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1 Inleiding en probleemstelling

Het onderzoek middellang-gestraften tracht na te gaan welke effecten twee
verschillende gevangenisregiems hebben op gedetineerden die daarmee wor-
den geconfronteerd. De twee penitentiaire inrichtingen waar het onderzoek
zich op richt, zijn de gevangenis 'De Boschpoort' in Breda en de Penitentiaire
Vormingsinrichting 'Nederheide' in Doetinchem. De verschillen tussen deze
inrichtingen, die beide zijn bestemd voor volwassen middellang-gestraften 1),
zijn zeer groot.

Zo brengen gedetineerden in 'Nederheide' hun detentie samen met andere
gedetineerden in groepsverband door, en nemen zij deel aan een vormingspro-
gramma. De gevangenis in Breda daarentegen heeft een cellulair regiem en is
in tegenstelling tot 'Nederheide' streng beveiligd. Verder hebben de gedeti-
neerden er minder bewegingsvrijheid dan in Doetinchem 2).

Om na te gaan wat voor consequenties het voor gedetineerden heeft om
hun detentie in één van beide gevangenissen door te brengen, is een onder-
zoekvoorstel ontwikkeld, dat in juni 1976 door de Directie Gevangeniswezen
van het Ministerie van Justitie - de opdrachtgever voor dit onderzoek - werd
goedgekeurd. In dit onderzoekvoorstel worden een aantal manieren aangege-
ven om de effecten van beide inrichtingen op gedetineerden die daar hun de-
tentie doorbrengen, te bestuderen. Zo zal aandacht worden besteed aan de
wijze waarop de gedetineerden hun detentie beleven en zullen mogelijke ver-
anderingen in hun gedrag, persoonlijkheid, normen en waarden worden onder-
zocht tijdens het verblijf in één van beide inrichtingen. Om ook de effecten van
beide regiems op langere termijn vast te kunnen stellen, zal door middel van
een vervolgonderzoek het functioneren in de'vrije samenleving' van ontslagen
gedetineerden worden bestudeerd.

Bovendien is een recidive-onderzoek ingesteld onder gedetineerden die de
afgelopen jaren uit één van beide inrichtingen zijn ontslagen. In dit rapport zal
worden ingegaan op de resultaten van deze vergelijkende recidivestudie.
Twee vragen staan in dit onderzoek centraal:
1 Bestaat er een verband tussen het regiem waarmee gedetineerden worden
geconfronteerd en hun recidive na ontslag?
2 Zijn er categorieën gedetineerden aanwijsbaar voor wie een verblijf in 'De
Boschpoort' meer effect sorteert dan een detentie in 'Nederheide' in termen
van hun latere recidive, en omgekeerd?

Omdat er in de loop der jaren zeer veel studies zijn gedaan naar de vraag of de
wijze van bejegening van gedetineerden van invloed is op hun latere recidive,
zullen we hier in het kort de resultaten van een aantal van die onderzoeken
bespreken.

In Nederland is door Fiselier onderzocht in hoeverre een verblijf in een open
gesticht in vergelijking met een detentie in een gesloten gevangenis een
recidive-verminderend effect heeft. Op basis van de resultaten van zijn onder-

1) Onder middellang-gestraften worden gestraften verstaan die met aftrek van de tijd die in preven-
tieve hechtenis werd doorgebracht, een straftijd hebben van één tot zes maanden.
2) In volgende rapporten zal dieper worden ingegaan op de verschillen tussen beide gevangenis-
regiems.
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zoek moest hij concluderen, dat gedetineerden die vanuit een open inrichting
worden ontslagen even vaak recidiveren als zij die hun gehele detentie in een
gesloten gevangenis doorbrengen 3).

Dijksterhuis heeft de recidive vergeleken van gedetineerden die hun deten-
tie in een half-open inrichting ('Bankenbos') hadden doorgebracht, en gedeti-
neerden die aan een meer restrictief regiem (de gevangenis'Norgerhaven') wa-
ren onderworpen. Ook hier bleek het. verschil in regiem niet tot verschillen in
recidive te leiden 4).

Een interessant onderzoek waarin wèl een verband werd aangetoond tus-
sen de aard van de bejegening en de latere recidive, is een studie van Shaw in
twee Engelse gevangenissen. In beide gevangenissen werd een aantal gedeti-
neerden onderworpen aan een zeer intensieve sociale begeleiding tijdens de
detentie (de experimentele groep). Andere gedetineerden binnen beide inrich-
tingen werd deze intensieve begeleiding onthouden (de controlegroep). Onder-
zoek naar de latere recidive toonde aan dat gedetineerden uit de experimente-
le groep duidelijk minder vaak recidiveerden dan gedetineerden die tot de con-
trolegroep hadden behoord 5).

Hoewel hierboven slechts drie studies zijn besproken, blijkt wel dat er geen
eenstemmigheid bestaat over de vraag of de aard van de behandeling van ge-
detineerden effect heeft op de latere recidive.

Zoals ook in het WODC-rapport 'Effectiviteit van sancties' wordt geconsta-
teerd, laten de meeste studies zien dat een dergelijk effect ontbreekt 6). Toch
zijn er ook een aantal studies waarin wel een verband wordt aangetoond tusr'
sen de aard van de bejegening en de recidive.

Naast onderzoek naar de algemene effectiviteit van gevangenisregiems bij
het terugdringen van de recidive is ook onderzoek gedaan naar de vraag in
hoeverre een verblijf in een bepaalde gevangenis voor sommige categorieën
gedetineerden meer effect sorteert dan voor andere. Een belangwekkend on-
derzoek is in dit verband ondernomen door Berntsen en Christiansen. Zij heb-
ben een aantal kortgestrafte gedetineerden aan een experimenteel behande-
lingsprogramma onderworpen en vervolgens gedurende een periode van vijf
jaar de recidive van deze gedetineerden onderzocht. Een aantal kortgestraften
dat een normale gevangenisstraf had ondergaan, fungeerde daarbij als con-
trolegroep.

Uit de resultaten van het onderzoek kwam naar voren, dat het experimen-
teel behandelingsprogramma een sterk recidive-verminderend effect had op
gedetineerden met een middelmatig zwaar criminaliteitsverleden. Op 'first-
offenders' en op gedetineerden met een zeer uitgebreid criminaliteitsverleden
bleek het behandelingsprogramma geen invloed te hebben in termen van de
recidive na ontslag uit de gevangenis 7).

In hoeverre het onderhavige recidive-onderzoek vergelijkbare resultaten
oplevert, zal blijken in de hoofdstukken 3 en 4.

Voordat we echter op deze' resultaten ingaan, zullen we in het volgende
hoofdstuk de onderzoekopzet nader uitwerken.

3) FISELIER, J. P. S., Open gesticht en recidive, Nijmegen, 1969
4) DIJKSTERHUIS, F. P. H., De gevangenis Bankenbos II, Assen, 1973
5) SHAW, M., Social Work in Prison, London, 1974
6) D'ANJOU, L. J. M., G. DE JONGE en J. J. VAN DER KAADEN, Effectiviteit van sancties,'s-Gra-
venhage, 1975
7) BERNTSEN, K. and K. 0. CHRISTIANSEN, A resocialisation experiment with short-term offen-
ders, in K. 0. Christiansen, et. al., eds., Scandinavian Studies in Criminology, 1, London, 1965, blz.
35-54
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Uitwerking van de onderzoekopzet

2.1 De recidivetermijn
Voor recidiveren is tijd nodig. Men kan er niet vanuit gaan dat iedere .gedeti-
neerde al direct na zijn vrijlating opnieuw een misdrijf pleegt. We moeten daar-
om de recidive gedurende een bepaalde periode na het ontslag bestuderen.
De vraag is dan hoe lang deze termijn moet zijn om een goed beeld te krijgen
van het recidiveren van ex-gedetineerden.

Als we de vele recidivestudies die in de loop der jaren zijn gepubliceerd,
overzien, dan blijkt de lengte van de periode waarbinnen de recidive is onder-
zocht, te variëren van twee tot tien jaar.

Mannheim en Wilkins ontdekten in hun klassieke recidivestudie 1), dat met
betrekking tot de verschillen in recidive tussen categorieën ex-gedetineerden
een recidivetermijn van één jaar resultaten opleverde die vergelijkbaar waren
met een periode van vier jaar.

Omdat het er in deze studie niet zozeer om gaat de recidive in absolute zin
vast te stellen, maar meer om een beeld te krijgen van relatieve verschillen in
recidive, moet een recidivetermijn van twee jaar, gezien de bevindingen van
Mannheim en Wilkins, voldoende worden geacht.

