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Recidive inschatten 
met behulp van een 
empirisch model
Kansen voor de strafrechtspraktijk?

Joke Harte1

Bij de oplegging van een straf, maatregel of toezicht wordt in belangrijke mate rekening gehouden met de kans 

dat de justitiabele zal recidiveren. Maar hoe wordt deze kans vastgesteld? Mensen, en zeker ook professionals,  

blijken niet goed in staat om toekomstig gedrag te voorspellen. De afgelopen jaren zijn daarom vele risicotaxatie-

instrumenten ontwikkeld die gebaseerd zijn op kennis uit de empirie. Tot op heden worden deze instrumenten 

vooral gebruikt door gedragsdeskundigen in hun adviezen aan de rechterlijke macht. Het is echter te verwachten 

dat er binnen afzienbare tijd instrumenten beschikbaar zijn die rechters en officieren van justitie zelf kunnen 

toepassen. Tegelijkertijd zijn er serieuze bedenkingen wat betreft de kwaliteit van de instrumenten en blijken er 

ernstige ethische bezwaren te bestaan tegen het gebruik. Het is van belang dat strafrechtjuristen zich mengen in 

de discussie over de rol en wenselijkheid van risicotaxatie-instrumenten in de strafrechtspraktijk.

In het strafrecht wordt doorgaans gereageerd op gedrag 
dat al heeft plaatsgevonden. Er is een strafbaar feit 
gepleegd en de rechter oordeelt of de verdachte hieraan 

schuldig is, en zo ja, welke strafrechtelijke reactie passend 
is. Een van de voornaamste strafdoelen die de strafrechter 
daarbij nastreeft is speciale preventie, oftewel het voorko-
men dat de dader in de toekomst zal recidiveren. Dit impli-
ceert dat de strafrechter niet alleen reageert op strafbare 
feiten die in het verleden hebben plaatsgevonden, maar 
ook anticipeert op delinquent gedrag dat mogelijk in de 
toekomst zal plaatsvinden. Maar hoe stelt de strafrechter 
de kans op recidive bij individuele verdachten vast?

Vertekeningen
Het menselijk beoordelingsvermogen wordt in belangrij-
ke mate beïnvloed door vertekeningen. Binnen de psy-
chologie, waar deze vertekeningen vooral worden aange-
duid als biases, zijn verschillende vertekeningen in het 
menselijk oordeel in beeld gebracht. Zo blijkt dat men-
sen de neiging hebben om factoren die toevallig tegelij-
kertijd voorkomen, te beschouwen als samenhangend. 

Dit verschijnsel staat bekend als illusoire correlatie.2 
Vooral opmerkelijke en recente waarnemingen zijn van 
grote invloed. Een andere vertekening in het menselijk 
oordeel is bekend als confirmation bias.3 Dit is de nei-
ging van mensen om, als ze eenmaal een idee of hypo-
these hebben, vooral informatie te zoeken die deze hypo-
these bevestigt en informatie die de hypothese 
tegenspreekt te negeren. Het is bekend dat dit type bias, 
ook wel aangeduid met de term tunnelvisie, tot ernstige 
fouten in het opsporingsonderzoek kan leiden. Mensen 
zijn zich doorgaans nauwelijks bewust van deze verteke-
ningen met als gevolg dat de meeste mensen hun eigen 
beoordelingsvermogen sterk overschatten.

De beperkingen van het menselijk oordeel gelden 
ook voor professionals zoals officieren van justitie, rech-
ters en de gedragsdeskundigen die onderzoek doen naar 
de persoon van de verdachte. Dit neemt niet weg dat er 
elke dag in de rechtspraktijk beslissingen genomen moe-
ten worden wat betreft de oplegging en beëindiging van 
toezicht, straffen en maatregelen. Maar hier kan weten-
schappelijk empirisch onderzoek uitkomst bieden. Op 
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basis van empirische data kunnen modellen ontwikkeld 
worden waarmee de kans op recidive ingeschat kan wor-
den en waarmee vervolgens beslissingen in het strafrecht 
ondersteund kunnen worden.4 Hiertoe worden allereerst 
de kenmerken van vele veroordeelden nauwkeurig en sys-
tematisch gescoord en opgenomen in een databestand. 

Vervolgens wordt achterhaald op welke variabelen diege-
nen die recidiveren zich onderscheiden van hen die dat 
niet doen. Dit levert een model op waarmee voor nieuwe 
gevallen de kans op recidive bepaald kan worden.5

Voorspellen met instrumenten
In de afgelopen decennia is in Nederland vooral binnen 
de forensische psychiatrie veel geïnvesteerd in de ontwik-
keling van modellen en instrumenten voor het inschatten 
van de kans op recidive. Er worden twee typen instrumen-
ten voor risicotaxatie onderscheiden.6 Bij een zogeheten 
actuarieel instrument worden de scores op de variabelen 
door het model geïntegreerd tot een numerieke kans op 
recidive. Een voorbeeld is de VRAG.7 De eindscore op dit 
instrument, bestaande uit twaalf items, leidt tot een 
inschatting van het risico op recidive als laag, matig of 
hoog. Meer specifiek wordt de kans op recidive uitgedrukt 
in het percentage mensen met deze score dat naar ver-
wachting recidiveert binnen respectievelijk zeven en tien 
jaar. Een belangrijk nadeel van een actuarieel instrument 
is dat in de praktijk de beoordelaar vaak over veel meer 
relevante informatie beschikt dan wordt gerepresenteerd 
door de items van het instrument. 

