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In dit rapport worden inzichten verschaft in achtergronden van gere-
gistreerde zeer actieve volwassen veelplegers en jeugdige veelplegers. 
Het onderzoek gaat uit van twee cohorten (2003 en 2004). Voor beide 
cohorten worden tot en met december 2005 hun contacten met politie en 
justitie in beeld gebracht.
Waarom een dergelijke Monitor? In het veiligheidsprogramma van het 
Ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties werd 
een aantal maatregelen aangekondigd om recidive door stelselmatige 
daders te voorkomen, respectievelijk te verminderen. De belangrijkste 
maatregelen waren:
– langduriger detentie of toezicht;
– het intensiveren van de re-integratie en toezicht van ex-gedetineerden 

en
– het verbeteren van de nazorg voor verslaafden en of criminelen met een 

psychiatrische problematiek.

De Monitor Veelplegers heeft als primair maatschappelijk doel inzichten 
te geven in primaire procesbronnen (zoals onder andere HKS, OMdata, 
OBJD, CVS, Ladis), die betrekking hebben op volwassen en jeugdige veel-
plegers. Op die manier kunnen kenmerken van veelplegers nauwgezetter 
en vollediger beschreven worden dan wanneer van één databron wordt 
uitgegaan.

Veelplegers zorgen vooral in de grote steden voor veel overlast: tot voor 
kort kwam landelijk 20% van alle jaarlijks geregistreerde en opgehelderde 
criminaliteit voor rekening van daders die vaak in aanraking komen met 
politie en justitie, de zogenoemde veelplegers. De aanpak van jeugdige en 
volwassen veelplegers was dan ook één van de speerpunten van het Veilig-
heidsprogramma van het kabinet Balkenende I. Om deze groepen beter 
te kunnen volgen heeft het WODC, op verzoek van de directies Sanctie- & 
Preventiebeleid en Justitieel Jeugdbeleid van het Ministerie van Justitie, 
de Monitor Veelplegers ontwikkeld. Hierna volgt een bespreking van de 
bevindingen over de periode 2003-2005.1

1 De voorlopige politiegegevens van 2005 zijn niet gebruikt, aangezien registratieachterstanden in 
politiegegevens in voorgaande jaren een sterk vertekend beeld gaven bij de bestudeerde groepen.

Samenvatting
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10 Monitor Veelplegers

Box S1 Belangrijkste bevindingen

– Het aantal geregistreerde veelplegers in 2004 is ten opzichte van 2003 
toegenomen, vooral bij de jeugdigen. Omdat politiegegevens over 2005 ten 
tijde van dit onderzoek nog teveel registratieachterstanden bevatten, is niet 
bekend hoe de ontwikkeling in dat jaar geweest is.

– Tussen 2003 en 2004 zijn geen grote verschuivingen te zien in de 
samenstelling van de veelplegerspopulatie wat betreft leeftijdsopbouw, sekse, 
geboorteland en de criminele voorgeschiedenis.

– Zowel onder de jeugdige als onder de meest actieve volwassen veelplegers, 
bevinden zich veel personen met een niet-Nederlandse achtergrond.

– Volwassen veelplegers die ook in 2004 actief waren en voorkomen in de 
bestanden van politie en justitie, hebben in meerdere mate problemen op het 
gebied van opleiding, werk, verslaving en huisvesting dan overige veelplegers.

– De capaciteit van de inrichtingen voor stelselmatige daders wordt – ruim twee 
jaar na inwerkingtreding van de ISD-maatregel in oktober 2004 – nog niet 
optimaal benut.

– Bij de zeer actieve volwassen veelplegers lijkt zich een daling voor te doen in 
de geregistreerde recidive.

De primaire doelstellingen van de Monitor Veelplegers zijn:
1 Het in kaart brengen van de beschikbare landelijke informatie over 

jeugdige en volwassen veelplegers.
2 Het omschrijven van de in- en uitstroom van deze groepen in het 

 politieapparaat en de justitieketen.
3 Het inventariseren van de reguliere interventies van de politie- en justi-

tieorganisaties ten aanzien van de criminaliteit van de veelplegers.

De aanpak van de Monitor Veelplegers is als volgt. Op basis van gere-
gistreerde politiecijfers (landelijk Herkenningsdienstsysteem) wordt 
jaarlijks nagegaan welke personen voldoen aan het predikaat ‘jeugdige 
veelpleger’ (JVP) of ‘zeer actieve volwassen veelpleger’ (ZAVP). Zie box S2 
voor de definitie van de centrale begrippen in dit rapport. Tot dusver zijn 
voor de jaren 2003 en 2004 dergelijke groepen (cohorten) gevormd. Via het 
koppelen van informatie van diverse instanties, zoals het OM, DJI en de 
reclassering, worden de personen uit de verschillende cohorten door de 
tijd gevolgd. Langs deze weg kan worden vastgesteld welke verschuivingen 
zich in de veelplegerspopulatie hebben voorgedaan. Ook wordt bijgehou-
den hoe de recidive van de opeenvolgende cohorten van veelplegers zich 
ontwikkelt.
De doelstelling van het veelplegersbeleid is dat de criminaliteit door veel-
plegers afneemt en dat het aantal veelplegers daalt. Dit betekent dat er op 
termijn relatief minder veelplegers zijn en dat zij minder recidiveren.
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11Samenvatting

Box S2 Defi nities van de gehanteerde begrippen

Jeugdige veelpleger (JVP): een jongere in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar die 
in het gehele criminele verleden meer dan vijf processen-verbaal (afgekort pv) 
tegen zich zag opgemaakt, waarvan ten minste één in het peiljaar, het jaar waarin 
hij of zij als veelpleger is aangemerkt.
Zeer actieve volwassen veelpleger (ZAVP): iemand van 18 jaar of ouder die over 
een periode van vijf jaren – waarvan het peiljaar het laatste jaar vormt – meer 
dan tien processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan ten minste een 
in het peiljaar.
Aanhouder: een zeer actieve of jeugdige veelpleger uit 2003 die één of meerdere 
nieuwe antecedenten (processen-verbaal) heeft in 2004.
Stilhouder: een zeer actieve of jeugdige veelpleger uit 2003 die geen nieuwe 
antecedenten heeft in 2004 en dus geen zeer actieve of jeugdige veelpleger meer 
is in 2004. Samen met de aanhouders vormt deze groep de totale cohort uit 2003.
Debutant: iemand die geen zeer actieve of jeugdige veelpleger is in 2003, maar 
die wel een zeer actieve of jeugdige veelpleger is geworden in 2004. Samen 
met een deel van de aanhouders vormt deze groep de totale cohort veelplegers 
uit 2004. Niet alle aanhouders uit 2003 kunnen namelijk als veelpleger in 2004 
worden aangemerkt.

Met de Monitor Veelplegers wordt in dit verslag getracht de volgende 
hoofd- en deelvragen te beantwoorden:
1 Welke informatie is er met betrekking tot veelplegers te vinden in regi-

stratiesystemen van justitie en politie?
2 Hoeveel veelplegers zijn er, en welke kenmerken hebben zij?

2.1  Zijn er veranderingen in de kenmerken van de veelplegersgroep 
over de tijd, oftewel zijn er verschillen tussen de veelplegers van 
cohort 2003 en 2004?

2.2  Hoe verhouden de kenmerken van de veelplegers zich tot de bevol-
kingsopbouw van Nederland?

2.3  Wat zeggen de registraties over de problematiek van volwassen 
veelplegers?

2.4  Hoeveel delicten, processen-verbaal, strafzaken en detenties heb-
ben veelplegers in hun criminele carrière opgelopen?

2.5  Welke afdoeningen hebben de veelplegers in hun verleden voor 
hun strafzaken gekregen?

2.6  Wat voor soort contacten hebben jeugdige veelplegers met de Raad 
voor de Kinderbescherming in hun verleden gehad?

3 Zijn er verschillen tussen stilhouders (veelplegers die niet terugkeren na 
het peiljaar), aanhouders (veelplegers die wel terugkeren na het peiljaar) 
en debutanten (veelplegers die enkel in het tweede peiljaar (als nieuw) 
voorkomen)?

4 Wat doen de verschillende justitieorganisaties met de veelplegers 
 wanneer zij al veelplegers zijn?
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12 Monitor Veelplegers

4.1  Welke interventies voert de reclassering uit op volwassen veel-
plegers?

4.2  Hoeveel nieuwe justitiecontacten doen veelplegers op en welke 
afdoeningen krijgen zij voor hun recidivedelicten?

4.3  In hoeverre worden bij veelplegers inverzekeringstellingen op het 
politiebureau uitgevoerd en voorlopige hechtenis gevorderd?

4.4 Hoeveel en hoe lang worden veelplegers ingesloten?
4.5 In hoeverre wordt de ISD opgelegd en uitgevoerd?
4.6  In hoeverre worden de speciale veelplegersplaatsen voor jeugdigen, 

de tenderplaatsen, voor jeugdige veelplegers benut?
4.7  Wat is het aandeel van de veelplegers in de bezetting van de vol-

wassen en jeugdige inrichtingscapaciteit?
5 Hoeveel veelplegers hebben met verslavingszorg te maken gehad?

5.1 Wat zijn de kenmerken van deze groep?
5.2 Wat voor verslavingsproblematiek kenmerkt deze groep?

6 Welke samenhangen tussen achtergrondkenmerken zijn er binnen de 
groep ZAVP te onderscheiden?

De belangrijkste resultaten worden hieronder beschreven.

Omvang van de groep

Tabel S1 laat zien welke aantallen veelplegers er in 2003 en 2004 in de poli-
tiebestanden werden aangetroffen. Om reliëf aan deze cijfers te geven, zijn 
voor beide jaren ook de totale bevolkingsaantallen en het totale aantal 
verdachten vermeld.
Figuur S1 laat de relatieve groei zien van de bevolking, de verdachtenpo-
pulatie en de veelplegerspopulatie. Uit figuur S1 blijkt dat de groei van het 
aantal ZAVP’s kleiner is dan van het aantal volwassen verdachten. Beide 
relatieve groeicijfers zijn echter veel groter dan de bevolkingsgroei. Bij de 
JVP’s is de groei van de veelplegersgroep iets sterker dan de groei van de 
jeugdige verdachtenpopulatie; zowel de jeugdige verdachtenpopulatie als 
de JVP-groep zijn aanzienlijk sterker gegroeid dan bij de volwassenen.
Is de stijging van het aantal veelplegers reëel of is er hier sprake van een 
registratie-effect? Vermoedelijk kan een deel van de toename worden 
toegeschreven aan de intensivering van de opsporing en vervolging van 
verdachten: in de politiecijfers van het CBS blijkt dat het ophelderingsper-
centage2 in de periode 2003-2004 met 7% is toegenomen. In hoeverre dit 
voor de jeugd en de volwassenen verschilt, valt niet op te maken, omdat 

2 Het ophelderingspercentage is het aantal opgehelderde misdrijven gedeeld door het totaal aantal 
geregistreerde misdrijven maal 100. Een misdrijf wordt als opgehelderd beschouwd als er minimaal 
één verdachte bij gevonden is.
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13Samenvatting

de ophelderingspercentages niet uitgesplitst kunnen worden naar leeftijd; 
bij onopgeloste misdrijven is immers de leeftijd van de dader onbekend.

Tabel S1 Aantal jeugdige en zeer actieve veelplegers in de peiljaren 
2003-2004

31 dec. 2003 31 dec. 2004 Toename (abs.)

Bevolking:
volwassenen 12.654.365 12.707.935 53.570
jeugdigen 1.194.681 1.199.916 5.235

Verdachtenpopulatie:
volwassenen 188.885 201.635 12.750
jeugdigen 26.155 29.291 3.136

Veelplegers:
ZAVP 5.899 6.068 169
JVP 1.069 1.213 144

Figuur S1 Procentuele toename van het aantal veelplegers in 2004 
ten opzichte van 2003; in vergelijking met de groei in de 
(verdachten)populatie
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Aard van de groep

Is de veelplegerspopulatie in de referteperiode van samenstelling ver-
anderd? In tabel S2 staan enkele (statische) achtergrondkenmerken van 
de ZAVP’s vermeld. Voor geen van deze kenmerken zijn grote verschillen 
te zien tussen de cohort uit 2003 en de cohort uit 2004. Wel zijn er onder 
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14 Monitor Veelplegers

‘aanhouders’ minder vrouwen dan onder ‘stilhouders’ en ‘debutanten’. 
Onder ‘stilhouders’ zijn juist iets meer oudere veelplegers te vinden (zie 
box S2 voor de betekenis van deze termen). De aanhouders hebben ook een 
uitgebreider strafrechtelijk verleden dan de stilhouders. Ten opzichte van 
de debutanten is dat evident, omdat zij veelal immers pas in 2004 geregi-
streerd werden als zeer actieve veelpleger.

Tabel S2 Statische achtergronden zeer actieve veelplegers; 2003-2004

Cohort 
2003

Stilhouders 
2003

Aanhouders 
2003

Aanhouders 
2004

Debutanten 
2004

Cohort 
2004

N 5.899 1.405 4.494 4.494 1.976 6.068
% Vrouw 6,6 7,0 6,4 6,4 6,9 6,5
Gem. leeftijd 33,8 34,1 33,8 34,8 32,8 34,1
Gem. leeftijd eerste pv 18,6 19,5 18,3 18,3 18,7 18,4

Aantal jaar sinds eerste 
veroordeling 15,3 14,9 15,5 16,5 14,1 15,6

Gem. aantal pv’s 43,6 38,6 45,2 47,9 31,6 43,4
Gem. aantal strafzaken 40,9 35,6 42,5 45,5 28,9 40,3

Tabel S3 bevat dezelfde kenmerken maar dan voor de jeugdige veelple-
gers. Ook hier zijn de verschillen tussen de cohorten niet groot. Alleen het 
percentage meisjes in 2004 is ten opzichte van 2003 afgenomen. Het laagste 
percentage meisjes bevindt zich onder de ‘debutanten’.

Tabel S3 Statische achtergronden jeugdige veelplegers; 2003-2004

Cohort 
2003

Stilhouders 
2003

Aanhouders 
2003

Aanhouders 
2004

Debutanten 
2004

Cohort 
2004

N 1.069 369 700 700 828 1.213
% Vrouw 6,2 6,8 5,9 5,9 4,0 4,5
Gem. leeftijd 16,6 16,6 16,5 17,5 16,4 16,6
Gem. leeftijd eerste PV 13,2 13,2 13,2 13,2 13,4 13,3

Aantal jaar sinds eerste 
veroordeling 2,8 2,9 2,8 3,8 2,6 2,9

Gem. aantal pv’s 8,1 7,7 8,3 9,8 7,0 8,0
Gem. aantal strafzaken 5,9 5,7 6,1 7,6 5,2 5,9

Criminogene factoren

Over de zeer actieve veelplegers zijn enkele gegevens bekend die door-
gaans verband houden met het ontstaan en het in stand houden van een 
 criminele carrière. Dit zijn de opleiding, de arbeidspositie op het ogenblik 
van het politiecontact en het vóórkomen van specifieke problemen, zoals 
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15Samenvatting

o.a. verslaving en geestelijke gezondheid. Deze dynamische3 gegevens 
zijn afkomstig uit het CVS, de registratiebron van de reclasseringsinstel-
lingen. Voor de jeugdige veelplegers is een dergelijk systeem niet beschik-
baar. Uit tabel S4 blijkt dat de populatie ZAVP’s ook wat deze kenmerken 
betreft, betrekkelijk stabiel van samenstelling is. De verschillen tussen de 
cohort uit 2003 en 2004 in de eerste en de laatste kolom van tabel S4 zijn 
minimaal.
Er zijn wel verschillen tussen de drie subgroepen van volwassen veelple-
gers. Op alle kenmerken hebben de ‘aanhouders’ de meest ongunstige 
scores. Bijna 60% van de ZAVP’s die ook in 2004 actief waren, heeft geen 
diploma middelbaar onderwijs (geen (vervolg)onderwijs en lager vervolg-
onderwijs zonder diploma hebben wij samen laten vallen). Acht op de tien 
van hen hebben geen werk, driekwart heeft verslavingsproblemen, ruim 
een derde kampt volgens de reclassering met psychische problemen en 
bij meer dan 40% is sprake van een huisvestingsproblematiek. De ‘stil-
houders’ en de ‘debutanten’ geven op deze criminogene factoren een iets 
minder problematisch beeld te zien, met uitzondering van de psychische 
gezondheid van debutanten.
Al de gerapporteerde probleemgebieden zijn problemen zoals individuele 
reclasseringswerkers ze signaleren.
Voor de jeugdige veelplegers is andere achtergrondinformatie beschik-
baar. In tabel S5 staan achtereenvolgens de stedelijkheid van de woonge-
meente, het (gezamenlijke) maandinkomen van de ouder(s), of de ouders 
een uitkering ontvangen en de woonsituatie van de jeugdigen. Uit de tabel 
blijkt dat stilhouders in meerdere mate uit matig, weinig en niet-stedelijke 
gebieden komen. Meer dan zes op de tien jeugdige veelplegers zijn afkom-
stig uit sterk tot zeer sterk stedelijke gebieden. De ouders van jeugdige 
veelplegers ontvangen driemaal zo vaak een uitkering4 als de ouders van 
de gehele jeugdige bevolking, namelijk 60%. Verder blijken JVP’s meer dan 
twee keer zo vaak afkomstig te zijn uit een gebroken gezin.

