). TULP/GW en het JVS bevatten respectievelijk 

informatie over insluitingen in penitentiaire inrichtingen voor volwassenen en 

dezelfde informatie voor de justitiële jeugdinrichtingen. In deze systemen worden 

de data van in- en uitstroom van verschillende detentiefasen in de inrichting bij-

gehouden, inclusief van het deel dat in voorlopige hechtenis wordt doorgebracht. 

De TIP is bedoeld om de duur in detentie vast te stellen. 

 

Voor dit onderzoek zijn verder de volgende twee selecties uit de OJBD gemaakt: 

 Volwassen daders: dit zijn alle daders vallend onder het volwassenenstrafrecht 

die in 2006 een geldige5 afdoening hadden voor een strafzaak naar aanleiding van 

een misdrijf. 

 Jeugdige daders: dit zijn alle daders vallend onder het jeugdstrafrecht die in 2006 

een geldige afdoening hadden voor een strafzaak naar aanleiding van een misdrijf 

 

Constructie van de uitkomstvariabele 

Om de frequentie goed te kunnen construeren, moet rekening worden gehouden 

met het feit dat er aanzienlijke periodes van insluiting voor kunnen komen. Bijvoor-

beeld, in het geval dat een persoon 99% van de meetperiode vast heeft gezeten en 

in de korte periode at risk toch een recidivecontact heeft, kan de verwachting van 

de frequentie per tijdseenheid onrealistisch hoog worden. Hoe korter de observatie -

periode, hoe vaker een dergelijk voorbeeld voor kan komen. Een te lange obser-

vatieperiode is echter ook niet goed. De meeste frequentiemodellen veronderstellen 

een constante rate en deze veronderstelling wordt in de context van recidive minder 

houdbaar naarmate de observatieduur toeneemt. Uit criminologisch onderzoek is 

immers bekend dat de geneigdheid om criminaliteit te plegen afneemt vanaf het  

18e levensjaar (zie bijv. Bushway & Piehl, 2007). Daarnaast is er ook een praktisch 

bezwaar: als de obervatieduur of follow-uptijd toeneemt, dan kunnen steeds minder 

recente cohorten worden gebruikt, waardoor de beleidsrelevantie van de modellen 

afneemt. Daarom wordt er gekozen om een observatieduur van vier jaar te gebrui-

                                                 
5 Zaken die (niet per sé onherroepelijk) zijn afgedaan door het OM (exclusief zaken die zijn geëindigd in een tech-

nisch sepot) en zaken die zijn afgedaan met een schuldigverklaring door de rechter).  
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ken. Deze keus is een afweging tussen relevantie en de stabiliteit van de frequentie 

per tijdseenheid; empirisch komen gevangenisstraffen van twee jaar of meer niet 

vaak voor en ook voor zeer extreme dadergroepen die een hoge recidivefrequentie 

en insluitingsfrequentie hebben, zoals afgestrafte ISD’ers bleek, dit een goede keuze 

te zijn (zie Tollenaar & Van der Laan, 2012; Tollenaar, Beijersbergen & Van der Laan 

2014).  

 Modellen 2.2

De volgende klassen van modellen worden op de data gefit: 

 Poisson-regressie; 

 zero-inflated Poissonregressie; 

 hurdle Poissonregressie; 

 negatief-binomiaalregressie; 

 zero-inflated negatief-binomiaalregressie; 

 hurdle negatief-binomiaalregressie. 

 

Voor alle gefitte zero-inflated- en hurdle-varianten van modellen geldt dat alle 

variabelen die gebruikt worden om het frequentiegedeelte van het model te model-

leren, ook kunnen worden gebruikt om de hurdle of zero-inflation-parameter te 

schatten. Oftewel, die laatstgenoemde parameters mogen verschillen met de waar-

den op de covariaten. In dit onderzoek is ervoor gekozen om alleen modellen te 

specificeren waarbij alle covariaten die zich in het frequentiemodel bevinden, ook 

worden gebruikt om de hurdle of de zero inflation paramater te  schatten. 

 Modelselectie 2.3

De modellen zullen hoofdzakelijk toegepast worden om accurate predicties te gene-

reren. Deze specifieke toepassing bepaalt dan ook de strategie voor modelselectie. 

Om overfitting (d.i. het maken van een te complex model voor een specifieke data-

set, dat niet generaliseert naar nieuwe gegevens) te voorkomen, wordt de data 

gesplitst in een schattings- en een teststeekproef. Er wordt visueel gecheckt op 

nonlineare verbanden met behulp van gegeneraliseerde additieve modellen (GAM; 

zie Hastie & Tibshirani, 1990). Vervolgens wordt er getracht passende transforma-

ties uit te voeren met variabelen die een duidelijk nonlineair verband laten zien, 

door gebruik te maken van de power-ladder van transformaties6 (Tukey, 1977). Op 

de schattingssteekproef worden de modellen gebouwd, terwijl op de teststeekproef 

de empirische fit wordt bepaald. 

 

Enerzijds zal visueel de fit worden bepaald door de werkelijke verdeling van de 

recidivefrequentie en de voorspelde verdeling naast elkaar te zetten. Dit wordt ook 

wel het vaststellen van calibratie genoemd (zie bijv. Czado, Gneiting & Held, 2009). 

Dit geeft al een goed beeld van hoe adequaat het model is. Om dit formeel te toet-

sen zullen chi-kwadraattoetsen worden gebruikt om te toetsen of de werkelijke 

frequentieverdeling de theoretische (verwachte) frequentieverdeling volgt. Het is 

echter bij zeer grote steekproeven erg gemakkelijk om een statistisch significant 

resultaat te vinden bij een triviale afwijking. Daarom wordt er tevens gekeken naar 

de effectgrootte. Deze is gedefinieerd als: 

                                                 
6 Bij deze transformatie wordt X getransformeerd door deze te verheffen tot de macht van de transformatie-

parameter λ. Gebruikelijke waarden voor λ zijn -2, -1, -
1

2
, 0 , 

1

2
, 2 . Dit correspondeert met de transformaties  

1

𝑥2
, 
1

𝑥
, 

1

√𝑥
, log(𝑥), √𝑥, 𝑥2. 
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𝒘 = √∑
(𝒑𝒊

𝒐 − 𝒑𝒊
𝒆)𝟐

𝒑𝒊
𝒆

𝒏

𝒊=𝟏

 

 

waarbij 𝒑𝒐 de geobserveerde proportie is en 𝒑𝒆 de verwachte proportie onder het 

model is. Deze statistiek is ook eenvoudig te berekenen uit de Pearson X2-statistiek 

als 

 

𝒘 = √𝑿𝟐

𝒏
. 

 

Anderzijds zal het model worden vergeleken op het Akaike information criterion 

(AIC, Akaike, 1974). Dit theoretisch afgeleide informatiecriterium maakt een af-

weging tussen de goodness-of-fit en de complexiteit van het model en is als volgt 

gedefinieerd: 

 

𝐴𝐼𝐶 = 2𝑘 −2 log𝑒 𝐿, 

 

Waarbij k het aantal geschatte vrije parameters in het model is en L de likelihood, 

oftewel de kans dat we de data vinden gegeven dat het model waar is. Hoe lager de 

AIC, hoe beter het model. Men moet in dit geval wel bereid zijn om de likelihood als 

goede maat van voorspelfout te zien. Uit de formule blijkt dan ook dat er een trade-

off is tussen het aantal parameters en de verbetering in het model in termen van de 

likelihood. Modellen hoeven niet genest te zijn om AIC’s met elkaar te kunnen ver-

gelijken; alleen de gebruikte data moet hetzelfde zijn. 

