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Om de veiligheid in de samenleving te vergroten wil Justitie zien te voor-
komen dat delinquenten opnieuw in de fout gaan. Dit streven naar speciale
preventie houdt onder meer in dat het succes van strafrechtelijke interven-
ties tot uitdrukking komt in termen van de recidive die volgt op de tenuit-
voerlegging van de interventies. Het WODC heeft met de Recidivemonitor
een instrument ontwikkeld om de uitstroomresultaten van strafrechtelijke
interventies op een heldere manier in kaart te brengen. De gegevens voor dit
project worden onttrokken aan de Onderzoek- en Beleidsdatabase voor de
Justitiële Documentatie (OBJD), een database die tot stand is gebracht
speciaal met het oog op het doen van recidivemetingen.
In het kader van de Recidivemonitor vindt tevens onderzoek plaats naar
het verloop van criminele carrières. In dit rapport wordt ingegaan op de
justitiecontacten van ‘veelplegers’. Deze dadergroep wordt verantwoordelijk
gehouden voor een groot deel van de criminaliteit. Met de gegevens uit de
OBJD kon het strafrechtelijke verleden van alle 626 duizend personen die
sinds 1997 werden vervolgd, in beeld worden gebracht. Nagegaan werd wie
van hen een veelpleger is en hoe deze groep daders verder kan worden
ingedeeld.

Het onderzoek naar de veelplegers is het eerste in een reeks van recidive-
studies. De komende jaren zullen publicaties verschijnen over tal van
dadergroepen. Dit rapport is totstandgekomen op verzoek van de directie

Sanctiebeleid, Reclassering en Slachtofferzorg van het ministerie van
Justitie. Namens de auteurs wil ik graag een ieder die een bijdrage heeft
geleverd bedanken: de leden van de vaste begeleidingscommissie van de
Recidivemonitor (zie Bijlage 1), de collegae die eerdere versies van het
rapport van kritisch commentaar hebben voorzien (zie Bijlage 2) en niet
op de laatste plaats de medewerkers van de Centrale Justitiële Documen-
tatiedienst die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de OBJD.

Frans Leeuw, directeur WODC
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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.

Samenvatting



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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Er is tegenwoordig veel te doen over de ‘veelplegers’, delinquenten die keer
op keer in de fout gaan en voor veel maatschappelijke overlast zorgen. Het
aantal delicten dat zij plegen is niet bekend, maar deze groep hardnekkige
recidivisten, soms ook wel ‘draaideurcriminelen’ genoemd, wordt verant-
woordelijk gehouden voor een onevenredig groot deel van de criminaliteit.
Het zou vaak gaan om harddrugverslaafden; dat is in elk geval het beeld dat
van veelplegers bestaat. Hun deviante leefstijl veroorzaakt allerlei vormen
van overlast. Zij maken zich schuldig aan relatief lichte vermogensdelicten,
zoals winkeldiefstal en autokraken. Als de veelplegers worden opgepakt en
vervolgd, worden zij doorgaans veroordeeld tot een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf van een paar weken. Ze zijn snel weer op vrije voeten,
pakken hun delinquente leefstijl weer op, plegen nieuwe delicten en vallen
vaak binnen een mum van tijd weer in handen van politie en Justitie.
Ook de beleidsmakers hebben de veelplegers inmiddels in het vizier. In de
hoop de vicieuze cirkel waarin dit type delinquent zich bevindt te doorbre-
ken, is men op diverse niveaus op zoek naar een nieuwe benadering van
deze dadergroep. De minister van Justitie diende onlangs een wetsvoorstel
in waarin de rechter de mogelijkheid wordt geboden de ‘stelselmatige dader’
tot een langere detentie te veroordelen dan op grond van het voorliggende
delict gebruikelijk is (Ministerie van Justitie, 2003). 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 categorie delin-
quenten ten uitvoer kan worden gebracht. Het wetsvoorstel past in het 
bredere kader van het beleidsprogramma ‘Naar een veiliger samenleving’ dat
door de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is
opgesteld (Kamerstukken II, 2002-2003, 28 684, nr. 1). De veelplegers worden
verantwoordelijk gehouden voor een groot aantal delicten. Een substantieel
deel van de criminaliteit zou worden voorkómen indien deze daders zouden
kunnen worden gestopt. In het veiligheidsprogramma wordt een doelgerich-
te aanpak in het vooruitzicht gesteld, een aanpak die in een tweetal beleids-
brieven en in het genoemde wetsvoorstel wordt uitgewerkt.
Het beleid ten aanzien van de veelplegers is zich aan het vormen. Lokaal
zien we zowel bij de politie als bij het Openbaar Ministerie (OM) tal van
initiatieven ontstaan en ook op landelijk niveau zijn dus ontwikkelingen
gaande. De SOV-maatregel, die zich specifiek richt op verslaafde veelplegers,
bevindt zich in een experimenteel stadium; in het najaar van 2004 wordt
een rapport met eerste bevindingen verwacht. De aandacht van het ministe-
rie van Justitie voor de meer omvattende categorie van de frequente, stelsel-
matige dader is betrekkelijk nieuw. Er is nog veel onduidelijk. Het onderzoek
naar deze dadercategorie staat in feite in de kinderschoenen. Wie zijn de
veelplegers, wat zijn hun achtergronden en wat moeten wij met hen aan? Er
zijn enige analyses verricht, maar er is behoefte aan meer cijfermateriaal op
basis waarvan de omvang van deze zeer problematische dadergroep kan
worden bepaald. Hoeveel veelplegers zijn er in Nederland? Welk deel van de
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criminaliteit eisen zij voor zich op? Welke delicten plegen zij precies en hoe
worden deze afgedaan? In dit rapport wordt op basis van gegevens uit de
Justitiële Documentatie een antwoord gezocht op deze vragen. Het doel van
de verkenning is de discussie over de veelplegers te verhelderen, in het
bijzonder op het punt van de omvang van de groep. Daarnaast levert deze
exercitie wellicht aanknopingspunten op om het strafrechtelijke beleid ten
aanzien van deze groep aan te scherpen. Want als we weten om wie het gaat,
weten we ook beter hoe zij kunnen worden aangepakt.
Het gebruik van Justitiële Documentatie als gegevensbron voor dit onder-
zoek impliceert dat we alleen een beeld kunnen schetsen van de veelplegers
die in aanraking komen met Justitie. Daders die veel delicten plegen maar
niet door de politie worden opgepakt, komen in dit onderzoek niet aan bod.
Meer in het algemeen blijven de delicten die niet worden ontdekt, opgelost
en vervolgd buiten schot. Goed beschouwd hebben we het in dit rapport
dus over ‘veelgepakten’ of liever nog ‘vaakveroordeelden’. We zullen echter
de term ‘veelplegers’ blijven hanteren, niet alleen omdat deze inmiddels is
ingeburgerd en we de discussie niet willen verwarren met een nieuw begrip,
maar ook omdat we denken dat er niet veel veelplegers zijn die bij voort-
during aan de aandacht van Justitie weten te ontsnappen. Iemand die
100 delicten pleegt bij een pakkans van 10% wordt immers gemiddeld
gesproken 10 keer gearresteerd. Bovendien, en dit is de belangrijkste reden,
richt Justitie haar beleid primair op de daders die zij kent. De strafrechtelijke
aanpak beperkt zich tot personen die als verdachte van een strafbaar feit
worden aangemerkt. Justitie gaat daarbij noodzakelijkerwijs af op wat
haar ter kennis is gekomen en is vastgelegd in haar administratie. Uit die
administratie valt op te maken wie haar ‘vaste klanten’ zijn.
Overigens is hiermee is niet gezegd dat het onbelangrijk is te weten hoeveel
delicten veelplegers in werkelijkheid hebben begaan; wel dat het in dader-
onderzoek ten behoeve van het te voeren strafrechtbeleid gerechtvaardigd is
om uit te gaan van dat deel van de delicten dat onder de aandacht is
gebracht van politie en Justitie. Ook voor Justitie gaat het er uiteindelijk om
het criminele gedrag te beëindigen en is het dus relevant te weten waaruit
dat gedrag precies bestaat en wat de achtergronden ervan zijn.1 Men mag er
echter van uitgaan dat het aantal werkelijk gepleegde delicten niet altijd
betrouwbaar in kaart kan worden gebracht, zeker niet op het niveau van de
individuele verdachte wanneer hij door Justitie wordt vervolgd. De verdach-
te heeft er op dat moment alle belang bij zijn werkelijke delictgedrag te
verhullen. En mochten de delicten toch aan het licht komen, dan worden
deze alsnog geregistreerd. Politie en Justitie reageren op de informatie die zij
tot hun beschikking hebben en bepalen op basis daarvan elk op hun eigen
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1 Zo is een schatting van het aantal werkelijk gepleegde delicten nodig om te kunnen bepalen welke schade
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door een gerichte strafrechtelijke interventie zou weten te stoppen. Om te weten te komen welke interven-
tie op termijn de meeste kans van slagen heeft, dient men de achtergronden van het delictgedrag te
kennen.



niveau welke personen het meest frequent voorkomen. In dit rapport gaan
we af op gegevens van Justitie en zullen we dus spreken van ‘veelplegers op
justitieniveau’ of ‘justitieveelplegers’. Het zijn de daders die in een betrek-
kelijk korte periode veel strafzaken voor zich opeisen.

1.1 Hoe groot is de groep veelplegers?

De term ‘veelpleger’ is vrij nieuw; tot voor kort stonden andere dadergroe-
pen in de belangstelling. In de tweede helft van de jaren ‘90 is in Nederland
veel onderzoek gedaan naar ‘harde kern’-jongeren, jeugdigen die volharden
in het plegen van delicten (Ferwerda, Versteegh en Beke, 1995; Geldrop en
Van Amersfoort, 1998; Gemeente Utrecht, 1998; Kleiman en Terlouw, 1997;
Ministerie van Justitie, 1999; Van Tilburg en Grapendaal, 2000; Van ’t Hoff en
Nilhorst, 1996; Ferwerda, Jakobs en Beke, 1996; Ferwerda, Stols en Bogaert,
2001). Tegelijkertijd werd in het buitenland onderzoek gedaan naar andere
gedaanten van aanhoudend delictgedrag (Nagin en Farrington, 1992; Moffit,
1993; Hirschi en Gottfredson, 1995; Paternoster en Brame, 1997; Benda en
Tolett, 1999; Ge, Donellan en Wenk, 2001; Snyder,1998; Piquero, Gibson,
Tibbets, Turner en Katz, 2002; Svensson, 2002). Het centrale thema is steeds
de ontwikkeling van de delinquent die in zijn jeugd misdrijven pleegt en
daarmee doorgaat wanneer hij volwassen is. Het delictgedrag laat zich
karakteriseren als ‘persistent’ en ‘ernstig’ en niet zozeer, althans niet op de
eerste plaats, als ‘veelvuldig’. Het gaat met andere woorden meestal niet om
personen die in een zeer hoog tempo relatief lichte delicten plegen.
De eerste daders die in Nederland aan dat profiel voldoen zijn de delin-
quente harddrugverslaafden. Deze werden in de jaren ‘90 aangemerkt als
‘straatjunken’ of ‘harde kern criminele harddrugverslaafden’ (Spickenhauer,
1991; Van Ooyen, Walraven en Mensink, 1993; Jongerius en Koeter, 1997; Van
der Hurk, 1998; Broër en Noyon, 1999; Korf, Van Wijngaarden, Koeter, Riper
en Seeman, 2000; Koeter, 2002). De term ‘veelpleger’ treffen we in de context
van het onderzoek naar drugverslaafden het eerst aan bij Bieleman, Snippe
en De Bie (1995). Later zien we de term terug in een reeks onderzoeken naar
daderprofielen op basis van politiegegevens (Abrio, 2000; Boerman, Van
Tilburg en Grapendaal, 2002; Grapendaal en Van Tilburg, 2002; Van Tilburg,
Boerman en Prins, 2003). Nu niet alleen om verslaafde daders aan te duiden,
maar meer in het algemeen om de daders in kaart te brengen die frequent
met de politie in aanraking komen. Ook het onderzoek van Sprinkhuizen en
Van Oosterwijk (1996) behoort tot deze traditie, maar zij duidden dezelfde
groep nog aan met de term ‘routiniers’. Het jongste jaarverslag van het OM
ten slotte, bevat een uitgebreide exercitie over de recidive van verschillende
categorieën politieverdachten. De groep die relatief vaak wordt aangehou-
den, duidt men aan met de term ‘doorzetters’ (Openbaar Ministerie, 2003).
Schattingen hoeveel veelplegers er landelijk zijn en welk deel van de crimi-
naliteit zij voor hun rekening nemen, lopen uiteen. Bieleman, Snippe en 
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De Bie (1995) gaan ervan uit dat de groep delinquente harddruggebruikers
verantwoordelijk is voor ruim eenderde van de opgehelderde criminaliteit in
Nederland en dat ruim 6 duizend van hen kunnen worden aangemerkt als
veelpleger.2 Jacobs en Essers (2003) schatten op basis van steekproefgege-
vens uit de WODC-Strafrechtmonitor dat 15% van de daders die door het
Openbaar Ministerie (OM) worden vervolgd, een veelpleger is. Zij definiëren
een veelpleger als iemand die meer dan 10 keer door Justitie werd vervolgd.
15% van alle verdachten, dat zou op jaarbasis een aantal van ongeveer
25 duizend veelplegers betekenen. Bij 6 van de 10 van hen zijn in de straf-
dossiers verwijzingen te vinden naar druggebruik. Afgaand op deze infor-
matie is volgens Jacobs en Essers minstens de helft aan te merken als een
‘serieuze harddruggebruiker’. Het is dus niet zo dat alle veelplegers verslaafd
zijn aan harddrugs.
In de memorie van toelichting van het eerder genoemd wetsvoorstel
(Ministerie van Justitie, 2003) wordt een globaal aantal gehanteerd van 
18 à 19 duizend veelplegers. Dit cijfer is gebaseerd op onderzoek van
Grapendaal en Van Tilburg (2002). Zij vatten een veelpleger op als een dader
die meer dan 10 antecedenten op zijn naam heeft staan.3 Deze definitie zien
we bij meer auteurs terug (Sprinkhuizen en Van Oosterwijk, 1996; Ferwerda
en Versteegh, 1999; Abrio, 2000; Van Panhuis en Meijer, 2001; Boerman e.a.,
2002 en Versteegh, Janssen en Bernasco, 2003; Van Tilburg, Boerman en
Prins, 2003). In het onderzoek dat op politiegegevens wordt gebaseerd is een
veelpleger steeds iemand die in zijn carrière al meer 10 keer met de politie
in aanraking kwam. Grapendaal en Van Tilburg becijferen dat jaarlijks zo’n
11 à 12% van de verdachten waartegen proces-verbaal is opgemaakt een
veelpleger is en dat deze groep per jaar verantwoordelijk is voor 20 à 21%
van alle antecedenten. In de Landelijke Criminaliteitskaart 2002 (Van
Tilburg, Boerman en Prins, 2003) vormen de veelplegers jaarlijks 12 tot 13%
van alle politieverdachten. Het aantal veelplegers bedraagt daarmee tussen
de 19 en 22 duizend per jaar. In 2002 was de groep personen met meer dan
10 antecedenten goed voor 22,8% van alle antecedenten uit dat jaar.
Afgaand op de cijfers van Grapendaal en Van Tilburg en uit de Landelijke
Criminaliteitskaart lijkt de oververtegenwoordiging van de veelplegers in de
geregistreerde criminaliteit niet erg groot. Zij komen slechts 1,7 tot 1,8 keer
zo vaak voor als op grond van een evenredige verdeling van daders over
antecedenten mag worden verwacht. In de discussie rond de veelplegers
zijn in de media ook uitspraken gedaan als zou ‘11% van de daders verant-
woordelijk zijn voor 62% van de criminaliteit’ en zelfs dat ‘enkele duizenden
criminelen meer dan de helft van de ernstige delicten pleegt’, maar hier is
aantoonbaar sprake van een misverstand. De uitspraak dat 11% van de
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politiestatistieken.

3 Een antecedent is een door de politie tegen een verdachte opgemaakt proces-verbaal waarin een of meer
delicten worden beschreven.



daders verantwoordelijk is voor 62% van de criminaliteit berust op cijfers uit
het eerste rapport van de werkgroep Landelijke Criminaliteitskaart (Abrio,
2000). Dit percentage wordt inderdaad genoemd, maar is berekend over het
totaal aantal antecedenten in de onderzoeksgroep. Het gaat hier met andere
woorden niet over het aandeel in de geregistreerde criminaliteit, maar over
het aandeel in een deel daarvan, namelijk de criminaliteit gepleegd door de
personen die in 1998 in de politiebestanden voorkomen.4

1.2 Het bepalen van de omvang van de groep veelplegers

De verwarring over de omvang van de groep veelplegers en hun aandeel in
de criminaliteit is voor een groot deel terug te voeren op verschillen in de
gebruikte definitie en de gehanteerde onderzoeksmethodiek. Wanneer men
op grond van empirische gegevens wil bepalen welk deel van de dader-
populatie een veelpleger kan worden genoemd, moet eerst in operationele
termen worden omschreven wat men onder dit begrip verstaat. Bij de
operationalisering van het begrip spelen op zijn minst drie methodolo-
gische aspecten een beslissende rol:
– de gegevensbron die men bij het onderzoek gebruikt;
– de periode waaruit men de daders voor het onderzoek selecteert; en
– de termijn waarover men nagaat of deze daders actief zijn geweest.