3 Dynamische gegevens zijn kenmerken van personen die over de tijd kunnen veranderen.
4 De uitkeringen die hieronder vallen zijn de volgende:

ABW: Personen met inkomsten uit een bijstandsuitkering. Deze uitkeringen worden verstrekt op grond 
van de Algemene Bijstandswet (ABW) en de Wet Werk en Bijstand (WWB), die per 1 januari 2004 in de 
plaats is gekomen van de ABW.
AO: Personen met inkomsten uit een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze uitkeringen worden 
verstrekt op grond van de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering), WAZ (Wet 
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) of Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten).
WW: Personen met inkomsten uit een werkloosheidsuitkering. Deze uitkeringen worden verstrekt op 
grond van de Werkloosheidswet (WW).
Overige uitkeringen: Personen met inkomsten uit andere uitkeringen dan de WAO, WAZ, Wajong, 
WW, ABW en WWB. Andere uitkeringen zijn bijvoorbeeld Wachtgeld en uitkeringen op grond van de 
Ziektewet, de IOAW en de IOAZ.
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16 Monitor Veelplegers

Tabel S4 Dynamische kenmerken zeer actieve veelplegers; 2003-2004

Cohort 
2003

Stilhouders 
2003

Aanhouders 
2003

Debutanten 
2004

Cohort 
2004

Opleidingsniveau
geen (vervolg)onderwijs 19,2 16,7 20,0 17,3 19,2
lager vervolgonderwijs zonder 
diploma 37,8 35,8 38,4 36,1 37,9

LBO, (M)ULO of MAVO 18,4 20,0 17,9 20,2 18,5
HAVO/VWO/MBO/HBO/WO 9,2 9,0 9,2 10,0 9,3

Arbeidspositie
werkloos/arbeidsongeschikt 79,2 71,4 81,5 76,5 80,5
los/vast werk 5,4 5,5 5,4 6,5 5,6
heeft werk 0,6 0,6 0,6 0,8 0,7
schoolgaand 1,0 1,4 0,9 1,7 1,2
overig/onbekend 13,7 21,0 11,6 14,4 12,0

Aard problematiek
verslaving 73,1 67,5 74,6 66,9 72,4
psychische gezondheid 37,1 35,9 37,5 38,2 37,6
huisvesting 42,2 37,9 43,4 40,7 42,6

Tabel S5 Sociaal-economische kenmerken jeugdige bevolking 2004 en jeugdige 
veelplegers; 2003-2004

Cohort 
2003

Stilhouders 
2003

Aanhouders 
2003

Debutanten 
2004

Cohort 
2004

Bevolking 
2004

Stedelijkheid woongemeente* (%)
sterk tot zeer sterk stedelijk 59,3 51,8 63,3 65,3 64,1 41,3
matig stedelijk 20,4 23,3 18,9 19,3 19,2 21,6
weinig tot niet stedelijk 15,5 20,3 13,0 13,9 14,4 37,1

Fiscaal maandloon ouderlijk huishouden (%)**

minder dan € 1.300 26,9 30,9 24,9 28,9 27,5 9,3
€ 1.300 tot € 2.000 31,8 27,6 34,0 30,6 32,5 11,1
€ 2.000 tot € 3.000 15,4 13,8 16,3 15,9 15,6 17,1
€ 3.000 of meer 17,7 19,5 16,7 19,0 18,2 60,5

Uitkering ouders (26-9-2003)***

ten minste één van de ouders ontvangt 
een uitkering 60,1 59,9 60,3 57,0 58,9 21,5

geen van beide ouders ontvangt uitkering 33,2 33,6 33,0 39,1 36,5 77,7
Gebroken gezin (26-9-2003)*** (%)

nee 41,1 37,7 42,9 40,0 41,1 76,9
ja 52,3 55,8 50,4 56,2 54,4 22,2
onbekend 6,6 6,5 6,7 3,9 4,5 0,9

*  Sterk tot zeer sterk stedelijk ≥ 1.500 omgevingsadressen per km2; matig stedelijk 1.000 tot 1.500 omgevingsadressen per km2; 
weinig tot niet stedelijk <1.000 omgevingsadressen per km2.

**  Met het ouderlijke huishouden worden de partners, resp. ouder(s) in het ouderlijke huishouden bedoeld. Het inkomen bestaat 
uit inkomen uit de hoofdbaan, uitkeringen, pensioenen en studiefi nanciering.

***  Deze variabele heeft betrekking op 2003, maar is afkomstig uit 2004, derhalve is de waarde van deze variabele alleen bekend 
voor personen in 2004 die ook in 2003 zijn geregistreerd.
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17Samenvatting

Box S3 Etnische achtergrond

Uit onderzoek blijkt dat sommige groepen allochtonen vaker in de criminaliteitstatistieken voorkomen 
dan op grond van hun aandeel in de Nederlandse bevolking mag worden verwacht (Blom, Oudhof, 
Bijl en Bakker, 2005). In welke mate geldt dit wanneer wordt ingezoomd op de veelplegers? In 
fi guur S2 is zowel voor de ZAVP’s als voor de JVP’s uit 2004 de mate van oververtegenwoordiging 
voor verschillende etnische groepen op een rij gezet. Is de factor groter dan 1, dan is er sprake 
van oververtegenwoordiging. In de bovenste helft van de fi guur is de etniciteit afgeleid van het 
geboorteland van de verdachte zelf (eerste generatie allochtonen), in de onderste helft van dat van 
(één van) zijn of haar ouders (tweede generatie).
De grootste mate van oververtegenwoordiging is te vinden bij de Marokkaanse ZAVP’s van de tweede 
generatie. Deze groep komt 18 keer zo vaak voor als op grond van hun aandeel in de bevolking mag 
worden verwacht. Ook eerste generatie Antillianen/Arubanen en Somaliërs en Marokkanen komen 
relatief vaak voor. Verder valt op dat tweede generatie jeugdige Joegoslaven relatief vaak voorkomen; 
de groep zelf is echter klein. De groep Somalische veelplegers is zowel bij de volwassenen als bij de 
jeugdigen in absolute zin klein.

Figuur S2 Etnische achtergrond veelplegers 2004 ten opzichte van de bevolking
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18 Monitor Veelplegers

De ISD-maatregel

Sinds 1 oktober 2004 heeft de rechter de mogelijkheid om ‘hardnekkige 
recidivisten’ een ISD-maatregel op te leggen (Inrichting voor Stelselmatige 
Daders). Veelplegers kunnen voor maximaal twee jaar worden geplaatst in 
een dergelijke inrichting. In 2005 waren er 544 ISD-plaatsen beschikbaar. 
Vanaf 2006 zijn er in totaal 844 plaatsen beschikbaar.
In figuur S3 worden de absolute aantallen en de percentages bezette ISD-
plekken in de tijd afgebeeld. De knik in de grafiek van het bezettingsper-
centage wordt veroorzaakt door het plotseling beschikbaar komen van de 
300 extra cellen.
Uit figuur S3 valt af te leiden dat de capaciteit van de inrichtingen voor 
stelselmatige daders geruime tijd na de invoering van de maatregel nog 
niet volledig is benut. In september 2006, 25 maanden na de invoering, 
zijn er 499 ISD-plaatsen bezet. Dit betekent dat 60% van de dan geldende 
capaciteit benut is. Op dat moment waren er ook 138 cellen bezet door 
personen waarvan het Openbaar Ministerie een plaatsing in een ISD zal 
eisen. Het is niet bekend hoeveel personen er ook werkelijk ISD kregen, 
maar wanneer alleen gekeken wordt naar uitgevoerde maatregelen, zien 
we dat er sprake is van een onderbenutting van de beschikbare capaciteit. 
Overigens blijkt dat bijna alle geëffectueerde maatregelen die werden 
opgelegd in 2005, werden opgelegd aan zeer actieve veelplegers die ook in 
2004 actief waren; ISD-plaatsingen onder ‘stilhouders’ komen nauwelijks 
voor. Het is dus niet zo dat deze personen geen nieuwe antecedenten meer 
hebben, omdat zij in een ISD werden geplaatst.

Figuur S3 Aantallen en % ISD-maatregelen; 
januari 2005-september 2006
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19Samenvatting

Beslag op de inrichtingscapaciteit

Naast opname in een ISD kan een veelpleger ook worden gedetineerd in 
een regulier huis van bewaring of een gevangenis. Welk beslag leggen de 
volwassen veelplegers uit 2003 op de detentiecapaciteit van 2004? Figuur 
S4 geeft hiervan een beeld. De ZAVP’s uit 2003 maken samen 3% uit van 
de totale populatie van volwassen verdachten van dat jaar. In 2004 verble-
ven in totaal 61.446 verschillende personen in een Nederlandse penitenti-
aire inrichting voor volwassenen; de in 2004 gedetineerde ZAVP’s uit 2003 
maken in verhouding 7,2% deel uit van die groep. Uit de administratie 
van DJI blijkt verder dat er in 2004 in totaal 5.384.078 detentiedagen in de 
penitentiaire inrichtingen beschikbaar waren, waarvan 12,5% voor reke-
ning kwam van de ZAVP’s.

Figuur S4 Aandeel ZAVP’s in de bezetting van penitentiaire 
inrichtingen 2004
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Voor het beslag op de justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) geldt het volgende 
(zie figuur S5).
4% van alle jeugdige daders is een veelpleger. Gedurende 2004 was er 
voor 5.127 verschillende opgenomen jongeren maximaal 910.675 dagen 
celcapaciteit in JJI’s beschikbaar. De ingesloten JVP’s uit 2003 maken in 
verhouding ruim 8,6% van deze groep uit. Zij namen 76.920 dagen voor 
hun rekening, of te wel 8,3% van de gehele capaciteit. Daarmee nemen zij 
dus niet onevenredig veel JJI-capaciteit in beslag. Wel blijkt dat 132 JVP’s 
uit 2003 detenties hebben doorgebracht in 2004 in p.i.’s voor volwassenen.
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20 Monitor Veelplegers

Figuur S5 Aandeel JVP’s in de bezetting van justitiële jeugd inrichtingen 
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Omvang van de recidive

Hoeveel nieuwe justitiecontacten hebben de zeer actieve veelplegers en de 
jeugdige veelplegers in de periode na de peiljaren 2003 en 2004? Figuren S6 en 
S7 geven een eerste indruk. Omdat de cohorten in grootte verschillen, wordt 
de recidiveomvang uitgedrukt als het totale aantal zaken per 100 veelplegers.
In de eerste periode na het peiljaar ligt het aantal nieuwe strafzaken onder de 
ZAVP’s uit 2004 iets lager dan onder de zeer actieve veelplegers uit 2003 (figuur 
S6). Als dit een trend wordt die zich doorzet – wat bij de volgende metingen 
in 2007 zal moeten blijken – dan kan worden vastgesteld dat de geregistreerde 
recidive voor deze groepen in elk geval in relatieve zin is afgenomen.

Figuur S6 Recidive ZAVP’s na peiljaar
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21Samenvatting

De jeugdige veelplegers laten ongeveer hetzelfde beeld zien; uit figuur 
S7 blijkt echter dat de afname van de recidiveomvang gering is. Deze 
is geheel te verklaren uit een kleine registratieachterstand. Als deze is 
weggewerkt, zal de recidive van de JVP’s uit 2004 hoger uitvallen.

Figuur S7 Recidive JVP’s na peiljaar
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Veelplegers in de verslavingszorg

Zeven van de tien ZAVP’s uit 2003 blijken bekend te zijn bij de verslavings-
zorg. Jeugdige veelplegers blijken nauwelijks verslavingshulp te krijgen 
(3,1%). Het gaat hierbij om aanmeldingen bij de justitiële en niet-justitiële 
ambulante5 verslavingszorg. Deze subgroep heeft in verhouding nog meer 
problemen dan de gehele groep ZAVP’s. In figuur S8 zijn de primaire en 
secundaire problematiek van deze veelplegers weergegeven. Als iemand 
secundaire problematiek heeft, heeft iemand naast zijn hoofdverslaving 
nog een andere verslaving die problemen oplevert.
Zeer actieve veelplegers die met de verslavingshulp in aanraking komen, 
blijken in grote mate meerdere middelen te gebruiken; slechts 30% heeft 
geen secundaire problematiek. De meest gebruikte middelen zijn de opia-
ten. Opvallend vaak is cocaïne of crack het tweede middel. De problematiek 
van deze mensen blijkt in de meerderheid van de gevallen vijf jaar of langer 
te duren. Het blijkt dat autochtone verdachten (56%) in verhouding eerder 
in contact komen met verslavingszorg dan allochtone verdachten; in de 
gehele ZAVP-populatie is 47% van autochtone afkomst. Dit betekent niet 
enkel dat zij meer verslaafd zijn; het kan ook zijn dat allochtone verdachten 
minder vlug hulp zoeken. Na de autochtonen zijn ZAVP’s van Surinaamse 
afkomst het meest te vinden in de ambulante verslavingszorg.

5 Opnames in klinieken tellen hierbij niet mee.
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Figuur S8 Primaire en secundaire problematiek ZAVP 2003 en 2004
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Conclusies

De Monitor Veelplegers is een verzamelbank voor landelijke informatie 
over veelplegers en de aanpak daarvan. Op grond van de hier gepresen-
teerde cijfers dienen zich al enige trends aan. Uit de vergelijking van 2004 
met 2003 blijkt dat:
– het aantal geregistreerde veelplegers in 2004 ten opzichte van 2003 is 

toegenomen, vooral bij de groep minderjarigen;
– de meerderheid van de veelplegers van allochtone afkomst is. Vooral de 

eerste en tweede generatie Marokkanen en personen die zijn geboren 
op de Nederlandse Antillen of Aruba en in Somalië, zijn oververtegen-
woordigd;

– de veelplegers die zowel in 2003 als 2004 werden vervolgd, degenen zijn 
met de meeste problemen op uitlopende leefgebieden, zoals verslaving 
en huisvesting;

– de beschikbare celcapaciteit van de inrichtingen voor stelselmatige 
daders twee jaar na de invoering van de ISD-maatregel slechts voor 
60% bezet is;

– meer dan de helft van de JVP’s uit gebroken gezinnen komt;
– de ouder(s) van JVP’s bijna drie keer vaker een uitkering ontvangen dan 

ouders van de totale jeugdige bevolking;
– de recidive na één jaar van de ZAVP’s uit 2004 een stuk lager uitvalt dan de 

recidive van de ZAVP’s van 2003. De recidive JVP blijft nagenoeg constant;
– 70% van de zeer actieve, volwassen veelplegers in contact komt met de 

ambulante verslavingszorg. Het gaat hierbij om langdurige problema-
tiek met veelal een combinatie van middelen. Ruim de helft van de 
 cliënten is autochtoon, iets meer dan in de gehele ZAVP-populatie.

In een andersoortige rapportage in het kader van de Monitor Veelplegers, 
de zogenoemde Beleidsmonitor, zal dieper worden ingegaan op de samen-
hang tussen de beschikbare gegevens en het ingezette veelplegersbeleid. 
Het streven is duidelijk te maken hoe de gesignaleerde trends in de cijfers 
kunnen worden verklaard en – in relatie met ander veelplegersonderzoek 
dat door het WODC wordt uitgevoerd – een inschatting kan worden gege-
ven van de effecten van het veelplegersbeleid.
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Voor u ligt de rapportage van de Monitor Veelplegers. Deze grijpt aan op 
zeer actieve volwassen veelplegers en op jeugdige veelplegers. Dit rapport 
beschrijft wat er in de registraties van justitie en de verslavingszorg te 
vinden is over de veelplegers die justitie met haar beleid probeert te berei-
ken. Dit rapport neemt de groepen zeer actieve volwassen veelplegers en 
jeugdige veelplegers uit 2003 en 2004 als vertrekpunt. Voor beide cohorten 
worden hun nieuwe contacten met justitie en politie belicht tot en met 
december 2005.
In deze rapportage zijn zeven informatiebronnen naast elkaar gelegd om 
de kenmerken en delictgeschiedenis van de veelplegers te beschrijven. 
Dit zijn informatiesystemen/bronnen van de politie, het Openbaar Minis-
terie, de justitiële inrichtingen van de volwassenen en de jeugd, de reclas-
sering, een keteninformatiesysteem en de verslavingszorg. Door gegevens 
uit de verschillende bronnen te combineren, wordt meer inzicht gekregen 
in de eigenschappen en de bewegingen van de veelplegers in de justitieke-
ten.

1.1 Aanleiding tot de Monitor Veelplegers

Een effectieve aanpak van volwassen en jeugdige veelplegers is maat-
schappelijk gezien belangrijk. Uit onderzoek bleek dat er een grote rela-
tieve oververtegenwoordiging is van meervoudige recidivisten in de 
totale geregistreerde criminaliteit (Boerman, Tilburg en Grapendaal, 
2002, Jacobs en Essers, 2002, Wartna en Tollenaar, 2003). De kabinet-
ten Balkenende hebben verschillende maatregelen ingezet gericht op de 
meest actieve daders, te weten de groepen veelplegers. In het persbericht 
van de ministerraad van 16 mei 2003 wordt een beeld geschetst van het 
probleem. Veelplegers zorgen voor veel overlast, vooral in de grote steden. 
Het gaat hierbij vooral om delicten als autokraken, vernielingen, inbraken, 
bedreiging en winkeldiefstal, die ongeveer 20% van alle geregistreerde en 
opgehelderde criminaliteit uitmaakt. Veelplegers vormen de vaste klan-
ten, de ‘draaideurklanten’ van politie, justitie en zorginstellingen. Van 
jeugdige veelplegers wordt gezegd dat het in de meeste gevallen gaat om 
jongens die relatief op jonge leeftijd met de politie in aanraking komen, de 
eerste keer als ze 12 of 13 jaar oud zijn. Ze plegen veel verschillende soor-
ten delicten (Persbericht ministerraad, 16 mei 2003). In een later persbe-
richt van de ministerraad (19 februari 2004) wordt ingegaan op de groep 
zeer actieve veelplegers. Een harde kern van ongeveer 6.000 van deze veel-
plegers zijn meer dan tien keer in vijf jaar tijd met justitie in aanraking 
geweest, veelal voor vermogensdelicten (75%). Het getal 6.000 is gebaseerd 
op politiegegevens en is afkomstig uit het Herkenningsdienstsysteem 
(HKS). Vooral deze harde kern zorgt voor veel overlast en voor gevoelens 
van onveiligheid op straat. Het kabinet kondigde in de nota ‘Naar een 
veiliger samenleving’ dan ook aan een  vermindering van de criminaliteit 

1 Inleiding
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en overlast te willen realiseren van uiteindelijk 20% tot 25% (Persbericht 
ministerraad, 19 februari 2004; Wartna & Tollenaar 2004c).

De aanpak van veelplegers is één van de speerpunten van het veilig-
heidsprogramma ‘Naar een veiliger samenleving’ (Kamerstukken II, 
2002-2003, 28 684, nr 1). In het kader van de deelprogramma’s van dit 
veiligheidsprogramma, Terugdringen Recidive, Jeugd terecht en de Aanpak 
van veelplegers, worden verschillende maatregelen ingevoerd om de 
veelplegersproblematiek aan te pakken, zoals onder meer het verbeteren 
van de ketensamenwerking, de invoering van justitieel casusoverleg, 
het verkorten van doorlooptijden, zorgen voor een betere risicotaxatie, 
zorgen voor een betere nazorg en het aanbieden van interventies. Voor 
de jeugdige veelplegers is de aanpak gericht op het verminderen van de 
kans dat risicojongeren uitgroeien tot volwassen veelplegers. Met verschil-
lende maatregelen wordt getracht om recidive van jeugdige veelplegers 
te voorkomen.6 Voor de meerderjarige veelplegers ligt de nadruk op een 
langere vrijheidsbeneming; zo is de maatregel Inrichting voor Stelselma-
tige Daders (ISD) in het leven geroepen om het herhaaldelijk plegen van 
nieuwe delicten te stoppen (Kamerstukken II, 2002-2003, 28 684, nr. 10).
Er was tot voor kort nog geen structurele informatievoorziening die kon 
duidelijk maken of dit beleid ook werkelijk wordt uitgevoerd en of het 
beleid de gewenste effecten sorteert. Periodiek meten (met behulp van de 
hier beschreven Monitor) van aantallen veelplegers die binnen een refe-
rentieperiode opnieuw met justitie in aanraking zijn gekomen, vormt een 
onderdeel van het beleid.