 

Ten slotte wordt er gekeken in hoeverre de individuele predicties afwijken van de 

individuele geobserveerde frequenties. Het ligt voor de hand om hiervoor de root 

mean squared error te gebruiken. Dit is een maat die bekend is uit conventionele 

regressie die de discrepantie tussen geobserveerde en voorspelde uitkomsten 

kwantificeert: 

 

√∑
(𝑦𝑖 − 𝑦𝑖)

2

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

 

Waarbij yi de geobserveerde uitkomsten zijn, ŷi de voorspelde uitkomsten en n het 

totaal aantal observaties. 

 Substeekproefvalidatie 2.4

Een algemeen model dat goed fit op een bepaalde populatie voorspelt in ieder geval 

goed voor willekeurige steekproeven uit diezelfde populatie. Wanneer een model 

wordt toegepast op een steekproef die qua achtergrondkenmerken anders is dan 

waarop het model ontwikkeld is, kan het voorkomen dat de voorspellingen van het 

model er substantieel naast zitten. Dit kan liggen aan een verkeerde modelspecifi-

catie, maar het kan net zo goed te wijten zijn aan het missen van belangrijke co-

variaten die de lokale heterogeniteit veroorzaken. We zeggen dan dat het model 

niet goed generaliseert.  

Een manier om dit te testen is te kijken naar de fit als er niet-randomselecties van 

de gegevens worden gemaakt. Schmidt en Witte (1988, p. 131) waren de eersten 

die uitgebreid testten of een model goed generaliseert naar niet-willekeurige sub-
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steekproeven. Om de generaliseerbaarheid van het optimale frequentiemodel te  

toetsen, worden de volgende substeekproeven gemaakt: 

 enkel vrouwen; 

 leeftijd van {12, 13, 14, 15, 16, 17} (jeugdigen); 

 leeftijd van {18-24, 25-39, 40-69, 60+} (volwassenen); 

 first offenders, 5-10 eerdere strafzaken, 11 of meer strafzaken (jeugdigen); 

 first offenders, 5-10 eerdere strafzaken, 11-20 strafzaken, 21 of meer strafzaken 

(volwassenen); 

 delicttype; 

 afdoeningstype. 

 Illustratie trendcorrectie 2.5

Om de bruikbaarheid van tellingsmodellen te beoordelen, wordt in dit rapport een 

trendcorrectie toegepast op volwassen en jeugdige daderpopulaties. Het gaat om  

de gegevens van 1997 tot en met 2006. Om de toegevoegde waarde van de gecor-

rigeerde frequentietrends te bepalen, wordt deze afgezet tegen een trendcorrectie 

op basis van prevalentie. De methode voor trendcorrectie is als volgt: 

1 Schat een model op de gegevens van 1997-2006, waarbij het cohortjaar als 

covariaat wordt meegenomen7 en individuele kenmerken en delictkenmerken uit 

de OJBD als covariaten worden opgenomen. Er wordt aangenomen dat het effect 

van individuele kenmerken niet verandert over de tijd. Het optimale model wordt 

gekozen op basis van de out-of-sample AIC, Pearson X2 en RMSE. 

2 Selecteer enkel de data van cohort 2006. Dan, voor iedere waarde van cohort 

1997-2005: 

a zet de waarde van de variabele cohort op die van het jaar dat voorspeld dient 

te worden; 

b voorspel met het eindmodel de recidive van het cohort en neem het gemiddel-

de van de individuele voorspelde kansen. 

3 Met de verkregen gemiddelden kan de voorspelde trend afgezet worden tegen de 

geobserveerde gemiddelden. 

 

Het kenmerk sanctie wordt expliciet niet in het model meegenomen, omdat dit niet 

(alleen) het kenmerk van het individu is, maar ook van de rechter. Bovendien is te 

verwachten dat er over de tijd schommelingen zijn in de mate waarin bepaalde 

sancties opgelegd worden, onder meer doordat het beleid ten aanzien van het op-

leggen van sancties kan veranderen.  

 

Om de trend enigszins interpreteerbaar te maken, moeten er drie sterke assumpties 

worden gedaan, waarvan alleen de eerste deels toetsbaar is:  

 Het effect van de covariaten heeft geen interactie met cohort; dit houdt in dat de 

regressiecoëfficiënten constant blijven, oftewel de relatie die de covariaten heb-

ben met recidive verandert niet over de tijd; 

 De beschikbare set covariaten is voldoende om individuele variantie in recidive 

over de tijd te kunnen modelleren. Met andere woorden, er zijn geen weggelaten 

                                                 
7 E r is  expliciet voor gekozen om geen interacties het cohortjaar toe te staan met de overige variabelen. Dat zou 

onder meer betekenen dat de relatie tussen de variabele en recidive verschilt per cohort. Ook al is dit in principe 

geen probleem voor correctie, maar levert het wel een interpretatieprobleem op als de grootte van de interacties 

beïnvloed wordt door missende variabele bias. Meer nog dan bij het hoofdeffect, zou dit de voorspellingen gebiast 

maken.Bovendien kunnen bij jaarlijkse interactieparameters geen prognoses worden gemaakt op gegevens van 

recentere cohorten zonder voldoende follow-up tijd, omdat de interactieparameter uit gegevens geschat moeten 

worden. 



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Memorandum 2018-1  |  15 

variabelen die de variatie in recidive verklaren die niet worden gevat door de 

beschikbare variabelen8.  

 Sancties hebben geen toegevoegd effect op de recidive.  

 

Onder de bovenstaande assumpties kan de resulterende gecorrigeerde recidive 

(residual recidive) geïnterpreteerd worden als de recidive die onder meer komt 

door: 

1 verandering in de recidivegeneigdheid van de populatie; 

2 veranderingen in beleid, ten aanzien van: 

a daders (bijv. behandeling) 

b crime targets (bijv. beveiliging); 

3 veranderingen in afschrikkingseffecten; 

4 veranderingen in registratie-effecten; 

5 veranderingen in sociaal-economische omstandigheden; 

6 veranderingen in sociale cohesie. 

 

Zie voor een analyse van de mogelijke verklaringen voor de recidivetrend, Wartna 

et al. (2014). 

 Gebruikte software 2.6

Om de modellen te fitten is de statistische programmeertaal R versie 3.2.4 gebruikt 

(R core team, 2016). Voor de zero-inflated- en hurdle-modellen is het pakket ‘pscl’ 

(Zeileis, Kleiber & Jackman, 2008) versie 1.4.9 gebruikt. Voor het schatten van de 

prevalentiemodellen is Stata 12.1 (StataCorp, 2011) gebruikt, met het pakket 

‘stpm’ versie 1.3.2 (Royston, 2001). Voor het genereren van frequenties voor reci-

divisten is tevens Stata gebruikt.

                                                 
8 Bijvoorbeeld, verslaving kan een oorzaak zijn van veelplegerschap en hoge recidive. Echter, het  aantal eerdere 

jus titiecontacten kan als proxy werken voor verslaving, waardoor alsnog de individuele variatie in recidive alsnog 

afgevangen wordt en het kenmerk verslaving niet nodig is voor de voorspelling. 
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 Resultaten 3

In dit hoofdstuk worden eerst de resultaten van de modellen op volwassenendata  

(N=1.567.407) gepresenteerd. Vervolgens worden de modellen op jeugddata  

(N=218.682) behandeld. Voor beide datasets wordt een optimaal model gekozen. 

Tot slot worden de substeekproefvalidaties van de optimale modellen voor volwas-

senen en jeugdigen besproken. 

 Volwassenen 3.1

Om de adequaatheid van de modellen te bepalen wordt de verwachte (relatieve9) 

verdeling van strafzaken uit alle modellen berekend en afgezet tegen de geobser-

veerde relatieve verdeling van het aantal strafzaken in figuur 1. Dit maakt inzichte-

lijk hoe goed een model werkelijk past op de data.  