2.2 De onderzoekgroep
De gevangenis 'De Boschpoort' is in 1973 gaan functioneren als inrichting
voor middellang-gestraften. Omdat we over recidivegegevens tot en met 1975
konden beschikken, zou dit bij een recidivetermijn van twee jaar betekenen,
dat alleen gedetineerden die in 1973 uit de inrichtingen in Breda en Doetin-
chem zijn ontslagen, in de onderzoekgroep konden worden opgenomen. De
onderzoekgroep zou dan echter te klein worden om daarbinnen nog catego-
rieën gedetineerden te kunnen onderscheiden voor wie een verblijf in de ene
inrichting meer effect heeft dan een detentie in de andere.

Om dit probleem te ondervangen is gezocht naar een penitentiaire inrich-
ting die voor de jaren 1971 en 1972 als tegenhanger zou kunnen fungeren voor
de P.V.I. in Doetinchem, die sedert 1971 middellang-gestraften heeft opgeno-
men.

De voormalige gevangenis - annex Huis van Bewaring - te Arnhem bleek
hiervoor uiterst geschikt te zijn. Niet alleen huisvestte deze gevangenis
middellang-gestraften, er bleek bovendien een zeer grote overeenkomst te
bestaan tussen het regiem zoals dat destijds in de gevangenis in Arnhem
werd gevoerd en het huidige regiem in 'De Boschpoort'.

De onderzoekgroep is derhalve als volgt samengesteld:
1 Gedetineerden die in de jaren 1971 tot en met 1973 uit de P.V.I. `Nederheide'
zijn ontslagen;
2 Gedetineerden die in de jaren 1971 en 1972 uit de gevangenis in Arnhem
zijn ontslagen;
3 Gedetineerden die in 1973 uit 'De-Boschpoort' zijn ontslagen.
Niet alle gedetineerden die in de bovengenoemde perioden uit de drie peniten-

1) MANNHEIM, H. and L. T. WILKINS, Prediction Methods in relation to borstal training, London,
1955,'blz. 147 e.v.
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tiaire inrichtingen zijn ontslagen, zijn in de onderzoekgroep opgenomen.
Zo zijn middellang-gestraften met een verblijfsduur van minder dan 4 we-

ken buiten de onderzoekgroep gehouden. Omwille van de vergelijkbaarheid
tussen gedetineerden die uit de P.V.I. 'Nederheide' en de andere twee gevan-
genissen zijn ontslagen, zijn verder degenen die om disciplinaire redenen in
Breda of Arnhem zijn geplaatst, niet in de onderzoekgroep opgenomen.

Hetzelfde geldt voor buitenlandse gedetineerden, die in principe ook niet
voor plaatsing in 'Nederheide' in aanmerking komen.

De verdeling van de gedetineerden binnen de onderzoekgroep over de drie
penitentiaire inrichtingen ziet er als volgt uit:

Tabel 1 Het aantal gedetineerden binnen de onderzoekgroep per penitentiaire inrichting

penitentiaire inrichting aantal

P.V.I.'Nederheide'
Gevangenis Breda
Gevangenis Arnhem

535
212
351

Totaal aantal gedetineerden 1098

2.3 Het verzamelen van de gegevens
Aan de hand van de inschrijvingsregisters van de drie gevangenissen is be-
paald welke ex-gedetineerden op grond van de in de vorige paragraaf beschre-
ven criteria tot de onderzoekgroep zouden gaan behoren.

Vervolgens is voor ieder van hen het uittreksel uit het Algemeen Documen-
tatieregister van de Justitiële Documentatiedienst opgevraagd 2). Aan deze
uittreksels zijn gegevens ontleend die o.a. betrekking hebben op het crimineel
verleden voorafgaande aan de detentie - zie paragraaf 2.4 - en op de reci-
dive na ontslag - zie paragraaf 2.5.

Een aantal gegevens, zoals de leeftijd bij ontslag en de verblijfsduur in de
inrichting, zijn overgenomen uit de inschrijvingsregisters van de drie peniten-
tiaire inrichtingen.

2.4 De achtergrondvariabelen
Een belangrijk probleem waar we in dit onderzoek mee te maken hebben is,
dat eventuele verschillen in recidive tussen ex-gedetineerden geen gevolg be-
hoeven te zijn van verschillen in gevangenisregiems waaraan zij onderworpen
zijn geweest. De mogelijkheid bestaat nl. dat deze gedetineerden verschillen
in achtergrondkenmerken die, onafhankelijk van het regiem, van invloed zijn
op de recidive.

Bij het bepalen van de samenhang tussen gevangenisregiem en recidive
moet met deze 'verstorende' factoren rekening worden gehouden.

Hoewel vele variabelen met recidive in verband zijn gebracht, blijken
slechts twee daar steeds weer mee samen te hangen: leeftijd en criminali-
teitsverleden 3). In deze studie zullen we dan ook voornamelijk met deze twee
achtergrondfactoren rekening houden.

Wat het criminaliteitsverleden betreft, zijn als belangrijkste achtergrondva-
riabelen opgenomen:
- het totaal aantal veroordelingen voorafgaand aan de laatste detentie;
- het totaal aantal maanden onvoorwaardelijk opgelegde vrijheidsstraf voor-
afgaand aan de laatste detentie;

2) In totaal zijn 1129 uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister opgevraagd. In 23 gevallen
bleek geen uittreksel aanwezig te zijn en in 8 gevallen was het delict dat geleid had tot de detentie in
Arnhem, Breda of Doetinchem onvindbaar op het uittreksel.
3) Zie bv.: FISELIER, J. P. S., Open gestichten recidive, Nijmegen, 1969, blz. 26; WILKINS, L. T., Eva-
luation of Penal Measures, New York, 1969, blz. 56.
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- de periode tussen de laatste en de voorlaatste veroordeling 4);
- de eventueel opgelegde maatregelen voorafgaand aan de laatste detentie.
Met betrekking tot de leeftijdsfactor zijn twee achtergrondgegevens verza-

meld:
-.de leeftijd ten tijde van het eerste justitiële contact; en
- de leeftijd bij ontslag uit de penitentiaire inrichting.

Naast gegevens die betrekking hebben op de leeftijd en het criminaliteits-
verleden, zijn ook variabelen opgenomen die verband houden met de laatste
veroordeling en detentie, zoals:
- de duur van de bij de laatste veroordeling opgelegde vrijheidsstraf;
- de aard van het laatste delict;
- de verblijfsduur in de inrichting.

Tot zover de in het recidive-onderzoek opgenomen achtergrond-
variabelen 5).

2.5 De recidivecriteria
In de vorige paragraaf hebben we een aantal achtergrondvariabelen bespro-
ken, die, onafhankelijk van het regiem waaraan gedetineerden worden onder-
worpen, van invloed kunnen zijn op hun recidive. Het is nu van belang om aan
te geven hoe we de recidive zelf gaan vaststellen 6). '

Het meest voor de hand liggend criterium is het al dan niet opnieuw ge-
pleegd hebben van een misdrijf binnen een termijn van twee jaar na ontslag
uit één van de gevangenissen.

Hoewel bovenstaand criterium in de latere analyse centraal staat, is het
van belang om meerdere criteria te hanteren teneinde een meer genuanceerd
beeld te krijgen omtrent de recidive onder ex-gedetineerden. Zo is gekeken
naar de recidivesnelheid. Dat is de duur van de periode die verloopt tussen het
ontslag uit de gevangenis en het plegen van het eerstvolgende misdrijf lei-
dend tot een veroordeling. Het is uiteraard van groot belang te weten in hoe-
verre de confrontatie met een bepaald gevangenisregiem leidt tot uitstel van
de recidive. Ook zijn de recidivisten uit Doetinchem, Breda en Arnhem vergele-
ken in termen van de ernst van hun recidive. Om de ernst van de recidive te be-
palen, zijn twee criteria gehanteerd: -
- het aantal gepleegde misdrijven binnen twee jaar na ontslag uit de inrich-
ting leidend tot een veroordeling, en
- het totaal aantal maanden opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf voor
misdrijven die binnen twee jaar na ontslag zijn gepleegd.

In het volgende hoofdstuk zullen we onderzoeken of er een verband bestaat
tussen het gevangenisregiem waarmee gedetineerden worden geconfron-
teerd en de drie genoemde recidivecriteria.