Voor dit doel heeft het WODC op verzoek van de directies Justitieel Jeugd-
beleid en Sancties en Preventiebeleid de Monitor Veelplegers ontwikkeld. 
Voor deze zullen ten minste tot en met 2008, gegevens worden verzameld 
en geanalyseerd.
Dit verslag levert een meting op van onder meer de geregistreerde crimi-
naliteit van de veelplegers zoals tot uitdrukking komend in verschillende 
informatiesystemen. Het heeft betrekking op een reeks van metingen die 
als doelstelling hebben te komen tot voorzichtige inschattingen van het 
aandeel van de veelplegers in de vermindering van criminaliteit die wordt 
beoogd in het veiligheidsprogramma. Deze rapportage beperkt zich tot 

6 Het kabinet Balkenende I heeft gekozen voor een gerichte integrale aanpak van de ( jeugdige) 
veelplegers en voor nieuwe maatregelen. (1) Een persoonsgerichte aanpak in plaats van zaakgerichte 
aanpak wat betekent dat het totale criminele verleden van de veelpleger in beeld wordt gebracht en 
niet alleen afzonderlijke delicten worden berecht. (2) De ketensamenwerking impliceert dat activiteiten 
van verschillende betrokken organisaties binnen en buiten het justitiële circuit, meer in samenhang 
en in aansluiting op elkaar tot stand worden gebracht. (3) De trajectmatige benadering betekent dat 
veelplegers zo vroeg mogelijk als zodanig moeten worden herkend en geregistreerd; dat er casusoverleg 
plaatsvindt tussen politie, Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming over jeugdige 
veelplegers; dat er screeningsinstrumenten worden gebruikt om bij meerderjarige veelplegers onder 
meer vast te stellen of het zinvol is in gedragsverandering te investeren en dat er in het kader van 
de nazorg gezorgd moet worden voor een goede aansluiting tussen justitiële en maatschappelijke 
voorzieningen. 
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het beschrijven van de achtergrondkenmerken, de criminele geschiedenis 
en de recidiveaantallen. Er worden geen uitspraken gedaan over de effec-
tiviteit van beleid omdat hiervoor een ander onderzoeksdesign vereist 
is. Bovendien is het zo dat er nog minimaal één meetjaar, namelijk 2006, 
nodig is om van een werkelijke daling of stijging in recidive te kunnen 
spreken.

Dit rapport heeft betrekking op zeer actieve volwassen en jeugdige veel-
plegers uit 2003 en 2004 én hun contact met justitie tot en met december 
2005. De lezer vraagt zich misschien af waarom het zo lang duurt om 
cijfers te rapporteren over deze verdachtengroepen. De reden is dat lande-
lijke politiecijfers worden gebruikt om het vóórkomen van veelplegers in 
beide cohorten vast te stellen. Politiecijfers hebben in de regel last van 
registratieachterstanden. De meest recente betrouwbare politiecijfers 
(HKS) hebben betrekking op 2004. De relatief complete politiecijfers uit 
2005 worden pas medio 2007 openbaar gemaakt. Gebruikmaken van 
voorlopige politiecijfers die drie maanden na het afsluiten van een peiljaar 
worden opgebouwd is geen optie. Deze cijfers zijn per definitie onvol-
ledig omdat niet elke politieregio consequent de gegevens in het systeem 
invoert. Daarom is gekozen om alleen definitieve landelijke politiecijfers 
van de KLPD te gebruiken en geen beroep te doen op voorlopige, onvolle-
dige cijfers die nadien een correctieslag behoeven.

1.2 Doel monitor veelplegers

De Monitor Veelplegers heeft de volgende drie doelen:
1 Het in kaart brengen van de beschikbare landelijke informatie over 

jeugdige en volwassen veelplegers.
2 Het omschrijven van de in- en uitstroom van deze groepen in het 

 politieapparaat en de justitieketen.
3 Het inventariseren van de reguliere interventies van de politie- en 

 justitieorganisaties ten aanzien van de criminaliteit van de veelplegers.
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Dit rapport beperkt zich tot de groep zeer actieve jeugdige en volwas-
sen veelplegers in Nederland. Voor de omschrijving van wie als veelple-
gers worden beschouwd, sluiten we aan bij de twee definities zoals die 
door het Ministerie van Justitie zijn samengesteld.7 Het identificeren 
van deze groepen geschiedt op basis van de definities op grond van het 
Herkenningsdienstsysteem (HKS).8 Het HKS is een registratiesysteem 
waarin per jaar – het zogenaamde peiljaar – wordt vastgesteld wie er met 
een crimineel antecedent in aanraking is gekomen met de politie.

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de definities van de groepen, 
de gevolgde aanpak van de monitor, de gebruikte registratiesystemen, de 
onderzoeksvragen, de beperkingen van de cijfers en de inhoud en opbouw 
van de rapportage behandeld.

2.1 Definitie zeer actieve volwassen veelplegers en jeugdige 
veelplegers

Jeugdige en zeer actieve volwassen veelplegers worden als volgt omschreven:
– Jeugdige veelpleger (JVP): een jongere in de leeftijd van 12 tot en met 

17 jaar die in het gehele criminele verleden meer dan vijf processen-
 verbaal (pv’s) tegen zich zag opgemaakt, waarvan ten minste één in het 
peiljaar.

– Zeer actieve veelpleger (ZAVP): een persoon van 18 jaar of ouder die over 
een periode van vijf jaren – waarvan het peiljaar het laatste jaar vormt – 
meer dan tien pv’s tegen zich zag opgemaakt, waarvan ten minste één in 
het peiljaar.

2.2 Aanpak

Om de veelplegers te monitoren wordt de volgende aanpak gehanteerd:
1 De geregistreerde activiteiten van een vaste groep veelplegers worden 

gevolgd; hiervoor is een eerste ‘moedercohort ’ gevormd op basis van 
de politiecijfers over 2003 (het cohortbestand). Deze personen worden, 
ongeacht of ze in volgende jaren niet meer als jeugdige of zeer actieve 
veelpleger gekwalificeerd kunnen worden, verder gevolgd en blijven 
deel uitmaken van het cohortbestand. Hierdoor is het bijvoorbeeld ook 
mogelijk om de groep (tijdelijk) gestopte personen te monitoren.

2 Jaarlijks wordt nagegaan hoe vaak deze personen uit 2003 opnieuw met 
politie en justitie in aanraking komen. Verder wordt onderzocht welke 

7 Veelplegers zijn in ander onderzoek ook met andere definities vastgesteld (zie bijlage 2 voor een 
discussie over definities van veelplegers).

8 Deze definities zijn opgesteld door justitie en vervolgens als zodanig in het HKS ingebouwd.

2 Methode van onderzoek
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28 Monitor Veelplegers

soorten delicten zij plegen en worden de aard en frequentie van de con-
tacten met verschillende instanties nagegaan.

3 Vervolgens wordt in kaart gebracht hoeveel en welke personen er in 
dat jaar als veelpleger gekwalificeerd worden, de zogenoemde actuele 
veelplegers; zij vormen de nieuwe cohort. Dit maakt het mogelijk om 
verschillende cohorten met elkaar te vergelijken en te onderzoeken of 
de groep veelplegers in termen van grootte en samenstelling verandert. 
In het onderhavige verslag wordt een vergelijking gemaakt tussen de 
actuele veelplegers in 2003 en 2004.

Voor het verkrijgen van de gegevens die worden gebruikt om personen in 
de overige acht informatiebronnen op te zoeken, is gebruikgemaakt van 
de landelijke HKS-database van de KLPD. Dit landelijke HKS-bestand is 
hetzelfde bestand dat ook de gegevens levert voor de jaarlijks uitgebrachte 
criminaliteitskaart (Emmett, De Miranda, Nieuwenhuis, Sikkema en Van 
Tilburg, 2006). Deze publicaties richten zich op onder meer de beschrij-
ving van alle verdachten in termen van alleen politiegegevens. Uit het 
HKS-bestand is een selectie gemaakt van alle verdachten in 2003 en 2004 
die als zeer actieve volwassen (ZAVP’s) en jeugdige veelplegers (JVP’s) 
gekwalificeerd konden worden. Omdat in het landelijke HKS-bestand van 
2006, definitieve HKS-gegevens van de veelplegers uit 2004 bekend zijn, 
kunnen de resultaten worden uitgesplitst naar verschillende groepen: 
de aanhouders, de stilhouders en de debutanten. Deze drie subgroepen 
komen tot stand door de twee cohorten van de observatiejaren 2003 en 
2004 met elkaar te kruisen. Deze zijn als volgt gevormd:
1 aanhouders: zeer actieve of jeugdige veelplegers in 2003 met één of 

meerdere nieuwe antecedenten in 2004;
2 stilhouders: zeer actieve of jeugdige veelplegers in 2003 zonder nieuwe 

antecedenten in 2004;
3 debutanten: geen zeer actieve of jeugdige veelplegers in 2003, maar wel 

zeer actieve of jeugdige veelplegers in 2004.

In figuur 1 zijn deze drie onderscheiden groepen schematisch weergegeven.

Omdat de aanhouders en stilhouders in het jaar 2004 niet meer volgens de 
landelijke definities ZAVP’s of JVP’s hoeven te zijn, wordt ook de opbouw 
van deze groepen in subgroepen getoond. In figuur 2 en 3 wordt voor 
respectievelijk de volwassen en jeugdige verdachten schematisch weerge-
geven hoe de opbouw van de drie subgroepen is. Zo is te zien dat figuur 1 
een onvolkomenheid bevat, omdat de aanhouders zo zijn gedefinieerd dat 
zij niet per se in 2004 als ZAVP’s of JVP’s terug hoeven te komen. Op het 
moment dat een ZAVP of JVP uit 2003 met minstens één proces-verbaal 
voorkomt in 2004, wordt hij/zij een aanhouder. In die zin hoeft deze 
persoon officieel (d.i. volgens de landelijke definitie) geen deel uit
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Figuur 1 Onderscheiding groepen veelplegers

stilhouders

aanhouders

debutanten

cohort 2003

cohort 2004

te maken van de cohort zeer actieve volwassen of jeugdige veelplegers uit 
2004 als hij/zij ZAVP- of JVP-‘af’ is. Wanneer wordt afgegaan op de lande-
lijke, op peiljaar  gebaseerde definities van jeugdige veelpleger en zeer 
actieve veelpleger, leidt dat ertoe dat iemand in het HKS veelpleger-af kan 
geraken op de volgende twee manieren:
– een jeugdige veelpleger wordt 18 jaar oud. Hij valt dan in een andere 

dadercategorie, namelijk die van volwassen meerpleger (VMP), 
 overige volwassen veelpleger (OVP) of zeer actieve volwassen veel-
pleger (ZAVP’s) (zie bijlage 4 voor de overige dadergroepen die worden 
 geïdentificeerd op basis van het HKS).

– een volwassen zeer actieve veelpleger wordt een overige volwassen 
veelpleger.

Doordat het peiljaar een jaar opschuift, komt iemand niet meer aan de 
grens van meer dan tien processen-verbaal in de afgelopen vijf jaar. De 
persoon is een overige volwassen veelpleger (OVP, zie bijlage 4 voor de 
definitie).
Ook al kunnen de ZAVP’s en JVP’s uit 2003 in volgende jaren onder deze 
andere definities vallen, de groepen ZAVP’s en JVP’s uit 2003 blijven tot 
het einde van de looptijd van het onderzoek als zodanig aangemerkt 
worden.
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Figuur 2 Schematische weergave van in dit rapport bestudeerde 
 volwassen verdachten
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Figuur 3 Schematische weergave van in dit rapport bestudeerde 
jeugdige verdachten

2003 2004
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2.3 Registratiesystemen binnen politie en justitie

In deze paragraaf beschrijven we de negen informatiebronnen die zijn 
gebruikt in deze rapportage. In tabel 1 staan deze bronnen samengevat 
in termen van de instantie, compleetheid, soort gegevens, doelgroep en 
verversingsfrequentie.

Herkenningsdienstsysteem (HKS)
HKS bevat alle gegevens van processen-verbaal (pv’s) en gepleegde mis-
drijven van verdachten van een misdrijf. Het landelijke bronbestand bevat 
ook de losse misdrijven die onder de pv’s vallen. Het is een samenvoeging 
van alle lokale politieregiobestanden. Halt-verwijzingen van jeugdigen 
worden niet in HKS geregistreerd. Dit kan enige discrepanties opleveren 
met de andere registratiesystemen. Het is een veranderlijk bestand, omdat 
afhankelijk van het peilmoment, er nog aanzienlijke registratieachter-
standen kunnen worden bijgewerkt. De gegevens worden in twee vormen 
opgeleverd, namelijk de ‘voorlopige’ (drie maanden na het peiljaar) en de 
‘definitieve’ cijfers (één jaar en drie maanden na het peiljaar). De defini-
tieve cijfers worden bevroren, dit wil zeggen dat ze niet meer in een later 
stadium alsnog worden bijgewerkt voor eventuele resterende achter-
standen of wijzigingen. In peiljaren waarin nog sprake is van voorlopige 
cijfers, kunnen ook nog misdrijven zijn meegeteld waarvan later blijkt dat 
personen daarvoor niet meer worden vervolgd. Verder wordt er niet in alle 
politieregio’s even tijdig gevuld, wat kan betekenen dat sommige politie-
regio’s in laatste instantie nog een inhaalslag moeten maken. Door verja-
ring kunnen pv’s uit het HKS verwijderd worden.9 De grootste verschillen 
worden veroorzaakt door registratieachterstanden bij de korpsen.

OMDATA
OMDATA bevat gegevens over de afdoening van strafzaken in eerste aan-
leg. Dit betekent dat de informatie over zaken die zijn behandeld in hoger 
beroep, niet in dit systeem terechtkomt. OMDATA maakt het onder meer 
mogelijk om te kijken of de ISD-maatregel gevorderd is door het OM, of er 
voorlopige hechtenis is gevorderd en of er sprake is geweest van een inver-
zekeringstelling in een politiecel.

Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD)
De OBJD is een geanonimiseerde database zonder verjaringsregels waarin 
de complete justitiële voorgeschiedenis van personen wordt geregistreerd, 
inclusief de zaken die in hoger beroep zijn behandeld en de daarbij beho-
rende onherroepelijke uitspraken en afdoeningen.

9 Zolang er nog één misdrijf is dat niet is verjaard, blijven alle andere door deze persoon gepleegde 
misdrijven in het HKS geregistreerd staan, en daarmee ook de persoonsgegevens van deze persoon. 
Wanneer het laatste misdrijf is verjaard en om die reden ook wordt verwijderd, worden ook de 
persoonsgegevens verwijderd.
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TenUitvoerleggingsProgramma gevangeniswezen (TULP/GW)
Dit is het registratiesysteem van de sector gevangeniswezen van de 
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Justitie. TULP/
GW bevat informatie over insluitingen. De duur die een gedetineerde 
doorbrengt in de inverzekeringstelling, de voorlopige hechtenis 
en de gevangenisstraf, worden in TULP/GW bijgehouden. Er kan 
gebruikgemaakt worden van peilbestanden (de stand op een bepaald 
moment) en in- en uitstroombestanden (mutatiebestanden). TULP/GW is 
in de praktijk voornamelijk bedoeld om bij te houden welke gedetineerde 
zich waar bevindt.

TenUitvoerleggingsProgramma Justitiële Jeugdinrichtingen (TULP/JJI)
Dit registratiesysteem bevat gegevens over jeugdige personen die 
 verblijven in de opvanginrichtingen en behandelinrichtingen. Deze 
 jeugdigen verblijven zowel op civiele dan wel strafrechtelijke basis in een 
jeugdinrichting. TULP/JJI is voornamelijk bedoeld om bij te houden welke 
jeugdigen zich in welke inrichting bevinden onder welke verblijfstitels.

Cliënt VolgSysteem (CVS)
In dit systeem worden de dossiers bijgehouden van volwassenen die in 
aanraking zijn gekomen met één van de drie reclasseringsorganisaties: de 
Stichting Reclassering Nederland (SRN), het Leger des Heils (LDH) en de 
Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG). In principe komt 
iedereen die in voorlopige hechtenis heeft gezeten in aanraking met de 
reclassering. Het CVS bevat informatie over de gesignaleerde problematiek, 
het opgestelde plan van aanpak, toezicht en re -integratieprogramma’s.

Cliënt VolgSysteem JeugdCriminaliteit (CVS-JC)
Dit is een keteninformatiesysteem dat op operationeel niveau wordt 
gebruikt om een snelle, eerste indruk te krijgen van jeugdigen 
die in aanraking komen met justitie. Het bevat informatie uit de 
basisbedrijfsprocessensystemen van de politie (onder andere BPS, 
Xpol en Genesys) en het Kinderbescherming InformatieSysteem (KIS) 
van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en COMPAS (OM). 
Het betreft contacten met deze drie instellingen, hun aanleidingen en 
afhandelingen. In dit systeem worden ook politiesepots en reprimandes 
vastgelegd; het systeem bevat ook informatie over personen jonger dan 
12 jaar. Voor de monitor wordt alleen gebruikgemaakt van de aanwezige 
politie-informatie die niet al aanwezig is in HKS (Halt-verwijzingen, 
politiesepots/reprimandes en 12-minregistratie) en het gedeelte uit 
KIS. Het in het CVS-JC opgenomen COMPAS-gedeelte bevat veel minder 
uitgebreide gegevens dan het hier gebruikte OMDATA-bestand en wordt 
daarom hier niet gebruikt.
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Landelijk Alcohol en Drugs InformatieSysteem (LADIS)
Dit bestand bevat gegevens van de reguliere (GGZ) verslavingszorg en de 
Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG); het betreft enkel 
de ambulante verslavingszorg. LADIS bevat informatie over de soort ver-
slaving en behandeling van hulpzoekers in de reguliere verslavingszorg én 
verslaafden die behandeld worden via de verslavingsreclassering.