Uit de figuur blijkt dat de verwachting van het Poisson-model zonder en met cova-

riaten sterk afwijken van de geobserveerde verdeling. Er is sprake van een sterke 

onderschatting van het aantal nullen en een sterke overschatting van het aantal 

keer dat men 1-3 strafzaken heeft. Het is overduidelijk dat het Poissonmodel niet 

geschikt is voor het modelleren van recidivefrequentie. De zero-inflated en hurdle-

varianten van het Poissonmodel zorgen wel voor een verbetering van de fit, maar 

laten nog steeds grove discrepanties zien. De varianten van de negatief-binomiaal-

regressie blijken een veel betere fit te laten zien. Het is in de figuur lastig te zien 

welke van de drie nu het beste is.  

Daarom wordt in tabel 1 de AIC gegeven van de verschillende modellen. Uit de tabel 

blijkt dat het toevoegen van covariaten betere modellen oplevert. De beste fit (ge-

kenmerkt door de laagste AIC) wordt behaald door het Hurdle negatief-binomiaal-

model. De tweede beste fit geeft het zero-inflated negatief-binominaalmodel.  

 
  

                                                 
9 it is  feitelijk de (adequate) kansverdeling, geaggregeerd over individuen. Omdat alle individuele kansen 

integreren tot 1 , integreert de totale verdeling ook tot 1. 
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Figuur 1 Visuele fit van frequentiemodellen op volwassenendata 

(testdata) 

 

Tabel 1 AIC van gefitte modellen, gesorteerd van laag naar hoog 

(testdata) 

  AIC 

Hurdle negatief-binomiaal 194 .520,7  

Zero-inflated negatief-binomiaal  195 .022,9  

Negatief-binomiaal 197 .191,7  

Hurdle Poisson 207.747,7  

Zero-inflated Poisson  207 .899,0  

Negatief-binomiaal zonder covariaten 222.231,6  

P oisson 226.695,1  

P oisson zonder covariaten 302.760,1  

 

Er kan ook formeel statistisch getoetst worden of de geobserveerde frequentie -

verdelingen in figuur 1 significant afwijken van de volgens de modellen verwachte 

verdelingen. Omdat de geobserveerde en verwachte waarden van de verdeling van 

strafzaken vanaf twintig zaken erg slecht gevuld (sparse) is, worden de categorieën 

vanaf dit aantal naar boven samengenomen. Anders zou de χ2-benadering van de 

statistiek niet goed genoeg zijn en de p-waarden niet kloppen; de toets zou name-

lijk te conservatief worden (dit is dat de nulhypothese dat de gegevens een steek-

proef uit de betreffende verdeling zijn, te vaak ten onrechte wordt geaccepteerd).  

In tabel 2 staan de resultaten van de X2-toetsen weergegeven. 
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Tabel 2 Pearson X2-toetsen van de verdeling van strafzaken en  

Cohen’s w effectgrootte (testdata) 

 

X2(df=20)  W 

Poisson zonder covariaten 4 ,663833·1017 
**** 

2.322.168 

P oisson 7 .774,94 
**** 

0,3  

Zero-inflated Poisson  10 .973,62 
**** 

0,36 

Hurdle Poisson 10.729,21 
**** 

0,35 

Negatief-binomiaal zonder covariaten 416,12 
**** 

0,07 

Negatief-binomiaal 399,30 
**** 

0,07 

Zero-inflated negatief-binomiaal  199,31 
**** 

0,05 

Hurdle Negatief-binomiaal 120,88 
**** 

0,04 

Noot: Significantieniveau: **** significant op 0,0001-niveau. 

* De normen voor w volgens Cohen (1988) zijn 0,1 = klein, 0,3 = medium, 0,5 = groot. 

 

Het significantieniveau van de Pearson X2 is voor alle modellen hetzelfde. Wel is dui-

delijk dat het hurdle negatief-binomiaalmodel de kleinste afwijking laat zien omdat 

de statistiek relatief klein is. Een blik op de effectgrootten laat zien dat zowel het 

hurdle negatief-binomiaalmodel absoluut een kleine afwijking laat zien (Cohen’s 

w<0,05). 

In tabel 3 staan de waarden van de RMSE afgebeeld van de verschillende modellen. 

Uit de tabel blijkt dat het hurdle Poissonmodel de laagste RMSE in de teststeekproef 

laat zien. De verschillen met het zero-inflated Poisson-model, het zero-inflated 

negatief-binomiaalmodel en het hurdle negatief-binomiaalmodel zijn echter zeer 

klein. 

 

Tabel 3 RMSE-waarden van de gefitte modellen (out-of-sample) 

  RMSE 

Poisson zonder covariaten 1 ,990  

P oisson 1 ,710  

Zero inflated Poisson  1 ,687  

Hurdle Poisson 1 ,685  

Negatief-binomiaal zonder covariaten 1 ,980  

Negatief-binomiaal 1 ,789  

Zero-inflated negatief-binomiaal  1 ,695  

Hurdle negatief-binomiaal 1 ,690  

 

 

Uiteindelijke modelkeuze 

De AIC en de Pearson X2 lieten een voorkeur zien voor het hurdle negatief-bino-

miaalmodel. De RMSE was nauwelijks onderscheidend voor vier modellen, waar-

onder het hurdle negatief-binomiaalmodel. Daarom wordt gekozen voor dit laatste 

model. De coëfficiënten van dit model staan in tabel B3 in bijlage 3. 

 Subsamplevalidatie 3.2

Om vast te kunnen stellen of het algemene populatiemodel voor volwassenen ge-

schikt is, is in de figuren van figuur 2 de fit van de verschillende uitsneden van de 

validatiesteekproef weergegeven. Over het algemeen blijkt het model prima over-

weg te kunnen met selecties op leeftijd; elke leeftijdscategorie laat een sterke cor-

respondentie zien tussen de voorspelde en geobserveerde recidivefrequentieverde-

ling. Ook voor de daders van verschillende delicten blijkt de fit goed te zijn.  
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De uitsplitsing naar het aantal eerdere justitiecontacten laat echter een progressief 

slechter beeld zien. Tot aan 10 eerdere justitiecontacten is de fit nog goed, vanaf 

11-20 eerdere justitiecontacten wordt de benadering iets slechter. In de categorie 

21 of meer strafzaken is de vorm van de voorspelde verdeling niet meer hetzelfde 

als de geobserveerde verdeling. Ook sommige sanctiegroepen laten een te grote 

discrepantie zien. Vooral de korte vrijheidsstraf, de lange vrijheidsstraf, de leerstraf 

en overige transacties springen er in negatieve zin uit.  

De consequentie van een model dat slecht fit in substeekproeven is dat het beperkt 

toepasbaar is. Alleen in gevallen waarbij voorspellingen gegenereerd worden voor 

een werkelijk willekeurige steekproef van de populatie, kan de voorspelling op voor-

hand vertrouwd worden. 
 

Figuur 2 Visuele fit van frequentiemodellen op subpopulaties uit de 

volwassenendata (testdata) 
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Figuur 2 (vervolg) 
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Figuur 2 (vervolg) 
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Figuur 2 (vervolg) 
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Figuur 2 (vervolg) 
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Figuur 2 (vervolg) 
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 Jeugdigen 3.3

Ook op de jeugddata kan de adequaatheid van de modellen kan bepaald worden 

door de verwachte (relatieve) verdeling van strafzaken uit alle modellen te bereke-

nen en af te zetten tegen de geobserveerde relatieve verdeling van het aantal 

nieuwe strafzaken. Voor acht modellen staat dit weergegeven in figuur 3. Uit de 

figuur blijkt dat de voorspelde waarden van de modellen hetzelfde beeld laten zien 

als bij de data van de volwassenen. De Poissonmodellen met en zonder covariaten 

genereren een sterk van de geobserveerde verdeling afwijkende verdeling. Dit geldt 

in mindere mate ook voor het zero-inflated Poissonmodel en de hurdle Poisson-

variant. Ook hier is er sprake van een sterke onderschatting van het aantal nullen 

en een sterke overschatting van het aantal keer dat men één, twee of drie nieuwe 

strafzaken heeft. Net als bij de volwassenen laten de negatief-binomiaalregressie-

modellen een betere fit zien. In tabel 4 is de AIC te zien van de modellen gefit op de 

jeugddata. De tabel is gesorteerd van laag (het beste model) naar hoog (het slecht-

ste model). Wederom blijkt dat op basis van de AIC het hurdle negatief-binomiaal-

model de beste voorspelling oplevert. Dit geeft aan dat dit model de beste balans 

tussen likelihood en aantal parameters heeft.  

