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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. 