Sociaal Statistisch Bestand (SSB)
In het SSB zijn ongeveer twintig registers (onder andere van de belasting-
dienst, uitkeringsinstanties en de IB-groep) per individu gekoppeld aan de 
Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA). Het SSB biedt, dankzij deze kop-
peling, individuele gegevens van alle inwoners van Nederland over onder 
andere demografische kenmerken, werk, uitkering en inkomen. Voor meer 
informatie over het SSB, zie www.cbs.nl/nl-nl/menu/informatie/onder-
zoekers/ssb/ssb-info-medio-05.htm.
Voor dit onderzoek is het op het CBS beschikbare gekoppelde HKS-SSB-
bestand gebruikt.
Voor een uitgebreidere beschrijving van HKS, OMDATA, OBJD, TULP/GW 
en TULP/JJI, zie Eggen en Van der Heide (2005).

Tabel 1 Registratiesystemen en informatiebronnen politie/justitie en hun bereik

Registratie-
systeem/
informatiebron Instantie

Compleet 
sinds

Gegevens ten aanzien 
van Doelgroep

Verversings-
frequentie

HKS KLPD Ooit* Opsporing Verdachten Jaarlijks
OMDATA PaG 1994 Vervolging, berech ting 

eerste aanleg
Verdachten/Daders Per kwartaal

OBJD CJD Ooit* Berechting 
onherroepelijk

Verdachten/Daders Per kwartaal

TULP/GW DJI 1996 Executie detentie Volwassen 
afgestraften

Continu

TULP/JJI DJI 1998 Executie verblijf JJI Jeugdige afgestraften Continu

CVS Reclassering 2000 Reclassering Volwassen 
reclassanten

Continu

CVS-JC CJD 2000 Opsporing/be rech  ting 
Kinderbescherming

Jeugdige verdachten/
daders

Continu

LADIS SIVZ 1994 Verslavings-
reclassering/-zorg

Verslaafde 
hulpzoekers

Jaarlijks

SSB CBS variabel Uitkering, inkomen, 
woonsituatie

Nederlandse 
burgers

Jaarlijks

* Dit betekent dat voor de personen die in het systeem geregistreerd staan de complete voorgeschiedenis bekend is.
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Om de personen die in HKS geselecteerd waren terug te vinden in de 
andere bronnen, is vooral gebruikgemaakt van naam, adres, geboorte-
plaats, geboorteland en geboortedatum. Dit was voor de meeste bronnen 
de enige manier, aangezien het VIP-nummer, als uniek Justitieper-
soonsnummer, tijdens de dataverzameling alleen maar in TULP/GW 
en OMDATA voorkwam. Een ander uniek nummer, het nummer van de 
Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA-nummer), kwam enkel voor in 
HKS en CVS-JC. Een schema van de gehanteerde koppeling staat in bijlage 
1. Voor het verkrijgen van de in dit onderzoek gebruikte persoonsgegevens 
is toestemming verleend door de desbetreffende databeheerders. Tevens 
is er nauwlettend op toegezien dat op personen herleidbare gegevens 
goed afgeschermd werden en allereerst geanonimiseerd werden alvorens 
gebruikt te worden voor de analyses van dit onderzoek. Voor een opsom-
ming van de maatregelen ter bescherming van de privacy in het kader van 
dit onderzoek, zie bijlage 11.

2.4 Resultaten koppeling informatiebestanden

Zoals eerder vermeld, vormt het HKS het uitgangspunt van de monitor. 
Uit het HKS zijn identificerende gegevens aangeleverd, zoals de naam, de 
geboortedatum, de woonplaats en het GBA-nummer van de veelplegers. 
Aan de hand van deze gegevens zijn vervolgens in de overige informatie-
bronnen de personen opgezocht. De resultaten van deze koppeling staan 
in voor cohort 2003 in tabel 2 weergegeven. De peildatum is de datum 
waarop de gegevens uit de bronnen opgehaald zijn.

Tabel 2 Resultaten koppeling gegevens cohort 2003

Informatiebron Peildatum
Zeer actieve 

veelplegers 2003
Terug-

gevonden %
Jeugdige 

veelplegers 2003
Terug-

gevonden %

HKS 1-7-2006 5.899 100 1.069 100

OMDATA 5-5-2006 5.819 98,6 1.034 96,7

OBJD 1-7-2006 5.815 98,8 1.056 98,8

TULP/GW 31-8-2006 5.689 96,4 . .

TULP/JJI 5-7-2006 . . 872 81,6

CVS-JC 10-7-2006 n.v.t. n.v.t. 953 89,1

CVS 14-7-2006 5.462 92,5 n.v.t. n.v.t.

LADIS (laatste 5 jaar) 9-11-2003 4.151 70,7 33 3,1

SSB 24-9-2004 5.058 85,7 1.044 97,7
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Het komt in het HKS voor dat er geen unieke naam van de veelpleger 
gespecificeerd is. Deze persoon is dan in ieder geval al niet meer terug te 
vinden in de andere systemen. Verder is het mogelijk dat enkele personen 
met meerdere aliassen voorkomen, doordat zij bijvoorbeeld identiteits-
fraude plegen. Over het algemeen blijkt dit volgens Grijpink (2006) op 
redelijk grote schaal in de justitieketen voor te komen. Hoe dan ook is 
het percentage van de veelplegers dat teruggevonden wordt in de overige 
systemen voldoende tot goed te noemen. De betrouwbaarheid van de 
koppeling is niet eenvoudig te controleren. Het niet voorkomen van een 
persoon kan het gevolg zijn van ‘geen overeenkomst’, maar kan ook het 
gevolg zijn van het in het geheel niet voorkomen van de persoon in de 
systemen. Voor het verschil tussen OMDATA en HKS is vrij zeker te stel-
len dat de discrepanties door administratieve fouten worden veroorzaakt. 
Van de gevangenissystemen is het minder goed in te schatten of er sprake 
is van administratieve fouten, omdat het mogelijk is dat iemand nooit een 
detentie heeft gehad; deze persoon is dan ook niet terug te vinden. Hierbij 
moet worden gezegd dat de kans dat iemand met elf of meer anteceden-
ten in vijf jaar niet éénmaal in de gevangenis heeft gezeten, op voorhand 
zeer klein genoemd mag worden. Bij de jeugdigen is het minder vanzelf-
sprekend dan bij de volwassenen, omdat zij zo lang mogelijk buiten de 
jeugdinrichtingen worden gehouden vanwege de doelstellingen van het 
justitieel jeugdbeleid.
In het CVS-JC is men gebonden aan het GBA-nummer. Dit is niet altijd in 
HKS aanwezig (voor de jeugdige veelplegers uit 2003 is er bij 6,5% van de 
jeugdigen geen GBA-nummer voorhanden). Vooral vreemdelingen zonder 
verblijfsvergunning of die geen aanvraag voor een verblijfsvergunning 
hebben lopen, kunnen niet worden bereikt. Over de accuraatheid van 
het aantal veelplegers dat teruggevonden wordt in LADIS valt weinig te 
zeggen, aangezien verslaafde veelplegers niet in de hulpverlening terecht 
hoeven te komen en er geen vergelijkbare bronnen zoals LADIS voorhan-
den zijn. De aantallen jeugdige veelplegers die zijn teruggevonden in dit 
systeem, zijn te klein om er uitspraken over te doen.
Het koppelingspercentage van het SSB is voor de volwassenen zo laag 
dat de conclusie luidt dat deze gegevens niet geschikt zijn voor verder 
gebruik in latere rapportages in het kader van de Monitor Veelplegers. Bij 
het ter perse gaan van deze rapportage is al geruime tijd het programma 
informatievoorziening in de strafrechtsketen gestart door het toenmalige 
directoraat-generaal rechtshandhaving (DGRH, nu DGRR) van het Mini-
sterie van Justitie. Dit programma streeft ernaar in de toekomst te gaan 
realiseren dat alle justitieonderdelen het VIP-nummer gaan gebruiken. 
Dit zou de kwaliteit van de koppeling in de toekomst verder kunnen doen 
verbeteren.
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2.5 Beperkingen van het materiaal

Elke informatiebron heeft zijn beperkingen en inaccuraatheden, die 
gevolgen kunnen hebben voor de betrouwbaarheid en de validiteit van de 
resultaten. De belangrijkste worden hieronder per bron besproken.

HKS
De monitor maakt zoals eerder genoemd enkel gebruik van definitieve 
landelijke politiecijfers (zie paragraaf 2.3). Omdat op operationeel niveau 
ook voorlopige cijfers gebruikt worden (de landelijke veelplegerslijsten) 
kunnen er enkele discrepanties ontstaan tussen de praktijk en dit verslag.
Van de jeugdige veelplegers uit cohort 2003, vielen er op basis van de 
definitieve cijfers 188 jeugdige veelplegers (17,6%) af omdat zij achteraf 
geen jeugdige veelpleger bleken te zijn en kwamen er 309 (28,9%, netto 
11,3%) bij omdat ze achteraf wel genoeg antecedenten bleken te hebben. 
De cohort 2003 telt uiteindelijk 1.069 jeugdige veelplegers. Uiteraard bevat 
het HKS, als ingangsbron, alleen veelplegers die met hun gedrag onder de 
aandacht van de politie komen.

CVS
Het cliëntvolgsysteem van de reclassering heeft het nadeel dat niet alles 
verplicht moet worden ingevuld door de reclasseringswerker. Daardoor 
geldt voor sommige gegevens dat er missing values10 voorkomen, waarbij 
niet duidelijk is waarom iets niet ingevuld is. Bij veel missende waarde 
kan niet meer gezegd worden dat bijv. 60% verslaafd is maar dat minimaal 
60% verslaafd is, en dat dit percentage hoogstwaarschijnlijk hoger is. 
Verder geldt dat bijvoorbeeld de mate van problematiek van een veelple-
ger een dynamisch gegeven is, dat wil zeggen dat het een momentopname 
is die kan veranderen. De laatst bekende situatie blijft in het systeem 
staan en wordt overschreven bij een volgende registratie. Net zo goed kan 
het voorkomen dat een huisvestingsprobleem een probleem is van vier 
jaar geleden en inmiddels niet meer geldt, maar ‘aan’ blijft staan in het 
systeem. De gegevens kunnen op zijn oudst stammen uit het jaar 2000, het 
jaar dat CVS werd opgestart.

OBJD
Wat betreft de OBJD is er sprake van registratieachterstanden die in de 
loop der tijd worden weggewerkt. In het eerste kwartaal van 2005 komt 
er nog 4,3% aan strafzaken bij uit 2004. Na een half jaar is dit percentage 
opgeteld 5,5%. Wat dit voor gevolgen heeft voor de aantallen strafzaken 
van veelplegers is onbekend. De conclusie die hieruit getrokken dient 
te worden is dat de cijfers van het afgelopen jaar op basis van de OBJD, 

10 Missende waarden op velden (variabelen) in de gegevensset.
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net als het HKS pas echt definitief geacht mogen worden een jaar na het 
lopende jaar.

TULP
De systemen kunnen missing values hebben op startdatums en eindda-
tums van verschillende stadia van verblijven in de penitentiaire inrichting 
of jeugdinrichting. Hierdoor is het soms niet mogelijk om goed vast te 
stellen hoe lang een verblijf werkelijk geduurd heeft. Dit heeft mogelijk 
een vertekening tot gevolg op de verblijfsduur en de (gemiddelde) aantal-
len verblijven.

CVS-JC
Het CVS-JC bevat een aantal verjaringsregels waardoor vermeldingen 
kunnen verdwijnen en wel in de volgende situaties:
1 De jongere was jonger dan 12 jaar toen hij of zij het eerste feit pleegde: 

de gegevens worden na twee jaar verwijderd.
2 De jongere was ouder dan 12 jaar: in geval van een proces-verbaal of 

een Halt-afdoening worden de gegevens na vijf jaar verwijderd (na het 
laatst gepleegde feit).

3 De jongere was ouder dan 12 jaar: in het geval van een politiesepot wor-
den de gegevens na twee jaar verwijderd (na het laatst gepleegde feit).

4 Zodra de minderjarige de leeftijd van 21 jaar bereikt, vindt automati-
sche verwijdering plaats.

Uiteraard spelen de eerste drie problemen een mindere rol bij de jeugdige 
veelplegers, aangezien zij vanwege hun definitie regelmatig met de politie 
in contact komen. Bovendien duurt het nog minimaal vier jaar na het peil-
jaar tot zij 21 jaar oud zijn en om die reden verwijderd worden.

SSB
Het blijkt dat er voor de ZAVP er zeer veel ontbrekende waarden kunnen 
voorkomen. De redenen hiervoor zijn onduidelijk. Dit beperkt sterk de 
interpreteerbaarheid van allerlei gegevens. Desondanks is er toch voor 
gekozen de resultaten uit deze bron te presenteren.

LADIS
Ook deze bron heeft last van hoge aantallen ontbrekende waarden op 
 variabelen, vooral die kenmerken die geen betrekking hebben op de 
verslaving. Hierdoor is vergelijking op deze kenmerken slechts beperkt 
 mogelijk.

De cijfers uit deze rapportage dienen om de voorgaande redenen voorzichtig 
geïnterpreteerd te worden. Vooral de resultaten over het jaar 2005 kunnen 
voorlopig zijn. Waar mogelijk wordt in de toekomst alsnog gecorrigeerd voor 
de gevonden fouten en missende gegevens in de bronbestanden.
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2.6 Onderzoeksvragen

Met de monitor veelplegers wordt in dit verslag getracht de volgende 
hoofd- en deelvragen te beantwoorden:
1 Welke informatie is er met betrekking tot de veelplegers te vinden in 

registratiesystemen van justitie en politie?
2 Hoeveel veelplegers zijn er, en welke kenmerken hebben zij? (hoofdstuk 

3 en paragrafen 4.1 en 5.1)
2.1  Zijn er veranderingen in de kenmerken van de veelplegersgroep 

over de tijd, oftewel zijn er verschillen tussen de veelplegers van 
cohort 2003 en 2004? (paragrafen 4.1 en 5.1)

2.2  Hoe verhouden de kenmerken van de veelplegers zich tot de bevol-
kingsopbouw van Nederland? (paragrafen 4.1 en 5.1)

2.3  Wat zeggen de registraties over de problematiek van volwassen 
veelplegers? (paragraaf 4.1)

2.4  Hoeveel delicten, processen-verbaal, strafzaken en detenties heb-
ben veelplegers in hun criminele carrière opgedaan? (paragrafen 
4.1.2 en 5.1.2)

2.5  Welke afdoeningen hebben de veelplegers in hun verleden voor hun 
strafzaken gekregen? (paragrafen 4.1.2 en 5.1.2)

2.6  Wat voor soort contacten hebben jeugdige veelplegers met de Raad 
voor de Kinderbescherming in hun verleden gehad? (paragraaf 5.2.1)

3 Zijn er verschillen tussen stilhouders (veelplegers die niet terugkeren na 
het peiljaar), aanhouders (veelplegers die wel terugkeren na het peiljaar) 
en debutanten (veelplegers die enkel in het tweede peiljaar voorkomen)? 
(hoofdstukken 4, 5 en 6)

4 Wat doen de verschillende justitieorganisaties met de veelplegers wan-
neer zij al veelplegers zijn?
4.1  Welke interventies voert de reclassering uit op volwassen veelple-

gers? (paragraaf 4.2.1)
4.2  Hoeveel nieuwe justitiecontacten doen veelplegers op en welke 

afdoeningen krijgen zij voor hun recidivedelicten? (paragrafen 4.2.2 
en 5.2.2)

4.3  In hoeverre worden inverzekeringstellingen op het politiebureau en 
voorlopige hechtenis bij veelplegers uitgevoerd? (paragrafen 4.2.2 
en 5.2.2)

4.4  Hoeveel en hoe lang worden veelplegers ingesloten? (paragrafen 
4.2.3 en 5.2.3)

4.5  In hoeverre wordt de ISD al opgelegd en uitgevoerd? (paragraaf 4.2.4)
4.6  In hoeverre worden de speciale veelplegersplaatsen voor jeugdigen, 

de tenderplaatsen, benut? (paragraaf 5.2.4)
4.7  Wat is het aandeel van de veelplegers in de bezetting van de volwas-

sen en jeugdige inrichtingscapaciteit? (paragrafen 4.2.5 en 5.2.5)
5 Hoeveel veelplegers hebben met verslavingszorg te maken gehad? 

 (paragraaf 6.2)
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5.1 Wat zijn de kenmerken van deze groep? (paragraaf 6.3.1)
5.2  Wat voor verslavingsproblematiek kenmerkt deze groep?  (paragraaf 

6.3.2)
6 Welke samenhangen tussen achtergrondkenmerken zijn er binnen de 

groep ZAVP’s te onderscheiden? (hoofdstuk 7)

2.7 Inhoud en opbouw rapportage

In de hoofdtekst van de rapportage worden telkens alleen de meest rele-
vante gegevens gepresenteerd. De meer uitgebreide tabellen zijn te vinden 
in bijlage 10. Deze rapportage bevat hoofdzakelijk beschrijvende infor-
matie. Er worden geen uitspraken gedaan over effecten van het beleid. 
In paragraaf 2.5 worden percentages succesvolle koppelingen van de ver-
dachten aan de informatiesystemen beschreven. In hoofdstuk 3 wordt de 
omvang van de bestudeerde groepen beschreven. In de paragrafen 4.1 en 
5.1 komen de demografische en criminele achtergrondkenmerken van res-
pectievelijk de ZAVP’s en JVP’s aan de orde, vergeleken met de nieuwe in- 
en uitstroom van personen die in 2004 als ZAVP’s/JVP’s zijn aangemerkt. 
Elke groep wordt tevens afgezet tegen de bevolkingsstatistieken van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om te kunnen zien in welke mate 
de verdeling van achtergronden scheef is in vergelijking tot de verdeling in 
de Nederlands bevolking.
Via metingen in twee tijdvakken wordt de strafrechtelijke en politie-
recidive van de 2003-groep in 2004 en 2005 onderzocht en de strafrech-
telijke recidive van de cohort 2004. Verder wordt nagegaan wat voor 
sancties en interventies deze veelplegers krijgen naar aanleiding van hun 
hernieuwde contacten met politie en justitie. In paragraaf 4.2.6 wordt de 
recidive van de ZAVP’s besproken en in 5.2.5 die van de JVP’s. In hoofd-
stuk 6 wordt ingegaan op de registraties van de veelplegers die in aanra-
king komen met de verslavingszorg. Hierbij wordt de omvang van deze 
groep, hun persoonskenmerken en de aard van de problematiek onder-
zocht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 ingegaan op de samenhang van de 
verzamelde gegevens bij de cohort 2003. Ten slotte worden in het conclu-
siehoofdstuk, hoofdstuk 8, de toekomstige ontwikkelingen van de monitor 
beschreven.
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In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling in de aantallen jeugdige en vol-
wassen zeer actieve veelplegers beschreven. Hoeveel veelplegers zijn er?
In tabel 3 is te zien hoeveel veelplegers11 er in 2003 en 2004 in de bestan-
den van de politie werden aangetroffen. Om reliëf te geven aan deze 
cijfers zijn voor beide jaren ook de totale bevolkingsaantallen en het totale 
aantal verdachten van het betreffende leeftijdssegment vermeld.