 

Figuur 3 Visuele fit van frequentiemodellen op jeugddata (testdata) 
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Tabel 4 AIC van gefitte jeugdmodellen, gesorteerd van laag naar hoog  

  AIC 

Hurdle negatief-binomiaal 36 .621,88  

Zero-inflated negatief-binomiaal  36 .792,01  

Negatief-binomiaal 36 .932,52  

Hurdle Poisson 38.118,34  

Negatief-binomiaal zonder covariaten 38.221,86  

Zero-inflated Poisson  38 .233,42  

P oisson 41.129,30  

P oisson zonder covariaten 44.898,07  

 

De AIC kan natuurlijk slechts modellen onderling met elkaar vergelijken, het levert 

geen absolute indicatie van goodness-of-fit op. De verdelingen in figuur 1 kunnen 

ook significant van de geobserveerde verdeling afwijken. Dit kan getoetst worden 

middels een Pearson X2-toets op de geobserveerde en verwachte aantallen. Omdat 

de geobserveerde en verwachte waarden van de verdeling van strafzaken vanaf 

twaalf zaken slecht gevuld (sparse) is, worden de categorieën vanaf dit aantal naar 

boven samengevoegd. In tabel 5 staan de resultaten van deze tests.  

 

Tabel 5 Pearson X2 toetsen van de fit van de voorspelde verdeling op  

de geobserveerde verdeling van strafzaken en bijbehorende 

Cohen’s w effectgrootte (testdata) 

 

X2(df=12) w 

Poisson zonder covariaten 2 .241.693,00**** 13 ,66 

P oisson 5 .958,14**** 0 ,7  

Zero-inflated Poisson  3 .215,83**** 0 ,52 

Hurdle Poisson 3 .295,31**** 0 ,52 

Negatief-binomiaal zonder covariaten 18,19* 0 ,04 

Negatief-binomiaal 41 ,24**** 0 ,06 

Zero-inflated negatief-binomiaal  31 ,27*** 0 ,05 

Hurdle negatief-binomiaal 20 ,33* 0 ,04 

I Significantieniveaus: **** significant op 0,0001-niveau ; *** significant op 0,001-niveau ; * significant op 0,05-niveau.  

 

Uit de tabel blijkt dat de geobserveerde frequentieverdeling significant afwijkt van 

de door alle modellen voorspelde frequentieverdelingen. Er zijn twee modellen de 

verdeling van strafzaken op het laagste niveau significant afwijken van de geobser-

veerde verdeling: het hurdle negatief-binomiaalmodel en het negatief-binomiaal-

model zonder covariaten. Echter, zelfs bij de jeugddata gaat het om een zeer grote 

dataset waarbij ook bij kleine irrelevante afwijkingen al snel een significant resultaat 

gevonden wordt. Dit blijkt ook uit de effectgrootten. Zowel het negatief-binomiaal, 

als het zero-inflated negatief-binomiaal en het Hurdle negatief-binomiaalmodel 

hebben een effectgrootte die klein is (<0,1). In bijlage 2 zijn de eindmodellen op-

genomen. Ook al heeft het negatief-binomiaalmodel zonder covariaten de beste  

X2-waarde, het model zou onbruikbaar zijn voor individuele predicties en dus voor 

de correctie voor individuele achtergrondkenmerken. De RMSE kan laten zien hoe 

goed het model het op individueel niveau doet. De resultaten voor deze statistiek 

staan in tabel 6. 
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Tabel 6 RMSE-waarden van de gefitte modellen (out-of-sample) 

 

RMSE 

Poisson zonder covariaten 1 ,905  

P oisson 1 ,765  

Zero-inflated Poisson  1 ,764  

Hurdle Poisson 1 ,761  

Negatief-binomiaal zonder covariaten 1 ,892  

Negatief-binomiaal 1 ,765  

Zero-inflated negatief-binomiaal  1 ,764  

Hurdle negatief-binomiaal 1 ,759  

 

Uit tabel 6 blijkt duidelijk dat het Hurdle negatief-binomiaalmodel de beste indivi-

duele predicties oplevert. 

 

Uiteindelijke modelselectie 

De AIC liet een duidelijke voorkeur voor het hurdle negatief-binomiaalmodel zien. 

De globale goodness-of-fit X2 wees naar een model zonder covariaten, hetgeen 

onbruikbaar is voor trendcorrecties. De daarna beste fit was het hurdle negatief-

binomiaalmodel. Ook de RMSE liet een lichte voorkeur zien voor het hurdle negatief-

binomiaalmodel. Daarom wordt er ook bij de jeugdata gekozen voor het negatief-

binomiaalmodel. De coëfficiënten van dit model staan in tabel B4 in bijlage 3. 

 Subsample-validatie 3.4

Als een populatiemodel gebruikt wordt voor groepen die systematisch anders van 

samenstelling is dan de originele steekproef, kan het gebeuren dat de fit tegenvalt. 

Om dit vast te stellen, worden er op de teststeekproef een aantal doorsneden ge-

maakt op variabelen binnen en buiten het model. In figuur 4 staan de resultaten 

van deze exercitie. 

Net als bij het volwassenenmodel blijkt het jeugdmodel prima overweg te kunnen 

met uitsneden op basis van leeftijd; de voorspelde verdelingen van recidivefrequen-

tie voor losse leeftijdsgroepen corresponderen nauw met de geobserveerde ver-

delingen. Dit geldt eveneens voor de groepen gevormd door de verschillende uit-

gangsdelicten, met uitzondering van de categorie vermogen met geweld. Bij deze 

categorie blijkt er een sterke overpredictie bij de telling van nul nieuwe strafzaken, 

terwijl er een onderpredictie is bij twee en vier nieuwe strafzaken. 

De voorspelling van het jeugdmodel blijkt sterkere discrepanties met de observaties 

te vertonen bij een extremere voorgeschiedenis, namelijk bij vijf of meer of tien of 

meer eerdere strafzaken,10 het aantal eerdere justitiecontacten en de sancties vrij-

heidsstraf, voorwaardelijke vrijheidsstraf, leerstraf en maatregel.  
  

                                                 
10 Dit is juist omgedraaid bij prevalentiemodellen, waarbij het lastiger is om het risico van first offenders in te 

schatten. Zie hiervoor Wartna, Tollenaar en Bogaerts (2009). 
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Figuur 4 Visuele fit van frequentiemodellen op subpopulaties uit de 

jeugdigendata (testdata) 
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Figuur 4 (vervolg) 

 
  



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Memorandum 2018-1  |  31 

Figuur 4 (vervolg) 
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Figuur 4 (vervolg) 
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Figuur 4 (vervolg) 
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Figuur 4 (vervolg) 
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 Illustratie trendcorrectie 3.5

Zoals eerder beschreven, zijn trendcorrecties een belangrijke toepassing van sta-

tische modellen binnen de recidivemonitor. Met een dergelijk model kunnen de 

recidivetrends getoond worden alsof de jaarcohorten niet van samenstelling op 

achtergrondkenmerken veranderd zouden zijn. 