4) Met de laatste veroordeling wordt de veroordeling bedoeld die leidde tot de detentie in de gevan-
genis in Arnhem, Breda of Doetinchem. Deze detentie wordt de laatste detentie genoemd.
5) Voor een volledig overzicht van de in het onderzoek betrokken variabelen wordt verwezen naar
bijlage 1.
6) De recidive wordt steeds bepaald aan de hand van geregistreerde misdrijven. Dit is in ons geval
nauwelijks een bezwaar, omdat er geen redenen zijn om aan te nemen dat de verhouding tussen de
geregistreerde en niet-geregistreerde recidive voor ex-gedetineerden uit de drie gevangenissen ver-
schilt.
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De samenhang tussen
gevangenisregiem en recidive

In de eerste drie paragrafen van dit hoofdstuk zullen we onderzoeken in hoe-
verre het gevangenisregiem van invloed is op het al dan niet recidiveren van
ex-gedetineerden. in de laatste paragraaf worden dan de onderzoekresultaten
gepresenteerd die betrekking hebben op de twee andere recidivecriteria: de re-
cidivesnelheid en de ernst van de recidive.

3.1 Bestaat er een verschil in recidive tussen ex-gedetineerden uit de verschillen-
de penitentiaire inrichtingen?
Als eerste stap in het onderzoek naar de invloed van het gevangenisregiem op
de recidive is nagegaan of er een verschil in recidive bestaat tussen ex-
gedetineerden uit de P.V.I. 'Nederheide' en uit de gevangenis in Breda of Arn-
hem. Uit tabel 2 blijkt dat van degenen die in de jaren 1971 tot en met 1973 uit
'Nederheide' zijn ontslagen, 45,8% recidiveert.

Voor de gevangenissen in Breda en Arnhem tesamen bedraagt het recidive-
percentage 53,5%. Het recidivepercentage voor de Penitentiaire Vormingsin-
richting in Doetinchem ligt dus 7,7% lager.

Tabel 2 De recidive onder ex-gedetineerden uit 'Nederheide' en de gevangenissen in Breda en
Arnhem

ontslagen uit:
P.V.I. 'Nederheide'
gevangenis in Breda of Arnhem

totaal

aantal aantal
ex-gedetineerden recidivisten

535 (100%) 245 (45,8%)
563 (100%) 301 (53,5%)

1098 (100%) 546 (49,7%)

Zo op het eerste gezicht zou men geneigd zijn te concluderen dat het regiem in
Doetinchem gunstiger resultaten oplevert dan het cellulaire regiem in Breda
of Arnhem.

De vraag is echter of het gevonden verschil in recidive wel volledig mag
worden toegeschreven aan de invloed van het gevangenisregiem. De mogelijk-
heid bestaat, dat de gedetineerden uit Doetinchem gunstig afsteken bij de ge-
detineerden uit de twee andere gevangenissen met betrekking tot kenmerken
die, onafhankelijk van het regiem, van invloed zijn op de recidive. Teneinde na
te gaan of er sprake is van een dergelijk verschil in recidivegevoeligheid, zal
eerst worden onderzocht welke achtergrondvariabelen met recidive samen-
hangen. Vervolgens kunnen de ex-gedetineerden uit de verschillende peniten-
tiaire inrichtingen op die punten worden vergeleken.

3.2 De samenhang tussen de achtergrondvariabelen en de recidive
Op twee manieren is nagegaan welke achtergrondvariabelen met het al dan
niet recidiveren samenhangen. Allereerst is onderzocht of recidivisten en niet-

6



recidivisten van elkaar verschillen met betrekking tot de achtergrondkenmer-
ken. De resultaten van deze vergelijking zijn opgenomen in bijlage 2.

Verder zijn de correlaties 1) berekend tussen het al dan niet recidiveren en
de verschillende achtergrondvariabelen. In tabel 3 zijn de elf achtergrondvari-
abelen opgenomen die het sterkst met recidive bleken samen te hangen. In die
tabel is voor iedere variabele ook de correlatie met de recidive vermeld.

Tabel 3 De correlaties van de belangrijkste achtergrondvarlabelen met de recidive

achtergrondvariabele correlatie 2)

periode tussen de ontvangst van het proces-verbaal op het parket leidend tot de voor-
laatste veroordeling en de ingang van de laatste straf -.34

aantal veroordelingen zonder meer voor ontslag uit de inrichting +.25

aantal veroordelingen tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf voor ontslag uit de in-
richting +.24

leeftijd ten tijde van de eerste veroordeling tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf -.22

totaal aantal maanden onvoorwaardelijk opgelegde vrijheidsstraf voor ontslag uit de
inrichting +.19

leeftijd ten tijde van het eerste contact met Justitie, incl. sepot en vrijspraak -.19

leeftijd ten tijde van de eerste veroordeling zonder meer -.18

al dan niet een maatregel opgelegd voor ontslag uit de inrichting +.13

duur van het voorwaardelijk gedeelte van de laatste gevangenisstraf -.12

leeftijd bij ontslag uit de inrichting -.11

laatste delict al dan niet een vermogensmisdrijf +.10

We weten nu welke achtergrondvariabelen met het al dan niet recidiveren sa-
menhangen. Voordat we ingaan op de vraag of gedetineerden uit `Nederheide'
van de overige gedetineerden verschillen met betrekking tot deze variabelen,
moet de onderlinge samenhang tussen deze achtergrondvariabelen worden
onderzocht. De mogelijkheid bestaat namelijk dat deze variabelen onderling
zo sterk samenhangen met betrekking tot hun voorspellend vermogen van de
recidive, dat in de verdere analyse met minder variabelen kan worden
volstaan. Om deze mogelijkheid te onderzoeken, is een statistische analyse
toegepast 3).

1) De correlatie is een maat voorde sterkte van de samenhang tussen twee variabelen. Hoe groter
de waarde van de correlatie, des te sterker is deze samenhang. Verder duidt een negatieve correlatie,
op een negatieve samenhang en een positieve correlatie op een positief verband. In ons geval zijn
zgn. produkt-moment-correlaties berekend. In bijlage 3 zijn de correlaties tussen de verschillende
achtergrondvariabelen en het al dan niet recidiveren opgenomen.
2) Een '+' voor de waarde van de correlatie duidt op een positieve samenhang. Een ' -', daarente-
gen, geeft een negatief verband aan.
3) De statistische procedure die is toegepast, is een stapsgewijze multiple regressie-analyse. Voor
een overzicht van de resultaten van deze analyse wordt verwezen naar bijlage 5.
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Uit de resultaten van deze analyse bleek dat de elf hierboven genoemde va-
riabelen onderling zo sterk samenhangen, dat het voorspellend vermogen nau-
welijks vermindert als met vier variabelen wordt volstaan.

Deze vier variabelen zijn:
1 De periode tussen de ontvangst van het proces-verbaal op het parket lei-
dend tot de voorlaatste veroordeling en de ingang van de laatste straf.
2 Het totaal aantal veroordelingen zonder meer voor het ontslag uit de inrich-
ting.
3 ' Het totaal aantal maanden onvoorwaardelijk opgelegde vrijheidsstraf voor
het ontslag uit de inrichting.
4 De leeftijd bij ontslag uit de inrichting.

In de volgende paragraaf zullen we nagaan of gedetineerden uit `Nederheide'
van de overige gedetineerden verschillen met betrekking tot deze vier variabe-
len.

3.3 Het netto-effect van het gevangenisregiem op de recidive
Hieronder zullen we onderzoeken of het gevangenisregiem, los van eventuele
andere verschillen tussen ex-gedetineerden uit de drie inrichtingen, van in-
vloed is op d3 recidive.

Daartoe is allereerst onderzocht of de gedetineerden uit Breda en Arnhem
van de gedetineerden uit Doetinchem verschillen wat betreft de vier achter-
grondvariabelen die tesamen de best mogelijke voorspelling van de recidive
opleveren. Daarnaast zijn de correlaties tussen deze achtergrondvariabelen
en het gevangenisregiem berekend 4).

Tabel 4 geeft een overzicht van de correlaties met de vier achtergrondvaria-
belen met zowel de recidive als het regiem.