Tabel 3 Aantal jeugdige en zeer actieve veelplegers in de peiljaren 
2003-2004

31 dec. 2003 31 dec. 2004 Toename (abs.) Toename (%)

Bevolking:
volwassenen 12.654.365 12.707.935 53.570 0,4
jeugdigen 1.194.681 1.199.916 5.235 0,4

Verdachtenpopulatie:
volwassenen 188.885 201.635 12.750 6,8
jeugdigen 26.155 29.291 3.136 12,0

Veelplegers:
ZAVP 5.899 6.068 169 2,9
JVP 1.069 1.213 144 13,5

Bron: Statline/CBS, HKS

In de laatste kolom van tabel 3 staat de relatieve groei van de twee veel-
plegersgroepen; bovendien is de relatieve groei van de algemene verdach-
tenpopulatie en de Nederlandse bevolking weergegeven. Uit de tabel blijkt 
dat de toename van het aantal ZAVP’s in de periode 2003-2004 gering is, 
maar wel groter dan de toename van het aantal volwassenen in Neder-
land. Wel is de toename van het aantal ZAVP’s minder dan de helft kleiner 
dan de toename van het aantal verdachten in het algemeen.
Voor de JVP’s geldt een ander beeld. De toename van het aantal jeugdige 
veelplegers is vele malen groter dan op grond van de bevolkingsaanwas 
mocht worden verwacht. Duidelijk is ook dat het aantal jeugdige verdach-
ten in het algemeen is toegenomen.
De vraag is nu hoe dat komt: neemt het aantal jeugdige verdachten 
– veelpleger of niet – toe omdat er meer delicten worden gepleegd, of is 
deze stijging het gevolg van een verhoging van de opsporingsintensiteit? 
Deze vraag blijft onbeantwoord. Ophelderingspercentages zouden hier 
uitkomst kunnen bieden, als zij naar leeftijd konden worden uitgesplitst; 
dit is echter onmogelijk omdat daderkenmerken van onopgehelderde 
misdrijven per definitie onbekend zijn. Duidelijk is wel dat de groeicijfers 

11 Formeel gesproken zijn ze op dat moment nog verdachten, maar dit zijn de mensen die door de 
praktijk ook als veelplegers worden aangemerkt en derhalve ook aan veelplegersinterventies worden 
onderworpen.

3 Omvang van de veelplegerspopulaties
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voor jeugdigen anders zijn dan voor volwassenen en dat de toename van 
het aantal geregistreerde jeugdige veelplegers dus een aparte verklaring 
behoeft.

In figuur 4 wordt voor de jeugdige en volwassen veelplegers over de 
pe riode 2003-2004 de groepssamenstelling weergegeven. De subgroepen 
zijn gedefinieerd volgens de schema’s in paragraaf 2.2.
In het plaatje van de veelplegers uit 2003 wordt gekeken of zij terugkeer-
den in 2004, in het plaatje van 2004 wordt gekeken of deze personen in het 
jaar daarvoor ook al voorkwamen. Van de ZAVP’s uit 2003 blijkt minder 
dan een kwart een stilhouder in het jaar daarna. Bij de JVP’s is dit aandeel 
groter, namelijk één derde. Terugkijkend in de groep veelplegers uit 2004 
is te zien dat ongeveer één derde van de ZAVP’s uit 2004 debutant is. Bij de 
JVP’s is de groep debutanten meer dan twee keer zo groot, namelijk twee 
derde. Er is blijkbaar een relatief grote groep jeugdige verdachten die ieder 
peiljaar de grens van zes antecedenten bereikt. Bovendien is er een rela-
tief groot deel van de JVP’s 17 jaar in het peiljaar, waardoor zij binnen een 
jaar buiten de jeugdigeveelplegersdefinitie vallen.
In de hierna volgende hoofdstukken zullen eerst de resultaten met betrek-
king tot de volwassen zeer actieve veelplegers worden besproken, daarna 
volgen de resultaten voor de jeugdige veelplegers. Als laatste is een apart 
hoofdstuk gewijd aan de veelplegers die met de ambulante verslavings-
zorg in aanraking komen.

Figuur 4 Relatieve groepsgroottes stilhouders, aanhouders en debutanten ten opzichte 
van de veelplegers uit 2003 en 2004
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Noot: gebaseerd op HKS-gegevens van 2003 en 2004 uit de versie die is opgeleverd in 2006, dus definitieve cijfers.
Bron: HKS
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Welke achtergronden hebben zeer actieve veelplegers? Welke veranderin-
gen doen zich voor in de opbouw van de veelplegersgroep over de tijd? Met 
welke problemen hebben ZAVP’s te maken? Hoeveel delicten, processen-
verbaal, strafzaken en detenties hebben ZAVP’s in hun carrière opgedaan? 
In dit hoofdstuk worden de achtergrondkenmerken van de ZAVP’s uit 
2003 en 2004 beschreven. Hiermee wordt getracht inzichtelijk te maken 
of er verschillen over de peiljaren zijn en of deze veranderingen toe te 
schrijven zijn aan veranderingen in de bevolkingsopbouw van volwassen 
Nederlanders. Ook wordt hun criminele voorgeschiedenis uit de justi-
tie-informatiesystemen beschreven. Vervolgens wordt er voor de ZAVP’s 
onderzocht wat de reguliere interventies van politie en justitie zijn op hun 
delictgedrag, nadat ze als veelplegers geoormerkt zijn.

4.1 Achtergronden van de groep

In deze paragraaf gaan we in op de demografische kenmerken en de crimi-
nele voorgeschiedenis van de ZAVP’s uit 2003 en 2004. Bovendien worden 
deze kenmerken vergeleken tussen de stilhouders, aanhouders en debutan-
ten onder de ZAVP’s (zie voor de definities van deze groepen paragraaf 2.2).

4.1.1 Demografische achtergrondkenmerken

Is de volwassen veelplegerspopulatie van samenstelling veranderd? In 
deze subparagraaf wordt ingegaan op de demografische kenmerken van 
de ZAVP’s uit 2003 en 2004. In tabel 4 staan enkele achtergrondkenmerken 
van de ZAVP’s uit 2003 en 2004 vermeld. Tevens zijn de achtergrondken-
merken van de volwassen (18 jaar en ouder) Nederlandse bevolking aan 
het einde van 200412 weergegeven om de cijfers extra reliëf te geven. In 
het midden van de tabel staan drie kolommen voor de ‘stilhouders’, ‘aan-
houders’ en ‘debutanten’ (zie paragraaf 2.2 voor de betekenis van deze 
termen). De jaartallen die onder deze drie groepen zijn vermeld geven het 
peiljaar weer waarop informatie over deze kenmerken is verzameld.
Op geen van de kenmerken zijn noemenswaardige verschillen te zien 
tussen de veelplegers uit cohort 2003 en uit cohort 2004. Wel zijn er onder 
aanhouders minder vrouwen en zijn aanhouders iets langer actief sinds 
hun eerste justitiecontact dan stilhouders en debutanten. De stilhouders 
zijn desondanks al bijna 33 jaar en zijn al 14 jaar actief sinds hun eerste 
justitiecontact. Dit wijst erop dat ze ofwel pas de laatste tijd voor het eerst 
actief genoeg zijn ofwel ze in de jaren ervoor wellicht al eerder als ZAVP 
hadden gekwalificeerd maar niet zijn ‘gepakt’.

12 De achtergronden van de Nederlandse bevolking van 2003 zijn niet weergegeven omdat deze nauwelijks 
anders zijn dan die van 2004. Dit is ook te verwachten omdat demografische ontwikkelingen zich niet in een 
dergelijke korte tijd laten zien. Van het relateren van ontwikkelingen in de veelplegerspopulatie met die van 
de bevolking kan dan ook geen sprake zijn. De geïnteresseerde lezer verwijzen wij door naar bijlage 10.

4 Achtergronden en aanpak 
volwassen zeer actieve veelplegers
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Tabel 4 Statische achtergronden volwassen bevolking en de zeer actieve veelplegers; 
2003-2004

Cohort 
2003

Stilhouders 
2003

Aanhouders 
2003

Aanhouders 
2004

Debutanten 
2004

Cohort 
2004

Bevolking 
2004

N 5.899 1.405 4.494 4.494 1.976 6.068 12.707.935

% man 93,4 93,0 93,6 93,6 93,1 93,5 49,0
% vrouw 6,6 7,0 6,4 6,4 6,9 6,5 51,0

Gem. leeftijd 33,8 34,1 33,8 34,8 32,8 34,1 47,0

Gem. leeftijd eerste 
antecedent 18,6 19,5 18,3 18,3 18,7 18,4

Aantal jaar sinds 
eerste justitiecontact 15,3 14,9 15,5 16,5 14,1 15,6

Bron: HKS, OBJD

Tabel 5 Herkomst volwassen bevolking en de zeer actieve volwassen veelplegers; 
2003-2004

Cohort 
2003 Stilhouders Aanhouders Debutanten

Cohort 
2004

Bevolking 
2004

N 5.899 1.405 4.494 1.976 6.068 12.707.935
Herkomst (%)
Autochtonen 47,8 51,1 46,8 47,5 47,1 81,8

Eerste generatie 
allochtonen: 34,0 31,2 34,9 33,1 34,1 11,6

Marokko 8,3 6,5 8,9 8,3 8,4 1,3

Ned. Antillen/Aruba 6,6 6,1 6,7 7,6 7,1 0,6
Suriname 8,9 7,7 9,2 6,6 8,5 1,4
Somalië 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 0,1
Turkije 1,7 1,4 1,8 1,7 1,8 1,5
Voormalig Joegoslavië 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,4

Overig westers 2,9 3,3 2,8 2,6 2,6 4,0
Overig niet-westers 4,0 4,4 3,9 4,7 4,1 2,4

Tweede generatie 
allochtonen: 13,1 11,3 13,6 14,5 14,1 6,7

Marokko 3,6 2,8 3,8 4,8 4,2 0,3
Ned. Antillen/Aruba 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,1
Suriname 1,7 0,9 1,9 2,2 2,1 0,5
Somalië 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Turkije 1,1 0,6 1,2 1,3 1,3 0,4
Voormalig Joegoslavië 0,1 0,3 0,1 0,4 0,2 0,1

Overig westers 5,5 5,6 5,5 4,9 5,3 5,1
Overig niet-westers 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6 0,3

Onbekend/woonachtig in 
het buitenland 5,1 6,3 4,7 4,9 4,7 0,0

Bron: HKS
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Etniciteit
Tabel 5 geeft het land van herkomst weer voor zeer actieve veelplegers uit 
2003 en 2004, uitgesplitst naar eerste en tweede generatie allochtonen. 
Ter vergelijking is tevens de herkomst van de volwassen bevolking van 
Nederland eind 2004 weergegeven. Een meer gedetailleerde uitsplitsing 
naar herkomstlanden is te vinden in bijlage 8.

Tussen 2003 en 2004 is er geen noemenswaardig verschil in het aandeel 
autochtone ZAVP’s en eerste generatie allochtone ZAVP’s (van 34,0 naar 
34,1%; voornamelijk Surinaamse, Somalische en overig westerse afkomst). 
Wel is het aandeel tweede generatie ZAVP’s gestegen (van 13,1 naar 14,1%; 
onder meer Surinaamse, Turkse en overig westerse afkomst).
Er zijn, wat land van herkomst betreft, enige verschillen tussen de stil-
houders, debutanten en aanhouders. Er zijn relatief weinig autochtonen 
onder de aanhouders (46,8%; tegen 47,5% bij de debutanten en 51,1% bij 
de stilhouders). De groep allochtone aanhouders is het meeste van eerste 
generatie herkomst (34,9%; tegen 33,1% bij de debutanten en 31,2% bij de 
stilhouders). De groep ZAVP’s debutanten bestaat relatief vaak uit ZAVP’s 
uit de tweede generatie (14,5%; tegen 13,6 bij aanhouders en 11,3 bij stil-
houders). Opvallend zijn de volgende groepen: de eerste generatie Suri-
namers die vooral bij de aanhouders veel voorkomen en de relatief grote 
groep Joegoslavische debutanten.
Uit onderzoek blijkt dat sommige groepen allochtonen vaker in de crimi-
naliteitsstatistieken voorkomen dan op grond van hun aandeel in de 
Nederlandse bevolking mag worden verwacht (Blom, Oudhof, Bijl en 
Bakker, 2005). Hoe is dat als wordt ingezoomd op de veelplegers? Iets 
minder dan de helft van de ZAVP’s uit 2003 en 2004 is van autochtone 
herkomst, ruim één op de drie (34%) ZAVP’s behoort tot de categorie 
eerste generatie en één op de zeven (14%) tot de tweede generatie alloch-
tonen. Ter vergelijking: ruim acht op de tien inwoners in Nederland zijn 
autochtoon (82%). Eén op de acht à negen (12%) volwassen inwoners 
behoort tot de categorie eerste generatie allochtonen en bijna één op de 
veertien (afgerond 7%) tot de categorie tweede generatie allochtonen. 
Er kan worden gesteld dat er sprake is van een oververtegenwoordiging 
van ZAVP’s van allochtone herkomst.
Figuur 513 toont de mate van relatieve oververtegenwoordiging. Op de 
horizontale as staat de factor van oververtegenwoordiging: dit is de 

13 Bij de interpretatie van deze cijfers moet rekening worden gehouden met het feit dat zij ongecorrigeerd 
zijn voor leeftijd, geslacht en sociaal-economische kenmerken. Bijna de helft van het vóórkomen in 
criminaliteit kan verklaard worden uit verschillen in leeftijd en geslacht in de bevolkingsopbouw en 
daarenboven ook nog eens voor een aanzienlijk deel uit sociaal-economische kenmerken, ondanks een 
beperkte meting van sociaal-economische positie (Blom e.a.; p. 8 samenvatting, 2005). Desondanks 
bleken er nog grote verschillen te bestaan in vóórkomen in de criminaliteit. Verder hebben de cijfers 
betrekking op de geregistreerde criminaliteit. Zo kunnen ook verschillen in pakkans (bijvoorbeeld 
het wonen in probleemwijken die verhoogde politieaandacht krijgen; delictpleging met een lagere 
pakkans) of opsporing en vervolging buiten de strafrechtsketen om (bijvoorbeeld bij belastingfraude) 
een rol spelen. Dit bemoeilijkt de interpretatie van de gevonden verschillen in vóórkomen van 
bevolkingsgroepen in de criminaliteit.
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verhouding tussen het percentage dat een herkomstgroep uitmaakt van 
de ZAVP-populatie en het percentage dat deze groep voorkomt in de 
bevolking. Is de factor groter dan 1, dan is er sprake van een oververtegen-
woordiging van deze groep. Is de factor kleiner dan 1, dan is er sprake van 
relatieve ondervertegenwoordiging.

Figuur 5 Relatieve oververtegenwoordiging etnische achtergrond zeer actieve 
 veelplegers 2004 ten opzichte van de bevolking
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Factor van oververtegenwoordiging

Bron: HKS, Statline/CBS
Noot: Onbekende/missende etniciteit en ‘woonachtig in het buitenland’ is niet meegeteld.

De sterkste mate van oververtegenwoordiging is te vinden bij de Marok-
kaanse ZAVP’s van de tweede generatie. Deze groep komt meer dan 18 
keer zo vaak voor als op grond van hun aandeel in de bevolking mag 
worden verwacht. De eerste generatie allochtonen van Antilliaanse/
Arubaanse herkomst hebben de grootste oververtegenwoordiging; zij 
komen meer dan 13 keer zo vaak voor als op grond van hun aandeel in de 
bevolking mag worden verwacht. Somaliërs en Marokkanen van de eerste 
generatie komen ook relatief vaak voor. 

Het vóórkomen van oververtegenwoordiging van personen van allochtone 
herkomst onder verdachten is ook eerder vastgesteld. Uit onderzoek naar 
de herkomst van verdachten (Blom e.a.; 2005) blijkt namelijk al dat voor 
de totale groep verdachten – dus niet alleen de veelplegers maar ook de 
beginners en meerplegers – sprake is van een oververtegenwoordiging 
van verdachten van allochtone herkomst. Van de verdachten in 2002, is 
37,5% van allochtone herkomst (Blom e.a.; p. 5 samenvatting, 2005). Bij 
de ZAVP’s uit 2003 is dit 49,8%. Onder de ZAVP’s lijkt er dus een grotere 
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47Achtergronden en aanpak volwassen zeer actieve veelplegers

 oververtegenwoordiging van verdachten van allochtone herkomst te 
bestaan dan onder de totale verdachtenpopulatie. Deze cijfers zijn onge-
corrigeerd voor leeftijd, geslacht en sociaal-economische kenmerken.

Opleidingsniveau, samenlevingsverband en arbeidspositie
Van de zeer actieve veelplegers zijn gegevens bekend over de opleiding, 
het samenlevingsverband en de arbeidspositie ten tijde van het laatste 
reclasseringscontact. Uit tabel 6 blijkt dat de populatie ZAVP’s ook wat 
deze drie kenmerken betreft, betrekkelijk stabiel van samenstelling 
is. De verschillen tussen de cohort uit 2003 en 2004 zijn vooral bij het 
 opleidingsniveau minimaal.
Het opleidingsniveau van de ZAVP’s is laag. In vergelijking met de 
Nederlandse bevolking hebben ZAVP’s in meerdere mate geen afgeronde 
middelbare schoolopleiding (rond de 57%, in vergelijking tot 12,5% 
van de bevolking van 15-64 jaar van 2003 (Statline/CBS): niet in tabel). 
Slechts 8,8% heeft HAVO, VWO, MBO, HBO of universiteit gedaan. Maar 
ook hier geldt dat meer dan de helft de opleiding niet afrondt met een 
diploma (4,9%; niet in tabel weergegeven; zie bijlage 8 voor details). De 
ZAVP’s 2003 en 2004 zijn wat hoogst gevolgde opleiding betreft nagenoeg 
identiek. Wel zijn er hier duidelijk verschillen tussen de groepen debu-
tanten, stilhouders en aanhouders.