Voor de trendcorrectie is een nieuw tellingsmodel gefit op de complete gegevens 

van de jaren 1997 tot en met 2006. Eerst worden de trends getoond voor de vol-

wassenen. Vervolgens worden die van de jeugdigen besproken. Dit zijn inhoudelijke 

resultaten, bedoeld om te laten zien wat de mogelijkheden zijn van het corrigeren 

van frequentietrends en om te zien of deze modellen andere inzichten en informatie 

opleveren dan de gebruikelijke prevalentiemodellen. 

3.5.1 Volwassenen 

In figuur 5 staat de trend weergegeven van de geobserveerde en de gecorrigeerde 

recidivefrequentie. Het betreft hierbij ook de daders die nul keer gerecidiveerd heb-

ben. Uit de figuur blijkt dat, wanneer rekening wordt gehouden met de achtergrond-

kenmerken van de daderpopulatie, de recidivefrequentietrend meer uitgevlakt 

wordt. Er blijft uiteindelijk nog maar een zeer lichte trend over. Dit betekent dat  

de sterk dalende trend in de geobserveerde recidive in grote mate verklaard wordt 

door verschuivingen in de samenstelling van de populatie. In andere woorden, er 

stromen steeds minder risicovolle daders binnen. 

 

Om te zien of de trend gemaskeerd wordt door de trend in het aantal daders dat  

nul keer recidiveert, is ook een zero-truncated negatief-binomiaalmodel gefit op de 

subset van daders met minimaal één recidivecontact. Dit komt neer op precies het-

zelfde model als het frequentiegedeelte van het hurdle negatief-binomiaal regressie-

model (zie paragraaf 1.2). Het resultaat van deze trendcorrectie staat weergegeven 

in figuur 6. Uit deze figuur blijkt dat de discrepantie tussen de twee lijnen groter is 

en dat de trend meer geprononceerd is. In tegenstelling tot de voorspelde lijn inclu-

sief nulfrequenties uit figuur 5 is er nu sprake van een continu dalende trend. Dit 

kan verklaard worden doordat er kennelijk onder de recidivisten een sterkere daling 

is in het risicoprofiel dan onder de totale groep daders.  

 

De prevalentietrend is weergegeven in figuur 7. Uit deze figuur blijkt dat in tegen-

stelling tot de frequentietrends dat de recidiveprevalentie juist een stijgende trend 

laat zien. De prevalentie blijkt dus een wezenlijk ander resultaat te zien dan de 

beide frequentiematen. De kans dat een dader uit een bepaald jaar überhaupt 

terugkeert in het justitiesysteem stijgt, maar dat het aantal maal dat iemand terug-

keert juist daalt. Oftewel, men komt eerder terug, maar minder vaak daarna. Dit 

duidt op verschillende onderliggende processen. 
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Figuur 5 Gecorrigeerde recidivefrequentie onder volwassen daders uit de 

jaren 1997-2006 

 

 

Figuur 6 Gecorrigeerde recidivefrequentie onder volwassen recidivisten 

uit de jaren 1997-2006 
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Figuur 7 Gecorrigeerde 4-jarige recidiveprevalentie onder volwassen 

daders uit de jaren 1997-2006 

 

3.5.2 Jeugdigen 

Ook voor de trendcorrectie van de vierjarige recidive van de jeugdigen is een tel-

lingsmodel gefit op complete dataset van de cohortjaren 1997 tot en met 2006. De 

resulterende trend is weergegeven in figuur 8. 

 

Uit de figuur blijkt dat er nauwelijks sprake is van een trend in de recidivefrequen-

tie. Verder is de mate van correctie zeer beperkt. 

 

Figuur 8 Gecorrigeerde recidivefrequentie onder jeugdige daders uit de 

jaren 1997-2006 
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zero-truncated negatief-binomiaalregressie te fitten. Merk op dat dit precies het-

zelfde model is als het frequentiegedeelte van het hurdle negatief-binomiaal regres-

siemodel (zie paragraaf 1.2). De resulterende gecorrigeerde recidivefrequentietrend 

staat weergegeven in figuur 9. 

 

Figuur 9 Gecorrigeerde recidivefrequentie onder jeugdige recidivisten uit 

de jaren 1997-2006 

 

 

Onder de recidivisten blijkt er dus een veel duidelijker trend waar te nemen dan 

onder de gehele daderpopulatie. Na correctie is de trend in het aantal recidivezaken 

volledig genivelleerd. Met andere woorden, de trend in het aantal recidivezaken kan 

bijna volledig verklaard worden door verschuivingen in de daderpopulatie. 

 

Om te zien of deze trend nu duidelijker is dan die in de prevalentie wordt een para-

metrisch Cox-regressiemodel (Royston & Parmar, 2002) gefit op dezelfde data om 

de prevalentietrends te corrigeren. De resultaten van deze exercitie staan in figuur 

10. De figuur laat een tegengestelde trend zien. Met andere woorden, de gecorri-

geerde vierjarige recidiveprevalentie stijgt over de tijd, terwijl de gecorrigeerde 

frequentie onder de recidivisten daalt. De twee statistieken laten dus verschillende 

informatie zien. 

 
  

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

G
e
m

. 
a
a
n
ta

l 
n
ie

u
w

e
 s

tr
a
fz

a
k
e
n
 

Geobserveerd Voorspeld



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Memorandum 2018-1  |  39 

Figuur 10 Gecorrigeerde 4-jarige recidiveprevalentie onder jeugdige 

daders uit de jaren 1997-2006 
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 Conclusie 4

Correctie van recidivetrends is een belangrijke toepassing van statistische modellen 

binnen de recidivemonitor. In dit rapport is bekeken met welke techniek trends in 

recidivefrequentie het beste gecorrigeerd kunnen worden. Zowel voor de volwas-

senendata als voor de jeugdigendata blijkt het hurdle negatief-binomiaalmodel het 

meest adequaat voor het beschrijven en het voorspellen van ontwikkelingen op 

basis van frequentiedata. Mogelijk kan dit model standaard worden voor het model-

leren van strafzaakfrequentiegegevens. 

 

In dit rapport is voor het eerst een trendcorrectie uitgevoerd op tellingdata. Uit het 

onderzoek bleek dat de recidivefrequentie wel degelijk interessante, andersoortige 

informatie weergeeft over het proces van recidive over de tijd. De recidivefrequen-

tietrends lieten namelijk een ander trendverloop zien dan de recidiveprevalentie-

trends. In het bijzonder, de recidiveprevalentie (komt iemand minimaal eenmaal 

terug?) liet een stijgende trend zien, terwijl de recidivefrequentie (hoe vaak komt 

iemand terug?) een dalende trend liet zien. Dit wijst erop dat het recidivegedrag 

opgebouwd is uit verschillende processen.  

 

Een ander interessant inhoudelijk resultaat was dat de frequentietrend onder perso-

nen die minimaal eenmaal recidiveerden in de follow-up periode anders was dan de 

frequentietrend onder de totale groep. De eerste was meer geprononceerd. 

 

In dit rapport is de vierjarige recidivefrequentie gekozen, waarbij stabiliteit is afge -

wogen tegen de houdbaarheid van de assumptie van een constante recidivesnel-

heid. Al de gebruikte modellen hanteren de assumptie van constante recidivefre-

quentie. Daarom is het van belang om de recidiveperiode niet te lang te maken, 

omdat anders deze assumptie onhoudbaar wordt, aangezien uit nationaal en inter-

nationaal criminele-carrièreonderzoek blijkt dat de recidivefrequentie variatie over 

de tijd laat zien (Blokland, Nagin & Nieuwbeerta, 2005; Nagin, 1994). 