Bij een instrument voor een klinisch gestructureerd 
oordeel kan wel aanvullende informatie worden toege-
voegd en bepaalt de beoordelaar bovendien de weging 
van de verschillende items in het eindoordeel. Nadat de 
beoordelaar alle items van het instrument heeft gescoord 
maakt hij of zij, anders dan bij een actuarieel instrument, 
zelf een inschatting van het recidivegevaar. Dit klinische 
oordeel wordt gestructureerd genoemd omdat vooraf-
gaand aan het eindoordeel alle vragen van het instrument 
zijn beantwoord en dus alle voor de beoordeling relevante 
informatie is verzameld en bestudeerd. Vrijwel alle instru-
menten hebben gedetailleerde handleidingen en de 

gebruikers dienen trainingen te volgen. De HCR-20V38 of 
de HKT-30R9 zijn klinisch gestructureerde instrumenten 
die in Nederland veel gebruikt worden. 

De afgelopen jaren zijn vooral veel klinisch gestruc-
tureerde instrumenten ontwikkeld. Naast instrumenten 
voor het voorspellen van recidive in het algemeen zijn er 
die specifieke typen van delinquent gedrag voorspellen, 
zoals seksuele delinquentie (bijvoorbeeld de SVR20),10 kin-
dermishandeling (zoals de CARE-NL)11 en stalking (zoals 
de SHARP)12 of de kans dat een verdachte zal radicaliseren 

en over zal gaan tot terrorisme (zie de VERA-2).13 Andere 
instrumenten zijn ontwikkeld voor specifieke groepen 
delinquenten, zoals delinquente vrouwen (bijvoorbeeld de 
FAM)14 en delinquente jongeren (zoals de SAVRY).15 De 
reclassering gebruikt tot op heden de RISc16 om het recidi-
verisico en de criminogene factoren die aan het risico ten 
grondslag liggen in kaart te brengen. 

Tot op heden gebruiken voornamelijk gedragsdes-
kundigen en reclasseringswerkers binnen de strafrechte-
lijke context risicotaxatie-instrumenten ter onderbouwing 
van hun adviezen. Maar in toenemende mate zijn het 
strafrechtsjuristen zelf die modellen gebruiken om de 
kans op recidive in te schatten en het eigen besluitvor-
mingsproces te ondersteunen. De Nederlandse hulpoffi-

Een belangrijk nadeel van een 

actuarieel instrument is dat in de 

praktijk de beoordelaar vaak over 

veel meer relevante informatie 

beschikt dan wordt gerepresenteerd 

door de items van het instrument
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cier van justitie heeft de beschikking over de RiGH17 om te 
besluiten of een huisverbod vanwege huiselijk geweld 
nodig is. Het Openbaar Ministerie gebruikt de beslissings-
ondersteuning BOOG18 om te bepalen of een gedragskun-
dig onderzoek naar een verdachte op zijn plaats is. In Zwe-
den werd onlangs het model OxRec19 geïntroduceerd, om 
een onderscheid te kunnen maken tussen verdachten met 
een hoge en lage recidivekans en daar passende straffen 
en maatregelen bij op te kunnen leggen. In de Verenigde 
Staten gebruiken officieren van justitie en strafrechters al 
decennialang rekenkundige programma’s voor het voor-
spellen van recidive. Een van deze programma’s is COM-
PAS.20 Nadat informatie over de verdachte en zijn of haar 
juridische voorgeschiedenis is ingevoerd, levert COMPAS 
een evidence based voorspelling van de kans op toekom-
stig delinquent gedrag. De officier van justitie en de rech-
ter gebruiken deze informatie voor de vormgeving van 
het reclasseringstoezicht en het bepalen van de strafmaat. 