Over het algemeen zijn de aanhouders in 2004 nog lager opgeleid dan 
de stilhouders en de debutanten, zoals tabel 6 laat zien. Indien wordt 
gekeken naar afronding van de opleiding met een diploma (niet in tabel 
weergegeven), blijkt dat 58% van de aanhouders ten hoogste de basis-
school heeft afgerond, versus 52% van de debutanten en stilhouders.
Bijna de helft van de ZAVP’s – zowel uit 2003 als 2004 – is alleenstaand 
(48,2/48,9%). Aanhouders zijn vaker alleenstaand dan stilhouders en 
debutanten (50% versus respectievelijk 42,2% en 43,8%).
Vrijwel geen enkele ZAVP werkt in vaste dienst (0,6%) of volgt een oplei-
ding (1%). Eén op de twintig ZAVP’s heeft zo nu en dan een klus (5%). 
Drie op elke vier ZAVP’s uit 2003 en 2004 zijn werkloos of (gedeeltelijk) 
arbeidsongeschikt (75%/77%).

Problematiek
De reclassering kan wanneer zij in contact komt met verdachten vast-
stellen en registreren of er sprake is van problematiek op een zestal 
 leefgebieden. De laatst bekende situatie voor de ZAVP’s is weergegeven 
in tabel 7.

WODC_256_4.indd   Sec6:47WODC_256_4.indd   Sec6:47 14-11-2007   10:12:4014-11-2007   10:12:40



48 Monitor Veelplegers

Tabel 6 Opleidingsniveau, samenlevingsverband en arbeidspositie van de zeer actieve 
veelplegers uit 2003 en 2004*

Cohort 2003 Stilhouders Aanhouders Debutanten Cohort 2004

N 5.462 1.261 4.201 1.816 5.644
Hoogst genoten opleiding (%)

Geen opleiding 4,9 4,7 5,0 4,6 4,9
Speciaal lager onderwijs 2,5 3,2 2,3 2,4 2,3
Basisonderwijs/voortgezet 
speciaal lager onderwijs 11,9 8,9 12,8 10,4 12,1

LBO, (M)ULO, MAVO 56,2 55,7 56,3 56,2 56,4
HAVO, VWO, MBO 7,8 7,1 8,0 8,6 8,0
HBO, WO 1,4 1,9 1,2 1,4 1,2
Onbekend 15,4 18,5 14,5 16,4 15,1

Samenlevingsverband (%)
Alleenstaand 49,8 43,9 51,6 46,4 50,2
Bij (pleeg)ouders 12,6 12,6 12,6 14,3 13,6
Éénouder met kinderen 0,9 1,4 0,8 0,9 0,8
Samenwonend/gehuwd met 
kinderen

5,8 5,9 5,7 6,0 5,6

Samenwonend/gehuwd zonder 
kinderen

5,2 5,9 5,0 5,7 5,0

Overig 16,4 15,5 16,6 16,7 16,6
Onbekend 9,2 14,8 7,6 10,0 8,1

Arbeidspositie (%)
Werk 5,1 7,0 4,6 7,0 5,1
Los/vast werk 5,2 5,2 5,2 6,1 5,4
Werkloos/(gedeeltelijk) 
arbeidsongeschikt 75,7 66,9 78,3 71,8 77,0

Schoolgaand 1,0 1,3 0,8 1,6 1,1
Overig 4,0 5,2 3,7 3,7 3,5
Onbekend 9,0 14,4 7,4 9,8 7,9

*  Van de ZAVP’s die in het CVS (reclassering) teruggevonden konden worden (92,5% van het totaal 
aantal ZAVP’s in het HKS).

Bron: CVS; bewerking WODC
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Tabel 7 Door reclassering vastgestelde problematiek op zes leefgebieden

Cohort 2003 Stilhouders Aanhouders Debutanten Cohort 2004

Aantal bekend bij reclassering 5.462 1.261 4.201 1.816 5.644

Reclasseringsorganisatie laatste 
contact (%)

onbekend 4,3 8,3 3,0 5,1 3,6
SVG 68,4 60,7 70,7 58,4 67,1
Leger des Heils 7,8 7,1 8,0 9,3 8,5
Reclassering Nederland 19,6 23,8 18,3 27,1 20,7

Problematiek** (%)
Huisvesting

ja 37,0 30,8 38,9 35,5 37,9
onbekend 12,3 18,7 10,3 12,7 11,0

Relaties
ja 31,4 26,3 32,9 33,4 33,2
onbekend 12,7 19,1 10,8 13,1 11,5

Financiën
ja 37,3 32,8 38,6 35,7 37,6
onbekend 12,4 19,0 10,4 12,9 11,2

Lichamelijke gezondheid
ja 15,5 13,6 16,1 14,2 15,4
onbekend 12,4 18,9 10,4 13,0 11,2

Geestelijke gezondheid
ja 32,6 29,1 33,6 33,3 33,5
onbekend 12,3 18,9 10,3 12,8 11,1

Verslaving
ja 64,6 55,4 67,4 58,5 64,8
onbekend 11,6 17,8 9,7 12,6 10,6

Aantal probleemgebieden
niets ingevuld 11,1 17,4 12,0 9,3 10,1
0 13,4 14,5 16,4 13,1 13,9
1 20,9 20,8 17,8 20,9 20,0
2 14,5 14,1 15,2 14,6 14,9
3 of meer 40,0 33,2 38,6 42,1 41,1
waarvan:

3 13,0 11,0 12,8 13,5 13,5
4 11,8 9,9 11,0 12,3 12,0
5 9,3 7,5 8,9 9,8 9,5
6 6,0 4,8 5,9 6,4 6,1

RISc-diagnose bij laatste 
reclasseringscontact* (%) 18,0 9,8 20,5 18,8 20,6

* Waarde ‘onbekend’ komt niet voor.
**  In ongeveer 13% van de gevallen was onbekend of iemand bepaalde problemen (bijvoorbeeld huisvestingsproblemen) had. 

Deze gevallen zijn niet meegeteld bij het vaststellen van de percentages.
Bron: CVS
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Uit tabel 7 blijkt dat de ZAVP’s – met een ruwweg identiek beeld van 2003 
ten opzichte van 2004 – hebben te kampen met de nodige problemen. 
Bijna vier op de tien ZAVP’s hebben problemen met huisvesting (afgerond 
37%), drie op elke tien hebben relatieproblemen (31% in 2003, 33% in 2004), 
drie op de tien in 2003 en bijna vier op de tien in 2004 hebben financiële 
problemen. Verder zijn ZAVP’s met gezondheidsproblemen belast: één op 
de zes à zeven (15%) heeft fysieke en een derde psychische problemen. 
Twee derde van de ZAVP’s heeft één of andere verslaving (ruwweg 65%).
Globaal beschouwd geldt voor al deze kenmerken dat van 10 à 11% van 
de ZAVP’s onbekend is of zij met de problematiek te maken heeft. Bij de 
interpretatie van bovengenoemde uitkomsten dient hiermee rekening 
te worden gehouden. Opvallend is dat vooral van stilhouders relatief 
weinig bekend is (ruwweg 17,8%) en in afnemende mate bij debutanten 
(12,6%) en aanhouders (9,7%). De verschillen tussen deze groepen op de 
probleemkenmerken zijn daarom niet goed te duiden en worden hier dan 
ook niet verder beschreven. Overigens blijkt dat van diegenen die proble-
men hebben, meer dan driekwart twee of meer van deze problemen heeft; 
ongeveer 40% heeft er drie of meer. Dit bevestigt het beeld dat veelplegers 
veelal personen zijn met meervoudige problematiek.

4.1.2 Criminele voorgeschiedenis

In hoeverre zijn de zeer actieve veelplegers al in aanraking gekomen met 
politie en justitie? In deze subparagraaf wordt bekeken hoeveel delicten, 
processen-verbaal, strafzaken en detenties veelplegers in hun criminele 
carrière hebben opgedaan totdat ze ZAVP werden.

Box 1 Sociaal-economische kenmerken ZAVP 2003-2004 en volwassen 
bevolking 2004

Over de ZAVP’s zijn gegevens te achterhalen over wat zij aan inkomen ontvangen en de stedelijkheid van 
hun woongemeente. Dit kan echter in beperkte mate, omdat voor de ZAVP’s deze gegevens ongeveer in 
23% van de gevallen niet terug te vinden is in de SSB-bestanden van het CBS. De hier gepresenteerde 
percentages moeten dan ook als minimumschattingen geïnterpreteerd worden; omdat de missing values als 
categorie meegecalculeerd zijn, zullen in het geval de missende gegevens bekend zouden zijn de percenta-
ges alleen maar naar boven kunnen veranderen. In tabel 8 zijn de uitkeringen in 2004 en het gemiddeld 
fi scale inkomen van 2003 weergegeven. Eveneens staat de stedelijkheid van de woonplaats in de tabel 
gekruist met de verschillende veelplegersgroepen. Uit de tabel blijkt dat ongeveer 43% van de ZAVP’s een 
uitkering ontvangt; dit tegenover 13% van de volwassen bevolking. Driekwart van de uitkeringen van ZAVP 
zijn bijstandsuitkeringen (ABW). Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AO) komen daarna het meeste voor. 
Opvallend is dat AO-uitkeringen minder voorkomen bij aanhouders dan bij stilhouders en debutanten. Een 
werkloosheids- of een overige uitkering komt bijna niet voor, circa 1,4%.
De vulling van het kenmerk ‘gemiddeld fi scaal inkomen’ is zo slecht gevuld, dat deze niet geïnterpreteerd 
wordt. Een blik op de stedelijkheid van de woongemeente laat zien dat vooral de aanhouders in 
sterk stedelijke gebieden wonen. Het omgekeerde is ook waar: de stilhouders en de debutanten zijn 
oververtegenwoordigd in de matig- tot niet-stedelijke gemeentes.
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Tabel 8 Uitkering, fiscaal maandinkomen en stedelijkheid woongemeente ZAVP’s 
en volwassen bevolking 2004

Cohort 
2003 Stilhouders Aanhouders Debutanten

Cohort 
2004

Bevolking 
2004

Uitkering (24-9-2004) (%)
nee 32,9 29,8 33,9 37,3 35,6 86,7
ja 43,4 45,7 42,7 42,8 42,5 13,3

Soort uitkering (%)*
ABW-uitkering** 79,0 76,8 79,8 73,3 77,4 23,7
AO-uitkering 16,8 19,4 16,0 21,1 18,0 49,6
WW-uitkering 0,9 1,5 0,7 2,7 1,2 14,1
overige uitkering 3,2 2,3 3,5 2,9 3,3 12,7
niet-gekoppeld 23,7 24,6 23,4 19,9 22,0 n.v.t.

Fiscaal maandloon kern huishouden*** (sept. 2003)
minder dan € 500 14,3 13,6 14,5 15,3 14,8 3,9
€ 500 tot € 1.000 12,3 10,2 12,9 11,7 12,4 3,8
€ 1.000 tot € 1.500 17,7 17,1 17,9 20,1 18,8 11,1
€ 1.500 tot € 2.000 3,9 3,9 3,8 5,3 4,3 10,2
€ 2.000 tot € 3.000 4,2 4,5 4,1 6,2 4,9 18,2
€ 3.000 of meer 2,8 2,8 2,8 5,0 3,5 48,4

44,8 47,9 43,9 36,5 41,3 4,3

Gemiddeld fiscaal inkomen
(1-9-2003) € 1.097 € 1.136 € 1.085 € 1.251 € 1.141 € 3.373 
Stedelijkheid woongemeente (24-9-2004 of 26-9-2003)****

onbekend 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,0
zeer sterk stedelijk 33,9 31,6 34,6 33,7 34,8 18,4
sterk stedelijk 25,5 24,5 25,9 26,7 25,9 27,3
matig stedelijk 9,6 10,5 9,3 11,0 10,0 20,5
weinig stedelijk 4,8 5,0 4,7 6,2 5,1 20,8
niet-stedelijk 2,1 3,5 1,7 2,0 1,7 12,9
niet-gekoppeld 23,7 24,6 23,4 19,9 22,0 0,0

*  Percentages zijn berekend over het aantal uitkeringen. Mensen kunnen echter meer dan één type uitkering ontvangen.
  ABW: Personen met inkomsten uit een bijstandsuitkering. Deze uitkeringen worden verstrekt op grond van de Algemene 

Bijstandswet (ABW) en de Wet Werk en Bijstand (WWB), die per 1 januari 2004 in de plaats is gekomen van de ABW.
  AO: Personen met inkomsten uit een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze uitkeringen worden verstrekt op grond van 

de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering), WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) of 
Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten).

  WW: Personen met inkomsten uit een werkloosheidsuitkering. Deze uitkeringen worden verstrekt op grond van de Werkloos-
heidswet (WW).

  Overige uitkeringen: Personen met inkomsten uit andere uitkeringen dan de WAO, WAZ, Wajong, WW, ABW en WWB. 
Andere uitkeringen zijn bijvoorbeeld Wachtgeld en uitkeringen op grond van de Ziektewet, de IOAW en de IOAZ.

**  De bedragen voor bijstandsuitkering per 1-7-2003 per maand waren:
 vanaf 23 jaar en jonger dan 65 jaar:
 – alleenstaande (inclusief maximale toeslag) € 760,26
 – alleenstaande ouder (inclusief maximale toeslag) € 977,48
 –  gehuwden € 1.086,08
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 65 jaar of ouder:
 – alleenstaande € 806,95
 – gehuwden, beide echtgenoten 65 jaar of ouder € 1.140,23
 –  gehuwden, een echtgenoot jonger dan 65 jaar € 1.149,62
  Kinderbijslag, vakantietoeslag en huursubsidie worden niet meegerekend. Ook is hierbij geen rekening gehouden met 

eventuele belastingkortingen.
***  Met de kern van een huishouden worden de partners c.q. ouder(s) in het huishouden bedoeld; totaal fi scaal loon in septem-

ber 2003 voor inkomensbronnen aanwezig op 26-9-2003 (meegeteld worden hoofdbaan, uitkeringen, pensioenen en studie-
fi nanciering); inkomen kan ook negatief zijn; ingedeeld in kwintielen.

****  Zeer sterk stedelijk ≥ 2.500 omgevingsadressen per km2; sterk stedelijk 1.500 tot 2.500 omgevingsadressen per km2; matig 
stedelijk 1.000 tot 1.500 omgevingsadressen per km2; weinig stedelijk 500 tot 1.000 omgevingsadressen per km2; niet stedelijk 
<500 omgevingsadressen per km2.

Politie- en justitiecontacten
Tabel 9 toont de geregistreerde criminele voorgeschiedenis van de ZAVP’s 
uit 2003 en 2004. Aan de orde komen hun politiecontacten, strafzaken en 
de sancties die naar aanleiding van hun strafzaken zijn opgelegd. Verder 
laat de tabel de aard van het gepleegde delict zien. In de tabel is voor de 
aanhouders een dubbele kolom opgenomen die laat zien wat hun aantal-
len in 2003 en in 2004 waren. Dit maakt het mogelijk om beter te kunnen 
vergelijken met de groepen die in 2003 of 2004 zijn gepeild. Bovendien is 
de toename hierdoor zichtbaar.

Het gemiddelde aantal pv’s in de totale geregistreerde criminele voorge-
schiedenis van de twee cohorten is vrijwel identiek: afgerond 44, evenals 
het gemiddelde aantal feiten, namelijk 71. De ZAVP’s worden voornamelijk 
verdacht van vermogensdelicten (zeven op de tien delicten).
Ook het delictprofiel van beide cohorten is op hoofdlijnen identiek, al 
heeft de cohort 2004 gemiddeld meer geweldsdelicten.
Het gemiddelde aantal pv’s en feiten verschilt aanzienlijk tussen de 
onderscheiden groepen stilhouders, aanhouders en debutanten. Ook hun 
delictprofiel vertoont onderlinge verschillen. Het gemiddelde aantal pv’s/
feiten in de totale criminele voorgeschiedenis is het hoogste bij de groep 
aanhouders (47,9/76,3) en het laagste bij de debutantengroep (31,6/52,5). 
Dit is logisch, aangezien aanhouders meestal langer crimineel actief zijn 
dan de debutanten. Het delictprofiel van de debutanten verschilt in het 
bijzonder van die van de stilhouders en aanhouders. Laatstgenoemde 
twee groepen hebben een betrekkelijk groot aandeel vermogensdelicten 
(afgerond 71% tegen 66% bij de debutanten. De debutantengroep echter 
heeft relatief meer geweldsdelicten (8% tegen 6,3/6,6% bij respectievelijk 
stilhouders en aanhouders). Wellicht speelt mee dat deze groep jonger is 
dan de andere twee groepen.
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Tabel 9 Criminele voorgeschiedenis cohorten ZAVP’s

Cohort 
2003

Stilhouders 
2003

Aanhouders 
2003

Aanhouders 
2004

Debutanten
2004

Cohort 
2004

N 5.899 1.405 4.494 4.494 1.976 6.068

Politiecontacten en delicten
gem. aantal pv’s 43,6 38,6 45,1 47,9 31,6 43,4
gem. aantal feiten 69,5 61,6 72,0 76,3 52,5 69,5
% verkrachtingen of 
aanrandingen 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2

% overig seksueel 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
% diefstal geweld/afpersing 3,9 3,9 3,9 3,9 4,1 4,0
% geweld overig 6,3 6,4 6,3 6,6 8,1 6,9
% vermogen 71,8 70,8 72,0 71,4 66,5 70,1
% vernieling openbare orde 9,4 9,6 9,3 9,5 10,6 9,9
% verkeer 3,4 3,8 3,4 3,4 4,2 3,5
% opiumwet 2,7 3,0 2,7 2,7 3,2 2,9
% overig 2,1 2,0 2,1 2,2 2,7 2,3

Strafzaken en afdoeningen
gem. aantal strafzaken 41,5 36,4 43,0 46,0 29,4 40,9
gem. aantal vrijheidsstraffen 11,7 9,9 12,2 13,4 7,7 11,7
gem. aantal boetes 3,7 3,5 3,8 4,1 3,5 3,8
gem. aantal voorw. 
vrijheidsstraffen 2,3 2,2 2,3 2,4 2,1 2,3

gem. aantal beleidssepots 1,7 1,5 1,8 1,8 1,4 1,7
gem. aantal taakstraffen 0,7 0,6 0,7 0,8 1,0 0,9
gem. aantal om-transacties 4,0 3,6 4,2 4,3 2,9 3,8
gem. aantal maatregelen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
gem. aantal strafzaken 
vermogen zonder geweld 24,2 20,8 25,2 26,9 14,8 23,3
gem. aantal strafzaken 
vermogen geweld 1,4 1,2 1,5 1,6 1,0 1,4
gem. aantal strafzaken 
agressiecomponent 5,9 5,3 6,0 6,7 4,9 6,1
gem. aantal strafzaken 
zedencomponent 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
gem. aantal strafzaken 
opiumcomponent 1,2 1,2 1,2 1,3 1,0 1,2
gem. aantal strafzaken overige 
component 2,7 2,3 2,8 3,2 2,3 3,0
gem. aantal strafzaken 
verkeersdelictcomponent 2,3 2,3 2,4 2,5 2,2 2,4
gem. aantal strafzaken 
onbekend delicttype 7,4 6,4 7,7 8,0 5,9 7,3

wBron: HKS/OBJD, meetperiode voor de stilhouders is t/m eind 2003; voor de aanhouders en debutanten t/m 2004.
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Wanneer wordt gekeken naar de strafzaken en afdoeningen van de 
twee cohorten, dan zijn er ook hier – evenals bij de politiecontacten – 
marginale verschillen. Zo is het gemiddelde aantal strafzaken in de 
 totale geregistreerde criminele voorgeschiedenis bij beide cohorten 
 afgerond, 41.
Tussen de onderscheiden subgroepen stilhouders, debutanten en 
aan houders bestaan wel aanzienlijke verschillen in strafrechtelijk verle-
den. De debutanten hebben gemiddeld het laagste aantal strafzaken 
(29,4). De aanhouders kennen het hoogste gemiddelde aantal strafzaken 
(46,0). De aanhouders zijn – afgemeten aan het aantal jaren dat sinds hun 
eerste justitiecontact is verstreken – nauwelijks langer crimineel actief 
dan stilhouders en de groep debutanten (zie hiervoor bij tabel 4). Het 
uitzitten van gevangenisstraffen zal wel doorwerken in die cijfers zoals 
paragraaf 4.2.3 uitwijst.