Tabel 4 De correlaties van de vier belangrijkste achtergrondvariabelen met regiem en recidive

achtergrondvariabele

1 Periode tussen de ontvangst van het p.v. op het
parket leidend tot de voorlaatste veroordeling en de
ingang van de laatste straf

2 Aantal veroordelingen zonder meer voor ontslag
uit de inrichting

3 Totaal aantal maanden opgelegde vrijheidsstraf
voor ontslag uit de inrichting

4 Leeftijd bij ontslag uit de inrichting

correlatie

met regiem 5) met recidive

-.15 -.34

+.25 +.25

+.16 +.19

+.15 - .11

Indien een achtergrondvariabele in tabel 4 zowel met regiem als recidive posi-
tief samenhangt, dan zijn de ex-gedetineerden uit Breda en Arnhem op dat
punt meer recidivegevoelig. Hetzelfde geldt, indien een variabele èn met re-
giem èn met recidive negatief correleert. Wanneer de tekens van de correla-

4) Voor een overzicht van de verschillen tussen ex-gedetineerden uit de drie gevangenissen wat be-
treft de achtergrondvariabelen wordt verwezen naar bijlage 4.
5) Een '+' voor de waarde van de correlaties betekent dat de waarde voor de betreffende variabele
onder de gedetineerden uit Breda en Arnhem relatief hoger is dan onder de gedetineerden uit Doetin-
chem. Een ' -' voor de waarde van de correlatie duidt op een tegengestelde samenhang.
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ties met recidive en regiem verschillen, hebben ex-gedetineerden uit 'Neder-
heide' een grotere. recidivekans.

Inspectie van tabel 4 leert ons dat wat drie. variabelen betreft de ex-
gedetineerden uit Breda en Arnhem een grotere recidivekans hebben. Met be-
trekking tot de leeftijd bij ontslag uit de inrichting, zijn de gedetineerden uit
Doetinchem meer recidivegevoelig. Het lijkt er dus sterk op, dat weliswaar
meer gedetineerden uit Breda en Arnhem recidiveren, maar dat dit verschil al-
thans ten dele teruggebracht kan worden tot verschillen in achtergrondvaria-
belen, die, onafhankelijk van het regiem, van invloed zijn op' de recidive-
kansen.

Om een duidelijker beeld te krijgen van de wijze waarop regiem en achter-
grondvariabelen de recidive beïnvloeden is op basis van de bovengenoemde
vier achtergrondvariabelen een nieuwe variabele samengesteld. Deze samen-
gestelde variabele geeft de recidivegevoeligheid aan 6). De nieuwe variabele is
vervolgens in vijf klassen verdeeld met ca. 20% van de ex-gedetineerden in
iedere klasse. In tabel 5 is aangegeven hoeveel van de ex-gedetineerden uit de
verschillende inrichtingen binnen elke recidivegevoeligheidsklasse recidi-
veert.

Tabel 5 De recidive per inrichting voor de verschillende recidivegevoeligheidsklassen

recidivegevoeligheid

Doetinchem Arnhem/Breda

aantal totaal aantal totaal
recidivisten recidivisten

1. zeer zwak recidivegevoelig 20 (15,7%) 127 (100%) 14 (15,1%) 93 (100%)

II. zwak recidivegevoelig 47 (42,7%) 110 (100%) 40 (39,2%) 102 (100%)

III. middelmatig recidivegevoelig 50 (49,0%) 102 (100%) 68 (64,8%) 105 (100%)

IV. sterk recidivegevoelig 82 (65,1%) 126 (100%) 70 (61,4%) 114 (100%)

V. zeer sterk recidivegevoelig 46 (65,7%) 70 (100%) 109 (73,2%) 149 (100%)

Uit de tabel blijkt dat voor zwak tot zeer zwak recidivegevoelige gedetineerden
het regiem nauwelijks enige invloed heeft op de recidive.

Het is binnen de categorie van de middelmatig recidivegevoelige gedeti-
neerden dat het grootste verschil optreedt. Hier recidiveert 64,8% van de ex-
gedetineerden uit Breda en Arnhem, tegen 49% van de ex-gedetineerden uit
Doetinchem: een verschil van liefst 15,8%! 7) Binnen categorie IV is nauwe-
lijks sprake van een verschil in het recidivepercentage tussen de regiems
(65,1% en 61,4%).

Bij zeer sterk recidivegevoelige gedetineerden echter heeft 'Nederheide'
weer een relatief gunstige invloed op de recidive 8).
Om een duidelijker overzicht te krijgen, hebben we in tabel 6 de categorieën 1
en II en de categorieën III t/m V uit tabel 5 samengevoegd.

6) Voor de wijze waarop deze nieuwe variabele is samengesteld, wordt verwezen naar bijlage 5.
7) Als we bedenken dat de recidivegevoeligheid vooral door het criminaliteitsverleden wordt be-
paald, komt deze bevinding overeen met de resultaten van het onderzoek van Berntsen en Christian-
sen dat in de inleiding is besproken. Zij constateerden, immers, dat verschillen in bejegening vooral
effect hadden op de latere recidive van gedetineerden met een middelmatig uitgebreid criminaliteits-
verleden.
8) De geconstateerde verschillen in recidive binnen de categorieën III en V van tabel 5, kunnen niet
toegeschreven worden aan verschillen in gemiddelde recidivegevoeligheid tussen gedetineerden uit
resp. Doetinchem en Breda of Arnhem binnen deze categorieën. Zie hiervoor bijlage 6.
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Tabel 6 Het recidivepercentage per inrichting onder zwak en sterker recidivegevoelige
ex-gedetineerden

recidivegevoeligheid recidivepercentage recidivepercentage
Doetinchem Arnhem/Breda

1, 11. zwak recidivegevoelig 28,2% 27,6%
III.V. sterker recidivegevoelig 59,7% 67,1%

Aan de hand van tabel 5 en 6 kunnen we de volgende conclusies trekken met
betrekking tot de vraag of er een verband bestaat tussen het regiem waarmee
gedetineerden worden geconfronteerd en hun latere recidive:
1 Het gevangenisregiem waarmee zwak recidivegevoelige gedetineerden
worden geconfronteerd, heeft vrijwel geen invloed op de latere recidive.
2 Wat de sterker recidivegevoelige gedetineerden betreft, heeft het regiem
zoals dat van 1971 tot en met 1973 in 'Nederheide' werd gevoerd, een relatief
gunstige uitwerking gehad op de recidive na ontslag. Het meest duidelijk is dit
voor de middelmatig recidivegevoelige gedetineerden.

3.4 De samenhang tussen het gevangenisregiem en andere recidivecriteria
In de vorige paragrafen hebben we als recidivecriterium steeds gehanteerd
het al dan niet gepleegd hebben van een misdrijf leidend tot een veroordeling
waarvoor het proces-verbaal binnen twee jaar na ontslag uit de inrichting op
het parket is ontvangen. Hieronder zullen we ingaan op het verband tussen het
gevangenisregiem en twee andere recidivecriteria: de recidivesnelheid en de
ernst van de recidive. In beide gevallen is daarbij uitgegaan van de 546 ex-
gedetineerden binnen de onderzoekgroep die binnen de recidivetermijn een
nieuw misdrijf hebben gepleegd.

3.4.1 De recidivesnelheid
Om de recidivesnelheid te bepalen, is voor iedere gedetineerde die binnen de
recidivetermijn een nieuw misdrijf heeft gepleegd, de periode berekend tussen
het ontslag uit de inrichting en de ontvangst van het proces-verbaal op het
parket leidend tot de eerste veroordeling.

Als we het verband tussen het gevangenisregiem en de recidivesnelheid
bestuderen, dan blijkt dat recidivisten uit `Nederheide' iets minder snel recidi-
veren dan recidivisten uit de andere twee gevangenissen. Dit verschil is echter
verwaarloosbaar klein 9).

3.4.2 De ernst van de recidive
Om de ernst van de recidive te bepalen, zijn twee criteria gehanteerd:
1 het aantal gepleegde misdrijven leidend tot een veroordeling waarvoor het
proces-verbaal binnen twee jaar na ontslag uit de inrichting op het parket is
ontvangen; en
2 het totaal aantal maanden onvoorwaardelijk opgelegde vrijheidsstraf we-
gens binnen de recidivetermijn gepleegde misdrijven.

In beide gevallen is uitgegaan van degenen die binnen twee jaar na ontslag
uit de inrichting één of meer misdrijven hebben gepleegd.

De recidivisten uit de 3 penitentiaire inrichtingen blijken, zowel wat het
aantal gepleegde misdrijven, als wat het aantal maanden onvoorwaardelijk
opgelegde vrijheidsstraf na ontslag betreft, niet van elkaar te verschillen.

Samenvattend kunnen we concluderen dat er geen verband bestaat tussen
het gevangenisregiem waaraan gedetineerden worden onderworpen, en de
snelheid alsmede de ernst van het recidiveren.

