Informatieblad JJI’s

Recidive

Recidive is de mate waarin jongeren na hun verblijf in een
Justitiële Jeugdinrichting (JJI) terugvallen in criminaliteit en
dus opnieuw in aanraking komen met justitie. Er zijn drie
vormen van recidive: De ‘algemene recidive’ betreft alle
mogelijke feiten, ongeacht de aard of de ernst, dus
bijvoorbeeld ook een licht vermogensdelict, zoals het stelen
van een pakje kauwgom. Daarnaast bestaat ook de ‘ernstige
recidive´ - dit zijn nieuwe misdrijven met een maximum straf
dreiging van vier jaar of meer, zoals heling, oplichting of
verduistering. Tenslotte bestaat er de ‘zeer ernstige recidive’ dit zijn nieuwe misdrijven met een maximale straf dreiging
van acht jaar of meer, zoals diefstal met geweldpleging,
doodslag of moord.

Doelgroep JJI en recidive
De jongeren in een JJI kenmerken zich door zeer ernstige en
complexe problematiek. Het zijn vaak jongeren die behoren tot
een problematische doelgroep met veel gedragsproblemen,
verslavingsproblematiek en een ernstig delictverleden. De JJI’s
dragen actief bij aan een verminderde recidivekans en aan
grotere kansen voor de jeugdigen op geschikte deelname aan de
maatschappij. Dit doen zij door opvoeding, zorg en behandeling

die de JJI in een veilig orthopedagogisch leefklimaat biedt.
Daarnaast ontvangen alle jongeren tijdens hun verblijf in de JJI
scholing en is er sprake van trajecten in het kader van
arbeidstoeleiding en nazorg.
Ongeveer 70 procent van de jeugdigen verblijft in een JJI op basis
van een voorlopige hechtenis. Dat betekent dat zij maximaal 3
maanden in de JJI zitten. Het is in deze korte periode lastig om
een gedragsverandering te bewerkstelligen. De rechter kan
criminele jongeren met een ontwikkelingsstoornis onder enkele
voorwaarden een PIJ-maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor
Jeugdigen) opleggen.
Bij de lang verblijvende doelgroep van jongeren met een PIJmaatregel (2 tot 7 jaar) is de recidive in vergelijking met de
jongeren die in voorlopige hechtenis of op basis van
jeugddetentie in een JJI zaten lager.

Onderstaande grafiek geeft de recidive weer van soortgelijke
delicten waarvoor jongeren in 2011 in een JJI hebben verbleven.
De indeling is onderverdeeld in verblijf korter dan drie
maanden, verblijf tussen de drie maanden en een jaar en het
verblijf van langer dan een jaar.

Als wordt gekeken naar de recidive van soortgelijke (zeer)
ernstige delicten dan ligt het percentage bij alle ex-JJI’ers lager.
Waar bij de zeer ernstige recidive sprake is van een veel lager
percentage (totaal 13,8%).
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Grafiek 2: 2-jaarsrecidive ex-JJI’ers met PIJ-maatregel 2001t/m
2011
De afgelopen jaren is een daling te zien in de 2-jaarsrecidive van
jongeren die in een JJI gezeten hebben op basis van een PIJmaatregel. Dat is goed te zien in Grafiek 2. Het percentage zeer
ernstige recidive is sterk gedaald van 22,9%over 2005 tot 13,0%
over 2011. Bij ernstige recidive lijkt uitstroomjaar 2007 een
omslagpunt te zijn. Bedroeg in dat jaar het percentage nog
52,8%in 2011is dit afgenomen tot 42,0%.
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