 

Een model moet als het breder ingezet gaat worden dan de populatie waarop het 

ontwikkeld is, een goede fit laten zien in niet-willekeurige steekproeven uit de popu-

latie. Uit de analyse van de fit naar niet-willekeurige substeekproeven bleek dat het 

verkrijgen van een goede fit op hogere aantallen eerdere justitiecontacten lastiger 

is. De verwachte frequentieverdelingen lieten hier enige onderpredictie zien. Als 

sanctie niet in het model opgenomen was, waren ook bij losse sanctiemodaliteiten 

discrepanties te zien. Dit effect is tegengesteld aan wat we vinden bij prevalentie-

modellen op recidivemonitordata, waarbij het juist lastiger is om de recidive te voor-

spellen bij first offenders (zie bijv. Tollenaar, Van der Heijden, Wartna & Bogaerts, 

2016). 

 

De hier onderzochte technieken achten we dan ook geschikt voor toepassingen 

waarbij gegevens worden gebruikt die representatief geacht worden voor de popu-

latie of dataset waarmee het model ontwikkeld is. Voor een meer specifieke groep 

zou een specifiek model ontwikkeld moeten worden om te voorkomen dat er syste-

matisch voorspelfouten worden gemaakt. 

 

Toekomstig onderzoek zou kunnen bekijken of door het gebruik van machine-

learningtechnieken een nog betere voorspelling zou kunnen worden gegenereerd. 

Machine learning zorgt er typisch voor dat subtiele interacties tussen variabelen 

automatisch gemodelleerd worden (zie bijvoorbeeld, Hastie, Tibshirani & Friedman, 

2009). Er zijn heden ten dage echter nog nauwelijks softwarematige generalisaties 
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van de in dit rapport gehanteerde modellen. Het blijft doorgaans beperkt tot tech-

nieken met de Poissonverdeling zonder zero-inflation of hurdle parameters of tot 

varianten van penalized schatting van Poisson- of negatief-binomiaalmodellen. Een 

mogelijke eenvoudige oplossing zou zijn om machine learning voor regressie toe te 

passen op de ruwe log-rate van de tellingen (log telling gedeeld door de exposure-

tijd). Echter, zonder kansmodel verliest men de mogelijkheden om de gehele kans-

verdeling te beschrijven en kansen op specifieke waarden te genereren. 

 

Een oplossing voor het laatsgenoemde nadeel zou kunnen zijn om een tweestadium-

model te ontwikkelen. De predicties uit een ML-model op de ruwe log-rate (de log 

van het aantal recidives gedeeld door de exposuretijd) zouden het (enige) covariaat 

kunnen worden in een statistisch tellingenmodel. In het geval van het hurdle-model 

zou het hurdle-gedeelte (d.i. de afhankelijke variabele wie recidiveert niet (0) ver-

sus wie heeft een frequentie van 1 of meer (1)) van het model wel met iedere wille-

keurig classificatiemodel gemodelleerd kunnen worden, omdat dit een eenvoudige 

binaire classificatie is. Dit is een onderzoeksrichting die nog verder binnen de Reci-

divemonitor uitgewerkt zal worden. 

 

De resultaten in dit rapport zijn een eerste verkenning van het gebruik van recidive -

frequentiemodellen op data gebruikt door de WODC-recidivemonitor. Om de bruik-

baarheid in brede zin te kunnen vaststellen, zal de methode op meerdere onder-

zoeksgroepen met verschillende sets achtergrondkenmerken toegepast moeten 

worden. 
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Bijlage 2 Achtergrondkenmerken gebruikte datasets 

Tabel B1 Achtergrondkenmerken volwassenen 1997-2006 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

N  146.540  166.059  168.462  169.128  171.384  162.502  155.712  159.379  133.497  134.744  

Sekse                     

Man 85,3 85,4 85,3 84,9 84,5 84,1 83,7 83,9 83,1 82,5 

V rouw 14,6 14,5 14,6 15,0 15,4 15,8 16,2 16,0 16,8 17,5 

Leeftijd           

12-17 jaar 0 ,1  0 ,2  0 ,2  0 ,2  0 ,1  0 ,1  0 ,0  0 ,0  0 ,0  0 ,2  

18-24 jaar 25,2 25,3 25,9 25,9 26,3 27,5 28,1 28,3 28,6 28,1 

25-29 jaar 15,1 14,6 14,0 13,8 13,9 13,9 14,0 14,5 14,7 14,6 

30-39 jaar 28,1 27,8 27,1 26,2 25,4 24,1 23,5 23,0 22,3 22,0 

40-49 jaar 17,6 18,0 18,5 19,1 19,2 19,2 19,3 19,0 18,8 19,2 

50 jaar of ouder 13,2 13,5 13,8 14,3 14,6 14,8 14,8 14,8 15,1 15,7 

Geboorteland           

Nederland 66,9 66,7 68,1 69,5 70,3 71,2 70,6 70,4 69,6 69,5 

Marokko 3 ,5  3 ,7  3 ,5  3 ,4  3 ,1  2 ,8  2 ,9  2 ,9  2 ,9  2 ,7  

Nederlandse 

A ntillen/Aruba 

3 ,6  3 ,8  3 ,4  3 ,1  2 ,8  2 ,7  2 ,8  2 ,9  3 ,0  2 ,9  

Suriname 4,2  4 ,3  4 ,6  4 ,6  4 ,4  3 ,8  3 ,9  3 ,9  3 ,9  3 ,7  

Turkije 3 ,0  3 ,1  3 ,0  2 ,9  2 ,8  2 ,7  2 ,6  2 ,6  2 ,5  2 ,4  

O verige westers 10,0 9 ,4  9 ,0  8 ,6  8 ,7  8 ,9  9 ,1  9 ,3  10,0 10,3 

O verige niet-westers 8 ,1  8 ,4  7 ,7  7 ,3  7 ,1  7 ,1  7 ,2  7 ,3  7 ,3  7 ,7  

Type delict           

O penbare orde** 12 ,1 12,8 13,9 14,3 14,7 15,3 16,3 15,0 15,5 16,2 

V ermogen zonder 

geweld 

1 ,2  1 ,1  1 ,1  1 ,1  1 ,0  1 ,0  0 ,9  0 ,8  0 ,9  0 ,9  

V ermogen met geweld 1 ,7  1 ,5  1 ,5  1 ,4  1 ,2  1 ,2  1 ,2  1 ,1  1 ,3  1 ,3  

Geweld  25,7 24,6 23,5 23,0 23,1 22,6 23,7 22,4 25,2 27,0 

Zeden 10,1 9 ,7  10,2 10,3 10,2 10,8 11,3 9 ,8  9 ,9  9 ,7  

Drugs 6 ,5  6 ,8  7 ,7  7 ,0  7 ,0  6 ,6  7 ,0  6 ,1  6 ,2  6 ,1  

V erkeer WVW94 30,3 31,2 29,8 30,5 30,4 30,9 28,0 34,0 29,0 27,1 

O verig 12,2 12,0 12,0 11,9 11,5 10,8 10,9 9 ,8  10,5 10,9 

Soort afdoening           

V rijheidsstraf <=6 mnd 9 ,6  9 ,4  8 ,5  7 ,9  7 ,1  7 ,0  7 ,1  6 ,5  7 ,2  7 ,1  

V rijheidsstraf > 6  mnd 4 ,3  4 ,0  3 ,8  3 ,5  3 ,1  3 ,0  3 ,0  2 ,7  3 ,1  3 ,0  