9) Bijlage 7 geeft een overzicht van de onderzoekresultaten m.b.t. het verband tussen het gevange-
nisregiem en de recidivesnelheid alsmede de ernst van de recidive.
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De effecten van het gevangenis-
regiem op verschillende categorieën
gedetineerden

4.1 De onderzoekstrategie
In hoofdstuk 3 hebben we geconstateerd, dat bij het bepalen van de invloed
van het gevangenisregiem op de latere recidive, onderscheid. moet worden ge-
maakt tussen zwak en sterker recidivegevoelige gedetineerden. Op sterker re-
cidivegevoelige gedetineerden bleek de P.V.I. `Nederheide' een gunstig effect
te hebben wat betreft het al dan niet recidiveren na vrijlating. Voor zwak recidi-
vegevoélige gedetineerden maakte het geen verschil uit met welk regiem zij
werden geconfronteerd.

Hieronder zullen we wat dieper ingaan op de vraag voor welke gedetineer-
den een detentie in de ene inrichting meer effect sorteert in termen van de la-
tere recidive dan een confrontatie met een ander gevangenisregiem.

Bij het formeren van de categorieën gedetineerden is uitgegaan van de vier
variabelen die tesamen een optimale voorspelling van de recidive opleveren 1):
1 de periode tussen de ontvangst van het p.v. op het parket leidend tot de
voorlaatste veroordeling en de ingang van de laatste straf;
2 het aantal veroordelingen zonder meer voor ontslag uit de inrichting;
3 het totaal aantal maanden onvoorwaardelijk opgelegde vrijheidsstraf voor
ontslag uit de inrichting;
4 de leeftijd bij ontslag uit de inrichting.

Ieder van deze variabelen is in vier klassen verdeeld met ca. 25% van de on-
derzochte gedetineerden in elke klasse. Vervolgens is voor iedere klasse het
percentage recidivisten onder de ex-gedetineerden uit 'Nederheide' en uit de
gevangenissen in Arnhem en Breda berekend. De analyseresultaten voor de
vier onderzochte variabelen zullen we hieronder presenteren.

4.2 De periode tussen de ontvangst van het p.v. op het parket leidend tot de voor-
laatste veroordeling en de ingang van de laatste straf
Deze variabele geeft aan hoe recent het criminaliteitsverleden is van een ge-
detineerde. In tabel 7 zijn per inrichting de recidivepercentages voor de vier ca-
tegorieën binnen deze variabele aangegeven.

Tabel 7 De recidivepercentages per inrichting afhankelijk van de periode tussen de ontvangst van
het p.v. leidend tot de voorlaatste veroordeling en de ingang van de laatste straf

duur van de periode Doetinchem

1. korter dan 8 maand
II. 8-18 maand
ill. 19-50 maand
IV: 51 maand en langer

1) Zie hoofdstuk 3, blz. 8

Arnhem/Breda

aantal ge-
detineerden

recidive-
percentage

aantal ge-
detineerden

recidive-
percentage

102 60,8% 158 66,5%
134 59,7% 156 64,1%
139 48,2% 139 48,9%
160 22,5% 110 25,5%
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Uit de tabel blijkt dat voor gedetineerden met een recent criminaliteitsverle-
den (categorie 1 en II) een detentie in 'Nederheide' een geringe positieve in-
vloed heeft op de latere recidive in vergelijking met een detentie in de andere
twee gevangenissen.

In geval van een minder recent criminaliteitsverleden is er vrijwel geen ver-
schil in recidive tussen de ex-gedetineerden uit de verschillende inrichtingen.

4.3 Het aantal veroordelingen voor het ontslag uit de inrichting
Als we naar het aantal veroordelingen voor ontslag uit de inrichting kijken,
dan blijken de recidivepercentages per inrichting nauwelijks te verschillen
voor de vier categorieën binnen deze variabele.

Tabel 8 De recidivepercentages per inrichting, afhankelijk van het aantal veroordelingen
voor ontslag

aantal veroordelingen 2) Doetinchem Arnhem/Breda

aantal ge-
detineerden

recidive-
percentage

aantal ge-
detineerden

recidive-
percentage

1. 1-3 veroordelingen 208 28,8% 114 25,4%
II. 4-5 veroordelingen 115 51,3% 108 50,9%
III. 6.8 veroordelingen- 115 54,8% 137 57,7%
IV. 9 of meer veroordelingen 97 64,9% 204 67,6%

Hoe klein de verschillen tussen de recidivepercentages ook zijn, wel blijkt uit
tabel 8 dat gedetineerden die voorafgaand aan hun detentie minder vaak zijn
veroordeeld, na een verblijf in'Nederheide' meer recidiveren dan na een deten-
tie in één van de twee andere inrichtingen.

4.4 Het totaal aantal maanden onvoorwaardelijk opgelegde vrijheidsstraf voor het
ontslag uit de inrichting
Het totaal aantal maanden onvoorwaardelijk opgelegde vrijheidsstraf voor het
ontslag uit de inrichting kan worden opgevat als de zwaarte van het criminali-
teitsverleden. Als we naar de recidivepercentages in tabel 9 kijken, blijkt dat
een detentie in `Nederheide' meer effect heeft op de recidive na ontslag naar-
mate de zwaarte van het criminaliteitsverleden toeneemt.

Tabel 9 De recidivepercentages per inrichting, afhankelijk van het totaal aantal maanden onvoor-
waardelijk opgelegde vrijheidsstraf voor ontslag uit de inrichting

aantal maanden onvoor- Doetinchem Arnhem/Breda
waardelijk opgelegde
vrijheidsstraf

aantal ge-
detineerden

recidive-
percentage

aantal ge-
detineerden

recidive-
percentage

1. 6 maand en minder 133 33,1% 156 35,3%
II. 7-10 maand 176 42 % 99 49,5%
111. 11-22 maand -125 52 % 132 59,8%
IV. 23 maand en meer 101 61,4% 176 67,0%

4.5 De leeftijd bij ontslag uit de inrichting
Uit tabel 10 blijkt dat het regiem in'Nederheide' in vergelijking met de regiems
in beide andere gevangenissen een meer positieve invloed heeft op de latere

2) Het gaat hier om het aantal veroordelingen incl. de veroordeling die leidde tot de detentie in de
gevangenis in Arnhem, Breda of Doetinchem.
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recidive, naarmate de gedetineerden jonger zijn. Wat gedetineerden van 35
jaar en ouder betreft, zijn er vrijwel geen verschillen in de recidivepercentages.

Tabel 10 De recidivepercentages per inrichting, afhankelijk van de leeftijd bij ontslag

leeftijd Doetinchem Arnhem/Breda

aantal ge-
detineerden

recidive-
percentage

aantal ge-
detineerden

recidive-
percentage

1. 18-24 jaar 156 51,3% 103 60,2%
II. 25-28 jaar 157 46,5% 145 57,2%
III. 29-34 jaar 115 43,5% 143 58,7%
IV 35 jaar en ouder 107 39,3% 172 41,9%

4.6 Conclusie
Als we de resultaten uit de vorige paragrafen samenvatten, kunnen we twee
conclusies trekken met betrekking tot de vraag of er categorieën gedetineer-
den aanwijsbaar zijn voor wie een detentie in 'Nederheidé' meer effect heeft
dan een verblijf in één van beide andere gevangenissen in termen van de late-
re recidive, en omgekeerd:
1 'Nederheide' heeft in vergelijking met een gevangenisregiem zoals dat in
'De Boschpoort' wordt gevoerd, een recidiveverminderend effect op gedeti-
neerden tot ca. 35 jaar met een recent criminaliteitsverleden, die voor hun de-
tentie relatief vaak zijn veroordeeld en daarbij een groot aantal maanden on-
voorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd hebben gekregen.
2 Er bestaan vrijwel geen verschillen in recidivepercentages tussen de ge-
vangenisregiems met betrekking tot gedetineerden die ouder zijn dan 35 jaar,
een minder recent criminaliteitsverleden hebben, relatief weinig keren zijn ver-
oordeeld voor hun laatste detentie en daarbij een gering aantal maanden on-
voorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd hebben gekregen.

Deze twee conclusies zijn geheel in overeenstemming met de conclusies die
we in het vorige hoofdstuk hebben getrokken. Immers, de categorie op wie
'Nederheide' in vergelijking met de twee andere gevangenissen een positieve
invloed heeft, wat de latere recidive betreft, bestaat uit gedetineerden met een
sterkere recidivegevoeligheid. Wat gedetineerden met een geringe recidivege-
voeligheid betreft, heeft een confrontatie met een regiem, zoals dat in 'De
Boschpoort' wordt gevoerd, evenveel effect op de latere recidive als een de-
tentie in de Penitentiaire Vormingsinrichting in Doetinchem.
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5 Samenvatting en slotbeschouwing

In deze vergelijkende recidivestudie onder middellang-gestraften die in de ja-
ren 1971 tot en met 1973 zijn ontslagen uit de Penitentiaire Vormingsinrichting
'Nederheide' en uit de gevangenissen in Breda en Arnhem, staan twee vragen
centraal;
1 Bestaat er een verband tussen het regiem waarmee gedetineerden worden
geconfronteerd en hun recidive na ontslag?
2 Zijn er categorieën gedetineerden aanwijsbaar voor wie een verblijf in 'Ne-
derheide' meer effect sorteert dan een detentie in de gevangenis in Breda in
termen van de latere recidive, en omgekeerd?