Detentiegeschiedenis
Tijdens de lange criminele carrières van de ZAVP’s, is er tijd doorgebracht 
in een penitentiaire inrichting.
De nu volgende tabel 10 vermeldt de detentie per cohort voor de onder-
scheiden subgroepen. De duur van de detentie is afgemeten aan de 
pe riode tussen de inbewaringstelling en het einde van de detentie.

Tabel 10 Detentiegeschiedenis ZAVP’s

Cohort 
2003

Stil-
houders 

Aan-
houders 

Debu-
tanten

Cohort 
2004

Aantal personen ooit in detentie 
(vanaf 1996 tot peiljaar) 5.440 1.267 4.313 1.719 5.617

Gem. aantal instromen 6,6 5,7 8,2 4,9 7,2
Gem. duur detentie (in dagen) 105,3 101,0 102,5 114,9 106,0

Bron: TULP/GW; bewerking WODC
Noot: Gemiddelden zijn enkel berekend over alle afgesloten detenties vanaf 1996 tot aan het peiljaar.

Het leeuwendeel van de ZAVP’s heeft, gemeten vanaf 1996 tot aan het 
peiljaar, ooit wel eens een gevangenisstraf uitgezeten. Gemiddeld zijn de 
ZAVP’s uit beide cohorten zeven maal gedetineerd. Zij hebben daarbij per 
detentie gemiddeld ruim drie maanden gezeten. De debutanten blijken 
gemiddeld gesproken langer vast te zitten dan de andere twee subgroe-
pen. Dit kan echter aan allerlei factoren liggen. De detentieperiode kan 
zijn verlengd (strenger straffen), de delicten kunnen ernstiger geworden 
zijn, maar het is ook mogelijk dat ZAVP’s vaker korte vrijheidsstraffen 
aaneengesloten uitzitten (het opsparen van vonnissen). Dit laatste was 
overigens een subdoelstelling van het veelplegersbeleid.
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4.2 Nieuwe ketencontacten zeer actieve volwassen veelplegers

Tot dusver is gekeken naar de voorgeschiedenis van de ZAVP’s. In deze 
paragraaf worden de reacties van politie en justitie op het delictgedrag 
van de ZAVP’s uit 2003 en 2004 beschreven. De resultaten beperken 
zich hier – met uitzondering van de resultaten van de reclassering – tot 
de reacties na het peiljaar waarin de ZAVP’s als zodanig geoormerkt 
 werden.

4.2.1 Reclasseringsinzet

In de justitieketen kunnen de veelplegers op alle momenten van het ver-
blijf op het politiebureau tot aan de periode na vrijlating uit detentie te 
maken krijgen met de reclassering. Op het moment dat de reclassering 
met een verdachte te maken heeft, wordt er een plan van aanpak opge-
steld met als doelstelling: het geven van een re-integratieprogramma, 
het geven van toezicht en het uitvoeren van een leerstraf. Deze worden 
hier besproken. De registraties van deze reclasseringsinterventies strek-
ken zich uit over de periode 1-1-2000 tot en met 14-7-2006.

Plannen van aanpak
In tabel 11 is te zien wat het laatst bekende plan van aanpak was; dit ver-
taalt zich in maximaal drie doelstellingen. De tabel geeft weer in hoeveel 
procent van de gevallen een bepaalde doelstelling in het plan van aan-
pak voorkwam.
Uit de tabel blijkt dat het doen van een vroeghulpinterventie, het opstel-
len van een voorlichtingsrapportage, het uitvoeren van toezicht vanwege 
een justitiële beslissing en het coördineren van een taak- of leerstraf 
het meeste voorkomen. De doelstellingen die beogen de problemen aan 
te pakken, zoals delictpreventie, toeleiding zorg, gedragsbeïnvloeding, 
schuldhulp, verslavingshulp en hulp bij werk/wonen komen relatief 
weinig voor. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat deze 
mensen al gemiddeld 15 jaar actief zijn en is gebleken dat niets meer 
helpt. Jammer genoeg is er geen informatie van de reclassering bekend 
voor 1-1-2000 en kan dit niet getoetst worden. Los hiervan blijken versla-
vingshulp en het helpen bij problemen op het gebied van werk/wonen 
iets vaker voor te komen als doelstelling van het plan van aanpak bij 
stilhouders.
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Tabel 11 Aantal onderzoeken en doelstellingen meest recente 
plannen van aanpak ZAVP’s

Cohort 
2003

Stil-
houders 

Aan-
houders 

Debu-
tanten

Cohort 
2004

N 5.462 1.261 4.201 1.816 5.644
Doelstelling meest recente plan van aanpak* 

vroeghulpinterventie 30,7 23,5 32,9 30,1 32,5
adviesrapportage 19,4 17,5 19,9 17,6 19,5
voorlichtingsrapportage 33,0 26,8 34,9 34,1 35,2
maatregelrapportage 1,3 1,3 1,3 0,6 1,1
informatie & advies 7,3 9,8 6,5 5,5 6,2
onderzoek naar begeleidings-
/trainingsmogelijkheden 4,2 4,6 4,1 3,5 3,9
toezicht vanwege justitiële 
beslissing 25,1 22,7 25,9 25,5 26,3

toeleiding zorg 2,5 2,6 2,5 2,0 2,3
delictpreventie 6,5 5,6 6,7 6,1 6,6
gedragsbeïnvloeding 3,5 2,8 3,8 2,1 3,1
schuldhulp 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4
verslavingshulp 7,4 8,3 7,2 6,1 6,9
werk/wonen 1,8 3,2 1,3 1,1 1,2
uitvoeren intensieve aanpak 10,3 4,1 12,2 11,8 12,7
taak-/leerstraf 24,8 27,4 24,1 26,0 24,1
overig 0,4 0,6 0,3 0,4 0,3
onbekend/geen PVA 5,7 9,0 4,7 7,6 5,4

* Percentages tellen op tot meer dan 100%, omdat er meerdere doelstelling gegeven kunnen worden
 (maximaal drie).
Bron: CVS

Re-integratieprogramma’s
De reclassering heeft de mogelijkheid om specifieke trainingen aan te 
bieden aan delinquenten die als doel hebben adequaat sociaal functio-
neren te herstellen, terugval in crimineel gedrag te beperken en gedrag 
te veranderen; dit zijn de re-integratieprogramma’s. Met een dergelijke 
training worden de deelnemers inzicht en en/of vaardigheden aangereikt 
op één of meer van de volgende terreinen: wonen, arbeid/scholing, finan-
ciën, gedrag, relaties, schade- en/of conflictregeling. Tabel 12 geeft het 
overzicht over de re-integratieprogramma’s die de ZAVP’s uit 2003 en 2004 
hebben gevolgd, met het resultaat ervan.
Van de cohorten 2003 en 2004 blijkt ongeveer 35% minimaal één re-inte-
gratieprogramma gehad te hebben vanaf het jaar 2000 (niet in tabel 12 
opgenomen). Dit illustreert dat er voor het huidige plan van aanpak wel 
het een en ander aan cursussen al is gevolgd. Hiervan hebben de aanhou-
ders het vaakst een re-integratieprogramma gehad (37% versus zo’n 28% 
in de andere groepen).
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Bijna twee derde van de re-integratieprogramma’s van volwassen ZAVP’s 
uit 2003 en 2004 werd voltooid. Één op de zeven mislukte (16%). Oorzaken 
hiervoor zijn dat de cliënt niet reageerde op de uitnodiging van de beamb-
te, dat het contact met de cliënt onmogelijk was, dat er geen ‘face-to-face’ 
contact tot stand is gekomen, dat er onvoldoende inzet was tijdens de 
begeleiding of de training, of dat er te veel verzuim was van de cliënt (zie 
hiervoor tabel 7 bijlage 10).

Tabel 12 Re-integratieprogramma’s ZAVP’s

Cohort 
2003

Stil-
houders 

Aan-
houders 

Debu-
tanten

Cohort 
2004

Re-integratieprogramma’s in de periode 1-1-2000 tot 14-7-2006

N 1.923 352 1.571 516 1.963
Aantal programma’s 4.976 853 4.123 1.268 5.080

Soort re-integratieprogramma (%)
agressiebeheersing 0,8 0,4 0,9 1,2 0,9
dagtrainingsprogramma 6,2 7,0 6,0 7,0 6,1
hulp bij financiën 2,4 3,4 2,2 3,6 2,5
gedragsbeïnvloeding, w/o 
Goldstein-training 53,0 56,2 52,3 51,3 52,1

verslavingshulp 33,8 28,3 34,9 32,0 34,5
werk/wonen 3,6 4,7 3,4 4,7 3,6
overig 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3

Resultaat re-integratieprogramma’s in de periode 1-1-2000 tot 14-7-2006

Aantal programma’s 4.688 836 3.852 1.223 4.772

Soort beëindiging (%)
programma voltooid 64,8 66,9 64,3 66,0 64,6
ontslag uit PI/heengezonden 6,3 6,1 6,3 6,3 6,3
overplaatsing/overdracht 3,7 4,1 3,6 3,1 3,4
programma/training ongeschikt 3,0 2,9 3,1 2,5 3,0
programma mislukt 15,7 17,0 15,4 17,8 15,8
overig 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8

* Deze categorie houdt niet per se in dat een programma succesvol is.
Bron: CVS; bewerking WODC

Sommige programma’s werden voortijdig afgebroken, bijvoorbeeld omdat 
de cliënt al was ontslagen uit de penitentiaire inrichting (PI), was overge-
plaatst naar een andere PI, of omdat het programma ongeschikt was.
Programma’s voor stilhouders of debutanten in 2004 blijken iets vaker 
voltooid te worden, terwijl het percentage mislukte re-integratieprogram-
ma’s bij aanhouders juist wat hoger ligt. Dit geldt ook voor de gevallen 
waarin het programma als ongeschikt wordt bestempeld.
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Toezicht
Om een gedragsverandering die gericht is op het terugdringen van de 
recidive te realiseren, kan de reclassering toezicht uitvoeren. Onder dit 
toezicht wordt de vrijheid van de dader beperkt, omdat hij/zij zich aan de 
voorwaarden en aanwijzingen van de reclassering moet houden. In tabel 
13 worden de verschillende soorten toezicht die aan ZAVP’s zijn opgelegd 
getoond. Drie kwart van het toezicht is naar aanleiding van een voorwaar-
delijke veroordeling of als bijzondere voorwaarde bij een vonnis. Toezicht 
bij een SOV-maatregel was goed voor 3,4% van alle toezicht van ZAVP’s in 
2003. Opvallend is dat het percentage toezicht bij SOV-maatregelen onder 
stilhouders meer dan twee keer zo hoog is als onder aanhouders of de 
debutanten. Dit is wellicht een indicatie dat personen in de SOV niet aan 
delictpleging toekomen. Toezicht naar aanleiding van een ISD-maatregel 
komen weinig voor (ongeveer 2,5% van alle toezicht).

Werk- en leerstraffen
De reclassering zorgt onder meer voor de coördinatie van taakstraffen bij 
volwassen delinquenten; dit zijn ofwel werkstraffen ofwel leerstraffen. In 
tegenstelling tot de re-integratieprogramma’s worden de leerstraffen als 
transactie of veroordeling opgelegd. In tabel 14 is te zien hoe vaak en in 
welke verhouding werk- en leerstraffen voorkomen. Duidelijk is dat deze 
sanctie nauwelijks voorkomt bij de ZAVP’s, namelijk ongeveer bij 3% van de 
ZAVP’s bekend bij de reclassering. Dit is een indicatie dat dit soort sancties 
niet geschikt worden geacht voor deze dadergroep, of dat deze enkel in een 
vroeger stadium van hun criminele carrière zijn opgelegd.
Van dit kleine subgroepje komen leerstraffen in de afgelopen vijf jaar niet 
vaak voor bij de ZAVP’s, gemiddeld 1,3 keer, ongeacht de (sub)groep.
De meeste leerstraffen zijn gericht op agressiebeheersing of alcohol-
delinquentie. Opvallend is dat het aantal leerstraffen dat gericht is op 
agressiebeheersing bij aanhouders relatief laag is ten opzichte van stil-
houders en debutanten in 2004. Het aantal leerstraffen in het kader van 
alcohol delinquentie is bij aanhouders daarentegen relatief hoog. Ook 
dagtrainingsprogramma’s en SoVa-trainingen voor individuen en groepen 
– allemaal gericht op versterken van sociale competenties – komen relatief 
vaak voor. Bij de stilhouders valt juist op dat ze relatief vaker delictpreven-
tie- en arbeidsmotivatieleerstraffen gehad hebben. Dit zegt uiteraard niets 
over de effectiviteit van deze leerstraffen, aangezien leerstraffen selectief 
opgelegd worden; alleen personen van wie de rechter denkt dat zij er baat 
bij hebben komen er voor in aanmerking.
De reclassering blijkt nog betrekkelijk vaak werkstraffen uit te voeren bij 
de ZAVP’s. Ongeveer 60% van de ZAVP’s heeft minimaal één werkstraf in 
de observatieperiode van 5,5 jaar. Diegenen die een werkstraf hadden, 
hadden dit 2,6 keer. Opvallend is dat de stilhouders minder taakstraffen 
hadden dan de aanhouders en de debutanten.
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Tabel 13 Toezicht ZAVP’s

Cohort 2003 Stil houders Aan houders Debu tanten Cohort 2004

N 2.854 546 2.308 901 3.048
Aantal toezichten 5.031 848 4.183 1.548 5.490

Soorten toezicht (%)
voorwaardelijke veroordeling 47,6 37,4 49,7 53,9 51,6
bijzondere voorwaarde bij vonnis 25,7 36,1 23,6 21,1 22,2
voorwaardelijke schorsing 
preventieve hechtenis 17,1 13,2 17,9 17,4 17,9

SOV 3,4 7,0 2,7 2,8 2,7
plaatsing in een verslavingskliniek 0,8 0,7 0,8 1,2 0,9
penitentiair programma 
(met/zonder ET) 1,6 3,1 1,3 1,6 1,3

ISD (met/zonder ET) 2,7 0,9 3,1 0,6 2,5
TBS 0,4 1,3 0,2 0,5 0,3
overig 0,6 0,4 0,7 0,8 0,7

Bron: CVS; bewerking WODC

Tabel 14 Soorten leerstraffen ZAVP’s en werkstraffen ZAVP’s

Cohort 2003 Stil houders Aan houders Debu tanten Cohort 2004

N met leerstraffen 161 24 137 80 208
% met leerstraffen 2,9 1,9 3,3 4,4 3,7

Leerstraffen in de periode 1-1-2000 tot 14-7-2006
Aantal leerstraffen 207 31 176 106 276
Soort leerstraf (%)

leerstraf Agressiebeheersing 28,5 35,5 27,3 30,2 27,2
leerstraf Alcoholdelinquentie 26,6 32,3 25,6 12,3 18,1
leerstraf Arbeidsmotivatietraining 1,9 6,5 1,1 0,9 1,1
leerstraf Budgetteringscursus 6,8 0,0 8,0 12,3 9,4
leerstraf Dagtrainingsprogramma 11,6 6,5 12,5 13,2 13,0
leerstraf Delictpreventietraining 8,2 12,9 7,4 7,5 8,0
leerstraf Goldstein-training 1,0 0,0 1,1 1,9 2,9
leerstraf Individuele SoVa-training 8,2 6,5 8,5 8,5 8,3
leerstraf SoVa voor groepen 7,2 0,0 8,5 9,4 9,8

N met werkstraffen 3.250 709 2.541 1.149 3.444
% met werkstraffen 59,5 56,2 60,5 63,3 61,0

Werkstraffen in de periode 1-1-2000 tot 14-7-2006 
Aantal werkstraffen 8.447 1.695 6.752 2.937 9.014
Gemiddeld aantal werkstraffen 2,6 2,4 2,7 2,6 2,6

Bron: CVS
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4.2.2 Inverzekeringstelling, hechtenis en afdoening

Inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis
Wanneer een dader opgespoord en vervolgd wordt, kan hij/zij tijd door-
brengen in inverzekeringstelling (IVS, maximaal twee maal drie dagen) 
en/of voorlopige hechtenis (VH; eerst een periode van tien dagen, daarna 
nog dertig dagen mogelijk en twee mogelijke verlengingen van dertig 
dagen). Is er een ontwikkeling in het percentage dat deze twee vormen 
van preventieve hechtenis worden aangewend? In figuur 6 staat het aan-
deel IVS en VH afgebeeld in de tijd. Uit de figuur blijkt dat er bij strafzaken 
naar aanleiding van recidivedelicten van cohort 2003 sprake is van een 
relatief constant percentage van IVS en VH over de tijd. Opmerkelijk is dat 
er voor de cohort 2004 ten opzichte van cohort 2003 een lichte stijging is 
waar te nemen bij het percentage inverzekeringstelling. Er is ook een rela-
tief grote stijging van het percentage voorlopige hechtenis ten opzichte 
van cohort 2003. Dit kan komen door een strenger vorderingsbeleid van 
het OM, dan wel door het ernstiger worden van de delicten van de laatste 
cohort.
Er blijkt echter wel dat er nog steeds in ongeveer één derde van de straf-
zaken van de ZAVP voorlopige hechtenis wordt gevorderd; in iets minder 
dan de helft van de zaken verblijft de ZAVP in IVS. Dit betekent dat het 
nog steeds vaak voorkomt dat iemand na het plegen van het delict toch 
nog weer snel op straat staat tot aan zijn/haar veroordeling, waardoor het 
mogelijk wordt verder te gaan met plegen.