Op de eerste plaats is het van belang welke bron men kiest. Om criminele
carrières in kaart te brengen komen in Nederland grofweg drie bronnen
in aanmerking: het herkenningsdienstsysteem van de politie (HKS), het
justitiële documentatiesysteem (JDS) en de daders zelf. Met elk van deze
bronnen wordt op een ander niveau het percentage veelplegers en hun
aandeel in de criminaliteit vastgesteld: met het HKS op het niveau van de
politie, met het JDS op het niveau van Justitie en via de daders zelf op het
niveau van de werkelijk gepleegde delicten.
Het HKS houdt bij van welke delicten een persoon in de loop der jaren door
de politie werd verdacht. Het JDS, dat wordt beheerd door de justitiële
documentatiedienst in Almelo, registreert waarvoor men door het OM werd
vervolgd en bevat ook informatie over de afdoening van de strafbare feiten.
Het HKS en het JDS registreren beide slechts een deel van alle delicten die in
Nederland worden gepleegd; het HKS de criminaliteit die door de politie
wordt opgehelderd en het JDS de criminaliteit die door het OM wordt
vervolgd. Het aantal delicten dat veelplegers in werkelijkheid begaan is
vermoedelijk een veelvoud van wat er officieel in het HKS of het JDS wordt
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vastgelegd.5 Om dit aantal in kaart te krijgen, zal men de daders zelf moeten
vragen welke delicten zij in de loop der jaren hebben gepleegd. In theorie
zou deze methode een compleet beeld kunnen opleveren van alle crimina-
liteit die heeft plaatsgevonden, maar praktisch gesproken zal duidelijk zijn
dat ook via self report het delictgedrag van veelplegers of welke andere
daders dan ook, slechts fragmentarisch en gebrekkig kan worden vast-
gesteld. Voor een landelijk beeld van de criminaliteit onder stelselmatige
daders zijn we derhalve aangewezen op de officiële bronnen. Het HKS en
het JDS geven weliswaar slechts een deel van de criminaliteit te zien, maar
voor dat deel is het beeld wel compleet; alle formele contacten met de
politie dan wel met Justitie worden in deze systemen bijgehouden.
Overigens zouden cijfers op het niveau van de politie wel eens andere resul-
taten kunnen opleveren dan gegevens op het niveau van Justitie. Dit heeft
te maken met verschillen in de ‘teleenheid’. De politie houdt in het HKS
antecedenten bij en het JDS registreert strafzaken. Een antecedent in het
HKS is een proces-verbaal waarin soms meer dan 1 delict wordt beschreven.
1 antecedent komt dus niet overeen met 1 (geregistreerd) delict. En omdat
niet alle processen-verbaal op het niveau van de politie leiden tot 1 strafzaak
op het niveau van het OM, levert het tellen van antecedenten mogelijk weer
iets anders op dan het tellen van strafzaken. Als men onder een veelpleger
iemand met meer dan 10 antecedenten verstaat, zoals tot dusver in veel
onderzoeken het geval was, dan is dat niet per se hetzelfde als iemand die al
meer dan 10 strafzaken heeft gehad.6

Naast de keuze van de bron is bij onderzoek naar de omvang van de groep
veelplegers ook van belang over welke periode men de dadergroep selec-
teert. Kiest men voor één bepaald uitgangsjaar – men selecteert bijvoor-
beeld alle verdachten of daders uit 1997 – dan kan de proportie veelplegers
ook alleen over dat jaar worden vastgesteld. In het onderzoek van
Grapendaal en Van Tilburg (2002) en voor de Landelijke Criminaliteitskaart
(Van Tilburg, Boerman en Prins, 2003) wordt deze benadering voor een
reeks van jaren gehanteerd. Men komt zo uit op een vrij stabiel percentage
van ca. 12% veelplegers per jaar. Veelplegers zijn echter vaak over verschil-
lende jaren actief. De daderpopulatie van het ene jaar bevat voor een deel
dezelfde veelplegers als de daderpopulatie van het andere. Door deze over-
lap zal het percentage veelplegers afnemen als het wordt berekend over een
langere periode. Hoe langer de periode waaruit men de daders voor het
onderzoek selecteert, hoe kleiner het aandeel veelplegers zal zijn en hoe
groter de mate waarin zij zijn oververtegenwoordigd in de statistieken.
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5 In zijn onderzoek naar de effecten van vroeghulp aan verslaafde arrestanten, vergelijkt Koeter (2002) het
aantal zelfgerapporteerde delicten met het aantal delicten dat over dezelfde periode terug te vinden is in de
politieregistratie. Bij deze dadergroep bleek het eerste aantal gemiddeld 16 tot 21 keer zo groot te zijn als
het tweede.

6 Het WODC bereidt een onderzoek voor naar de correspondentie tussen de verschillende teleenheden in de
justitieketen.



Box 1: Illustratie van het effect van de duur van de selectieperiode

Stel, elk jaar zijn 5 daders verantwoordelijk voor alle geregistreerde criminaliteit. Eén

van hen, een veelpleger, neemt steeds de helft van de delicten voor zijn rekening. De

andere 4 zijn ‘first offenders’, personen die voor het eerst in aanraking zijn gekomen

met Justitie. Deze komen daarna niet meer terug en verdwijnen dus uit de statistieken.

Als we nu voor elk jaar apart uitrekenen hoe groot de oververtegenwoordiging van de

veelpleger is, dan komen we voor elk jaar uit op een factor 2,5; de veelpleger die jaar-

lijks 20% van de daderbevolking uitmaakt, eist immers steeds 50% van de criminaliteit

voor zich op.

Nemen we nu een periode van 2 jaar als uitgangspunt, dan komen de zaken anders te

liggen. Gerekend over 2 jaar is de criminaliteit verdubbeld en is het aantal daders met

4 toegenomen omdat er 4 nieuwe first offenders zijn bijgekomen. De veelpleger komt

in beide jaren voor. Hij is nog steeds verantwoordelijk voor de helft van de criminaliteit,

maar omdat er nu in totaal 9 verschillende daders zijn, maakt hij nog maar 11% van de

daderpopulatie uit. De factor van oververtegenwoordiging stijgt hierdoor naar 4,5 (50

gedeeld door 11). De veelpleger komt in de statistieken dus niet langer 2,5 keer maar

4,5 keer vaker voor dan men op grond van een evenredige verdeling van de delicten

over daders mag verwachten. En dat komt alleen door het verlengen van de selectie-

periode met één jaar.

Nu is dit natuurlijk een extreem voorbeeld. Niet alle veelplegers zijn alle jaren even

actief en een deel van de first offenders recidiveert ook. De richting van het effect is

echter duidelijk: hoe langer de selectieperiode, hoe kleiner het percentage veelplegers

en hoe groter hun relatieve aandeel in de criminaliteit.

Een derde methodologische overweging heeft betrekking op de keuze van de
observatietermijn. Wanneer een dadergroep is geselecteerd, moet men om
te kunnen bepalen of iemand een veelpleger is, beslissen over welke periode
het aantal politie- of justitiecontacten van de daders wordt geteld en vanaf
welk aantal men spreekt van een veelpleger. De hoogte van de ondergrens
die men kiest, hangt natuurlijk af van de lengte van de observatietermijn:
hoe langer de periode waarover men de daders volgt, des te groter het aantal
contacten dat iemand moet hebben gehad om als veelpleger gekwalificeerd
te worden. Tot dusver wordt in veel onderzoek een observatietermijn
gehanteerd die samenvalt met de duur van de carrière van de verdachten.
Men telt met andere woorden alle contacten op die de daders vanaf hun
eerste contact in de loop der jaren hebben opgebouwd en deelt hen ver-
volgens op grond van dit aantal in een beperkt aantal categorieën in.
De consequentie van deze benadering is dat een dader die eenmaal aan de
kwalificatie van veelpleger voldoet, nooit meer van dat predikaat afkomt. Als
men alle contacten telt die men ooit heeft gehad, kunnen er immers alleen
maar contacten bijkomen. Personen die jaren geleden veel delicten hebben
gepleegd en nu nauwelijks meer actief zijn, blijven geboekt staan als een
veelpleger en hetzelfde geldt voor een persoon die al zeer lang heel af en toe
in contact komt met politie en/of Justitie. Om dit soort ongewenste effecten

21Inleiding



te vermijden stelt Elffers (2003) voor onderscheid te maken tussen ‘veel-
plegers’ en ‘vaakplegers’. Bij de laatste categorie wordt rekening gehouden
met de lengte van de periode waarin de daders actief zijn en bepaalt de
‘delictdichtheid’ of iemand een ‘vaakpleger’ is. Elffers zelf berekent de
delictdichtheid van zijn respondenten over de gehele duur van hun carrière,
maar stelt verderop in zijn artikel dat deze ook kan worden bepaald over
een kortere periode van bijvoorbeeld 3 jaar. Van dit laatste zijn wij een
voorstander. We denken niet dat het nodig is om de term ‘vaakpleger’ te
introduceren, maar zijn het met de suggestie van Elffers eens dat ‘veel-
plegerij’ moet worden vastgesteld over een vaste periode van relatief
beperkte duur. Binnen die periode is een dader eventueel een veelpleger;
daarvoor of daarna wellicht ook, maar misschien ook wel niet. De intensiteit
van het delictgedrag kan gedurende het verloop van een criminele carrière
variëren. Om daar rekening mee te houden is een dynamische definitie van
het begrip ‘veelpleger’ het meest op zijn plaats.

1.3 De werkwijze in dit rapport

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de strafrechte-
lijke carrière van veelplegers. Doel van het onderzoek is het bepalen van de
omvang van de groep op justitieniveau en het beschrijven van hun achter-
gronden in termen van de beschikbare gegevens. De gegevens voor het
onderzoek zijn ontleend aan de Onderzoek- en Beleidsdatabase voor de
Justitiële Documentatie (OBJD). De OBJD is een geanonimiseerde kopie van
het JDS, het officiële justitiedocumentatiesysteem. In het JDS wordt per
persoon informatie bijgehouden over de afdoening van de strafzaken waarin
hij of zij als verdachte centraal stond. Werken met gegevens uit de OBJD
betekent dat in dit rapport alleen een beeld kan worden geschetst van de
criminaliteit die door het OM wordt vervolgd. Als delicten niet worden
opgespoord en doorgegeven aan het OM, komen ze niet in het JDS en dus
ook niet in de OBJD terecht. We brengen zoals eerder aangegeven dus alleen
de criminaliteit in kaart van de ‘bekenden van Justitie’, voor zover deze ter
kennis is gekomen van het OM.
De OBJD is ontwikkeld mede met het oog op de WODC-Recidivemonitor. Dit
is een langlopend project waarin diverse recidivemetingen en onderzoeken
naar het verloop van criminele carrières zijn ondergebracht. Binnen de
Recidivemonitor gelden bij het verwerken van de ruwe gegevens uit de OBJD
steeds dezelfde conventies. In bijlagen 3 en 4 wordt de werkwijze binnen de
Recidivemonitor uitvoerig besproken. Op dit punt is alleen van belang erop
te wijzen dat van alle strafzaken die in de OBJD worden geregistreerd:
– de zgn. kantongerechtcriminaliteit buiten beschouwing wordt gelaten.

Het gaat hier vooral om verkeersovertredingen, de zwaardere
verkeersmisdrijven tellen wel mee in de analyses;

– alleen strafzaken met een geldige afdoening worden meegenomen. Zaken
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die zijn overgedragen naar een ander arrondissement en zaken die
eindigen in een vrijspraak, een technisch sepot of een andere technische
uitspraak tellen niet mee. Zaken die worden gevoegd, worden wel in het
onderzoek meegenomen;

– voor het vaststellen van het tijdstip waarop het justitiecontact heeft
plaatsgevonden, wordt afgegaan op de datum van inschrijving van de
strafzaak bij het parket; en

– de ernst van de delicten die met de strafzaken zijn gemoeid, wordt uit-
gedrukt in termen van de bijhorende wettelijke strafmaxima. Door de
strafdreiging in te delen in een drietal categorieën ontstaan groepen van
‘minder ernstige’, ‘ernstige en ‘zeer ernstige’ delicten (zie verder bijlage 4).

Om de strafrechtelijke carrière van de justitieveelplegers in kaart te brengen
zijn uit de OBJD gegevens geëxtraheerd van alle personen die tussen 1997
en 2001 in aanraking zijn gekomen met Justitie. De selectieperiode bedraagt
in dit onderzoek dus niet 1, maar 5 jaar; dit om het effect van de overlap-
pende dadergroepen, zoals besproken in paragraaf 1.2, in de analyse te
verdisconteren. Door de selectie ontstond, na uitsluiting van de hierboven
genoemde zaken, een groep van ruim 626 duizend daders. Wij zullen deze
groep in dit rapport de ‘daderpopulatie’ noemen. Goed beschouwd gaat het
echter om de populatie vervolgde daders. Het zijn alle mensen die in
Nederland tussen 1997 en 2001 een of meer strafzaken hadden wegens een
misdrijf en waarvan de zaak door het OM of door een rechter met een
sanctie werd afgedaan. Van deze personen zijn de afdoeningsgegevens
verzameld van alle justitiecontacten die zij tot 2002 hadden opgebouwd,
dus ook van de contacten van voor 1997. Al met al beschikken we dus over
gegevens met betrekking tot de gehele strafrechtelijke carrière van alle
vervolgde daders uit de periode 1997-2001.
Om toe te werken naar een operationele definitie van het begrip ‘veelpleger’
zullen we ons concentreren op de strafzaken die tussen 1997 en 2001
hebben plaatsgevonden. De observatietermijn van het onderzoek wordt met
andere woorden beperkt tot een periode van 5 jaar. De zaken van voor 1997
spelen wel een rol in een deel van de verdere analyses, maar niet bij het
bepalen van de vraag of de dader een veelpleger is of niet. Door de observa-
tietermijn tot de periode 1997-2001 te beperken, richten wij het vizier op de
justitieveelplegers die in elk geval vrij recent nog werden vervolgd vanwege
het plegen van een misdrijf. Deze groep is met het oog op het te ontwik-
kelen strafrechtbeleid het meest interessant, omdat dit de groep is waar
men nu mee te maken heeft.

1.4 Onderzoeksvragen

Met dit onderzoek wordt een beeld geschetst van de huidige groep veel-
plegers op justitieniveau. We doen dit door uit de totale daderpopulatie
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eerst drie groepen af te zonderen die in de periode 1997-2001 de meeste
justitiecontacten op hun naam hebben staan. Aan de hand van de kenmer-
ken van deze drie groepen scherpen we vervolgens de operationele definitie
van het begrip ‘justitieveelpleger’ aan. Is er eenmaal een werkdefinitie
gekozen, dan kunnen we ons richten op de beantwoording van de hoofd-
vragen van het onderzoek. Deze luiden als volgt.

1 Hoe groot is de groep veelplegers in Nederland als men afgaat op
gegevens van Justitie en voor welk deel van de bij het OM geregistreerde
criminaliteit is deze groep verantwoordelijk?

2 Welke achtergronden hebben de justitieveelplegers en hoe ziet hun
strafrechtelijke carrière er in grote lijnen uit?

3 Hoe worden de strafzaken van veelplegers afgedaan en hoe verhoudt zich
dit met de afdoening van de zaken van de overige, incidentele daders?

4 Zijn er, afgaand op de afdoening van de strafzaken in hun carrière,
binnen de groep veelplegers subgroepen herkenbaar?

De eerste drie onderzoeksvragen zullen worden beantwoord door middel
van beschrijvende statistieken.7 De eerste vraag komt in hoofdstuk 2 aan
de orde, de tweede en derde in hoofdstuk 3. De OBJD bevat niet veel achter-
grondgegevens. Informatie over scholing, werk, burgerlijke staat, versla-
vingsgeschiedenis e.d. zit er niet in. We kunnen alleen de sekse, de leeftijd
en het geboorteland van de veelplegers in kaart brengen. Naast deze dader-
kenmerken gaan we in op de aard en ernst van de gepleegde delicten en is
er informatie over de afdoening beschikbaar. De ernst van de delicten zal,
zoals eerder aangegeven, worden afgemeten aan de hand van de straf-
dreiging, dit is het maximum aantal maanden vrijheidsstraf dat voor het
plegen van een delict kan worden opgelegd.
Voor de beantwoording van de vierde onderzoeksvraag, in hoofdstuk 4, zal
gebruik worden gemaakt van clusteranalyse. Deze exploratieve techniek
gaat op grond van scores op een aantal van te voren aan te wijzen groot-
heden na of er binnen de totale onderzoeksgroep homogene subgroepen te
onderscheiden zijn (zie bijv. SPSS, 1992; p. 95). Wij zullen clusteranalyse
toepassen om na te gaan of er verschillen zichtbaar zijn tussen veelplegers
met uiteenlopende ‘afdoeningprofielen’, subgroepen van frequent vóór-
komende daders van wie de strafzaken op een bepaalde manier zijn
afgedaan. Daarbij zijn we in het bijzonder geïnteresseerd in de vraag of er
binnen de totale groep justitieveelplegers een subgroep te herkennen is die
keer op keer tot een (korte) vrijheidsstraf wordt veroordeeld. Mocht deze
groep er zijn, dan is dit wellicht de groep daders waarop de term ‘draai-
deurcriminelen’ van toepassing is.
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7 De analyses die in dit rapport worden beschreven zijn exploratief van aard, er vindt geen toetsing plaats van
hypothesen over het verloop van criminele carrières. In een vervolg op dit onderzoek is hierin wel voorzien.
Op hetzelfde gegevensbestand zullen tal van nadere analyses plaatsvinden. In zekere zin is dit rapport dus
een tussenverslag. 