Risico’s en beperkingen
Er zijn echter ook belangrijke risico’s en beperkingen. 
Want hoe goed zijn deze modellen en instrumenten in 
het voorspellen van toekomstig crimineel gedrag, oftewel, 
wat is de predictieve validiteit? Deze kan bepaald worden 

door de voorspelde kans op recidive te vergelijken met 
daadwerkelijk recidive. In 2010 is onderzocht wat de pre-
dictieve validiteit was van de op dat moment in Neder-
land in gebruik zijnde instrumenten.21 Voor tien van de 
26 instrumenten was de voorspellende waarde empirisch 
vastgesteld. De resultaten waren echter zo matig dat 
geconcludeerd moest worden dat het onwaarschijnlijk is 
dat de instrumenten in individuele zaken tot betere 
beslissingen leiden. Dit resultaat werd bevestigd door een 
grootschalige internationale meta-analyse.22 Deze studie 
toonde aan dat wanneer instrumenten personen aanwij-
zen als hebbende een lage kans op recidive, dit meestal 
klopt. Echter, van de mensen die door het instrument als 
recidivegevaarlijk waren aangewezen, recidiveerde de 
meerderheid niet. Dit impliceert dat toepassing van de 
instrumenten leidt tot opleggingen en verlengingen van 
maatregelen terwijl dat feitelijk niet nodig is. 

Het gebruik van instrumenten en modellen voor het 
voorspellen van recidive brengt ook ethische vraagstuk-
ken met zich mee. Uit onderzoek in de Verenigde Staten 
naar de voorspellende waarde van COMPAS blijkt dat voor 
Afro-Amerikaanse verdachten en verdachten uit andere 
minderheidsgroepen de kans om te recidiveren sterk 
wordt overschat en de kans om niet te recidiveren wordt 
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onderschat.23 Een dergelijke racistische bias lijkt op te los-
sen door de variabele etniciteit niet in een model op te 
nemen. Maar zo eenvoudig is het niet. COMPAS is een 
commercieel product en de ontwikkelaars zijn niet bereid 
informatie te geven over welke variabelen in het model 
zijn opgenomen en welke gewichten daar aan gegeven 
worden. In de meeste modellen, en waarschijnlijk ook in 
COMPAS, zal de variabele etniciteit bewust buiten 
beschouwing zijn gelaten om racisme in de rechtspraak te 
voorkomen. Maar ook als etniciteit niet wordt meegeno-
men als variabele is discriminatie niet uit te sluiten. Want 
via andere voorspellende factoren, zoals inkomen, sociaal 
economische status en opleiding, speelt etniciteit indirect 
toch een rol. De vraag doet zich voor of het ethisch ver-
antwoord is om kenmerken van verdachten die buiten 
hun eigen controle liggen, via een mathematisch model 
invloed te laten hebben op een rechterlijke beslissing. Aan 
de andere kant is gebleken dat kenmerken van de ver-
dachte ook een rol kunnen spelen in de besluitvorming 
van de individuele rechter die niet de beschikking heeft 
over een mathematisch model.24 De discussie over deze 
ethische kwesties is inmiddels hoog opgelaaid in de 
media25 en in wetenschappelijke tijdschriften.26 

Juristen aan zet
De ontwikkeling van modellen en instrumenten om de 
kans op recidive in te schatten is voortgekomen uit de 
constatering dat mensen niet goed zijn in het voorspel-
len van recidive. Tegelijkertijd is het de ervaring dat pro-
fessionals beoordelingen niet graag geheel aan modellen 

overlaten. Risicotaxatie-instrumenten voor gedragsdes-
kundigen ontwikkelen zich steeds meer tot checklists aan 
de hand waarvan informatie systematisch wordt verza-
meld en bestudeerd en de beoordelaar een (gestructu-
reerd) klinisch oordeel velt. In de Nederlandse strafrechts-
praktijk worden de instrumenten tot op heden vooral 
gebruikt door gedragsdeskundigen in de adviezen aan de 
rechterlijke macht. Het is te verwachten dat de Neder-
landse rechtspraktijk binnen afzienbare tijd wordt gecon-
fronteerd met modellen die officieren van justitie en 
rechters zelf kunnen toepassen. Dit betekent dat de 
impact van deze modellen op strafrechtelijke beslissin-
gen aanzienlijk zal toenemen. Tegelijkertijd zijn er serieu-
ze bedenkingen wat betreft de kwaliteit en blijken er 
belangrijke ethische bezwaren te bestaan tegen het 
gebruik. Dit vraagt om onderzoek naar de vraag op welke 
manier modellen de besluitvorming kunnen ondersteu-
nen in de Nederlandse rechtspraak, aan welke voorwaar-
den deze modellen moeten voldoen en welke risico’s en 
beperkingen worden gezien. Juristen zijn doorgaans niet 
empirisch geschoold en zijn geneigd deze discussie over 
te laten aan sociaal wetenschappers. De discussie beperkt 
zich echter niet tot de psychometrische kwaliteit van de 
instrumenten maar betreft zeker ook fundamentele en 
ethische kwesties, zoals de vraag welke kenmerken van 
verdachten een rol mogen spelen in de straftoemeting. 
Het is dan ook aan diegenen die verantwoordelijk zijn 
voor de strafrechtelijke beslissingen, namelijk de straf-
rechters en de officieren van justitie, om in deze discussie 
het voortouw te nemen.  
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