
De problematiek van de ‘veelplegers’ staat momenteel hoog op de politieke
en maatschappelijke agenda. Er is een wetsvoorstel ingediend om deze cate-
gorie delinquenten beter aan te kunnen pakken. In aanvulling op de al
bestaande ‘inrichtingen voor de strafrechtelijke opvang van verslaafden’
(SOV) wordt gedacht aan het in gebruik nemen van speciale ‘inrichtingen
voor stelselmatige daders’ (ISD) waar de detentie van deze dadergroep ten
uitvoer kan worden gebracht. Veelplegers worden verantwoordelijk gehou-
den voor een groot deel van de criminaliteit. Het heersende beeld is dat het
om een kleine groep daders gaat die veel en snel relatief lichte delicten
pleegt en daarvoor steeds wordt veroordeeld tot een korte vrijheidsstraf.
Hoeveel veelplegers er in Nederland zijn, welke achtergronden zij hebben
en welk deel van de geregistreerde criminaliteit zij voor hun rekening
nemen, is echter niet precies bekend. Er zijn enige cijfers op basis van
gegevens van de politie, maar in dit rapport wordt een beeld geschetst van
de groep veelplegers op grond van gegevens uit de OBJD, een geanonimi-
seerde versie van het officiële justitiedocumentatiesysteem. Dit betekent dat
we ons hebben geconcentreerd op een bepaald segment van de veelplegers,
namelijk de veelplegers die bekend zijn bij Justitie. Veelplegers die niet
worden vervolgd, komen in dit rapport niet aan de orde.
Onderzocht zijn de gegevens van alle personen die tussen 1997 en 2001
wegens het plegen van een misdrijf in aanraking zijn gekomen met Justitie.
Dit leverde een groep op van ruim 626 duizend daders met in totaal meer
dan 1 miljoen strafzaken die met een sanctie zijn afgedaan. Grafiek A laat
zien dat de helft van deze zaken kan worden toegeschreven aan ruim 20%
van de vervolgde daders, een groep van 130 duizend personen. Het is dus
niet zo dat het merendeel van de geregistreerde criminaliteit voor rekening
komt van een kleine groep daders, maar sommige dadergroepen zijn wel
sterk oververtegenwoordigd. Personen met 3 of meer justitiecontacten in
5 jaar vormen 12% van de daderpopulatie en zijn samen goed voor bijna
40% van alle strafzaken tussen 1997 en 2001. De meest actieve daders zijn
echter de daders die in 5 jaar meer dan 10 justitiecontacten hebben opge-
bouwd. Het gaat om een groep van ruim 6 duizend personen. Zij vormen
iets meer dan 1% van de totale daderpopulatie en nemen 11% van alle
strafzaken voor hun rekening. Deze daders komen dus bijna 11 keer zo vaak
in de statistieken voor als op grond van een evenredige verdeling van zaken
over personen mag worden verwacht.
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Figuur A: Aandeel van de meest frequent vervolgde daders in de straf-
zaken van 1997-2001

Het begrip ‘justitieveelpleger’ is in dit rapport als volgt geoperationaliseerd:

Een veelpleger op justitieniveau is iemand die in een periode van 5
aaneengesloten jaren in minstens 3 strafzaken verdacht werd van het
plegen van een of meer misdrijven, waarbij de zaak niet werd afgedaan
met een overdracht, vrijspraak, een technisch sepot of een andere technische
uitspraak.

Het aantal van 3 strafzaken in 5 jaar tijd sluit aan bij de selectiecriteria die
worden gehanteerd voor plaatsing in de inrichtingen voor stelselmatige
daders (ISD) en de strafrechtelijke opvang van verslaafden (SOV). Een
ondergrens van 3 strafzaken lijkt laag, zeker als men het vergelijkt met de
criteria die in het onderzoek op politiegegevens worden gehanteerd. In de
Landelijke Criminaliteitskaart 2002 wordt een veelpleger gedefinieerd als
iemand met meer dan 10 antecedenten op zijn naam. Deze antecedenten
worden echter geteld over de gehele duur van de carrière van de verdachten
en niet, zoals in dit onderzoek, over een afgebakende periode van 5 jaar.
Door uit te gaan van een termijn van 5 jaar richten wij de aandacht op de
daders die in korte tijd relatief veel strafzaken hebben opgebouwd.
Om er zeker van te zijn dat we niet te maken hebben met daders die
inmiddels zijn gestopt, maken we binnen de totale groep veelplegers onder-
scheid tussen actuele en niet-actuele veelplegers. Niet-actuele veelplegers
zijn personen die tussen 1997 en 2001 3 of meer strafzaken hadden, maar
die in de laatste 2 jaar van deze periode niet meer werden vervolgd. 
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Actuele veelplegers voldoen wel aan deze conditie, zij hadden in 2000 of
2001 nog minstens 1 strafzaak. De groep actuele veelplegers is op grond
van het aantal justitiecontacten dat men in de periode 1997-2001 heeft
opgebouwd, verder ingedeeld in drie categorieën: laagfrequente, hoog-
frequente en zeer hoogfrequente veelplegers. Tabel A geeft een overzicht
van de dadergroepen die in dit onderzoek zijn onderscheiden.