In dit hoofdstuk werken we toe naar een operationele definitie van het
begrip ‘veelpleger op justitieniveau’. Eerst richten we ons op de daders die in
het tijdvak 1997-2001 de meeste strafzaken hebben opgebouwd (2.1).
Vervolgens bekijken we globaal welke delicten zij hebben gepleegd (2.2).
Daarna scherpen we de operationalisering aan en laten we zien hoeveel
daders op basis van de gegevens uit de OBJD veelplegers genoemd mogen
worden en welk deel van de door het OM vervolgde criminaliteit zij geza-
menlijk voor hun rekening nemen (2.3).

2.1 Eerste verkenning van de gegevens

In tabel 1 staat voor alle daders uit het tijdvak 1997-2001 het aantal straf-
zaken vermeld dat zij in die periode hebben opgebouwd. Bijna driekwart
van de daders (74,2%) kwam slechts eenmaal in contact met Justitie, 13,7%
had 2 strafzaken.8 Uit de laatste kolom van de tabel is af te lezen dat 12,1%
van alle vervolgde daders 3 of meer strafzaken had in een periode van 5 jaar.
Bijna 5% (4,7%) werd 5 of meer keer vervolgd. Het aandeel personen met
11 strafzaken of meer is zeer gering: 1,1%, maar dat heeft natuurlijk ook te
maken met de relatief korte observatietermijn. De totalen worden hier
berekend over een periode van 5 jaar en niet over de gehele lengte van de
strafrechtelijke carrière. Deze daders kunnen ook voor 1997 in aanraking
zijn gekomen met Justitie.9

Tabel 1: Verdeling van strafzaken over daders, vervolgd in periode 
1997-2001

Aantal zaken Aantal personen % personen Cumulatief % personen

11 of meer 6.581 1,05 1,05
10 1.415 0,23 1,28
9 1.855 0,30 1,57
8 2.420 0,39 1,96
7 3.489 0,56 2,52
6 5.124 0,82 3,33
5 8.513 1,36 4,69
4 14.998 2,39 7,09
3 31.309 5,00 12,09
2 85.917 13,72 25,81
1 464.610 74,19 100,00

Operationalisering van het begrip
‘justitieveelpleger’

2

8 Het jongste jaarverslag van het OM meldt dat van alle ‘nieuwkomers’ in de periode 1996-1998 77% tot 2002
niet opnieuw voorkomt in het HKS en het dus bij 1 politiecontact houdt (Openbaar Ministerie, 2003).

9 In bijlage 5 wordt een beeld geschetst van de omvang van het gehele strafrechtelijk verleden van de meest
actieve daders uit de periode 1997-2001. 



Op basis van de gegevens uit tabel 1 kan eenvoudig worden berekend welk
deel van de daders verantwoordelijk is voor welk percentage van de in de
periode 1997-2001 behandelde strafzaken. Figuur 1 geeft de resultaten. Iets
meer dan 12% van de daders, dit zijn de daders met 3 strafzaken of meer,
neemt 39,6% van de door het OM geregistreerde criminaliteit voor zijn
rekening. De daders met 5 strafzaken of meer vormen 4,7% van de popula-
tie. Deze daders zijn samen goed voor een kwart van de geregistreerde
criminaliteit. De top 1,1% van de meest actieve daders op justitieniveau is
verantwoordelijk voor 11% van alle strafzaken.10 Deze 6.164 personen
werden tussen 1997-2001 elk meer dan 10 keer vervolgd.

Figuur 1: Aandeel van de meest frequent vervolgde daders in de
strafzaken van 1997-2001

Het beeld dat een groep van ‘enkele duizenden daders’ het merendeel van
de criminaliteit voor haar rekening neemt, wordt afgaand op deze landelijke
cijfers niet bepaald bevestigd. De helft van de criminaliteit die door het OM
wordt vervolgd, wordt gepleegd door 20,8% van de daderpopulatie, een
groep die uit meer dan 130 duizend personen bestaat (zie figuur 1). Aan de
andere kant is de oververtegenwoordiging van de meest actieve daders hier
bijna twee keer zo groot als bij Grapendaal en Van Tilburg (2002). Deze
auteurs schatten in dat ca. 12% van de verdachten goed is voor ca. 21% van
alle antecedenten, een oververtegenwoordiging met een factor 1,7. Wij
komen uit op een groep van 12% die bijna 40% van alle strafzaken voor
zijn rekening neemt, een oververtegenwoordiging met een factor 3,3.
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10 Met de frase ‘meest actieve daders’ wordt in dit rapport bedoeld de daders met de meeste strafzaken in de
periode 1997-2001. 
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De verschillen in de uitkomsten kunnen echter volledig worden toegeschre-
ven aan de gehanteerde onderzoeksmethodiek. Als wij ons gegevensbestand
opsplitsen in 5 aparte jaarbestanden en de daders analoog aan het werk van
Grapendaal en Van Tilburg zouden indelen op grond van het totaal aantal
eerdere justitiecontacten dat zij gedurende hun gehele carrière hebben
opgebouwd, dan komen we met de gegevens uit de OBJD op nagenoeg
dezelfde resultaten uit: 11 à 12% van de daders is jaarlijks verantwoordelijk
voor 20 à 21% van alle strafzaken.

27Operationalisering van het begrip ‘justitieveelpleger’

We kunnen in een aantal stappen laten zien hoezeer de gehanteerde methodiek van

invloed is op de uitkomsten van het onderzoek naar het aandeel van de veelplegers in

de geregistreerde criminaliteit. Figuur a toont de resultaten van de analyses als we

dezelfde conventies hanteren als in het onderzoek op HKS-gegevens. De daders met

meer dan 10 strafzaken in hun hele carrière vormen telkens 11 à 12% van de jaarlijkse

daderbevolking. Elk jaar is deze groep verantwoordelijk voor 20 à 21% van alle 

strafzaken.
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Figuur b laat zien wat er gebeurt als de 5 aparte jaarbestanden worden samengevoegd.

Het percentage daders met meer dan 10 strafzaken is teruggelopen. De groep is nog

steeds verantwoordelijk voor ongeveer dezelfde hoeveelheid criminaliteit, maar ze omvat

nu nog maar 7% van de totale daderpopulatie. De afname van het percentage veel-

plegers is het gevolg van het verlengen van de selectieperiode. Nu deze zich uitstrekt

over 5 jaar wordt duidelijk hoe groot de overlap van daders in de jaarcijfers is.

Figuur c laat vervolgens zien wat het effect is van het loslaten van de ‘ooit-definitie’.

Veelplegers zijn niet langer daders die in hun gehele carrière meer dan 10 strafzaken

hebben opgebouwd, het zijn nu de daders die binnen de periode 1997-2001 de meeste

justitiecontacten hadden. In deze figuur zien we terug dat 12,1% van de daderpopula-

tie 39,6% van alle strafzaken uit deze periode voor hun rekening nemen (zie figuur 1).

Maar we zien ook dat de meest actieve 7% van de populatie nu verantwoordelijk is

voor meer dan 30% van de strafzaken, ruim 7% meer dan in figuur 1b. Dit is het effect
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2.2 Wat voor delicten plegen de meest frequent vervolgde daders?

Figuur 2 geeft een eerste indruk van de aard van de criminaliteit die door
frequent vóórkomende daders wordt gepleegd. In deze figuur hebben we
het aandeel van drie dadergroepen in de criminaliteit uitgesplitst naar de
ernst van de gepleegde delicten. De dadergroepen zijn de top 12,1%, de top
4,7% en de top 1,1% van de meest actieve daders in de periode 1997-2001.
Dit zijn de daders die in die periode respectievelijk 3 of meer, 5 of meer en
11 of meer justitiecontacten hebben opgebouwd (zie tabel 1). Om de
delicten naar ernst in te delen, gaan we af op het aantal maanden vrijheids-
straf dat voor een delict kan worden opgelegd. Voor elk delict wordt in de
wet de maximale strafdreiging aangegeven. Op grond van deze maxima
onderscheiden we drie categorieën van delicten:11

– relatief lichte criminaliteit bestaande uit alle misdrijven met een wettelijk
strafmaximum van minder dan 4 jaar;

– middelzware criminaliteit bestaande uit ernstige delicten, dat wil zeggen
misdrijven met een strafdreiging van 4 jaar tot 8 jaar;

– zware criminaliteit: zeer ernstige misdrijven met een strafdreiging van
8 jaar of meer.

In bijlage 2 is een lijst opgenomen van de delicten en hun strafdreiging.
Onder zware criminaliteit vallen zeer ernstige delicten als doodslag en
diefstal met geweld. Eenvoudige diefstal kan maximaal worden bestraft met
vier jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Dit delict wordt dus gerekend
tot de middelzware criminaliteit en wordt in dit rapport dus een ernstig
delict genoemd. Eenvoudige mishandeling en vernieling zijn voorbeelden
van niet-ernstige delicten die hier onderdeel uitmaken van de ‘lichte’
criminaliteit.
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11 Deze indeling wordt binnen de WODC-Recidivemonitor standaard gehanteerd. Het is een zeer grove maat,
temeer omdat de wettelijke strafmaxima in de praktijk bijna nooit worden opgelegd. Een alternatief zou zijn
om af te gaan op de afdoening van de strafzaak, maar daarvan weten we dat die ook op grond van andere
afwegingen dan de ernst van het delict totstandkomt. De rechter kijkt ook naar de omstandigheden waarin
het delict is gepleegd en naar de persoon van de dader. Op basis van de gegevens die zijn opgenomen in de
OBJD is het wettelijk strafmaximum het enige eenduidige criterium dat voor het indelen van de ernst van de
delicten kan worden gebruikt. Het geeft aan hoe de wetgever de misdrijven naar zwaarte heeft gerangschikt.

van de kortere observatietermijn. Door ons te concentreren op de daders die vrij recent

nog veelvuldig met Justitie in aanraking gekomen zijn, kan een groter deel van het

totaal aantal strafzaken worden toegeschreven aan de groep veelplegers. De verdwaal-

de strafzaken van daders die nu nog af en toe in aanraking komen met Justitie maar

die jaren geleden veel actiever waren, tellen in deze benadering niet meer mee, terwijl

de 9 justitiecontacten die een jeugdige dader in korte tijd heeft opgebouwd nu wel tot

het aandeel van de veelplegers worden gerekend.



In figuur 2 zien we dat de oververtegenwoordiging van de meest actieve dader-
groepen het grootst is bij de middelzware criminaliteit, in casu de strafzaken
naar aanleiding van delicten met een strafdreiging van 4 tot 8 jaar (zie bijlage
2). Daarna volgen de strafzaken naar aanleiding van zeer ernstige misdrijven
en dan, op enige afstand, de strafzaken naar aanleiding van de ‘lichte’ crimina-
liteit, misdrijven met een strafdreiging tot 4 jaar. In de vorige paragraaf zagen
we dat 12,1% van de daders bijna 40% van alle geregistreerde delicten voor zijn
rekening neemt. Dit aandeel is ruim 50% als men de analyses beperkt tot de
strafzaken naar aanleiding van ernstige en zeer ernstige delicten.
Justitieveelplegers plegen wel vaker dan gemiddeld niet-ernstige delicten zoals
vernieling of eenvoudige mishandeling, maar hun oververtegenwoordiging in
de middelzware en zware geregistreerde criminaliteit is veel groter. Interessant
is dat naarmate de top van de meest actieve daders smaller wordt, het relatieve
aandeel in de middelzware criminaliteit het sterkst stijgt. Dus hoe hoger de
pleegfrequentie,12 hoe groter het aandeel strafzaken naar aanleiding van
ernstige delicten. In hoofdstuk 3 zullen we zien om welke typen delicten het
precies gaat en welke sancties er op de strafzaken volgden.

2.3 Wat is een justitieveelpleger?

Tot dusver hebben we daders omschreven aan de hand van het totaal aantal
justitiecontacten dat zij in de periode 1997-2001 hebben opgebouwd. Nu
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12 De term ‘pleegfrequentie’ is in dit rapport synoniem voor het aantal strafzaken dat men in de periode 
1997-2001 heeft. 
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gaat het erom te bepalen vanaf welk aantal we kunnen spreken van een
veelpleger. Gelet op de omvang van de groep en de hoeveelheid
geregistreerde criminaliteit waaraan zij zich schuldig maakt, zullen wij de
ondergrens voor het begrip ‘justitieveelpleger’ in dit rapport leggen bij
3 strafzaken in 5 jaar. Figuur 1 laat zien dat bij deze ondergrens ruim 12%
van de daderpopulatie een justitieveelpleger is, gezamenlijk zijn zij verant-
woordelijk voor bijna 40% van alle strafzaken.
Een ondergrens van 3 strafzaken lijkt laag, zeker als men het vergelijkt met
de ondergrens die in veel politieonderzoek wordt gehanteerd (meer dan
10 antecedenten). Daar wordt het aantal contacten echter over de gehele
carrière geteld, hier is de observatietermijn beperkt tot een periode van
5 jaar.13 Bovendien gaat het hier niet om afzonderlijke delicten, maar over
strafzaken waarin meerdere delicten kunnen zijn opgenomen. We richten
ons op daders die in korte tijd relatief veel justitiecontacten hebben opge-
bouwd. Met 3 strafzaken in 5 jaar behoort men tot de ‘top-12%’ van de meest
vervolgde daders in de periode 1997-2001. Dit is een vrij exclusieve groep.
We zouden de lat nog hoger kunnen leggen, bij 5 strafzaken bijvoorbeeld,
maar dan neemt het aandeel veelplegers in de daderpopulatie snel af en het
deel van de geregistreerde criminaliteit waarvoor deze groep verantwoor-
delijk is, ook. De ondergrens van 3 justitiecontacten in 5 jaar sluit bovendien
goed aan bij de bestaande praktijk. Er zijn reeds initiatieven gaande waarin
de veelplegers via grofweg dezelfde rekenregel worden geïdentificeerd. Voor
een plaatsing in een inrichting voor de strafrechtelijke opvang van verslaaf-
den (SOV) bijvoorbeeld, is één van de toelatingseisen dat de verdachte in de
achterliggende 5 jaar 3 maal veroordeeld is tot een vrijheidsbenemende straf
of maatregel, een vrijheidsbeperkende maatregel of een taakstraf (Kamer-
stukken II 1997/98, 26 023, nr. 1-3; 1998/99 26 023, nr. 4-7 1998). Voor
plaatsing in de nieuwe inrichtingen voor stelselmatige daders (ISD) denkt
men aan 3 veroordelingen in 5 jaar (Ministerie van Justitie, 2003) en ook op
regionaal niveau zien we deze operationele definitie terug.14

De algemene omschrijving van het begrip ‘justitieveelpleger’ luidt daarom
aldus:

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.
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13 Het feit dat wij ons richten op strafzaken en in het politieonderzoek antecedenten worden geteld, speelt bij
het verschil in hoogte van de ondergrens geen grote rol. De resultaten beschreven in box 2 van sectie 2.1
tonen dat aan.

14 3 ‘veroordelingen’ is formeel geredeneerd niet hetzelfde als 3 ‘justitiecontacten met een geldige afdoening’.
Het OM kan zaken afdoen met een sepot of een transactie, maar om van een veroordeling te kunnen
spreken is een beslissing van de rechter nodig. Wij tellen de zaken die eindigen in een beleidssepot of een
transactie mee, omdat we de daders van wie de zaken door het OM worden afgedaan niet willen uitsluiten;
ook zij kunnen veelplegers zijn.