Bij het bestuderen van de recidive is voor ieder van de 1098 gedetineerden
in de onderzoekgroep uitgegaan van een periode van twee jaar na ontslag uit
de penitentiaire inrichting.

Als we het verband willen onderzoeken tussen het regiem, waar gedetineer-
den mee worden geconfronteerd en het al dan niet recidiveren na ontslag,
moet rekening worden gehouden met mogelijke verschillen tussen die gedeti-
neerden, die, onafhankelijk van het gevangenisregiem, van invloed zijn op de
recidive. Wanneer met deze verschillen rekening wordt gehouden, kunnen
twee conclusies worden getrokken met betrekking tot het verband tussen re-
giem en recidive;
1 Het gevangenisregiem waarmee zwak recidivegevoelige gedetineerden
worden geconfronteerd, heeft vrijwel geen invloed op de latere recidive.
2 Wat de sterker en met name de middelmatig recidivegevoelige gedetineer-
den betreft, heeft het regiem zoals dat van 1971 tot en met 1973 in
'Nederheide' werd gevoerd, een relatief gunstige uitwerking gehad op de reci-
dive na ontslag.

Met deze conclusie is al voor een gedeelte antwoord gegeven op de tweede
hoofdvraag van dit recidive-onderzoek: zijn er categorieën gedetineerden voor
wie een detentie in de ene inrichting meer effect heeft op de latere recidive
dan een detentie in een andere gevangenis? Nader onderzoek om een meer
concreet antwoord op deze vraag te kunnen geven, heeft de volgende resulta-
ten opgeleverd;
1 'Nederheide' heeft in vergelijking met een gevangenisregiem zoals dat in
'De Boschpoort' wordt gevoerd, een recidiveverminderend effect op gedeti-
neerden tot ca. 35 jaar met een recent criminaliteitsverleden, die voor hun de-
tentie relatief vaak zijn veroordeeld en daarbij een groot aantal maanden on-
voorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd hebben gekregen.
2 Er bestaan geen verschillen in recidivepercentages tussen de gevangenis-
regiems met betrekking tot gedetineerden die ouder zijn dan 35 jaar, een min-
der recent criminaliteitsverleden hebben, relatief weinig keren zijn veroor-
deeld voor hun laatste detentie en daarbij een gering aantal maanden onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf opgelegd hebben gekregen.

Deze resultaten geven een nadere uitwerking van de conclusie dat 'Neder-
heide' in vergelijking met de gevangenissen in Breda en Arnhem een positief
effect op de latere recidive van sterker recidivegevoelige gedetineerden heeft.

Naast het al dan niet recidiveren binnen twee jaar na ontslag, zijn ook twee an-
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dere recidivecriteria met het gevangenisregiem in verband gebracht: de recidi-
vesnelheid en de ernst van de recidive. In beide gevallen is uitgegaan van de
546 gedetineerden binnen de onderzoekgroep, die binnen twee jaar na hun
ontslag uit de inrichting één of meer misdrijven hadden gepleegd. Het gevan-
genisregiem bleek noch op de recidivesnelheid noch op de ernst van de recidi-
ve van invloed te zijn.

De uitkomsten van deze recidivestudie kunnen betekenis hebben voor het be-
leid van de selectie-adviescommissie die beslist over de plaatsing van gedeti.
neerden in Breda of Doetinchem. Omdat de gevangenis in Doetinchem op

.sterker recidivegevoelige gedetineerden een gunstig effect heeft wat betreft
de recidive na vrijlating, zou het overweging verdienen dergelijke gedetineer-
den, meer dan inde jaren 1971 tot en met 1973 het geval is geweest, in'Neder-
heide' te plaatsen. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de moge-
lijkheid dat het plaatsen van sterker recidivegevoelige gedetineerden in Doe-
tinchem kan leiden tot een verandering in het klimaat binnen deze inrichting,
hetgeen weer van invloed kan zijn op de recidive.

Verder worden bij de plaatsing van gedetineerden in de gevangenis in Bre-
da of Doetinchem ook andere criteria gehanteerd dan het mogelijk effect van
een detentie op de latere recidive. Hoewel aan het functioneren van het selec-
tiebeleid een apart onderzoek wordt gewijd, moeten we vooralsnog met de mo-
gelijkheid rekening houden dat veel sterk recidivegevoelige gedetineerden op
grond van deze andere criteria niet in Doetinchem geplaatst kunnen worden.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek zou het in dat geval aanbeve-
ling verdienen om met name de middelmatig recidivegevoelige gedetineerden
in 'Nederheide' te plaatsen. Voor deze categorie immers heeft een detentie in
Doetinchem relatief gezien het grootste positieve effect op de recidive na vrij-
lating.

We hebben in dit rapport de resultaten gepresenteerd van een vergelijkende
recidivestudie. Bij het interpreteren van deze resultaten moeten we niet uit het
oog verliezen, dat het al dan niet recidiveren van gedetineerden na hun ont-
slag niet het enig criterium is waaraan het effect van een gevangenisregiem
op gedetineerden die daarmee worden geconfronteerd, kan en mag worden af-.
gemeten.

Zo moet ook worden ingegaan op de vraag hoe gedetineerden hun detentie
ervaren en hoe houdingen en gedrag ten gevolge van de detentie veranderen.
Deze vragen worden in een andere deelstudie van het onderzoek middellang-
gestraften aan de orde gesteld.
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Bijlage 1: De onderzoekvariabelen

Variabele Omschrijving
nummer

V5 Leeftijd eerste justitieel contact, incl. sepot en vrijspraak

V7 Omschrijving van het eerste justitieel contact, incl. sepot en vrijspraak

V9 Leeftijd eerste veroordeling zonder meer

Vil Aard van de eerste veroordeling

V13 Leeftijd eerste veroordeling tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf

V15 Aard van de eerste veroordeling tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf

V16 Inrichting waaruit opgenomen in Breda, Arnhem of Doetinchem
Categorieën: HvB; Gevangenis; Vrije maatschappij

V17 Totale verblijfsduur in de inrichting

V20 Totale duur van het voorwaardelijk gedeelte van de laatste gevangenisstraf

V22 Totale duur van het onvoorwaardelijk gedeelte van de laatste gevangenisstraf

V25 Eventueel bij de laatste veroordeling opgelegde maatregel

V26 Aard van het misdrijf dat leidde tot de laatste veroordeling
Categorieën:
- agressief misdrijf
- zedenmisdrijf
- vermogensmisdrijf
- overige misdrijven WvS
- misdrijf WVW
- misdrijf Opiumwet
- misdrijf Vuurwapenwet
- misdrijf m.b.t. overige wetten en besluiten

V27 Leeftijd bij ontslag uit de inrichting

V29 Inrichting. Categorieën: Breda, Arnhem en Doetinchem

V30 Jaar van ontslag

V31 Totaal aantal veroordelingen zonder meer voor ontslag uit de inrichting

V33 Idem. t.z.v. agressieve misdrijven

V34 Idem, t.z.v. zedenmisdrijven

V35 Idem, t.z.v. vermogensmisdrijven

V36 Idem, t.z.v. overige misdrijven WvS

V37 Idem, t.z.v. misdrijven WVW

V38 Idem, t.z.v. misdrijven Opiumwet

V39 Idem, t.z.v. misdrijven Vuurwapenwet

V40 Totaal aantal veroordelingen zonder meer voor ontslag uit de inrichting t.z.v. mis-
drijven m.b.t. overige wetten en besluiten

V41 Totaal aantal veroordelingen tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf voor ontslag
uit de inrichting

V43 Totaal aantal maanden onvoorwaardelijk opgelegde vrijheidsstraf voor ontslag uit
de inrichting

V45 Aantal veroordelingen tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf t.z.v. agressieve
misdrijven
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Bijlage 1: vervolg