Tabel A: Omschrijving van de dadergroepen die in dit rapport worden
onderscheiden

Type dader Omschrijving
(op justitieniveau)

Incidentele dader Persoon die in de periode 1997-2001 in 1 of 2 strafzaken

verdacht werd van het plegen van 1 of meer misdrijven, 

waarbij de zaak niet werd afgedaan met een overdracht, 

vrijspraak, een technisch sepot of een andere technische

uitspraak. 

Veelpleger Persoon die in het tijdvak 1997-2001 3 of meer straf-

zaken met een geldige afdoening had.

Niet-actuele veelpleger Veelpleger uit het tijdvak 1997-2001 die de laatste 2 jaar 

van dit tijdvak geen strafzaak met een geldige afdoening

meer had.

Actuele veelpleger Veelpleger uit het tijdvak 1997-2001 die de laatste 2 jaar 

van dit tijdvak nog minstens 1 strafzaak met een geldige

afdoening had.

Laagfrequente veelpleger Actuele veelpleger met in totaal 3 of 4 geldige straf-

zaken in de periode 1997-2001

Hoogfrequente veelpleger Actuele veelpleger met in totaal 5 tot 10 geldige straf-

zaken in de periode 1997-2001

Zeer hoogfrequente veelpleger Actuele veelpleger met in totaal 11 of meer geldige

strafzaken in de periode 1997-2001

Tabel B geeft een overzicht van de omvang van de diverse dadergroepen,
plus hun aandeel in de door het OM geregistreerde criminaliteit. Bijna 88%
van de daderpopulatie had in de periode 1997-2001 1 of 2 strafzaken, dit
zijn de incidentele daders. De overige 12% zijn de veelplegers. Samen zijn
de 75 duizend justitieveelplegers verantwoordelijk voor bijna 40% van alle
strafzaken. Bijna 59 duizend van hen waren in 2000 of 2001 nog actief.
Deze groep actuele veelplegers vormt bijna 10% van de daderpopulatie van
1997-2001 en is goed voor eenderde van alle strafzaken uit die periode. De
groep zeer hoogfrequente veelplegers telt ruim 6 duizend personen, vormt
nog niet 1% van de totale daderbevolking en neemt nochtans meer dan 10%
van de strafzaken voor haar rekening. Deze daders vormen de absolute top
van de justitieveelplegers in Nederland.
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Veelplegers zijn over het algemeen mannen. Personen geboren in Suriname,
de Nederlandse Antillen of Aruba en Marokko zijn oververtegenwoordigd.
De veelpleger begon zijn strafrechtelijke carrière op jongere leeftijd dan de
incidentele dader. Bij zijn eerste justitiecontact was hij gemiddeld 21 jaar.
Zijn carrière duurt al meer dan 10 jaar. Hij heeft in totaal 14 justitiecontac-
ten opgebouwd, waarvan 5 of 6 wegens middelzware delicten (met een
maximale strafdreiging van 4 tot 8 jaar) en minder dan 1 wegens een zeer
zwaar misdrijf (waar meer dan 8 jaar op staat). Ruim de helft van de delicten
was een vermogensdelict zonder gebruikmaking van geweld, meestal
eenvoudige diefstal of diefstal door middel van braak. In de rest van de
populatie is het percentage vemogensdelicten 30%. Veelplegers begaan
echter ook relatief veel agressiedelicten, zoals eenvoudige mishandeling en
vernieling, en verkeersmisdrijven zoals dronken rijden en het weigeren van
een ademtest. Drugsdelicten, vermogensdelicten met gebruikmaking van
geweld en zedenmisdrijven komen minder vaak voor.
Veelplegers worden vaker tot een detentie veroordeeld dan incidentele
daders, maar de duur van hun vrijheidsstraffen is korter. Eenderde van de
strafzaken van de justitieveelplegers is afgedaan met een (deels) onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf. Andere straffen, zoals boetes, voorwaardelijke
vrijheidsstraffen, taakstraffen en zelfs transacties komen ook voor, maar
minder vaak dan de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Bij de groep zeer
hoogfrequente veelplegers is het percentage onvoorwaardelijke vrijheids-
straffen 62%. De zeer hoogfrequente veelplegers zijn over het algemeen iets
ouder dan de overige veelplegers. Het percentage vermogensdelicten in
deze groep bedraagt 75%.
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Tabel B: Aandeel van verschillende dadergroepen in het aantal strafzaken uit de
periode 1997-2001