Onder deze werkdefinitie kan in principe in elk tijdvak van 5 jaar onderzoek
worden gedaan naar de omvang van de groep, dus bijvoorbeeld ook naar de
veelplegers in de jaren ‘70. Voor dit onderzoek is gekozen voor het tijdvak
1997-2001, omdat het met het oog op het te voeren strafrechtelijke beleid het
meest interessant is om een beeld te schetsen van de veelplegers die op dit
moment actief zijn en niet zozeer van degenen die ooit veelpleger waren,
maar dat voor een deel nu niet meer zijn. Toch voldoet deze operationalise-
ring juist dan nog niet helemaal, want ook bij deze observatietermijn is het
denkbaar dat sommige daders inmiddels ‘veelpleger-af’ zijn. Iemand die in
het begin van het tijdvak 1997-2001 reeds 3 strafzaken heeft opgebouwd en
daarna niet meer in aanraking is gekomen met Justitie, zou gestopt kunnen
zijn met het plegen van delicten. Het zou ook kunnen dat deze man of vrouw
nog steeds delicten pleegt, maar tot dusver niet opnieuw is opgepakt en
vervolgd. We weten het niet, maar wat we wel weten is dat deze persoon al
enkele jaren geen veroordelingen meer heeft gehad. Het zou niet juist zijn
om deze dader een actieve veelpleger te noemen.
Om de groep actieve veelplegers op het spoor te komen dient er dus ook
binnen de periode 1997-2001 nog sprake te zijn van een recent justitie-
contact. Daarom stellen we in dit onderzoek als extra eis dat minstens
1 van de strafzaken heeft plaatsgehad in 2000 of 2001, de laatste 2 jaar van
de observatietermijn.15 In figuur 3 is te zien welke gevolgen deze ‘actualiteit-
seis’ heeft. De grafiek toont voor de periode 1997-2001 het aandeel in de
verschillende vormen van de door het OM geregistreerde criminaliteit van
dadergroepen met een bepaald minimum aan justitiecontacten, waarvan er
tenminste 1 heeft plaatsgevonden in de jaren 2000 en 2001. Op de horizon-
tale as van de grafiek is de omvang van de dadergroep weergegeven, zowel
in absolute aantallen als in percentages van de totale daderpopulatie.
Onder de striktere definitie zijn de dadergroepen uiteraard kleiner geworden.
Zo maakt de groep met minimaal 3 justitiecontacten door de extra voor-
waarde niet langer 12,1%, maar nog slechts 9,4% van de daderpopulatie uit.
Toch spreken we hier nog over bijna 59.000 daders over een periode van 5 jaar.
Te zien is dat zij samen verantwoordelijk zijn voor een derde van alle straf-
zaken. Hun aandeel in de strafzaken naar aanleiding van middelzware crimi-
naliteit bedraagt 43,7%, het aandeel in de strafzaken naar aanleiding van
zware criminaliteit is 42,5% en in de strafzaken naar aanleiding van ‘lichte’
criminaliteit 22,8%. Figuur 3 laat ook zien dat als het minimum aantal justitie-
contacten over de periode 1997-2001 stijgt, de omvang van de dadergroep
daalt. Het aandeel in de verschillende vormen van geregistreerde criminaliteit
wordt in absolute zin kleiner, maar neemt relatief gesproken toe. Bij 11 justi-
tiecontacten of meer is er nog sprake van een groep van 6.164 daders; dit komt
overeen met 0,99% van de daderpopulatie. Deze extreem frequent vervolgde
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15 In de praktijk wordt in veel gevallen automatisch aan deze voorwaarde voldaan. Als een rechter overweegt
een dader een SOV-maatregel op te leggen bijvoorbeeld, is er per definitie sprake van een recent justitie-
contact. De extra actualiteitseis is alleen nodig in situaties waarin men op voorhand de doelgroep van een
bepaalde aanpak wil omschrijven. 



daders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 3,6% van de ‘lichte’ crimina-
liteit geregistreerd door het OM in de periode 1997-2001, voor 18,6% van de
middelzware criminaliteit en 10,3% van de zware criminaliteit.

Figuur 3: Aandeel in het aantal strafzaken tussen 1997 en 2001 van
daders met minstens 1 strafzaak in 2000 of 2001

In dit rapport zal een beeld worden geschetst van de justitieveelplegers uit
het tijdvak 1997-2001. Binnen deze groep zal een onderscheid worden
gemaakt tussen ‘actuele’ en ‘niet-actuele’ veelplegers. Actuele veelplegers zijn
veelplegers uit het tijdvak 1997-2001 die in de laatste 2 jaar van deze periode
nog minstens 1 keer met Justitie in aanraking zijn gekomen. Deze groep telt,
zo blijkt uit figuur 3, ca. 59 duizend personen. De bijna 17 duizend daders
die 3 of meer strafzaken hadden in de periode 1997-2001 maar in 2000 of
2001 niet meer werden vervolgd, zullen we de niet-actuele veelplegers
noemen. Deze groep heeft recent geen veroordelingen meer gehad, maar
voldeed eerder in het tijdvak wel aan de kwalificatie. We zullen deze daders
dan ook niet uitsluiten van de rest van het onderzoek, maar blijven ze
volgen. Wellicht zijn ze inmiddels gestopt, misschien zijn het daders die
verder uit de handen van de politie hebben weten te blijven.16 Om beide
redenen is het interessant om te zien hoe de groep is samengesteld.
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16 Ook het uitzitten van een lange onvoorwaardelijke vrijheidsstraf kan natuurlijk de reden zijn waarom een
aanvankelijke veelpleger de laatste 2 jaar van de observatietermijn geen veroordelingen meer kent. Men kan
dan stellen dat door ‘incapacitatie’ wordt voorkomen dat iemand (in een bepaalde periode) een veelpleger
is. Overigens speelt dit verschijnsel geen grote rol. Van alle strafzaken van de ‘niet-actuele veelplegers’ in de
periode 1997-1999 eindigde slechts 2,8% in een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf die langer duurde dan 6
maanden. De meesten van hen waren gedurende 2000 en 2001 dus op vrije voeten.



Box 3: Omschrijving van de dadergroepen die in dit rapport worden
onderscheiden

Type dader op justitieniveau Omschrijving

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

Veelpleger Persoon die in het tijdvak 1997-2001 3 of meer
strafzaken 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
strafzaken in de periode 1997-2001

Hoogfrequente veelpleger Actuele veelpleger met in totaal 5 tot 10 gel-
dige strafzaken in de periode 1997-2001

Zeer hoogfrequente veelpleger Actuele veelpleger met in totaal 11 of meer
geldige strafzaken in de periode 1997-2001

Tabel 2 geeft een overzicht van de omvang van de diverse dadergroepen die
in dit populatieonderzoek worden onderscheiden, plus hun aandeel in de
verschillende vormen van door het OM geregistreerde criminaliteit. Naast
veelplegers onderscheiden we incidentele daders. Dit zijn personen met 1 of
2 veroordelingen in 5 jaar. Zij maken 87,9% van de totale populatie van ruim
626 duizend vervolgde daders uit. De veelplegers vallen zoals aangegeven
uiteen in actuele en niet-actuele veelplegers. De actuele veelplegers vormen
9,4% van de daderpopulatie van de periode 1997-2001. Om praktische
redenen zullen we deze groep verder indelen op basis van het aantal straf-
zaken dat men in de observatietermijn opbouwde. We onderscheiden drie
categorieën: laagfrequente veelplegers zijn actuele veelplegers met 3 of 4
justitiecontacten tussen 1997 en 2001, hoogfrequente veelplegers zijn
actuele veelplegers met 5 tot 10 justitiecontacten tussen 1997 en 2001 en
zeer hoogfrequente veelplegers zijn actuele veelplegers met meer dan 10
justitiecontacten in die periode. De grenswaarden zijn gekozen op grond
van empirische overwegingen. Tabel 2 laat zien dat de daderpopulatie van
het tijdvak 1997-2001 bestaat uit ruim 33 duizend laagfrequente, ruim
19 duizend hoogfrequente en iets meer dan 6 duizend zeer hoogfrequente
justitieveelplegers. Deze laatste groep vormt nog slechts 0,9% van alle
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personen met een geldig justitiecontact tussen 1997 en 2001. Toch zijn zij
verantwoordelijk voor 18,6% van alle strafzaken naar aanleiding van ernstige
delicten. Waar het gaat om de middelzware criminaliteit komen deze 
6 duizend personen dus 19 keer zo vaak in de statistieken voor als op grond
van een gelijkmatige verdeling mag worden verwacht. Deze daders vormen
als het ware de ultieme top van de justitieveelplegers in Nederland.
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Tabel 2: Aandeel van verschillende dadergroepen in het aantal strafzaken uit de periode
1997-2001

Type dadergroep Aantal Gem. aan- Aantal % % alle % lichte % middel- % zware
zaken tal zaken personen personen zaken zaken zware zaken zaken

Incidentele daders 1-2 1,16 550.527 87,91 60,36 71,97 48,00 49,60

Alle veelplegers ≥3 5,52 75.704 12,09 39,64 28,03 52,00 50,40

niet-actuele ≥3 4,18 16.887 2,70 6,70 5,19 8,33 7,94

veelplegers

actuele veelplegers ≥3 5,91 58.817 9,39 32,94 22,84 43,67 42,46

Waaronder:

laagfrequent 3-4 3,34 33.274 5,31 10,55 10,56 9,97 14,02

hoogfrequent 5-10 6,54 19.379 3,09 12,03 8,70 15,06 18,15

zeer hoogfrequent ≥11 17,73 6.164 0,98 10,36 3,58 18,64 10,30





Nu we het begrip hebben geoperationaliseerd en de daders hebben inge-
deeld, kunnen we de achtergronden van de verschillende typen justitieveel-
plegers beschrijven. In paragraaf 3.1 gaan we in op enkele persoonskenmer-
ken. Paragraaf 3.2 beschrijft de soorten delicten die worden gepleegd en in
paragraaf 3.3 worden de afdoeningen van de strafzaken van de veelplegers
besproken. De achtergrondkenmerken van de veelplegers worden steeds
afgezet tegen de kenmerken van de incidentele daders. Binnen de groep
veelplegers wordt onderscheid gemaakt tussen actuele en niet-actuele
veelplegers en binnen de groep actuele veelplegers tussen laag-, hoog- en
zeer hoogfrequente veelplegers.

3.1 Enkele persoonskenmerken

Tabel 3 geeft de verdeling van de verschillende dadergroepen op sekse,
geboorteland en leeftijd. Justitieveelplegers zijn over het algemeen mannen.
Nog geen 8% is vrouw, terwijl onder de incidentele daders dit percentage
op ruim 17% ligt. Binnen de groep actuele veelplegers komen de meeste
vrouwen onder de laagfrequente veelplegers voor: 7,9%.

Achtergronden van justitieveelplegers3

Tabel 3: Achtergrondkenmerken van justitieveelplegers, periode 1997-2001

Incidentele Alle Niet-actuele Actuele Laag- Hoog- Zeer hoog-
daders veelplegers veelplegers veelplegers frequent frequent frequent
N = 550.527 N = 75.704 N = 16.887 N = 58.817 N = 33.274 N = 19.379 N = 6.164

Sekse man 82,7% 92,2% 90,5% 92,7% 92,1% 93,6% 93,3%

vrouw 17,3% 7,8% 9,5% 7,3% 7,9% 6,4% 6,7%

Geboorte- Nederland 69,3% 67,7% 68,4% 67,5% 69,0% 66,1% 63,7%

land Ned. Antillen 2,1% 4,9% 4,2% 5,1% 4,7% 5,6% 6,2%

en Aruba

Suriname 3,6% 5,9% 5,6% 6,0% 5,4% 5,9% 9,2%

Europa 10,0% 5,3% 5,7% 5,2% 5,2% 5,3% 4,5%

Marokko 3,0% 5,9% 5,5% 6,0% 5,0% 7,3% 7,5%

Turkije 2,9% 3,0% 3,2% 3,0% 3,5% 2,6% 1,5%

Overig Afrika, 9,0% 7,3% 7,4% 7,3% 7,3% 7,2% 7,5%

Amerika, Azië

en Oceanië

Begin- gemiddelde 29,59 21,22 22,22 20,93 21,98 19,68 19,23

leeftijd mediaan 26 18 19 18 19 17 17

Leeftijd in gemiddelde 36,23 31,83 33,52 31,35 31,41 30,58 33,44

2001 mediaan 34 30 32 30 30 29 34



De meeste veelplegers zijn in Nederland geboren, maar in vergelijking met
de incidentele daders is het aandeel van personen geboren in Suriname,
de Nederlandse Antillen of Aruba en Marokko groter. De oververtegen-
woordiging van deze etnische groepen stijgt naarmate de pleegfrequentie
toeneemt. Onder de zeer hoogfrequente veelplegers is hun aandeel 2,5 tot
3 keer zo groot als onder de incidentele daders.

Veelplegers beginnen hun strafrechtelijke carrière op lagere leeftijd dan
overige daders. Zowel de gemiddelde als de mediane startleeftijd liggen in
alle groepen veelplegers aanmerkelijk lager dan in de restpopulatie.
Figuur 4a geeft de leeftijdsopbouw ten tijde van het eerste justitiecontact in
zijn geheel weer. Te zien is dat de verdeling van de startleeftijd onder veel-
plegers homogener is dan onder incidentele daders: de piek van de curve
ligt veel hoger. Interessant is dat de startleeftijd van de niet-actuele veel-
plegers over het algemeen iets hoger ligt dan de startleeftijd van de actuele
veelplegers. Wellicht komt dit omdat de niet-actuele veelplegers een groep
‘stoppers’ omvat die ook wat later met hun criminele carrière zijn begon-
nen. Of dit zo is, kan over enkele jaren worden vastgesteld. Dan zal blijken
welke niet-actuele veelplegers ook in de komende jaren recidivevrij zijn
gebleven.

Figuur 4: Startleeftijd justitieveelplegers, periode 1997-2001

De verschillen in de startleeftijd van de verschillende categorieën van
actuele veelplegers zijn niet erg groot. Dat blijkt uit figuur 4b. Laagfrequente
veelplegers lijken iets later met hun strafrechtelijke carrière te beginnen dan
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hoogfrequente en zeer hoog frequente veelplegers. In deze laatste twee
dadergroepen is de verdeling van de startleeftijd vrijwel identiek.
Figuren 5a en 5b laten de verdeling zien van de huidige leeftijd, dat wil
zeggen de leeftijd van de daders in 2001. Opnieuw blijkt dat de niet-actuele
veelplegers over het algemeen iets ouder zijn dan de actuele veelplegers.
Actuele veelplegers zijn gemiddeld gesproken jonger dan incidentele daders,
maar het is niet zo dat jeugdigen sterk zijn oververtegenwoordigd. 4,9 pro-
cent van de veelplegers is jonger dan 18 jaar (N = 3.672). In de rest van de
populatie bedraagt het percentage jeugdige daders 4,5%. Ook binnen de
groep veelplegers vormen jeugdigen dus een klein segment. Nu gaat het hier
om veelplegers op justitieniveau. Wellicht is het aandeel van jeugdige daders
in de groep veelplegers groter als er wordt uitgegaan van gegevens van de
politie. Delicten van jeugdigen worden immers vaker buitengerechtelijk
afgedaan, denk bijvoorbeeld aan een afdoening als Halt.
Kijken we binnen de groep actuele veelplegers naar de leeftijdsopbouw
(figuur 5b), dan zien we interessante verschillen. De zeer hoogfrequente
veelplegers zijn gemiddeld gesproken duidelijk ouder dan de laagfrequente
en hoogfrequente veelplegers. De piek voor de zeer hoogfrequente veel-
plegers ligt tussen de 30 en 40 jaar, voor de twee andere groepen ligt de piek
bij de leeftijdscategorie van 19 tot 24 jaar. Dit verschil kan niet worden
verklaard door verschillen in de duur van de observatietermijn. Men zou
misschien denken dat jonge mensen juist vanwege hun leeftijd nog niet de
kans hebben gekregen om uit te groeien tot zeer hoogfrequente veelplegers.
Met uitzondering van de daders die jonger zijn dan 17 jaar, geldt echter voor
alle personen in dit onderzoek een observatietermijn van 5 jaar.17 Onder de
jongvolwassen daders hadden dus evenzeer zeer hoogfrequente veelplegers
kunnen voorkomen als onder oudere daders. Dit blijkt niet het geval te zijn.
Veelplegers die zeer vaak met Justitie in aanraking komen, zijn kennelijk
relatief vaak dertigers. De vraag is hoe dit komt: beleeft de carrière van een
bepaald segment van de zeer hoogfrequente veelplegersgroep nu eenmaal
laat zijn toppunt, of worden ouderwordende veelplegers vaker gepakt dan
hun jongere collega’s? Een andere mogelijkheid is dat hier sprake is van een
generatie-effect. Het zou interessant zijn om te na te gaan in hoeverre de
groep zeer hoogfrequente veelplegers te kampen heeft met verslavings-
problemen. Uit onderzoek in het kader van de Nationale Drugmonitor blijkt
namelijk dat ook de groep criminele drugverslaafden inmiddels een vrij
hoge gemiddelde leeftijd heeft bereikt (Meijer, Grapendaal, Van Ooyen,
Wartna, Brouwers en Essers, 2003). Wellicht vallen deze twee dadergroepen
voor een groot deel samen en zal hun aandeel in de criminaliteit in de loop
van de tijd vanzelf afnemen omdat deze generatie hypercriminele drug-
verslaafden ouder en ouder wordt en langzaam stopt met het plegen van
delicten.
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17 Jeugdigen kunnen pas vanaf hun 12e jaar strafrechtelijk worden vervolgd.