Variabele Omschrijving
nummer

V46 Idem, t.z.v. zedenmisdrijven

V47 Idem, t.z.v. vermogensmisdrijven

V48 Idem, t.z.v. misdrijven WVW

V49 Idem, t.z.v. misdrijven Opiumwet

V50 Idem, t.z.v. misdrijven Vuurwapenwet

V51 Idem, t.z.v. overige misdrijven

V52 Eventueel opgelegde maatregelen voor ontslag uit de inrichting

V53 Tijdsverloop (in maanden) tussen ontvangst p.v. op het parket leidend tot de voor-
laatste veroordeling en de ingang van de laatste straf

V55 Tijdsverloop (in weken) tussen het ontslag uit de inrichting en de ontvangst van
het eerste p.v. op het parket leidend tot een veroordeling zonder meer

V57 Tijdsverloop (in wèken) tussen het ontslag uit'de inrichting en de ontvangst van
het eerste p.v. op het parket leidend tot een veroordeling tot een onvoorwaardelij-
ke vrijheidsstraf

V59 Aantal veroordelingen zonder meer, waarvoor het p.v. binnen twee jaar na ontslag
uit de inrichting op het parket is ontvangen

V61 Idem, t.z.v. agressieve misdrijven

V62 Idem, t.z.v. zedenmisdrijven

V63 Idem, t.z.v. vermogensmisdrijven

V64 Idem, t.z.v. overige misdrijven WvS

V65 Idem, t.z.v. misdrijven WVW

V66 Idem, t.z.v. misdrijven Opiumwet

V67 Idem, t.z.v. misdrijven Vuurwapenwet

V68 Idem, t.z.v. misdrijven m.b.t. overige wetten en besluiten

V69 Aantal veroordelingen tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, waarvoor het p.v.
binnen twee jaar na ontslag uit de inrichting op het parket is ontvangen

V71 Aantal maanden opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf t.g.v. veroordelingen,
waarvoor het p.v. binnen twee jaar na ontslag uit de inrichting op het parket is ont-
vangen

V73 Aantal veroordelingen tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf t.z.v. agressieve
misdrijven, waarvoor het p.v. binnen twee jaar na ontslag uit de inrichting op het
parket is ontvangen

V74 Idem, t.z.v. zedenmisdrijven

V75 Idem, t.z.v. vermogensmisdrijven

V76 Idem, t.z.v. misdrijven WVW

V77 Idem, t.z.v. misdrijven Opiumwet

V7B Idem, t.z.v. misdrijven Vuurwapenwet

V79 Idem, t.z.v. overige misdrijven

V80 Opgelegde maatregelen waarvoor het p.v. binnen twee jaar na ontslag uit de in-
richting op het parket is ontvangen

.18



Bijlage 2: Verschillen tussen recidivisten en niet-recidivisten

1 De verschillen in gemiddelde waarden van de continue achtergrondvariabe-
len tussen recidivisten en niet-recidivisten

Variabele Recidivisten Niet-
recidivisten

1 leeftijd eerste justitieel contact, incl. sepot en vrijspraak 18,1 jaar 20,3 jaar

2 leeftijd eerste veroordeling zonder meer 19,2 jaar 21,3 jaar

3 leeftijd eerste veroordeling tot een onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf 21,6 jaar 24,3 jaar

4 verblijfsduur in de inrichting 59 dagen 56 dagen

5 duur van het voorwaardelijk gedeelte van de laatste gevange-
nisstraf 4,5 weken 5,8 weken

6 duur van het onvoorwaardelijk gedeelte van de laatste vrij-
heidsstraf 136 dagen 126 dagen

7 leeftijd bij ontslag uit de inrichting 29,7 jaar 31,5 jaar

8 aantal veroordelingen zonder meer voor ontslag uit de inrichting 7,9 5,5

9 aantal veroordelingen tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
voor ontslag uit de inrichting 5,5 3,7

10 totaal aantal maanden onvoorwaardelijk opgelegde vrij-
heidsstraf voor ontslag uit de inrichting 21,9 maand 14,1 maand

11 tijdsverloop tussen ontvangst p.v. op het parket leidend tot de
voorlaatste veroordeling en de ingang van de laatste straf 21,9 maand 43,8 maand

2 De samenhang tussen de aard van het laatst gepleegde delict en de
recidive

Aard van het laatste gepleegde delict:
1 agressief misdrijf
2 zedenmisdrijf
3 vermogensmisdrijf
4 misdrijf WVW
5 misdrijf Opiumwet 1)
6 misdrijf Vuurwapenwet 1)
7 overige misdrijven 1)

Recidivisten Niet-
recidivisten

Totaal

53 (38%) 85 (62%) 138 (100%)
14 (30%) 32 (70%) 46 (100%)

402 (53%) 355 (47%) 757 (100%)
51 (57%) 39 (43%) 90 (100%)

6 9 15
11 9 20
9 23 32

N.B. Het recidivepercentage voor alle gedetineerden bedraagt 49,7%

3 De samenhang tussen recidive en de inrichting van waaruit de gedetineer-
de in de gevangenis in Arnhem, Breda of Doetinchem is opgenomen

Recidivisten Niet- Totaal
recidivisten

Inrichting van waaruit opgenomen
1
2
3
4

Huis van Bewaring 409 (52%) 380 (48%) 789 (100%)
Andere gevangenis / 48 (49%) 49 (51%) 97 (100%)
'Vrije maatschappij' 89 (43%) 120 (57%) 209 (100%)
Anders of onbekend 0 3 3

1) Voor deze delicten zijnde aantallen te gering om zinvol vergelijkingen te kunnen trekken tussen
recidivisten en niet-recidivisten
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Bijlage 3: De produkt-moment-correlaties tussen de achtergrondvariabelen
onderling, de inrichting van ontslag en het recidivecriterium

V5

V9

V13

V31

V41

V43

K52

K53

V20

V22

K25

V27

K16

Dl

D2

D3

D5

K29

K59

.91

.67

-34

-27

-21

-26

.29

.08

-03

-04

.28

-02

.02

.10

.01

-04

-19

-32

-25

-30

.33

.11

-01

-04

.26

-03

.03

- .11

-01

-06

-18

-38

-32

-27

.33

.09

-04

-03

.39

-08

.08

.10

-.14

.00

-04

-22

.92

.65

.38

-43

-23

-07

.06

.36

-05

-05

-02

.01

.13

.25

.25

V5 V9 V13 V31

.75

.36 .41

-37 -.19 -14

-24 -.13 -07 .18

-04 .22 .09 .09 .14

.05 .05 .24 -06 -06 .07

.34 .31 .14 .12 -06 -07 .05

.01 .12 .04 -01 .16 .43 .00 -15

-07 -09 -06 -06 -09 -08 -02 .01 -06

-01 -01 .01 .11 .11 .05 .10 .11 -05 -08

.02 .14 .06 -10 .14 .23 -04 -.12 .25 -56 -31

.11 -07 -02 -08 -21 .26 .00 .08 -26 -11 -06 .44

.23 .16 .13 - .15 -.15 -24 .02 .15 -43 .03 .03 -14 .15

.24 .19 .13 -34 -12 .02 .04 -A 1 .07 -09 -08 .10 .04 .08

V41 V43 K52 K53 V20 V22 K25 V27 K16 Dl D2 D3 D5 K29 K59

Betekenis van de variabelenummers in de correlatiematrix

V5: leeftijd eerste contact justitie, incl. sepot en vrijspraak
V9: leeftijd eerste veroordeling zonder meer

V13: leeftijd eerste veroordeling tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
V31: aantal veroordelingen zonder meer voor ontslag uit de inrichting
V41: aantal veroordelingen tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf voor ont-

slag uit de inrichting
V43: totaal aantal maanden onvoorwaardelijk opgelegde vrijheidsstraf voor

ontslag uit de inrichting
K52: al dan niet maatregel opgelegd voor ontslag uit de inrichting (0= geen

maatregel opgelegd; 1 = wel maatregel opgelegd)
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Bijlage 3: vervolg

K53: periode tussen ontvangst p.v. op het parket leidend tot de voorlaatste
veroordeling en de ingang van de laatste straf

V20: duur van het voorwaardelijke gedeelte van de laatste gevangenisstraf
V22: duur van het onvoorwaardelijk gedeelte van de laatste gevangenisstraf
K25: al dan niet bij de laatste veroordeling opgelegde maatregel (0 = geen

maatregel opgelegd; 1 = wel maatregel opgelegd)
V27: leeftijd bij ontslag uit de inrichting
K16: al dan niet uit de 'vrije maatschappij' opgenomen in Breda, Arnhem of

Doetinchem (0 = opname vanuit de 'vrije maatschappij'; 1 = opname
uit HvB, gevangenis of elders)