Werkstraf 13 ,7 14,6 15,8 17,6 18,6 19,1 20,2 19,3 19,9 18,9 

Leerstraf 0 ,5  0 ,6  0 ,7  0 ,7  0 ,7  0 ,6  0 ,5  0 ,3  0 ,1  0 ,0  

V oorw. vrijh.straf 4 ,3  3 ,7  3 ,2  2 ,9  2 ,5  2 ,3  2 ,2  2 ,0  2 ,1  2 ,0  

Geldstraf 57 ,9 58,0 58,6 58,3 58,4 58,9 56,9 59,1 57,2 55,8 

Beleidssepot 6 ,1  5 ,4  5 ,9  5 ,3  4 ,7  4 ,7  5 ,2  5 ,7  6 ,2  10,1 

Strafrechtelijk verleden          

0  eerdere contacten 41,5 40,9 40,4 39,3 39,4 39,9 39,4 38,2 37,6 38,1 

1-2 eerdere contacten 25,3 25,8 26,0 26,7 26,7 26,2 25,8 26,6 25,7 25,4 

3-4 eerdere contacten 10,5 10,7 10,8 11,2 11,2 11,2 11,3 11,8 11,7 11,5 

5-10 eerdere contacten 11,8 11,9 12,1 12,3 12,5 12,5 12,9 13,2 13,9 13,9 

11-19 eerdere contacten 5 ,3  5 ,4  5 ,3  5 ,4  5 ,4  5 ,3  5 ,6  5 ,5  6 ,0  6 ,0  

20 of meer eerdere 

contacten 

5 ,6  5 ,4  5 ,3  5 ,2  4 ,9  4 ,8  5 ,0  4 ,8  5 ,1  5 ,2  

Leeftijd 1e s trafzaak           

12-17 jaar 19,7 20,0 20,5 21,1 21,4 21,6 22,5 22,8 24,2 24,3 

18-24 jaar 32,5 32,6 33,0 33,0 33,0 33,6 33,4 33,9 33,2 32,9 

25-29 jaar 13,1 13,1 12,5 12,4 12,2 11,7 11,7 11,7 11,5 11,4 

30-39 jaar 17,5 17,1 17,0 16,4 16,1 15,4 15,1 14,8 14,3 13,9 

40-49 jaar 9 ,3  9 ,3  9 ,3  9 ,3  9 ,5  9 ,5  9 ,5  9 ,2  9 ,0  9 ,3  

50 jaar of ouder 7 ,2  7 ,2  7 ,2  7 ,3  7 ,4  7 ,7  7 ,5  7 ,3  7 ,5  8 ,0  
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Tabel B2 Achtergrondkenmerken jeugdigen 1997-2006 (in %) 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 N 20.340  21.484  23.080  23.912  24.219  25.134  24.625  21.560  18.242  16.086  

Sekse                     

Man 83,4 83,0 83,2 82,6 82,1 81,3 81,1 81,1 81,5 81,0 

Lrouw 16,6 17,0 16,8 17,4 17,9 18,7 18,9 18,9 18,4 18,9 

Leeftijd                     

12  jaar 2 ,6  3 ,0  3 ,0  2 ,8  2 ,9  3 ,0  2 ,9  2 ,6  2 ,2  2 ,1  

13 jaar 7 ,8  7 ,3  7 ,9  8 ,4  8 ,2  8 ,2  8 ,1  7 ,4  6 ,9  6 ,5  

14 jaar 13,6 13,9 14,2 15,0 15,0 14,6 14,9 14,3 13,3 12,9 

15 jaar 20,1 19,3 19,8 19,8 20,0 20,4 19,7 19,3 19,1 19,0 

16 jaar 23,8 24,0 23,4 23,6 24,1 24,4 23,8 24,4 24,8 24,5 

17 jaar 31,8 32,3 31,6 30,3 29,7 29,3 30,6 32,0 33,6 34,9 

Geboorteland                     

Nederland 79,5 81,3 82,7 84,2 85,1 86,8 87,1 87,5 87,3 87,0 

Marokko 2 ,8  2 ,4  2 ,1  1 ,8  1 ,6  1 ,2  1 ,0  0 ,9  1 ,0  0 ,9  

Nederlandse Antillen/Aruba 3 ,0  2 ,7  2 ,3  2 ,4  1 ,9  1 ,7  1 ,8  1 ,6  1 ,8  1 ,8  

Suriname 1,6  1 ,4  1 ,2  1 ,0  1 ,2  1 ,0  0 ,9  0 ,8  0 ,8  0 ,7  

Turkije 1 ,0  1 ,0  1 ,0  0 ,9  0 ,9  0 ,7  0 ,6  0 ,5  0 ,5  0 ,5  

O verige westers 4 ,4  4 ,2  3 ,9  3 ,8  3 ,6  3 ,3  3 ,3  3 ,5  3 ,6  3 ,9  

O verige niet-westers 7 ,5  6 ,9  6 ,7  5 ,9  5 ,5  5 ,2  5 ,1  5 ,0  4 ,8  5 ,0  

Type delict                     

O penbare orde** 27 ,3 27,6 29,1 29,2 29,3 30,0 30,2 26,3 23,8 21,7 

V ermogen zonder geweld 37,6 35,5 35,7 33,9 34,4 32,4 32,1 33,9 34,1 34,2 

V ermogen met geweld 6 ,8  5 ,7  5 ,3  4 ,9  4 ,4  4 ,3  3 ,6  3 ,6  4 ,5  5 ,4  

Geweld  14,6 15,2 15,8 17,0 17,1 17,1 18,2 17,8 18,1 19,5 

Zeden 2 ,5  2 ,1  2 ,0  2 ,1  1 ,7  1 ,5  1 ,3  1 ,1  1 ,1  1 ,2  

Drugs 1 ,6  1 ,7  1 ,8  2 ,0  1 ,8  1 ,9  1 ,5  1 ,7  1 ,4  2 ,0  

V erkeer WVW94 3,3  3 ,4  3 ,4  3 ,4  3 ,6  4 ,2  4 ,5  6 ,0  5 ,9  5 ,4  

O verig 6 ,2  8 ,7  7 ,0  7 ,4  7 ,7  8 ,5  8 ,6  9 ,4  10,7 10,5 

Soort afdoening           

V rijheidsstraf <=6 mnd 6 ,9  6 ,5  6 ,1  6 ,5  5 ,8  5 ,4  4 ,6  4 ,3  4 ,7  5 ,0  

V rijheidsstraf > 6  mnd 1 ,2  0 ,9  0 ,8  0 ,8  0 ,6  0 ,5  0 ,5  0 ,4  0 ,6  0 ,7  

Werkstraf 45 ,7 50,3 55,6 56,4 58,1 60,0 61,8 63,6 63,2 61,6 

Leerstraf 17 ,9 13,4 12,1 12,2 12,6 10,8 9 ,9  8 ,1  6 ,7  6 ,3  

V oorw. vrijheidsstraf 3 ,5  3 ,8  3 ,4  2 ,6  1 ,9  1 ,6  1 ,4  1 ,1  0 ,9  0 ,8  

Geldstraf 10 ,1 11,6 9 ,5  9 ,5  10,1 10,8 10,3 10,8 11,8 11,5 

Beleidssepot 11,2 9 ,7  8 ,8  7 ,7  6 ,7  7 ,0  7 ,5  7 ,1  7 ,1  9 ,3  

Strafrechtelijk verleden           

0  eerdere contacten 72,0 71,8 71,4 70,6 68,6 68,1 67,2 66,3 65,7 66,4 

1-2 eerdere contacten 21,7 21,6 22,2 22,9 24,5 24,5 24,9 25,2 25,2 24,9 

3-4 eerdere contacten 4 ,1  4 ,4  4 ,3  4 ,5  4 ,9  5 ,1  5 ,3  5 ,6  6 ,0  5 ,8  

5-10 eerdere contacten 1 ,9  2 ,0  1 ,9  1 ,9  2 ,0  2 ,3  2 ,5  2 ,7  3 ,0  2 ,7  

11 of meer eerdere 

contacten 

0 ,2  0 ,1  0 ,2  0 ,1  0 ,1  0 ,1  0 ,1  0 ,1  0 ,1  0 ,1  

Leeftijd 1e s trafzaak           

12  jaar 5 ,1  5 ,7  5 ,8  5 ,6  6 ,0  6 ,4  6 ,5  6 ,5  6 ,5  6 ,5  

13 jaar 13,1 12,5 13,0 13,8 14,0 14,2 14,3 14,3 14,0 13,4 

14 jaar 18,3 18,6 19,1 19,5 19,9 19,7 20,4 20,5 19,5 19,7 

15 jaar 21,5 20,7 21,2 21,6 21,4 21,3 20,8 20,4 20,3 19,9 

16 jaar 20,4 20,5 20,1 19,9 20,1 20,2 19,2 19,0 19,6 19,5 

17 jaar 21,5 21,8 20,6 19,4 18,6 18,1 18,7 19,2 20,0 21,0 
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Bijlage 3 Geschatte frequentiemodellen 

Tabel B3 Coëfficiënten van het eindmodel volwassenen 

Coëff iciënten frequentiemodel (afgeknot negatief binomiaal met 

log link)  β Std. fout z-waarde sig. 