Figuur 5: Huidige leeftijd justitieveelplegers, periode 1997-2001

3.2 Welke delicten begaan de justitieveelplegers?

In paragraaf 2.2 hebben we gezien dat veelplegers zich vooral schuldig
maken aan middelzware criminaliteit, delicten met een maximale straf-
dreiging van 4 tot 8 jaar. In deze paragraaf gaan we meer specifiek in op het
soort delict dat de justitieveelplegers begaan. In figuur 6a is om te beginnen
de verdeling van het type delict in de gehele daderpopulatie van 1997-2001
te zien. De categorie ‘vermogen geen geweld’ komt het vaakst voor (38%).
Het gaat hier dus om delicten waarbij geen geweld is gepleegd, in de
meeste gevallen diefstal, al dan niet in vereniging gepleegd en/of met braak.
Na de vermogensdelicten komen de verkeersmisdrijven (vooral rijden onder
invloed) en agressieve delicten, met respectievelijk 26% en 23%. De laatste
categorie bestaat uit delicten als mishandeling, openlijke geweldpleging en
vernieling.18 De overige categorieën, drugsdelicten, vermogensdelicten met
geweld en zedenmisdrijven komen veel minder vaak voor.
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Figuur 5a: Leeftijd in 2001 van incidentele daders,
niet-actuele veelplegers en actuele
veelplegers

Figuur 5b: Leeftijd in 2001 van laagfrequente,
hoogfrequente en zeer hoogfrequente
veelplegers
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18 Ook moord en doodslag vallen in deze categorie, maar deze misdrijven komen niet vaak voor.



Figuur 6: Typen delicten justitieveelplegers, periode 1997-2001, in %
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Figuur 6a: Totale populatie Figuur 6b: Incidentele daders en veelplegers
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In figuur 6b is de populatie van vervolgde daders uit 1997-2001 opgesplitst
in veelplegers en incidentele daders. Zoals verwacht plegen veelplegers veel
meer vermogensdelicten (51 tegen 30%), terwijl de incidentele daders
duidelijk meer verkeersmisdrijven begaan (33 tegen 16%). Bij de andere
typen delicten zijn de verschillen niet groot, met uitzondering wellicht van
de vermogen-met-gewelddelicten. Deze komen onder veelplegers niet vaak
voor (5%), maar wel vaker dan bij incidentele daders (2%).
Figuur 6c toont de verdeling van het type delict onder actuele en niet-
actuele veelplegers. De verschillen tussen deze twee dadergroepen zijn over
het algemeen klein. Binnen de groep actuele veelplegers zijn er echter
aanmerkelijke verschillen. Figuur 6d laat zien dat het aandeel vermogens-
delicten zonder geweld stijgt naarmate de pleegfrequentie toeneemt. Bij de
zeer hoogfrequente veelplegers is het percentage vermogensdelicten zonder
geweld maar liefst 75%; 2,5 keer zo groot als onder de incidentele daders.19

De andere typen delicten vallen daarbij in het niet. Onder de laagfrequente
veelplegers komen relatief veel verkeers- en agressieve delicten voor.

3.3 Hoe worden de zaken van de justitieveelplegers afgedaan?

In deze paragraaf gaan we na of veelplegers anders – zwaarder – worden
gestraft dan incidentele daders. Om te beginnen kijken we naar de ontwikke-
ling van de kans op een bepaalde afdoening bij een stijgend aantal eerdere
justitiecontacten. Figuur 7 geeft deze kansen weer. Op de horizontale as staat
het aantal eerdere justitiecontacten weergegeven. Helemaal links in de figuur
zien we de kans op een bepaalde sanctie bij het eerste justitiecontact. We
zien dat de kans op een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (het bovenste
gebied in de grafiek) bij de eerste veroordeling vrij klein is; 8,9% om precies
te zijn. Bij de eerste strafzaak zijn de meest vóórkomende afdoeningen de
transactie en de boete, met respectievelijk 41,6% en 20,3%. Naarmate het
aantal eerdere justitiecontacten stijgt, neemt de kans op een boete of een
transactie snel af en stijgt de proportie onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen.20

Bij 11 strafzaken is de kans op deze laatste straf inmiddels 37,2% en daarna
stijgt ze nog verder, tot 64,9% als de dader voor de 50e keer met Justitie in
aanraking komt. We zien dus dat de kans op een onvoorwaardelijke vrijheids-
straf sterk afhankelijk is van de omvang van het strafrechtelijk verleden. De
kans op een taakstraf blijft over de gehele linie vrij constant. De kans op een
geheel voorwaardelijke vrijheidsstraf neemt eerst toe, maar daalt weer licht
als het aantal eerdere contacten verder stijgt. De proportie beleidssepots is
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19 In hun onderzoek onder criminele drugverslaafden vinden Meijer e.a. (2003) een vergelijkbaar percentage.
Ook bij deze groep is bijna driekwart van de delicten die zijn geregistreerd in HKS een vermogensdelict
zonder geweld. Men mag vermoeden dat er tussen beide dadergroepen een grote overlap bestaat.

20 Dat de kans op een transactie zo snel daalt is in overeenstemming met de requireerrichtlijnen van het OM.
Die schrijven voor dat de voorliggende strafzaak van iemand die (in 5 jaar) al minstens 2 keer eerder in de
fout is gegaan, in elk geval moet worden gedagvaard. 
Zie http://www.openbaarministerie.nl/beleidsregels/docs/doc_3.04.01.htm



opvallend constant. Het grootste gedeelte van deze afdoeningen is een
‘beleidssepot vanwege een recente bestraffing’. Het gaat hier met andere
woorden om een administratieve straf die kennelijk op alle punten in de
strafrechtelijke carrière van daders even vaak wordt gebruikt.

Figuur 7: Kans op een bepaalde afdoening naar aantal eerdere justi-
tiecontacten voor daders vervolgd in periode 1997-2001;
alle delicten

Figuur 7 geeft het verloop van de kans op een bepaalde afdoening voor alle
type delicten. In figuur 8 staat de kans afgebeeld voor strafzaken die handel-
den om een vermogensdelict zonder geweld, het delict dat met name onder
hoogfrequente en zeer hoogfrequente justitieveelplegers het meeste voor-
komt. We zien hetzelfde patroon terug als in figuur 7, met dit verschil dat het
aandeel van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen met het toenemen van
het aantal eerdere justitiecontacten zaken nog sneller stijgt: van 11,2% bij
het eerste contact tot 56,9% bij het 11e en 74,7% bij de 30e vermogenszaak.
Ook de taakstraf komt nog behoorlijk vaak voor, de andere sancties een stuk
minder.
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Figuur 8: Kans op een bepaalde afdoening naar aantal eerdere justi-
tiecontacten voor daders vervolgd in periode 1997-2001,
vermogensdelicten zonder geweld

Uit figuren 7 en 8 valt af te leiden dat de kans dat een strafzaak van een veel-
pleger in een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf eindigt, vrij groot is. Figuur 9
bevestigt dit nog eens. In figuur 9a staat de kans op een bepaald type
afdoening voor de gehele daderpopulatie afgebeeld, nu los van het aantal
eerdere justitiecontacten dat men al achter de rug heeft. De transactie komt
in het algemeen het vaakst voor. Bijna 30% van alle strafzaken tussen 1997
en 2001 werd met een transactie afgedaan. Daarna komen de boete (18%)
en de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (17%).21

Voor de veelplegers is de verdeling van de afdoeningen heel anders. Figuur
9b laat zien dat onder deze dadergroep de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
op de eerste plaats komt; 34% van de strafzaken van veelplegers eindigt in
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Verder krijgen zij ook wel een taakstraf
(17%) of een boete (15%) opgelegd. De transactie is typisch een afdoening
voor first offenders en andere niet-frequente daders. Deze straf komt onder
veelplegers weinig voor (9%).
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21 10% van alle strafzaken wordt gevoegd. Deze zaken kregen bij deze analyse de afdoening van de zaak
waaraan de strafzaak werd gekoppeld. Het aandeel onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen stijgt hierdoor nog
het meest, van 11 tot 17%.



Figuur 9: Typen afdoeningen van strafzaken van daders vervolgd in de periode 
1997-2001, in %
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Figuur 9c geeft de verdeling van de afdoeningen onder actuele en niet-
actuele veelplegers te zien. De verschillen zijn niet groot, maar wijzen wel in
een bepaalde richting. Alle afdoeningen behalve de zwaarste, de onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf, komen vaker voor onder de niet-actuele veel-
plegers. Afgaand op de gemiddelde pleegfrequentie (zie tabel 2) mocht dat
ook wel worden verwacht; de niet-actuele veelplegers vormen toch een iets
minder zware groep dan de actuele veelplegers. Binnen deze laatste groep
heeft de zeer hoogfrequente veelpleger verreweg de hoogste kans op een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (zie figuur 9d). Bijna 62% van de strafzaken
van dit type dader wordt met deze straf afgedaan. De kans op een onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf is voor de zeer hoogfrequente veelplegers bijna
11 keer zo groot als voor incidentele daders. Bij de laagfrequente veelplegers
is de kans op een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf veel lager (13,5%), lager
nog dan de kans op een transactie, een boete of een taakstraf.

Figuur 10: Percentage onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen bij verschil-
lende strafdreigingen voor daders vervolgd in de periode
1997-2001

De kans dat een veelpleger een gevangenisstraf krijgt opgelegd, is veel groter
dan voor een incidentele dader; maar hiermee is nog niet aangetoond dat
veelplegers zwaarder worden gestraft. Om deze vraag te kunnen beantwoor-
den moeten we rekening houden met de ernst van het gepleegde delict. Dit
doen we door ook de strafdreiging in de analyses te betrekken en vervolgens
na te gaan welk percentage vrijheidsstraffen wordt opgelegd. Figuur 10
geeft hiervan het resultaat. De analyses zijn beperkt tot de categorieën van
strafdreiging die het meest vóórkomen. Duidelijk te zien is dat binnen elke
categorie van strafdreiging veelplegers veel vaker een vrijheidsstraf krijgen
opgelegd dan iemand uit de rest van de daderpopulatie. Daar waar de
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maximale strafdreiging 4 jaar bedraagt – deze categorie komt het vaakste
voor – krijgen veelplegers ruim 4 keer zo vaak een vrijheidsstraf opgelegd
(27,4 vs. 6,5%). In de lichtste categorie, bij een delict waar maximaal
90 dagen op staat, is deze kans bijna 8 keer zo groot (4,6 vs. 0,6%).
Aansluitend rijst de vraag hoe het zit met de duur van de opgelegde vrij-
heidsstraf. Hiertoe is een grafiek gemaakt van het gemiddeld aantal dagen
van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf binnen elke categorie van straf-
dreiging. Zie figuur 11. In alle categorieën krijgen de veelplegers gemiddeld
gesproken een kortere vrijheidsstraf dan de rest van de populatie. Bij de
berechting van veelplegers wordt dus eerder naar de vrijheidsstraf gegrepen,
maar blijft de strafduur achter.22 Vermoedelijk plegen veelplegers binnen de
categorieën van maximale strafdreiging over het algemeen toch lichtere
delicten, maar worden ze desondanks tot de zwaarste strafsoort veroordeeld
omdat hun delictgedrag zo hardnekkig is.

Figuur 11: Gemiddelde duur van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
voor daders vervolgd in de periode 1997-2001
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22 Figuur 11 biedt ook zicht op de mate waarin er bij het bepalen van de duur van de vrijheidsstraffen gebruik
wordt gemaakt van de in de wet vastgelegde mogelijkheden. Voor incidentele daders die voor een delict
met een maximale strafdreiging van 3 maanden worden veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf,
bedraagt het onvoorwaardelijk deel gemiddeld 45 dagen; dit is ongeveer 50% van de maximale duur. Dit
percentage wordt kleiner naarmate de strafdreiging toeneemt. Vooral voor de categorie delicten gedoteerd
met een maximum van 4 jaar, waarin dus onder meer een delict als eenvoudige diefstal valt, is de
verhouding tussen de feitelijke en de maximaal toegestane strafduur laag. Voor veelplegers bedraagt de
gemiddelde duur van de onvoorwaardelijke straf binnen deze categorie minder dan 2% van het maximum
van 4 jaar. Dit onderstreept nog eens dat het gaat om betrekkelijk lichte delicten, maar het geeft ook aan
welke ruimte er nog is om langere straffen op te leggen.
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Veel, korte vrijheidsstraffen; het beeld dat van veelplegers bestaat, wordt op
dit punt in grote lijnen bevestigd. De oververtegenwoordiging van de veel-
plegers in het totaal aantal korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen is zeer
groot, zo blijkt uit figuur 12: 9,4% van de totale daderpopulatie neemt in de
periode tussen 1997 en 2001 31% van alle onvoorwaardelijke vrijheidstraffen
langer dan 6 maanden voor hun rekening, 51% van alle vrijheidsstraffen van
3 tot 6 maanden en maar liefst 58,7% van alle vrijheidsstraffen tot 3 maan-
den. Het totaal aantal vrijheidsstraffen tussen 1997 en 2001 bedroeg 121.867,
tweederde daarvan was korter dan 3 maanden. Het grootste deel van de
korte vrijheidsstraffen werd opgelegd aan de groep van ruim 6 duizend zeer
hoogfrequente veelplegers. Nog niet 1% van de gehele daderbevolking krijgt
bijna 37% van alle onvoorwaardelijke vonnissen korter dan 3 maanden
opgelegd. Dezelfde groep neemt daarnaast ook nog eens bijna een kwart
van de vrijheidsstraffen tussen 3 en 6 maanden voor hun rekening en een
tiende van de lange gevangenisstraffen langer dan 6 maanden. In totaal is
deze groep goed voor bijna 30% van alle onvoorwaardelijke vonnissen in de
periode 1997-2001. 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 opgelegde dagen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf.

Figuur 12: Aandeel van veelplegers in totaal aantal onvoorwaardelijke
vrijheidsstraffen in de periode 1997-2001
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In het voorgaande hoofdstuk hebben we een aantal kenmerken van de
justitieveelplegers besproken. Daarbij werd de totale groep ingedeeld aan de
hand van twee formele criteria: het tijdstip waarop de laatste strafzaak van
de daders plaatsvond en het aantal strafzaken dat men in de observatie-
termijn heeft opgebouwd. Met het eerste criterium onderscheiden we de
actuele van de niet-actuele veelplegers, met het tweede valt de groep actuele
veelplegers uiteen in laag-, hoog- en zeer hoogfrequente veelplegers. In dit
hoofdstuk zullen we een eerste poging wagen de groep justitieveelplegers
op inhoudelijke gronden in te delen. We doen dat aan de hand van de
afdoening van hun strafzaken. We willen weten welke patronen deze te
zien geven.
Uit hoofdstuk 3 bleek dat veelplegers vaak tot een korte onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf worden veroordeeld. We hebben echter ook gezien dat in de
carrières van veelplegers ook taakstraffen, boetes en voorwaardelijke
vrijheidsstraffen voorkomen, met name onder de laag- en hoogfrequente
veelplegers. Het is dus niet zo dat iedere justitieveelpleger altijd een korte
gevangenisstraf krijgt opgelegd. Toch is dat het beeld of in elk geval een deel
van het beeld dat van dit segment veelplegers bestaat: korte episodes van
detentie worden afgewisseld met perioden van vrijheid waarin steeds
opnieuw betrekkelijk lichte vermogensdelicten worden gepleegd. Nu kan
het kan natuurlijk zijn dat er binnen de totale groep veelplegers een groep
‘draaideurcriminelen’ te onderscheiden is. Draaideurcriminelen zijn veel-
plegers die keer op keer tot een korte detentie worden veroordeeld en die
inmiddels niet of nauwelijks meer andere sancties ondergaan.23 Tot dusver
hebben we op groepsniveau naar de kansen op een bepaalde afdoening
gekeken, maar hoe zit dat als we het individuele verloop van de carrières
bezien? Zijn er wellicht subgroepen van veelplegers herkenbaar van wie de
strafzaken op een karakteristieke wijze worden afgedaan? Welke patronen
doen zich voor in de reeks van afdoeningen tijdens een criminele loopbaan?
Om een begin van een antwoord te formuleren op deze technisch lastige
vragen, hebben we een clusteranalyse uitgevoerd. Deze techniek zoekt op
grond van overeenkomsten en verschillen in de scores op een aantal varia-
belen uit, welke personen in afzonderlijke clusters, groepen met een eigen
karakter, kunnen worden geplaatst (SPSS, 1992). Clusteranalyse is een tech-
niek die vaak exploratief gebruikt wordt voor het blootleggen van patronen
in grote hoeveelheden gegevens. Wij passen de techniek toe om na te gaan
of er binnen de groep actuele veelplegers subgroepen te vinden zijn met een
eigen ‘afdoeningspatroon’, een combinatie van afdoeningen waarmee een
groep veelplegers zich onderscheidt van andere. Daarbij zijn we met name
geïnteresseerd in de groep veelplegers die telkens weer tot een onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf wordt veroordeeld.

Profielen van justitieveelplegers4

23 In deze betekenis gaat het plastisch gesproken dus om de deur van de penitentiaire inrichting en niet om
de deur van het politiebureau.



De hier uitgevoerde clusteranalyse houdt geen rekening met de volgorde
waarin de sancties binnen een loopbaan worden opgelegd, maar gaat
simpelweg uit van het aantal keren dat een bepaalde afdoening in een
carrière voorkomt.24 Omdat de strafrechtelijke carrières van de veelplegers
niet alle even lang zijn, hebben we eerst voor iedere persoon van alle vóór-
komende afdoeningstypen de proporties berekend.25 Deze proporties
vormden de scores voor de clusteranalyse. Op basis van deze scores vond
het programma de volgende 5 clusters: 26

1 Een groep veelplegers die vooral onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen
kregen opgelegd (N = 19.683);

2 Veelplegers die vooral voorwaardelijke vrijheidsstraffen kregen (N = 9.484);
3 Veelplegers met hoofdzakelijk transacties in hun carrière (N = 7.293);
4 Veelplegers die veel boetes kregen (N = 14.513); en
5 Veelplegers die meermalen een taakstraf kregen opgelegd (N = 7.618).