Type dadergroep Aantal % Aantal Gem. aantal % van Factor van
personen personen zaken zaken alle zaken oververtegen-

woordiging

Incidentele daders 550.527 87,91 1-2 1,16 60,36 0,69

Alle veelplegers 75.704 12,09 ≥3 5,52 39,64 3,28

niet-actuele 16.887 2,70 ≥3 4,18 6,70 2,48

veelplegers

actuele 58.817 9,39 ≥3 5,91 32,94 3,51

veelplegers

laagfrequent 33.274 5,31 3-4 3,34 10,55 1,98

hoogfrequent 19.379 3,09 5-10 6,54 12,03 3,89

zeer hoog- 6.164 0,98 ≥11 17,73 10,36 10,57
frequent



Figuur B laat zien dat van alle onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen korter
dan 3 maanden uit de periode 1997-2001 bijna 70% is opgelegd aan veel-
plegers; het grootste deel ervan aan de zeer hoogfrequente veelplegers. Deze
laatste groep vormt 1% van de totale daderpopulatie en is verantwoordelijk
voor bijna 37% van alle korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen. Door de
overwegend korte duur van de detenties is de oververtegenwoordiging in
het totaal aantal opgelegde detentiedagen minder groot. De ruim 6 duizend
zeer hoogfrequente veelplegers zijn samen goed voor 12% van alle opgeleg-
de dagen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf.

Figuur B: Aandeel van veelplegers in het totaal aantal onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraffen in de periode 1997-2001

Onderzocht is of binnen de groep actuele veelplegers een categorie ‘draai-
deurcriminelen’ te onderscheiden valt. Een draaideurcrimineel is een
veelpleger die keer op keer tot een korte detentie wordt veroordeeld en die
inmiddels niet of nauwelijks meer andere sancties ondergaat. Er is een
groep van bijna 20 duizend veelplegers met een hoge proportie onvoor-
waardelijke vrijheidsstraffen in hun carrière. In deze groep komen naast
de vrijheidsstraf echter ook nog andere afdoeningen voor, zoals boetes,
voorwaardelijke gevangenisstraffen en taakstraffen. Nader onderzoek zal
moeten uitwijzen of deze sancties vooral in het begin van de strafrechtelijke
carrière van deze veelplegers zijn opgelegd.
Het beeld dat uit de diverse analyses naar voren komt, is dat er gradaties of
klassen van veelplegers bestaan. De top wordt gevormd door maximaal
20 duizend ‘draaideurcriminelen’. Zij plegen verreweg de meeste delicten
– meer dan 70% is een vermogensdelict – en eisen de meerderheid van de
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen voor zich op. Direct onder de draaideur-
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criminelen bevindt zich een groep van bijna 10 duizend daders die ongeveer
al even lang crimineel actief is, maar op een lager niveau en niet uitsluitend
met vermogensdelicten. Dit zijn de veelplegers die vaak nog wegkomen met
een voorwaardelijke vrijheidsstraf. In een laag daar weer onder bevinden
zich de lichte veelplegers, een groep van bijna 22 duizend daders in een
periode van 5 jaar. In deze groep ligt de pleegfrequentie weer wat lager. Zij
omvat de daders die relatief veel verkeersmisdrijven plegen en die daarvoor
overwegend een transactie of een boete krijgen opgelegd. De laatste groep
veelplegers omvat zogezegd het toekomstig potentieel. Het gaat om ca.
7.500 meest jongvolwassen daders die zich relatief vaak schuldig maken aan
agressiedelicten en van wie de zaken nu nog vaak met een taakstraf worden
afgedaan. Hun carrière duurt nog niet lang, het aantal justitiecontacten is –
relatief gesproken – nog niet zo hoog, maar ze zijn vroeg begonnen. Een deel
van hen zal naar alle waarschijnlijkheid uitgroeien tot de top van de veel-
plegers in Nederland.
Het voorgaande is een eerste poging om de veelplegers op inhoudelijke
gronden in te delen. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen welke specifieke
daderprofielen en delictpatronen in de totale groep veelplegers te onder-
scheiden zijn. Naast de justitiële documentatie moeten ook sociaal-
demografische achtergrondgegevens in de analyses worden betrokken.
Om de samenhang tussen persoonskenmerken en het verloop van de straf-
rechtelijke carrière in kaart te krijgen en aanknopingspunten te vinden voor
het beleid van politie en Justitie, zijn gegevens nodig die zicht bieden op de
achtergronden van het delictgedrag. Koppeling van bestaande gegevens-
bestanden van politie, Justitie en andere maatschappelijke instellingen zorgt
ervoor dat dergelijke informatie voor onderzoek beschikbaar komt.
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