Dl: laatste delict al dan niet agressief misdrijf (1 = agressief misdrijf, 0 =
anders)

D2: laatste delict al dan niet zedenmisdrijf (1 = zedenmisdrijf; 0 = anders)
D3: laatste delict al dan niet vermogensmisdrijf (1 = vermogensmisdrijf; 0

= anders)
D5: laatste delict al dan niet misdrijf WVW (1 = misdrijf WVW; 0 = anders)

K29: inrichting (1 = Breda en Arnhem; 0 = Doetinchem)
K59: al dan niet veroordeeld zonder meer waarbij het p.v. binnen twee jaar na

ontslag uit de inrichting op het parket is ontvangen (0 = geen recidive; 1
= wel recidive)

Bijlage 4: Verschillen tussen gedetineerden uit'Nederheide' en de gevange-
nissen in Breda en Arnhem

1 De verschillen in gemiddelde waarden van de continue achtergrondvaria-
belen tussen gedetineerden uit de drie penitentiaire inrichtingen

Variabele Doetinchem Breda/Arnhem

1 leeftijd eerste justitieel contact, incl. sepot en vrijspraak 19,5 jaar 19 jaar

2 leeftijd eerste veroordeling zonder meer 20,6 jaar 20 jaar

3 leeftijd eerste veroordeling tot een onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf 23,2 jaar 22,7 jaar

4 verblijfsduur in de inrichting 63 dagen 52 dagen

5 duur van het voorwaardelijk gedeelte van de laatste gevange-
nisstraf 6 weken 4,3 weken

6 duur van het onvoorwaardelijk gedeelte van de laatste vrij-
heidsstraf 145 dagen 104,8 dagen

7 leeftijd bij ontslag uit de inrichting 29,3 jaar 31,8 jaar

8 aantal veroordelingen zonder meer voor ontslag uit de inrichting 5,4 7,8

9 aantal veroordelingen tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
voor ontslag uit de inrichting 3,7 5,4

10 totaal aantal maanden onvoorwaardelijk opgelegde vrij-
heidsstraf voor ontslag uit de inrichting 14,8 maand 14,1 maand

11 tijdsverloop tussen ontvangst p.v. op parket leidend tot de
voorlaatste veroordeling en de ingang van de laatste straf 38 maand 28 maand
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Bijlage 4: vervolg

2 De aard van het laatste gepleegde delict en het gevangenisregiem

Aard van het laatst gepleegde delict:
1 agressief misdrijf
2 zedenmisdrijf
3 vermogensmisdrijf
4 misdrijf WVW
5 misdrijf Opiumwet 1)
6 misdrijf Vuurwapenwet 1)
7 overige misdrijven 1)

Doetinchem Breda/Arnhem Totaal

61 (44%) 77 (56%) 138 (100%)
19 (41%) 27 (59%) 46 (100%)

406 (54%) 351 (46%) 757 (100%)
21 (23%) 69 (77%) 90 (100%)
10 5 15
4 16 20

14 18 32

3 De inrichting van waaruit de gedetineerde is opgenomen en
het gevangenisregiem

Inrichting van waaruit opgenomen:

Doetinchem Breda/Arnhem Totaal

1 Huis van Bewaring 430 (54%) 359 (46%) 789 (100%)
2 Andere gevangenis 95 (98%) 2 (2%) 97 (100%)
3 'Vrije maatschappij' 7 (3%) 202 (97%) 209 (100%)
4 Anders of onbekend 3 0 3

Bijlage 5: Stapsgewijze multiple regressie-analyse met het recidivecriterium
als afhankelijke variabele: K59

Achtergrondvariabelen Multiple R R' verandering R Beta
R2

K53 0.33525 0.11239 0.11239 -0.33525 -0.22435
V43 0.35946 0.12921 0.01682 0.19213 0.09278
V27 0.37981 0.14426 0.01505 -0.11008 -0.16767
V31 0.39001 0.15211 0.00785 0.24954 0.17095
Dl 0.39391 0.15516 0.00305 -0.08702 0.03295
V20 0.39636 0.15710 0.00194 -0.11504 -0.04868
K16 0.39847 0.15878 0.00168 0.06852 0.04477
D2 0.39981 0.15985 0.00107 -0.08137 -0.02107
K52 0.40101 0.16081 0.00096 0.13494 0.03693
V9 0.40194 0.16156 0.00075 -0.18689 0.12715
V5 0.40429 0.16345 0.00189 -0.18666 -0.10660
D5 0.40467 0.16375 0.00030 0.04072 0.04154
D3 0.40517 0.16416 0.00041 0.10268 0.04037
K25 0.40538 0.16434 0.00017 0.03944 0.01380
V41 0.40555 0.16447 0.00014 0.23719 -0.03160
V13 0.40563 0.16453 0.00006 -0.21676 0.01325

De achtergrondvariabelen die in de regressievergelijking zijn opgenomen ver-
klaren tesamen 16,5% van de variantie in het recidive-criterium.

De eerste vier onafhankelijke variabelen in de regressievergelijking verkla-
ren tesamen 15,2% van de variantie in het criterium. Dat komt neer op 92,5%
van de door alle achtergrondvariabelen verklaarde variantie.

1) Voor deze delicten zijnde aantallen te gering om zinvol vergelijkingen te kunnen trekken tussen
gedetineerden die uit de drie inrichtingen zijn ontslagen.
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Bijlage 5: vervolg

Toevoeging van een vijfde variabele aan de regressievergelijking leidt niet
tot een betekenisvolle toename in de verklaarde variantie.

Op basis van de eerste vier onafhankelijke variabelen is een nieuwe varia-
bele samengesteld: de recidive-gevoeligheid. Deze variabele is ontstaan door
elk van de vier variabelen met een bepaald getal te vermenigvuldigen en ze ver-
volgens op te tellen. De getallen waarmee de verschillende variabelen zijn ver-
menigvuldigd, zijn de zgn. b-gewichten zoals die in de multiple regressie-
analyse zijn berekend.

Bijlage 6: Gemiddelde en standaarddeviatie van de recidivegevoeligheid per
inrichting voor de verschillende recidivegevoeligheidsklassen

Doetinchem Arnhem/Breda

recidive-
gevoeligheids- aantal gemiddelde standaard- aantal gemiddelde standaard-
klasse recidive- deviatie recidive- deviatie-

gevoeligheid recidive- gevoeligheid recidive-
gevoeligheid gevoeligheid

127 -55 8 93 -54 10
I I 110 - 33 4 102 - 32 4
III 102 - 23 2 105 - 23 2
Iv 126 -16 2 114 -15 2
v 70 - 5 6 149 - 3 8

Bijlage 7: Het verband tussen het gevangenisregiem en de recidive-
snelheid, alsmede de ernst van de recidive

1 Het verband tussen het gevangenisregiem en de recidivesnelheid

periode tussen ontslag en eerstvolgend misdrijf Doetinchem Arnhem/Breda

3 maanden of minder
4-6 maand
7-12 maand
13-24 maand

totaal

43 (17,5%) 89 (29,6%)
55 (22,5%) 55 (18,3%)
79 (32,2%) 73 (24,2%)
68 (27,8%) 84 (27,9%)

245(100 %) 301 (100 %)

gemiddelde periode tussen ontslag en eerstvolgend misdrijf 38 weken 36 weken
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Bijlage 7: vervolg

2 Het verband tussen het gevangenisregiem en de ernst van het recidive

Het verband tussen het gevangenisregiem en het aantal misdrijven na ontslag leidend tot een
veroordeling

aantal Doetinchem Arnhem/Breda

1 misdrijf 124 (50,6%) 150 (49,8%)
2 misdrijven 85 (34,7%) 80 (26,6%)
3 of meer misdrijven 36 (14,7%) 71 (23,6%)

totaal 245 (100 %) 301 (100 %)

Het verband tussen het gevangenisregiem en het totaal aantal maanden onvoorwaardelijk
opgelegde vrijheidsstraf na ontslag

aantal maanden onvoorwaardelijk opgelegde Doetinchem Arnhem/Breda
vrijheidsstraf na ontslag

geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd na ontslag
1 maand of minder
2-5 maand
6 maand of meer

totaal

61 (24,9%) 63 (20,9%)
58 (23,7%) 72 (23,9%)
59 (24,1%) 91 (30,2%)
67 (27,3%) 75 (24,9%)

245 (100 %) 301 (100 %)

gemiddeld aantal maanden onvoorwaardelijk opgelegde
vrijheidsstraf na ontslag 5,2 maand 4,9 maand
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