Tabel 4 bevat voor elk van de clusters de scores op een groot aantal
kenmerken. Deze scores vormen samen het profiel van de daders uit de
verschillende clusters. De laatste kolom van de tabel geeft het profiel van de
gemiddelde, actuele veelpleger weer. De gemiddelde actuele veelpleger is
een man, de kans dat hij in Nederland is geboren is 67%. Hij begon zijn straf-
rechtelijke carrière toen hij 20 was, was in 2001 inmiddels 31 jaar oud, had
gedurende zijn gehele carrière, die inmiddels al meer dan 10 jaar duurt,
14 justitiecontacten opgebouwd waarvan 5 à 6 wegens middelzware delicten
met een maximale strafdreiging van 4 tot 8 jaar. Ruim de helft van de delicten
die hij pleegde betrof een vermogensdelict zonder gebruikmaking van
geweld, eenderde van zijn strafzaken werd afgedaan met een (deels)
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Deze straffen duurden gemiddeld bijna
3 maanden. Andere straffen, zoals boetes, voorwaardelijke vrijheidsstraffen,
taakstraffen en transacties komen minder vaak voor.
In de Landelijke Criminaliteitskaart (Van Tilburg, Boerman en Prins, 2003)
wordt een profiel gegeven van de gemiddelde politieveelpleger. Voor zover
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24 Het bestuderen van individuele loopbanen met betrekking tot de opeenvolging van delicten of afdoeningen
in de tijd vergt een techniek die is berekend op het analyseren van de tijdsduur tussen een variabel aantal
‘herhaalde gebeurtenissen’. De toepassing van een dergelijke techniek wordt voorbereid, maar past niet in
het bestek van dit rapport. 

25 De afdoening ‘geen straf’ is achterwege gelaten. Deze wordt vaak opgelegd i.v.m. een recente veroordeling,
lijkt dus vooral administratief van aard en we willen niet dat deze variabele invloed uitoefent op de vorming
van groepen. De zaken die werden gevoegd of die nog niet waren afgedaan zijn in het geheel buiten de
analyses gelaten.

26 Het programma dat is gebruikt bepaalt zelf het optimale aantal clusters (Zhang, Rhamakrishnon en Livny,
1996; Chiu, Fang, Chen, Wang en Jeris, 2001). Dit gebeurt aan de hand van het Bayesiaans informatiecrite-
rium (Schwartz, 1978). De oplossing van deze automatische procedure is vergeleken met een k-means
clusteranalyse met 5 clusters. Dit is een procedure waarbij de onderzoeker zelf het aantal clusters kiest. 
De oplossing bleek redelijk stabiel (voor de percentages: zie de noot bij tabel 4).
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Tabel 4: Profielen van 5 typen justitieveelplegers onderscheiden naar de afdoening van
hun strafzaken

Cluster-nummer

1 (N = 19.683, 2 (N = 9.484, 3 (N = 7.293, 4 (N = 14.513, 5 (N = 7.618, Totale groep27

33,6%) 16,2%) 12,5%) 24,8%) 13,0%) (N = 58.591)

Leeftijd 1e justitiecontact 19,08 20,62 23,07 23,41 18,37 20,81
Leeftijd in 2001 32,28 31,65 30,17 34,75 23,36 31,37
Totaal aantal contacten 26,46 10,18 5,39 8,78 6,05 14,17
Aantal lichte zaken 12,40 6,12 3,74 6,43 2,37 7,52
Aantal middelzware zaken 12,59 3,46 1,45 2,02 3,05 5,87
Aantal zware zaken 1,46 ,60 ,20 ,33 ,64 ,78
Carrièrelengte 12,96 10,87 7,01 11,16 4,91 10,38
% geen straf/beleidssepot 23,01 16,66 11,98 15,56 14,94 19,59
% transactie 1,95 8,21 63,28 10,59 14,23 9,16
% boetes 8,79 16,16 11,78 46,44 11,91 17,20
% voorw. vrijheidsstraf 9,07 32,32 4,63 9,19 2,50 11,37
% taakstraffen 6,30 13,79 5,86 7,17 49,20 9,92
% onvoorw. vrijheidsstraf 50,75 12,68 2,35 10,88 7,07 32,61
% overige afdoeningen 0,13 0,19 0,11 0,17 0,14 0,15
Totaal aantal dagen vrijheidsstraf 935,56 235,12 219,77 236,41 198,82 655,52
Gem. aantal dagen vrijheids- 75,24 114,05 199,22 106,66 132,68 89,59

straf per gegeven vrijheidsstraf
% delicten vermogen geen geweld 70,08 44,75 31,45 30,82 47,60 57,49
% delicten vermogen geweld 5,13 3,12 1,42 1,64 5,17 4,17
% delicten agressie 11,88 26,13 29,45 23,17 30,70 17,53
% delicten zeden 0,51 1,25 0,90 0,86 1,18 0,72
% delicten opium 3,23 3,26 2,59 3,18 3,10 3,18
% WvW-delicten 7,25 18,80 29,60 37,10 9,51 14,50
% overige delicten 1,92 2,71 4,58 3,24 2,74 2,40
Sekse

man 94,04 90,20 91,67 93,21 92,72 92,74
vrouw 5,96 9,80 8,33 6,79 7,28 7,26

Geboorteland
Nederland 59,23 71,70 78,75 66,42 74,96 67,51
Ned. Antillen en Aruba 7,26 4,27 1,51 5,19 4,08 5,13
Suriname 9,38 5,07 2,72 4,97 3,23 5,96
Europa 5,53 5,21 3,65 5,96 3,85 5,13
Marokko 8,63 5,03 3,06 4,59 5,92 6,00
Turkije 2,06 2,35 3,26 5,11 1,94 3,00
Overig Afrika, Amerika, 7,90 6,37 7,05 7,76 6,01 7,27
Azië en Oceanië

Veelplegerscategorie
laagfrequent 32,91 62,63 81,83 67,50 64,20 56,45
hoogfrequent 41,33 33,36 17,52 29,79 32,27 33,04
zeer hoogfrequent 25,76 4,01 0,64 2,71 3,53 10,52

Van cluster 1 blijft 78% hetzelfde geclassificeerd na een k-means clusteranalyse. Van cluster 2: 88%, cluster 3: 99,4%;
cluster 4: 67% en cluster 5: 99,3%.

27 Vanwege te veel missende waarden op afdoening is 0,1% van de observaties niet meegenomen in de
analyse.



een vergelijking mogelijk is, komt het beeld van de justitieveelpleger daar
betrekkelijk goed mee overeen. Bij Van Tilburg, Boerman en Prins (2003) is
6,2% van de ruim 22 duizend veelplegers uit 2002 een vrouw en is 64,1%
geboren in Nederland. Het aandeel vermogensdelicten in de carrière van de
veelplegers is, afgaand op de gegevens uit het HKS, 54%. Opvallend is wel
het verschil in de startleeftijd en de leeftijd bij het laatst gepleegde delict.
De gemiddelde startleeftijd van de politieveelplegers is bij Van Tilburg,
Boerman en Prins meer dan 2 jaar lager dan in dit onderzoek naar justitie-
veelplegers (18,6 tegen 20,8), terwijl de gemiddelde leeftijd bij het laatst-
gepleegde delict juist weer hoger is (35,6 tegen 31,4). Het verschil in de
startleeftijd houdt wellicht verband met het gegeven dat niet alle eerste
politiecontacten leiden tot een vervolging door het OM. Het verschil in de
gemiddelde huidige leeftijd is misschien het gevolg van de definitie die Van
Tilburg, Boerman en Prins hanteren. Zij rekenen alle verdachten die meer
dan 10 antecedenten op hun naam hebben staan tot de veelplegers, dus ook
degenen die vroeger veel delicten pleegden maar nu inmiddels minder
actief zijn. Dit schroeft de gemiddelde leeftijd van de politieveelpleger op.

Terug naar de resultaten van de clusteranalyse. Het programma heeft de
totale groep actuele justitieveelplegers op grond van de afdoeningen van
hun strafzaken ingedeeld in 5 subgroepen. Cluster 1 omvat ca. 20 duizend
veelplegers en heeft het hoogste percentage onvoorwaardelijke vrijheids-
straffen. Deze groep kan dus worden omschreven als de ‘draaideurcrimine-
len’, hoewel de vraag is of deze term volledig op zijn plaats is gezien het feit
dat er in de carrière van deze daders ook nog andere afdoeningen voor-
komen. De helft van alle strafzaken in de carrière van deze veelplegers
eindigde in een onvoorwaardelijke vrijheidstraf, zo blijkt uit tabel 4. Van alle
clusters bevat cluster 1 de meeste hoog- en zeer hoogfrequente veelplegers;
82% van alle zeer hoogfrequente veelplegers bevindt zich in deze groep. De
veelplegers uit cluster 1 hebben in hun carrière gemiddeld 26 justitiecontac-
ten opgebouwd. Hun strafrechtelijke carrière duurt gemiddeld bijna 13 jaar.
De gemiddelde leeftijd in deze groep ligt boven de 32 jaar. Opvallend is het
grote aandeel allochtonen, met name Antillianen/Arubanen, Surinamers
en Marokkanen komen vaak voor. Deze cluster bevat ook het hoogste
percentage mannen: 94%. De veelplegers van cluster 1 plegen minder
agressiedelicten dan de gemiddelde veelpleger, 70% van de delicten zijn
vermogensdelicten zonder geweld. De onvoorwaardelijke vrijheidsstraf die
in de helft van de gevallen wordt opgelegd, duurt gemiddeld 2,5 maand.
De andere afdoeningen komen veel minder vaak voor, met uitzondering van
de beleidssepots; maar die bestaan vaak uit een sepot wegens een recente
bestraffing.
De andere clusters vormen samen bijna tweederde van het totale contingent
van actuele veelplegers. Wat de daders uit deze clusters gemeen hebben, is
dat zij in hun carrière niet vaak tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zijn
veroordeeld, dat zij een veel lagere pleegfrequentie kennen dan de veel-
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plegers uit cluster 1 en dat de variatie in het soort delicten dat men pleegt
groter is. Cluster 2 onderscheidt zich door het relatief hoge percentage
voorwaardelijke vrijheidsstraffen. Cluster 3, de ‘transactiegroep’, herbergt het
hoogste percentage laagfrequente veelplegers en het grootste aandeel
autochtonen. Cluster 4 bestaat uit veel laagfrequente veelplegers die vooral
verkeersmisdrijven plegen. Hun strafzaken lopen vaak uit op een boete.
Cluster 5 ten slotte bevat relatief veel jonge of jongvolwassen veelplegers van
wie de zaken vaak eindigen in een taakstraf. Hun carrière duurt nog niet zo
lang, maar ze zijn relatief vroeg begonnen want hun startleeftijd is vrij laag.
In deze cluster komen relatief veel agressiedelicten voor.
Het is niet ondenkbaar dat de cluster 5 voor een deel bestaat uit de hoog- en
zeer hoogfrequente veelplegers van de toekomst. Dat weten we echter pas
over een paar jaar, als het verdere verloop van hun strafrechtelijke carrière
bekend is. Het beeld dat zich nu opdringt, is dat er verschillende gradaties
of klassen van veelplegers bestaan. De top wordt gevormd door maximaal
20 duizend ‘draaideurcriminelen’. Zij plegen verreweg de meeste delicten en
eisen de meerderheid van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen voor zich
op. Daaronder bevindt zich een groep van bijna 10 duizend daders die wel al
ongeveer even lang crimineel actief zijn, maar duidelijk 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 uit clusters 3 en 4, samen goed voor
bijna 22 duizend daders in een periode van 5 jaar. In deze clusters ligt de
pleegfrequentie nog lager. Zij herbergen de daders die relatief veel verkeers-
delicten plegen; dezen krijgen daar overwegend respectievelijk een transactie
of een boete voor opgelegd. De vijfde cluster, ten slotte, omvat zogezegd het
toekomstig potentieel. Het gaat om ca. 7500 jeugdige of jongvolwassen
daders van wie de zaken nu nog vaak met een taakstraf worden afgedaan.
Een deel van hen zal uitgroeien tot de top van de veelplegers in Nederland.
Ons gebruik van clusteranalyse was exploratief van aard. Nader onderzoek,
met andere analysemethoden zal moeten uitwijzen of de globale patronen
die nu naar voren lijken te komen, inderdaad bestaan. Van belang is dat er
naast de justitiële documentatie aanvullende, sociaal-demografische gege-
vens in de analyses worden betrokken. Op basis van de OBJD alleen kan de
samenhang tussen de persoonlijke achtergronden van de veelpleger en het
verloop van zijn strafrechtelijke carrière slechts oppervlakkig worden
bestudeerd. Ook zal met nog meer detail moeten worden gekeken naar de
opeenvolging van delicten en de sancties die daarop volgden. Met deze
clusteranalyse hebben we de informatie over de volgorde waarin de straf-
zaken in de loop van de strafrechtelijke carrières werden afgedaan, niet
gebruikt.28 De oplossing die hier is besproken, geeft dus slechts een ruwe
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28 De percentages afdoeningen in de tabel zijn berekend over de gehele duur van de carrière van de veel-
plegers. De kans op een bepaalde afdoening is tijdens de carrière echter niet constant; figuur 7 in sectie 3.3
toont dat aan. Voor de veelplegers uit cluster 1 bijvoorbeeld, is het percentage onvoorwaardelijke vrijheids-
straffen in de periode 1997-2001 niet 50 maar 62 procent.



indicatie van welke groepen veelplegers op grond van de afdoeningen van
hun strafzaken kunnen worden onderscheiden. De groep ‘draaideurcrimine-
len’ is nog niet volledig geïdentificeerd; het aantal van 20 duizend geeft de
bovengrens aan. Bij verder onderzoek zal ook de factor tijd in de analyses
moeten worden betrokken.
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Het aantal veelplegers in Nederland kan op verschillende niveaus worden
vastgesteld. Elk niveau kent zijn eigen bron en zijn eigen operationele
definitie op grond waarvan wordt bepaald wie een veelpleger mag worden
genoemd en wie niet. In dit rapport is gebruikgemaakt van gegevens uit de
justitiële documentatie. Dit betekent dat we ons hebben geconcentreerd op
een bepaald segment van de veelplegers, namelijk de veelplegers die bekend
zijn bij Justitie.
In dit onderzoek is een veelpleger gedefinieerd als iemand die in de periode
1997-2001 3 of meer strafzaken had die niet met een vrijspraak of een tech-
nische beslissing werden afgedaan. Onder deze operationalisering zijn er
landelijk ca. 75 duizend veelplegers; zij maken 12% uit van alle daders die
tussen 1997 en 2001 werden vervolgd en zijn samen verantwoordelijk voor
40% van alle strafzaken uit die periode. De groep justitieveelplegers is veel
groter dan de aantallen die uit onderzoek op politiegegevens naar voren
komen. Díe cijfers hebben echter betrekking op perioden van één jaar en
zijn bovendien gebaseerd op een andere operationalisering van het begrip.
Als op beide observatieniveaus dezelfde onderzoeksmethodiek wordt
gehanteerd, zijn de verschillen naar het zich laat aanzien niet erg groot.
Figuur 13 is een schematische weergave van de deels theoretische opbouw
van de veelplegerspopulatie over het tijdvak 1997-2001. Het werkelijke aan-
tal veelplegers, in de bovenste laag van de trechter, is onbekend en dat zal
vermoedelijk wel zo blijven. Op dit niveau kan de omvang van de groep
alleen worden bepaald als we van alle daders zouden weten hoeveel delicten
zij feitelijk hebben gepleegd. Op het niveau van de politie is het aantal veel-
plegers over dezelfde periode niet precies bekend, maar op basis van de
jaarcijfers uit de Landelijke Criminaliteitskaart (Van Tilburg, Boerman en
Prins, 2003) kunnen we wel een voorzichtige schatting doen. Als we reke-
ning houden met de overlap in de jaarlijkse verdachtenpopulaties en het
effect berekenen van het gebruik van een andersoortige operationalisering,
komen we op een aantal uit van ca. 80 duizend politieveelplegers. Iets meer
dus dan op het niveau van Justitie. Deze schatting gaat er wel van uit dat
de analyses op de HKS-gegevens worden beperkt tot de antecedenten die
tussen 1997 en 2001 zijn geregistreerd.29

Het aantal justitieveelplegers behoeft niet te worden geschat. Nu het begrip
is geoperationaliseerd, kan de omvang van deze dadergroep eenvoudig
worden vastgesteld op basis van de gegevens uit de OBJD. Ook hun aandeel
in de op dit niveau geregistreerde criminaliteit is nu bekend. Iets meer dan
12% van de verdachtenpopulatie is verantwoordelijk voor bijna 40% van alle
strafzaken, een oververtegenwoordiging met een factor 3,3.