Intercept -7 ,45 0 ,03 -262,27 ***  

Sekse = vrouw -0 ,19 0 ,02 -8 ,54 ***  

Geboorteland 

    Nederland Ref. 

   Marokko 0 ,04 0 ,03 1 ,23 n.s . 

Ned. Antillen en Aruba 0 ,27 0 ,03 9 ,90 ***  

Suriname 0,10 0 ,03 4 ,09 ***  

Turkije 0 ,01 0 ,04 0 ,20 n.s . 

Westers 0 ,28 0 ,03 10,91 ***  

N iet-westers 0 ,28 0 ,02 11,96 ***  

Leeftijd -0 ,02 0 ,00 -35,71 ***  

Delictcategorie 

    Geweld Ref. 

   Zeden 0 ,06 0 ,07 0 ,86 n.s . 

V ermogen met geweld 0 ,21 0 ,04 5 ,15 ***  

V ermogen zonder geweld 0 ,31 0 ,02 16,83 ***  

V LAOO 0,14 0 ,02 6 ,20 ***  

Drugs -0 ,01 0 ,03 -0 ,46 n.s . 

V erkeer -0 ,11 0 ,02 -5 ,62 ***  

O verig -0 ,05 0 ,02 -2 ,07 *  

Kantonfeit (overtreding) -0 ,25 0 ,21 -1 ,19 n.s . 

Log(aantal eerdere s trafzaken) 0,43 0 ,01 36,72 ***  

Veroordelingsdichtheid 0,48 0 ,03 17,62 ***  

Log(𝛼) -0 ,32 0 ,03 -12,13 ***  

Coëff iciënten zero hurdle model (binomiaal met logit link)  β Std. fout z-waarde sig. 

Intercept -0 ,72 0 ,09 -8 ,00 ***  

Sekse = vrouw -0 ,36 0 ,02 -20,30 ***  

Geboorteland 

    Nederland 0  

   Marokko 0 ,57 0 ,09 6 ,53 ***  

Ned. Antillen en Aruba 0 ,64 0 ,09 6 ,92 ***  

Suriname 1,06 0 ,09 11,42 ***  

Turkije 0 ,83 0 ,09 9 ,08 ***  

Westers 0 ,67 0 ,09 7 ,23 ***  

N iet-westers 0 ,31 0 ,09 3 ,49 ***  

Leeftijd 0,61 0 ,09 6 ,87 ***  

Delictcategorie     

Geweld Ref. 

   Zeden -0 ,04 0 ,00 -70,35 ***  

V ermogen met geweld -0 ,48 0 ,06 -7 ,59 ***  

V ermogen zonder geweld -0 ,02 0 ,05 -0 ,30 n.s . 

V LAOO 0,07 0 ,02 3 ,46 ***  

Drugs 0 ,03 0 ,02 1 ,28 n.s . 

V erkeer -0 ,21 0 ,03 -8 ,07 ***  

O verig -0 ,01 0 ,02 -0 ,81 n.s . 

Kantonfeit (overtreding) -0 ,29 0 ,02 -13,32 ***  

Log(aantal eerdere s trafzaken) -0 ,72 0 ,17 -4 ,22 ***  

Veroordelingsdichtheid 0,67 0 ,01 55,90 ***  

Noot: Significantieniveaus: *** p<0,0001; ** p<0,001; * p<0,01; p<0,05. 
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Tabel B4 Coëfficiënten van het eindmodel jeugdigen 

Coëff iciënten frequentiemodel (afgeknot negatief binomiaal met 

log link)  β Std. fout z-waarde sig. 

Intercept -7 ,45 0 ,03 -262,27 ***  

Sekse = vrouw -0 ,19 0 ,02 -8 ,54 ***  

Geboorteland 

    Nederland Ref. 

   Marokko 0 ,04 0 ,03 1 ,23 n.s . 

Ned. Antillen en Aruba 0 ,27 0 ,03 9 ,90 ***  

Suriname 0,10 0 ,03 4 ,09 ***  

Turkije 0 ,01 0 ,04 0 ,20 n.s . 

Westers 0 ,28 0 ,03 10,91 ***  

N iet-westers 0 ,28 0 ,02 11,96 ***  

Leeftijd -0 ,02 0 ,00 -35,71 ***  

Delictcategorie 

    Geweld Ref. 

   Zeden 0 ,06 0 ,07 0 ,86 n.s . 

V ermogen met geweld 0 ,21 0 ,04 5 ,15 ***  

V ermogen zonder geweld 0 ,31 0 ,02 16,83 ***  

V LAOO 0,14 0 ,02 6 ,20 ***  

Drugs -0 ,01 0 ,03 -0 ,46 n.s . 

V erkeer -0 ,11 0 ,02 -5 ,62 ***  

O verig -0 ,05 0 ,02 -2 ,07 *  

Kantonfeit (overtreding) -0 ,25 0 ,21 -1 ,19 n.s . 

Log(aantal eerdere s trafzaken) 0,43 0 ,01 36,72 ***  

Veroordelingsdichtheid 0,48 0 ,03 17,62 ***  

Log(𝛼) -0 ,32 0 ,03 -12,13 ***  

Coëff iciënten zero hurdle model (binomiaal met logit link)  β Std. fout z-waarde sig. 

Intercept 2,51 0 ,15 16,70 ***  

Sekse = vrouw -0 ,99 0 ,04 -26,89 ***  

Geboorteland     

Nederland 0     

Marokko 0 ,37 0 ,12 3 ,07 **  

Ned. Antillen en Aruba 0 ,45 0 ,11 4 ,27 ***  

Suriname 0,23 0 ,13 1 ,82 , 

Turkije -0 ,22 0 ,15 -1 ,51 n.s . 

Westers -0 ,43 0 ,07 -5 ,82 ***  

N iet-westers -0 ,13 0 ,06 -2 ,12 *  

Leeftijd -0 ,15 0 ,01 -16,08 ***  

Delictcategorie     

Geweld 0     

Zeden -0 ,71 0 ,11 -6 ,50 ***  

V ermogen met geweld 0 ,21 0 ,08 2 ,68 **  

V ermogen zonder geweld 0 ,05 0 ,04 1 ,32 n.s . 

V LAOO 0,14 0 ,04 -3 ,39 ***  

Drugs -0 ,21 0 ,11 -1 ,98 *  

V erkeer -0 ,35 0 ,08 -4 ,43 ***  

O verig -0 ,46 0 ,06 -7 ,78 ***  

Kantonfeit (overtreding) -0 ,49 0 ,51 -0 ,96 n.s . 

Log(aantal eerdere s trafzaken) 1,11 0 ,09 12,02 ***  

Veroordelingsdichtheid -0 ,08 0 ,11 -0 ,78 n.s . 

Noot: Significantieniveaus: *** p<0,0001; ** p<0,001; * p< 0,01; p<0,05. 
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