Conclusies en discussie5

29 Natuurlijk hangt het aantal politieveelplegers af van de operationele definitie die men kiest. Indien echter
een soortgelijke operationalisering zou worden gehanteerd als in dit rapport, dan komt men – denken we –
grofweg op dit aantal uit.



Figuur 13: Opbouw van de veelplegerspopulatie 1997-2001

Noot: Fz is de factor van oververtegenwoordiging in strafzaken, d.i. het percentage strafzaken gedeeld

door het percentage personen.

Een groot deel van de justitieveelplegers werd in 2000 of 2001 nog veroor-
deeld. Deze groep van ca. 59 duizend daders hebben we in dit rapport de
‘actuele veelplegers’ genoemd. Dit zijn de veelplegers waar Justitie op dit
moment mee te maken heeft. Zij kunnen weer onderverdeeld worden op
grond van het aantal contacten dat zij in de periode 1997-2001 hebben
opgebouwd. Wij onderscheiden laag-, hoog- en zeer hoogfrequente veel-
plegers. De laatsten vormen een groep van iets meer dan 6 duizend daders,
dit is bijna 1% van de gehele verdachtenpopulatie van 625 duizend
personen. Deze groep vormt, als we puur op aantallen strafzaken afgaan, de
absolute top onder de justitieveelplegers in Nederland; zij hebben in 5 jaar
tijd ieder minstens 11 veroordelingen achter de rug en nemen daarmee
ruim 10% van alle strafzaken voor hun rekening. Hun oververtegenwoor-
diging in de ‘middelzware’ criminaliteit is nog groter. De zeer hoogfrequente
veelplegers zijn verantwoordelijk voor bijna 19% van de zaken die tussen
1997 en 2001 werden afgehandeld naar aanleiding van delicten met een
strafdreiging van 4 tot 8 jaar.
Via een clusteranalyse hebben we geprobeerd om binnen het contingent
actuele veelplegers een groep ‘draaideurcriminelen’ te identificeren. Dat is
maar ten dele gelukt. Er is gerekend over een periode van 5 jaar een cate-
gorie gevonden van bijna 20 duizend daders die zeer vaak een meestal
korte onvoorwaardelijke vrijheidstraf krijgt opgelegd. Bijna alle zeer hoog-
frequente veelplegers bevinden zich in deze groep. De groep telt 3% van de
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totale verdachtenpopulatie en is verantwoordelijk voor bijna 60% van
alle onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tot 3 maanden in de periode
1997-2001. Toch komen zelfs in deze groep ook andere afdoeningen voor
zoals boetes, taakstraffen en voorwaardelijke vrijheidsstraffen. Men mag
vermoeden dat deze laatste straffen vooral in het begin van de carrière van
de daders zijn opgelegd. De veelpleger waar het nu om gaat, is immers niet
altijd een draaideurcrimineel geweest, hij werd er één in de loop van zijn
strafrechtelijke carrière. Nader onderzoek naar de individuele ‘afdoenings-
geschiedenissen’ moet duidelijk maken hoeveel van de veelplegers
inmiddels aan het beeld van de ‘draaideurcrimineel’ voldoen. Dergelijk
onderzoek is nu extra relevant in verband met de plannen rond de
‘inrichtingen voor stelselmatige daders’ (ISD’s). De doelgroep van deze
inrichtingen zijn juist de daders van wie wordt verondersteld dat zij keer
op keer tot een korte, onvoorwaardelijke vrijheidsstraf worden veroordeeld.
Voorlopig lijkt het erop dat deze doelgroep in elk geval niet groter is dan
20 duizend personen over een periode van 5 jaar. De groep ‘draaideur-
criminelen’ vormt hoogstens eenderde van de totale groep actuele veel-
plegers. De meeste daders die veelvuldig in aanraking komen met Justitie
worden niet vaak tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf veroordeeld.
Voor deze veelplegers lijkt een plaatsing in een ISD geen reëel alternatief.
De OBJD geeft een compleet beeld van de strafrechtelijke carrière, maar
veel daderinformatie bevat de database niet. Op basis van de gegevens uit
de OBJD is een operationele definitie ontwikkeld en een indeling gemaakt,
maar om te kunnen bepalen welke strafrechtelijke reactie bij welke
subgroep van de veelplegers het meest voor de hand ligt, moeten we meer
van hen weten. Via aanvullend onderzoek zal duidelijk moeten worden
welke specifieke omstandigheden ertoe bijdragen dat deze hardnekkige
recidivisten voortdurend terugvallen in de criminaliteit. Drugverslaving zal
daarbij ongetwijfeld als een van de belangrijkste elementen naar voren
komen. Om te kunnen bepalen in hoeverre er naast de SOV en de overige
drang- en dwangprojecten voor drugverslaafden die er zijn, behoefte is aan
andere voorzieningen voor stelselmatige daders, is een nauwkeurige
inschatting gewenst van het deel van de veelplegers dat te kampen heeft
met verslavingsproblemen.
Maar er zijn meer criminogene factoren denkbaar; niet iedere veelpleger
is verslaafd aan drugs. Jacobs en Essers (2003) wijzen erop dat in de straf-
dossiers van de veelplegers die zij bestudeerden ook regelmatig verwij-
zingen te vinden waren naar overmatig alcoholgebruik. Misschien vormt
misbruik van alcohol wel de belangrijkste achtergrond van het gedrag van
de laagfrequente veelplegers die relatief veel agressie- en verkeersdelicten
plegen en is het onderhouden van de drugsverslaving de primaire drijfveer
voor de vermogenscriminaliteit onder de zeer hoogfrequente veelplegers.
Het is van belang dit na te gaan omdat de aanpak van deze twee dader-
categorieën, als deze tenminste gericht is op het voorkómen van verdere
recidive, zal verschillen.
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Het onderzoek van Jacobs en Essers is een voorbeeld van hoe gegevens uit
verschillende bronnen kunnen worden gecombineerd om de achtergronden
van het delictgedrag van veelplegers in kaart te krijgen en zo aanknopings-
punten te vinden voor een effectieve, gedifferentieerde aanpak. Dat kan niet
op basis van de OBJD alleen. Met deze database kunnen de justitieveelple-
gers worden geïdentificeerd. Deze stap is met dit rapport gezet; het hier
gepresenteerde kwantitatieve overzicht schetst de contouren van de popu-
latie van veelplegers in Nederland. Het legt een empirisch fundament onder
de initiatieven die de laatste jaren ten aanzien van deze dadergroep zijn
ontstaan en vormt tegelijkertijd een mogelijk uitgangspunt voor verder
onderzoek. In de volgende stap moet de informatie over het verloop van de
strafrechtelijke carrières van veelplegers gekoppeld worden aan gegevens
over de achtergronden van hun delictgedrag. Langs deze weg leert Justitie
haar vaste klanten beter kennen en kan zij effectiever ingrijpen.
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Frequent offenders have been the subject of much debate in the
Netherlands. A small proportion of the offenders is held responsible for a
high percentage of offences. In recent years, several attempts have been
made to develop a profile of these offenders and estimate their share of
recorded crime. Most of this research has been carried out using police
statistics. As a rule, an offender’s total number of contacts with the police is
used to define a cut-off point, usually more than 10. The number of frequent
offenders and the portion of recorded crime that can be attributed to them
vary dramatically across studies. The current research aims to arrive at a
useful definition of a frequent offender for the criminal justice system.
Access to judicial records makes it possible to describe the information
recorded about offenders who have been proven guilty. This includes all
offences prosecuted in which the public prosecutor or the court makes a
legally-binding decision. Background characteristics examined were gender,
age, age at onset of criminal behavior, type of offence and country of birth.
Rather than take the entire criminal career into consideration to arrive at a
working definition of frequent offender, we used a fixed time window of five
years – 1997-2001. This yielded a sample of 626,000 offenders.
The proportion of frequent offenders within this population and their
relative share of convictions were determined for this five-year period. The
offender sample had more than one million convictions during the five years
studied. Generally, the investigation of the distribution of convictions over
offenders does not indicate that a small proportion of offenders are
responsible for the majority of the convictions. However there is still
considerable over-representation: according to our data, over the period
1997-2001, 12% of the offenders was responsible for approximately 40% of
the criminal convictions in the Netherlands.
The cut-off value to define a convicted offender as a frequent offender was
three or more convictions in the five years studied. As we are only interested
in describing the offenders who are still active at the end of the time window,
we added an extra requirement to the definition: at least one of the criminal
cases in the period must have occurred in the last two years. Using this
definition, approximately 10% of offenders were responsible for one third of
the criminal convictions in the Netherlands during the period 1997-2001.
Next, we describe the background characteristics of the frequent offenders
and the rest of the offender population. Active frequent offenders are more
often male (93% versus 83% for the occasional offenders), born outside the
Netherlands, with an over-representation from non-Western countries. The
age of onset of criminal behavior is much lower for frequent offenders than
for incidental offenders (mean=21 versus 30). Frequent offenders tend to
commit more non-violent property offences than occasional offenders.
When we categorise frequent offenders according to their rate of judicial
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contacts, we arrive at the following typology:

It appears that the higher the rate of offending, the more they differ from
occasional offenders. Notably the most active frequent offenders, termed
‘very high rate frequent offenders’, tend to be older than the lower rate
frequent offenders.
Because we have access to judicial records, we can also examine court
disposition of cases involving frequent offenders. The judicial records
indicate that frequent offenders tend to receive more prison sentences as
well as community service orders. Regardless of the seriousness of the
offence and the maximum penalty it attracts, frequent offenders are more
likely to be sentenced to imprisonment than occasional offenders. However,
their sentences are as a rule much shorter. Overall, frequent offenders
receive nearly 60% of the very short-term prison sentences (i.e., up to three
months imprisonment), 50% of the prison sentences of between three and
six months and 30% of the sentences exceeding six months’ imprisonment.
The very high rate frequent offenders, one per cent of the offender
population studied, account for 37% of all short prison sentences.
In order to better identify possible subgroups of frequent offenders, an
exploratory cluster analysis was performed on proportions of types of court
disposals, viewing their entire careers. This yielded five reasonably stable
subgroups. ‘Revolving-door-offenders’ constitute the largest subgroup. This
subgroup of offenders had the highest percentage of prison sentences over
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Offender Type on judicial Description persons %
level cases

Occasional offender Person who was suspected in the period 1997-2001 of 1 or N = 550,527 60.36
2 penal cases suspected of committing 1 or more (87.9%)
misdemeanors or offences, in which the case was not 
disposed of by a delivery, acquittal, a technical dismissal or 
another technical verdict 

Frequent offender Person who had 3 or more penal cases with a valid N = 75,704 39.64
disposal in the time window 1997-2001. (12.1%)
Non-actual frequent offender Frequent offender from the time window 1997-2001 who N = 16,887 6.70

did not have a penal case with a valid legally-binding (2.7%)
decesion in the last two years of this time window.

Actual frequent offender Frequent offender from the time window 1997-2001 who N = 58,817 32.94
had at least 1 penal case with a valid legally-binding (9.4%)
decesion in the last two years of this time window.

Low rate frequent offender Actual frequent offender having a total of 3 of 4 valid  N = 33,274 10.55
penal cases in the period 1997-2001 (5.3%)

High rate frequent offender Actual frequent offender having a total of 5 to 10 valid  N = 19,379 12.03
penal cases in the period 1997-2001 (3.1%)

Very high rate frequent offender Actual frequent offender having a total of 11 or more N = 6,164 10.36
valid penal cases in the period 1997-2001 (1.0%)



their entire criminal careers and the lowest mean number of days of
imprisonment per prison term, the highest percentage of males, the highest
percentage of people born outside the Netherlands, the highest percentage
of property offences, the lowest percentage of violent crime. Not surprisingly,
this group uses up the majority of unconditional prison sentences. All other
freqent offender were not often convicted to a prison term, they were
sentenced to pay a fine or a community sevice order.
The present study is largely descriptive and contains a first attempt to
classify frequent offenders with respect to their disposals. Additionally,
social-demographic characteristics should be included in the analyses. More
information is required to adequately describe the relationship between
person characteristics and the criminal career and to find leads for a
specified, more effective policy for this type of offender. The linkage of
databases from the police, the judicature and other institutions could
provide the opportunity for this type of research.
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Bijlage 3
De WODC-Recidivemonitor
De WODC-Recidivemonitor is een langlopend onderzoeksproject waarin
gestandaardiseerde recidivemetingen worden verricht onder verschillende
groepen justitiabelen. Met dit project hoopt Justitie een beter beeld te
krijgen van de effecten van strafrechtelijke interventies, zowel voor jongeren
als voor volwassenen. De metingen die in het kader van de Recidivemonitor
worden gedaan, verlopen steeds op dezelfde manier. De uitkomsten van het
onderzoek zijn hierdoor onderling vergelijkbaar. Sommige metingen worden
op gezette tijden herhaald, zodat van belangrijke dadergroepen ook het
verdere verloop van hun criminele carrières op de voet kan worden gevolgd.

De Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Data (OBJD)

De gegevens voor het onderzoek zijn afkomstig uit de Onderzoeks- en
Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD), een database die speciaal
met het oog op de Recidivemonitor is ontwikkeld. De OBJD is een geanoni-
miseerde versie van het JDS, het officiële Justitiële Documentatiesysteem
(JDS) dat wordt beheerd door de Centrale Justitiële Documentatie (CJD) in
Almelo. In principe wordt de OBJD elk kwartaal ververst met nieuwe
gegevens uit het JDS. Het JDS geeft voor (rechts)personen die met Justitie in
aanraking zijn gekomen een overzicht van alle strafzaken waarin zij als
verdachte centraal stonden. Van elke strafzaak is opgenomen om welke
delicten het ging en hoe de zaak is afgedaan.
Voorafgaand aan de totstandkoming van het JDS werd alle informatie met
betrekking tot gepleegde delicten en de afdoening daarvan door de arron-
dissementsparketten bijgehouden op kaarten. Begin jaren ’90 van de vorige
eeuw hebben alle arrondissementsparketten hun kaarten naar de CJD
gestuurd, zodat ze vanaf een centrale plaats en digitaal beschikbaar zouden
zijn. Er is toen een onderscheid gemaakt tussen oude – op dat moment reeds
verjaarde – zaken en meer recente zaken. Oude zaken zijn door de CJD op
film gezet, nieuwe zaken op image. De namen van mensen die een zaak op
image hebben, kwamen op een zogenaamde index te staan. Wanneer er een
nieuwe melding binnenkomt voor een persoon, wordt gekeken of deze op de
index voorkomt. Als dat het geval is, worden de zaken die op image staan
niet alsnog ingevoerd. Zaken die op film zijn gezet worden in principe niet
ingevoerd. Tegenwoordig is er een rechtstreekse verbinding tussen COMPAS,
het geautomatiseerde administratiesysteem van de parketten, en het JDS.
Het gevolg is dat het JDS (en dus de OBJD) compleet is voor personen die na
1996 nog met Justitie in aanraking kwamen.30 Willen we onderzoek doen
naar personen die na 1996 niet meer met Justitie in aanraking zijn geweest,
dan zal dus eerst op de index gekeken moeten worden of daar zaken van die
personen op staan, opdat deze alsnog kunnen worden ingevoerd.

30 Tenzij zij zaken hebben die ten tijde van de omzetting reeds verjaard waren en op film zijn gezet. Deze
zaken worden niet in het JDS ingevoerd.



Verwerking van de ruwe onderzoeksgegevens

Om de informatie zoals die uit de OBJD geschikt te maken voor analyse moet
eerst een aantal bewerkingsslagen worden gemaakt. Een daarvan is het toe-
kennen van numerieke waarden aan de diverse stringvariabelen. Daarnaast
moet een keuze worden gemaakt ten aanzien van andere belangrijke stappen.

Timing van de zaken
In het geval van recidiveonderzoek is het van belang om de volgorde van en
de duur tussen zaken vast te kunnen stellen. In de OBJD zijn drie data die
hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen:
– datum waarop het delict werd gepleegd (pleegdatum),
– datum waarop een zaak wordt ingeschreven bij een van de parketten

(inschrijfdatum),
– datum waarop een zaak (onherroepelijk) wordt afgedaan (beslisdatum).

De datum waarop een delict is gepleegd, is echter pas vanaf 1997 goed
geregistreerd. Voor die tijd ontbreekt de pleegdatum in het merendeel van
de gevallen. Omdat er bij het doen van carrièreonderzoek ook wordt geke-
ken naar delicten die voor 1997 zijn gepleegd, is dit geen goede optie.
Ook het afgaan op de datum waarop een zaak is afgedaan door het OM of de
rechter heeft duidelijke nadelen. De duur van de strafrechtelijke procedure
varieert van zaak tot zaak. Het gebruik van de beslisdatum zou dus een
vertekend beeld opleveren van de duur tussen twee zaken. Een ander nadeel
van het gebruik van de beslisdatum is dat informatie met betrekking tot
zaken die nog niet zijn afgedaan niet meegenomen kan worden.
Dan rest nog de datum waarop een zaak wordt ingeschreven bij een van de
parketten. In het JDS (en dus in de OBJD) is alleen het jaar van inschrijving
geregistreerd. Het komt echter regelmatig voor dat een persoon meerdere
zaken binnen één jaar heeft. In dat geval is het niet mogelijk om de volgorde
van zaken binnen een jaar te bepalen. Daarom is de CJD verzocht om alsnog
de maand van inschrijving in het JDS op te nemen.31 Tot die tijd wordt
gewerkt met een geschatte inschrijfdatum, die gebaseerd is op het jaar van
inschrijving en de volgorde waarin zaken zijn afgedaan.

Feitinformatie
In de OBJD wordt informatie met betrekking tot gepleegde feiten vastgelegd
in termen van wetsartikelen. Elk feit bestaat uit maximaal vijf wetsartikelen.
Daarnaast kunnen er per zaak meerdere feiten worden geregistreerd,
hieraan is geen limiet gesteld. In tabel 1 staan de gegevens van een zaak
waarin diefstal in vereniging gepleegd (feit 1) voorkomt in combinatie met
mishandeling (feit 2).
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31 Om ervoor te zorgen dat gegevens in de OBJD niet tot personen herleidbaar zijn, zijn data in de OBJD altijd
op de maand nauwkeurig.



Tabel 1: Registratie van feitinformatie in de OBJD

wetsartikel

feit 1 2 3 4 5
1 Sr 310 Sr 311/1/4 – – –
2 Sr 300/1 – – – –

Om inzicht te krijgen in de delicten waarvoor een zaak is ingeschreven,
dient de feitinformatie per zaak te worden samengevat. Dit gebeurt in een
aantal stappen:
– toekennen strafdreigingen;
– toekennen CBS-code;
– koppelen van feitinformatie aan zaken.

De eerste stap is het toekennen van een strafdreiging aan elk feit. Dit is de
maximale straf die voor een bepaald type delict kan worden opgelegd.
Wanneer er meerdere wetsartikelen geregistreerd zijn, wordt de strafdreiging
van het hoogstbedreigde artikel toegekend. De strafdreiging wordt conform
het Wetboek van Strafrecht gecorrigeerd indien er sprake is van een straf-
bare poging tot (uitlokking van) een misdrijf, dan wel een strafbare voor-
bereiding of medeplichtigheid.
Naast een strafdreiging wordt aan elk feit ook een zogenoemde ‘CBS-code’
toegekend. Dit is de code die door het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) wordt gebruikt om delicten te classificeren. Op grond van deze code
worden feiten ingedeeld naar de aard van het gepleegde delict.
Per zaak worden vervolgens de vijf feiten met de hoogste strafdreiging
geselecteerd. Informatie met betrekking tot de aard en de ernst van deze
feiten wordt gekoppeld aan de informatie van de zaak waar ze bij horen.

Afdoeningsinformatie
Net als er binnen een zaak meerdere feiten geregistreerd kunnen zijn,
kunnen er ook meerdere vonnisonderdelen zijn binnen een zaak. Hieraan is
geen limiet gesteld. Ook de vonnisonderdelen dienen per zaak te worden
samengevat.
Dit gebeurt op twee manieren. Enerzijds door voor elke zaak te bekijken of
er een straf is opgelegd in één van de volgende hoofdcategorieën: maat-
regelen, (on)voorwaardelijke vrijheidsstraffen, taakstraffen en financiële
straffen, transacties en beleidssepots (en zo ja, welke). Anderzijds wordt er
ook gekeken naar het voorkomen van combinaties van vonnisonderdelen,
zoals een boete die wordt opgelegd in combinatie met een vrijheidsstraf.
Informatie met betrekking tot de vonnisonderdelen wordt vervolgens
gekoppeld aan de informatie van de zaak waar ze bij horen.
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De operationele definitie van recidive

De keuze voor de OBJD als bron van onderzoeksgegevens impliceert dat
met de Recidivemonitor alleen de criminaliteit die het Openbaar Ministerie
te verwerken krijgt, in kaart wordt gebracht. Uitspraken over de criminaliteit
in het algemeen mogen niet worden verwacht. Bovendien laten we een
deel van de geregistreerde criminaliteit, namelijk de zaken die door de
kantonrechter worden afgedaan, buiten beschouwing. Feiten die door de
kantonrechter worden afgedaan bestaan voor bijna 90% uit verkeersdelic-
ten, waarvan ruim 60% (ernstige) snelheidsovertredingen. In de meeste
gevallen zijn deze delicten niet interessant. Behalve zaken die worden
afgedaan door de kantonrechter blijven ook de zaken die eindigen in een
vrijspraak, een technisch sepot of een andere technische uitspraak buiten
beschouwing.32 Zaken die gevoegd zijn bij een andere zaak tellen daaren-
tegen wel mee.

Recidivecriteria
Bij het vaststellen van de recidive wordt een aantal vaste criteria gehanteerd,
waarbij behalve naar ernst ook onderscheid wordt gemaakt naar de aard
van de recidive. Criteria die verwijzen naar de ernst – algemene, ernstige en
zeer ernstige recidive – zijn altijd hetzelfde. Dit geldt echter niet voor
speciale en specifieke recidive. Deze twee criteria zijn afhankelijk van de
uitgangszaak, dat wil zeggen de zaak op grond waarvan iemand in de
onderzoeksgroep terecht is gekomen. Zo verwijst speciale recidive onder
verkeersdelinquenten naar een nieuw justitiecontact naar aanleiding van
een verkeersdelict, terwijl het voor overtreders van de Opiumwet gaat om
het opnieuw overtreden van de Opiumwet.

Tabel 2: Recidivecriteria

Criterium Omschrijving

algemene recidive alle nieuwe justitiecontacten, behalve
vrijspraken, technische sepots en
technische uitspraken

ernstige recidive nieuwe justitiecontacten n.a.v. een delict waarvoor
voorlopige hechtenis kan worden opgelegd (doorgaans
met een wettelijke strafdreiging van 4 jaar of meer) 

zeer ernstige recidive nieuwe justitiecontacten n.a.v. een delict met een wettelijke 
strafdreiging van 8 jaar of meer

speciale recidive nieuwe justitiecontacten n.a.v. hetzelfde soort delict
specifieke recidive nieuwe justitiecontacten n.a.v. hetzelfde wetsartikel
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Analyse van gegevens

Binnen het project worden steeds drie facetten van recidive onderscheiden:
– prevalentie;
– frequentie;
– ernst.

Allereerst wordt vastgesteld of iemand na de uitgangszaak opnieuw met
Justitie in aanraking komt en zo ja, na hoeveel tijd. Daarnaast wordt vast-
gesteld hoeveel nieuwe justitiecontacten iemand binnen een bepaalde
periode heeft opgebouwd en hoe ernstig deze zijn.
Voor het vaststellen van de recidiveprevalentie wordt gebruikgemaakt van
survivalanalysetechnieken. Hieraan is een aparte paragraaf gewijd.
Het vaststellen van de recidivefrequentie in de periode na de uitgangszaak
gebeurt als volgt. Elk jaar na de uitgangszaak wordt vastgesteld hoeveel
nieuwe justitiecontacten de daders die tot dan toe recidiveerden hebben
opgebouwd. Dit resulteert in een gemiddeld aantal nieuwe justitiecontacten
in een bepaalde periode na de uitgangszaak.
De ernst van de totale recidive in een groep wordt beschreven in termen
van afdoening. Van alle zaken volgend op de uitgangszaak wordt vastgesteld
welk percentage wordt afgedaan met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
of maatregel. Daarbinnen wordt een onderscheid gemaakt tussen onvoor-
waardelijke vrijheidsstraffen van zes maanden of korter enerzijds en
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen van langer dan zes maanden of een
vrijheidsbeperkende maatregel anderzijds.

Survivalanalyse
Survivalanalyse is bedoeld om de duur tussen gebeurtenissen te bestuderen,
in dit geval de duur tussen twee justitiecontacten. De periode waarover
gegevens bekend zijn, loopt doorgaans van persoon tot persoon uiteen.
Deze verschillen kunnen wel worden weggewerkt, maar alleen ten koste van
verlies aan informatie. Men zou de observatietermijn van de personen in
het onderzoek gelijk kunnen maken door in alle gevallen uit te gaan van de
minimale termijn, de duur van de follow-up periode van de persoon die het
kortst werd gevolgd. Maar dit betekent dat men met een deel van de gege-
vens niets kan doen. Nieuwe justitiecontacten die buiten de gestelde obser-
vatietermijn vallen, blijven dan noodgedwongen buiten beschouwing. Met
behulp van survivalanalyse kan dit probleem worden ondervangen. De kans
op recidive wordt niet eenmalig vastgesteld, maar op elk moment tussen de
start en het einde van de totale observatietermijn. De beschikbare informa-
tie wordt zo goed mogelijk benut. Wanneer een persoon korter geobserveerd
is, wordt een schatting gemaakt op grond van wel aanwezige informatie.
Cox regressie is een survivalmodel waarin ook het effect van achtergrond-
kenmerken gemodelleerd kan worden. Dit kunnen zowel categorische
als continue variabelen zijn. Met behulp van deze techniek kan worden
vastgesteld hoe achtergrondkenmerken zoals sekse, geboorteland en het
aantal eerdere justitiecontacten samenhangen met de kans op recidive.
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In deze bijlage vindt men een overzicht van de meest vóórkomende wets-
artikelen in de OBJD die in 1997 zijn ingeschreven bij één van de parketten.
Hierbij is een onderscheid gemaakt naar lichte, middelzware en zware
criminaliteit. In de categorie lichte criminaliteit vallen feiten met een wette-
lijke strafdreiging van minder dan 4 jaar. In de categorie middelzware crimi-
naliteit vallen alle feiten met een strafdreiging van 4 tot 8 jaar. 33 Feiten met
een strafdreiging van 8 jaar of meer vallen in de categorie zware criminaliteit.
Wanneer door het ontbreken van informatie niet duidelijk is welke straf-
dreiging van toepassing is, wordt altijd de laagste strafdreiging gekozen.
Op het overtreden van artikel 2 lid 1 sub b van de Opiumwet staat bijvoor-
beeld ten hoogste 6 maanden hechtenis (of een geldboete van de vierde
categorie). Wanneer dit echter met opzet gebeurt, is de maximale straf-
dreiging 8 jaar (of een geldboete van de vijfde categorie). In de OBJD wordt
echter vaak niet geregistreerd of er sprake is van opzet. In die gevallen wordt
de laagste strafdreiging gekozen.

Tabel 1: Lichte criminaliteit (strafdreiging minder dan 4 jaar)

Wet Artikel Strafdreiging Omschrijving
(in dagen)

OW 2/1 180 harddrugs – bezit/handel/smokkel
OW 3/1 30 softdrugs – bezit/handel
SR 138/1 180 huisvredebreuk
SR 180 365 wederspannigheid
SR 184/1 90 niet voldoen aan ambtelijk bevel
SR 239/1 90 schennis van de eerbaarheid
SR 266/1 + 267/2 120 eenvoudige belediging onder verzwarende 

omstandigheden
SR 300/1 730 eenvoudige mishandeling
SR 350/1 730 vernieling/beschadiging
SR 417BIS/1/A 365 schuldheling
WVW94 6 365 dood of zwaar lichamelijk letsel 
WVW94 7/1/A 90 doorrijden na een ongeval
WVW94 8 90 besturen onder invloed
WVW94 163/2 1095 ademanalyse
WVW94 164/1 90 onder zich houden rijbewijs door ambtenaar 

OM
WWM 13/1 90 verbod wapens categorie I
WWM 26/1 90 verbod voorhanden hebben wapens of 

munitie categorieën II en III

Bijlage 4
Lichte, middelzware of 
zware criminaliteit?

33 Ook feiten met een strafdreiging van minder dan 4 jaar, maar waarvoor een bevel tot voorlopige hechtenis
kan worden gegeven vallen in deze categorie. Artikel 67 van het Wetboek van Strafvordering geeft een
overzicht van de desbetreffende feiten.



Tabel 2: Middelzware criminaliteit (strafdreiging 4 tot 8 jaar)

Wet Artikel Strafdreiging Omschrijving
(in dagen)

OW 3/B + 11/2 730 softdrugs – handel/bezit/vervaardigen 
(met opzet)

SR 140/1 2190 deelneming aan misdadige organisatie
SR 141/1 1640 gezamenlijke openlijke geweldpleging
SR 141/1 + 141/2/1 2190 gezamenlijke openlijke geweldpleging 

met lichamelijk letsel of vernieling
SR 225 2190 valsheid in geschrifte
SR 231/2 1460 valse reispas
SR 247/1 2190 ontucht met bewusteloze, geestelijk 

gestoorde of kind
SR 285/1 730 bedreiging met misdrijf
SR 300/1 + 2 1460 eenvoudige mishandeling met zwaar 

lichamelijk letsel
SR 310 1460 eenvoudige diefstal
SR 310 + 321 1460 eenvoudige diefstal/verduistering
SR 311/1/4 2190 diefstal in vereniging
SR 311/1/4 + 5 2190 diefstal in vereniging met braak
SR 311/1/5 2190 diefstal met braak
SR 321 1095 verduistering
SR 321 + 322 1460 verduistering in functie gepleegd
SR 326 1095 oplichting
SR 416/1/A 1460 begunstiging
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Tabel 3: Zware criminaliteit (strafdreiging van 8 jaar of meer)

Wet Artikel Strafdreiging Omschrijving
(in dagen)

SR 317/1 3285 afpersing
SR 312/1 3285 diefstal met geweld
SR 312/2/2 4380 diefstal met geweld in vereniging
SR 312/2/2 + 317/1 4380 diefstal met geweld/afpersing
SR 287 5475 doodslag
SR 246 2920 feitelijke aanranding der eerbaarheid
SR 244 4380 gemeenschap met persoon beneden 12 jaar
SR 245/1 2920 gemeenschap met persoon tussen 

12 en 16 jaar
SR 141/1 + 141/2/2 3285 gezamenlijke openlijke geweldpleging 

met zwaar lichamelijk letsel
SR 289 7300 moord
SR 209 3285 opzettelijk uitgeven van vals geld
SR 242 4380 verkrachting
SR 157/1 4380 veroorzaking van brand etc. 

met gevaar voor goederen
SR 157/1 + 157/2 5475 veroorzaking van brand etc. 

met levensgevaar
SR 282/1 2920 vrijheidsberoving
SR 302/1 2920 zware mishandeling
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Bijlage 5
Overzicht strafrechtelijke carrière van
de meest actieve daders in de periode
1997-2001

Tabel 1: Omvang van de totale strafrechtelijke carrière van de meest actieve daders uit
de periode 1997-2001

Top 1,1% Top 4,7% Top 11,2% 
N = 6.581 N = 29.397 N = 75.704

Aantal justitiecontacten in het algemeen
Totaal 285.882 651.009 1.024.518
Gemiddelde 43,44 22,15 13,53
Mediaan 32 13 7
Modus 14 5 3
Minimum 11 5 3
Aantal justitiecontacten n.a.v. lichte delicten*
Totaal 109.243 307.493 550.748
Gemiddelde 16,60 10,46 7,28
Mediaan 10 6 4
Modus 1 1 3
Minimum 0 0 0
Aantal justitiecontacten n.a.v. middelzware delicten**
Totaal 164.163 308.700 418.580
Gemiddelde 24,94 10,50 5,53
Mediaan 18 6 2
Modus 11 0 0
Minimum 0 0 0
Aantal justitiecontacten n.a.v. zware delicten***
Totaal 12.417 34.669 54.893
Gemiddelde 1,89 1,18 0,73
Mediaan 1 1 0
Modus 0 0 0
Minimum 0 0 0

* Delicten met een strafdreiging tot 4 jaar.
** Delicten met een strafdreiging van 4 tot 8 jaar.
*** Delicten met een strafdreiging van 8 jaar of meer.



Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de onderzoeksresultaten van

het WODC wordt een beperkte oplage van de rapporten kosteloos verspreid onder func-

tionarissen, werkgroepen en instellingen binnen en buiten het ministerie van Justitie.

Dit gebeurt aan de hand van een verzendlijst die afhankelijk van het onderwerp van het

rapport opgesteld wordt. De rapporten in de reeks Onderzoek en beleid (O&B) worden

uitgegeven door Boom Juridische uitgevers en zijn voor belangstellenden die niet voor

een kosteloos rapport in aanmerking komen, te bestellen bij Boom distributiecentrum,

postbus 400, 7940 AK Meppel, tel.: 0522-23 75 55, via e-mail: bdc@bdc.boom.nl.

Een complete lijst van de WODC-rapporten is te vinden op de WODC-site

(www.wodc.nl). Daar zijn ook de uitgebreide samenvattingen te vinden van alle vanaf

1997 verschenen WODC-rapporten. Volledige teksten van de rapporten (vanaf 1999)

zullen met terugwerkende kracht op de WODC-site beschikbaar komen. Hieronder

volgen de titelbeschrijvingen van de in 2002, 2003 en 2004 verschenen rapporten.
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2002, O&B 198
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2002, O&B 199
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2002, O&B 202

Eshuis, R.J.J.
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2002, O&B 203
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Meijer, R.F., M. Grapendaal, M.M.J. van Ooyen, B.S.J. Wartna, M. Brouwers,
A.A.M. Essers

Geregistreerde drugcriminaliteit in cijfers; achtergrondstudie bij het
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2003, O&B 204

Tak, P.J.J.
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2003, O&B 205
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