Figuur 6 Percentage inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis bij strafzaken van 
ZAVP’s uit 2003 en 2004
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Bron: OMDATA

Afdoeningen van nieuwe strafzaken
Welke afdoeningen hebben de ZAVP’s voor hun strafzaken naar aanlei-
ding van recidivedelicten gekregen?
Een blik op de afdoeningen van de strafzaken van ZAVP’s uit 2003 die in 
tabel 15 zijn weergegeven laat zien dat nog in de periode 2004-2005 steeds 
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in meerdere mate korte gevangenisstraffen worden opgelegd. De catego-
rie onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen kleiner of gelijk aan zes maanden 
bestaat voor 82% uit vonnissen t/m twee maanden (niet in tabel). Wel 
bestaat voor deze groep inmiddels ruim 6% van de vonnissen uit ISD. Er 
worden voor de recidivecontacten minder boetes, voorwaardelijke vrij-
heidsstraffen en beleidssepots opgelegd. Afdoeningen die ook nog vaak 
voorkomen zijn taakstraffen en boetes. Omdat hoe recenter de gegevens 
zijn hoe meer zaken nog in behandeling dus niet afgedaan zijn, kunnen 
er over de definitieve verdeling van afdoening nog geen harde uitspraken 
worden gedaan; er kan immers sprake zijn van een vertekening, omdat 
langer lopende zaken over het algemeen zwaardere afdoeningen kennen. 
Bovendien kunnen de vonnissen nog wijzigen omdat de verdachte in 
hoger beroep en in cassatie kan gaan tegen het vonnis. 18% van de straf-
zaken die zijn ingeschreven in 2005 is nog niet afgedaan en kan de verde-
ling van de afdoening nog beïnvloeden.

Tabel 15 Afdoeningen ZAVP’s 2003

Nameting 1 (2004) Nameting 2 (2005)

N 4.287 2.592
Aantal strafzaken 11.010 6.202
% strafzaken niet afgedaan 9,4 18,4

Soort hoofdafdoening* (%)
ISD 0,8 6,1
overige vrijheidsbep. maatregel 1,4 0,6
onvw. vrij > 6 mnd. 7,0 5,3
onvw. vrij B 6 mnd. 65,6 60,3
taakstraf** 8,7 9,4
voorw. vrij 3,1 3,7
boete** 6,1 6,8
beleidssepot 5,4 4,6
transactie 1,2 1,9
overig 0,6 1,3

* De zwaarste afdoening binnen één strafzaak is leidend.
** Taakstraffen en boetes opgelegd door de rechter.
Bron: OBJD

4.2.3 Detenties

Met het toevoegen van insluitingsgegevens aan de politiegegevens is het 
mogelijk geworden om het delictgedrag te relateren aan de hoeveelheid 
tijd die een ZAVP in een penitentiaire inrichting doorbracht.
Hoeveel en hoe lang worden veelplegers ingesloten? In deze paragraaf 
worden de detenties van de ZAVP’s uit 2003 en 2004 binnen de jaren 
2003 en 2004 bekeken, dat is vanaf 1 januari tot en met 31 december van 

WODC_256_4.indd   Sec6:61WODC_256_4.indd   Sec6:61 14-11-2007   10:12:4314-11-2007   10:12:43



62 Monitor Veelplegers

het betreffende jaar. Vervolgens wordt gekeken voor enkel cohort 2003 
hoeveel nieuwe detenties er gemiddeld zijn opgedaan.
Een detentie kan de uitvoering zijn van meerdere gevangenisstraffen die 
in één keer achter elkaar uitgezeten worden. Daarom zijn detenties geen 
goede indicatie van de zwaarte van de straf voor de veelplegers. Wel laat 
dit zien of er vonnissen gespaard worden om veelplegers langer binnen 
te houden.
Interessant is de vraag waarom stilhouders ‘gestopt’ zijn: is dit noodge-
dwongen omdat ze opgesloten hebben gezeten en dus per definitie geen 
misdrijven hebben kunnen plegen? Is dit omdat zij onopvallender zijn 
gaan opereren, of is dit omdat zij gestopt zijn met delictpleging? In tabel 
16 staat de gemiddelde duur die de verschillende zeer actieve veelple-
gersgroepen in justitiële inrichtingen hebben doorgebracht; tevens is 
vermeld in welke categorie van detentieduur ze vielen in 2003 en 2004. 
Het gaat hier om de opgetelde detentieduur binnen het betreffende jaar.
Drie op elke vier ZAVP’s uit cohort 2003 zitten kennelijk telkens weer 
opnieuw vast: ruwweg 77% in 2003 en 2004. Een ruime meerderheid van 
ZAVP’s uit 2004 heeft ook al in 2003 gezeten: zeven op elke tien zaten 
minimaal één keer vast in 2003 (29,2% had dus geen detentie in die 
periode). In 2004 is dit opgelopen naar ruim vier op de vijf (83,2%). Dit 
aandeel gedetineerde 2004-ZAVP’s binnen 2004 is substantieel hoger 
dan het aandeel gedetineerde 2003-ZAVP’s binnen 2003 (76,3%). Wellicht 
hangt dit samen met de intensivering van de aanpak van veelplegers die 
het veiligheidsbeleid voorstaat (zie ook het onderdeel over ISD in para-
graaf 4.2.4).
Uit de gevangenishistorie komt verder in het jaar 2004 naar voren dat de 
stilhouders relatief weinig hebben vastgezeten: 47% was zelfs helemaal 
niet gedetineerd in dat jaar (totale duur detentie binnen 2004). Zij hebben 
echter in 2003 wel meer tijd in de gevangenis doorgebracht. Dit zou 
kunnen betekenen dat zij na hun detentie – tijdelijk – gestopt zijn met 
het plegen van delicten, of hiermee doorgegaan zijn maar door onopval-
lender te opereren uit handen van de politie zijn gebleven. Een andere 
mogelijkheid is dat een relatief groot deel van deze groep in de intramu-
rale geestelijke gezondheids- of verslavingszorg verkeert.
Voor de debutanten geldt het omgekeerde. In 2003 verbleef 47% geen 
enkele dag in de gevangenis terwijl in 2004, 76% minimaal één verblijf 
had. Mogelijk hangt dit – zoals hierboven al genoemd – samen met de 
intensivering van de aanpak van veelplegers.
De aanhouders zitten in beide jaren relatief vaak vast: 77% in 2003 en 
85% in 2004. Zij laten zich klaarblijkelijk niet afschrikken door detentie.
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Tabel 16 Cumulatieve detentieduur ZAVP’s binnen 2003 en 2004

Cohort 2003 Stil houders Aan houders Debu tanten Cohort 2004

N 5.689 1.320 4.369 1.843 5.738
Gem. tot. duur in detentie binnen 2003* 144 142 144 143 144
Gem. tot. duur in detentie binnen 2004** 155 163 154 124 146

Tot. duur detentie binnen 2003 (%)      
Geen detentie in periode 23,7 27,7 22,5 46,8 29,2
Minimaal 1 maal gedetineerd in periode, 76,3 72,3 77,5 53,2 70,8
waarvan in totaal:

korter dan 1 maand 8,1 7,4 8,3 7,9 8,1
1 tot 3 maanden 17,9 17,7 18,0 14,5 17,2
3 tot 6 maanden 24,2 23,9 24,4 13,1 21,2
6 tot 9 maanden 170 13,8 17,9 8,5 15,3
9 maanden tot 1 jaar 7,9 7,9 7,9 5,3 7,1
heel 2003 vast 1,2 1,7 1,0 3,9 1,9

Tot. duur detentie binnen 2004 (%)      
Geen detentie in periode 22,3 46,6 15,0 24,3 16,8
Minimaal 1 maal gedetineerd in periode, 77,7 53,4 85,0 75,7 83,2
waarvan in totaal:

korter dan 1 maand 8,3 8,1 8,4 11,2 9,2
1 tot 3 maanden 17,5 14,0 18,5 21,8 19,6
3 tot 6 maanden 22,0 10,9 25,4 22,8 25,1
6 tot 9 maanden 16,4 5,8 19,6 13,1 18,0
9 maanden tot 1 jaar 9,9 3,6 11,7 6,0 10,2
heel 2004 vast 3,6 10,9 1,3 0,7 1,0

* Exclusief mensen die niet vastzaten in 2003.
** Exclusief mensen die niet vastzaten in 2004.
Noot: Zie voor de aantallen bijlage 8.
Bron: TULP/GW; bewerking WODC

Hoeveel nieuwe detenties hebben de veelplegers voor hun recidive-
delicten gekregen? In tabel 17 staat hoe vaak de ZAVP’s uit 2003 gemiddeld 
opnieuw zijn in- of uitgestroomd in een penitentiaire inrichting.

Tabel 17 Nieuw opgedane detenties ZAVP’s 2003 (n=5.891)

Nameting 1 (2004) Nameting 2 (2005)*

Gem. aantal detenties (datum instroom) 1,70 1,68
Gem. aantal detenties (datum uitstroom) 1,73 1,68
Gem. duur afgesloten detenties (dagen) 172 180

* Tot 14-8-2005.
Bron: TULP/GW; bewerking WODC
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Uit de tabel blijkt dat de ZAVP’s gemiddeld 1,7 keer in- en 1,7 keer uitstro-
men na het peiljaar (in 2004). In het tweede jaar na het peiljaar (2005) 
stromen de ZAVP’s gemiddeld ook bijna 1,7 keer in en uit, maar de gemid-
delde duur van een detentie neemt iets toe met het verstrijken der tijd.

4.2.4 De ISD-maatregel

ISD-maatregel
Sinds 1 oktober 2004 heeft de rechter de mogelijkheid om hardnekkige 
recidivisten een ISD-maatregel op te leggen. De maatregel kan in de vol-
gende gevallen worden opgelegd:
– het gaat om een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan;
– de verdachte is in de vijf jaar voorafgaand aan het door hem begane feit 

ten minste driemaal wegens een misdrijf onherroepelijk tot een vrij-
heidsbenemende straf of maatregel, een vrijheidsbeperkende maatregel 
of een taakstraf veroordeeld, en het feit is begaan na tenuitvoerlegging 
van deze straffen of maatregelen;

– er moet ernstig rekening mee gehouden worden dat verdachte opnieuw 
een misdrijf zal begaan en de veiligheid van personen of goederen eist 
het opleggen van de maatregel.

De veelpleger wordt dan voor maximaal twee jaar geplaatst in een ‘inrich-
ting voor stelselmatige daders’ (ISD). In het jaar 2005 kwamen er 544 ISD-
plaatsen beschikbaar, waarvan er 474 intramuraal zijn. De helft van de 
capaciteit (272 plaatsen) was bestemd voor de G4, de vier grootste steden 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De andere plaatsen zijn 
naar rato van de in het HKS gevonden aantallen zeer actieve veelplegers in 
2005 over de arrondissementen verdeeld. Vanaf 2006 zijn er in totaal 844 
plaatsen beschikbaar; deze 300 extra plaatsen zijn ook arrondissementeel 
toebedeeld. In 2007 zal de ISD-capaciteit 1.000 plaatsen omvatten.
In hoeverre wordt de ISD-capaciteit benut? Uit figuur 7 valt af te leiden 
dat de capaciteit van de inrichtingen voor stelselmatige daders twee jaar 
na de invoering van de maatregel niet volledig is benut. In september 
2006, 25 maanden na de invoering, zijn er 499 ISD-plaatsen gevuld. Dit 
betekent dat 60% van de dan geldende capaciteit benut is. Let wel, het gaat 
in figuur 7 om alle specifieke ISD-plaatsen in inrichtingen; dit hoeven 
niet enkel ZAVP’s uit 2003 en 2004 te zijn. Naast deze officieel geplaatste 
ISD’ers blijken er op dat moment nog 138 gevallen te zijn met de status 
‘ISD-potentieel+’. In ‘ISD-potentieel+’-zaken is duidelijk dat het Open-
baar Ministerie een plaatsing in een ISD zal eisen. Maar ook als die eis in 
veel gevallen door de rechter wordt gehonoreerd, is duidelijk dat er – kort 
na de invoering van de maatregel – sprake is van onderbenutting van 
de beschikbare capaciteit. Overigens blijkt dat bijna alle geëffectueerde 
maatregelen werden opgelegd aan zeer actieve veelplegers die ook in 2004 
actief waren zoals verderop zal blijken.
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Figuur 7 Benutting ISD-capaciteit; januari 2005 t/m september 2006
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Tabel 18 Stand van de uitgevoerde ISD-maatregelen en potentiële ISD-kandidaten van 
de ZAVP’s in 2003 en 2004 op 14-6-2006

Cohort 2003 Stil houders Aan houders Debu tanten Cohort 2004

N 5.899 1.405 4.494 1.976 6.068

Aantal ISD-geëxecuteerd in penitentiaire 
inrichting*(14-6-2006) 362 9 353 56 402

% ISD geëxecuteerd binnen de groep 6,1 0,6 7,9 2,8 6,6

Aantal ISD-kandidaten in penitentiaire 
inrichting (14-6-2006) 249 17 232 78 307

waarvan:
aantal ISD-potentieel 169 15 154 60 214
aantal ISD-potentieel+ 80 2 78 18 93

% ISD-potentieel of potentieel+ binnen 
de groep 4,2 1,2 5,2 3,9 5,1

*  Aantal ISD is in dit geval gelijk aan aantal personen ISD, omdat de situatie op een peilmoment (15 augustus 2005) gegeven 
wordt.

Bron: TULP/GW
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In welke mate zijn de ISD-cellen inmiddels bezet door de verschillende 
veelplegersgroepen? Het antwoord op deze vraag staat in tabel 18.14 Deze 
tabel laat de stand van de vulling van de ISD-plaatsen zien op één peilmo-
ment, namelijk 14 juni 2006.

De personen die in de tabel worden aangeduid met de categorie ‘ISD-
potentieel’, zijn personen bij wie het OM zich heeft voorgenomen om 
ISD te vorderen, terwijl ze nog in voorarrest zitten. Als er nog resterende 
vonnissen moeten worden uitgezeten die langer duren dan vier maanden, 
gaat iemand het reguliere circuit in, dat wil zeggen dat deze persoon zijn 
gebruikelijke detentie uitzit met bijkomende straffen.
De personen die zich bevinden in de categorie ‘ISD-potentieel+’ zijn 
personen van wie er minder dan vier maanden aan vonnis openstaat en 
bij wie het OM ISD gaat vorderen. Zij zitten nog in de pijplijn om voor ISD 
gevonnist te worden door de meervoudige strafkamer. Uiteraard hoeft 
de rechter in veel gevallen toch geen ISD op te leggen, maar deze aantal-
len geven wel een indicatie vooraf van hoeveel plaatsen er alsnog gevuld 
kunnen worden.15

De SOV-maatregel is in 2004 overgegaan in de ISD-maatregel. Er is op dit 
moment nog niets te zeggen over personen die uitgestroomd zijn uit de ISD.

Uit tabel 18 blijkt dat in juni 2006, 402 ZAVP’s uit 2004 zich werkelijk in de 
ISD bevinden. Ook zijn er 307 ‘kandidaat-ISD’ers’ onder deze categorie te 
vinden. De meeste ISD-maatregelen worden uitgezeten door aanhouders; 
procentueel worden door hen ook de meeste ISD-maatregelen uitgezeten, 
namelijk 5,2% van de groep tegen respectievelijk 1,2 en 3,9% in de stil-
houders- en debutantentgroep. Dit is geen vreemd resultaat omdat deze 
mensen ook de meest omvangrijke criminele voorgeschiedenis hadden. 
Blijkbaar krijgen de ernstiger personen ‘voorrang’; het aantal ISD-plaatsen 
is immers ook beperkt. ISD-plaatsingen blijken onder ‘stilhouders’ nauwe-
lijks voor te komen.

4.2.5 Beslag op de inrichtingscapaciteit

Het is evident dat veelplegers door hun criminele gedrag regelmatig 
terechtkomen in een huis van bewaring of een gevangenis. Welk beslag 
leggen de volwassen veelplegers uit 2003 op de totale detentiecapaciteit 
van 2004? Figuur 8 geeft hiervan een beeld.16 De ZAVP’s uit 2003 maken 
samen 3% uit van de totale populatie van volwassen verdachten van dat 

14 Een uitgebreidere versie van deze tabel is te vinden in Bijlage VIII.
15 Het merendeel van de ISD-maatregelen is onvoorwaardelijk en de duur van de onvoorwaardelijke 

maatregel is in 99% van de gevallen twee jaar. De informatie met betrekking tot het eisen van ISD door 
het OM in OMDATA bleek niet betrouwbaar te zijn, aangezien het aantal opleggingen het aantal eisen 
overstijgt.

16 De overige volwassen daders in 2004 bevatten ook personen die pas JVP’s in 2004 zijn en die geen 
verblijf hadden in 2003: dit zijn 1.179 mensen met 144.412 dagen.
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jaar. In 2004 verbleven in totaal 61.446 verschillende personen in een 
Nederlandse penitentiaire inrichting voor volwassenen, in verhouding 
was 7,2% daarvan een ZAVP. Dit is een oververtegenwoordiging van meer 
dan twee keer ten opzichte van de verdachtenpopulatie. Uit de admini-
stratie van DJI blijkt verder dat er in 2004 in totaal 5.384.078 detentieda-
gen in een penitentiaire inrichting beschikbaar waren. Ruim 12% daarvan 
kwam voor rekening van de ZAVP’s. De oververtegenwoordiging van deze 
groep in de gevangeniscapaciteit (voorlopige hechtenis en gevangenis-
straf) is dus nog groter dan in het aantal opnames.

Figuur 8 Aandeel ZAVP’s 2003 in de bezetting van penitentiaire 
inrichtingen uit 2004
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4.2.6 Nieuwe politie- en justitiecontacten

In deze paragraaf worden de cijfers over de recidive in termen van straf-
zaken en politiecontacten beschreven. Daarna volgt een beschrijving 
van nieuwe verblijven in inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis. 
Vervolgens worden de afdoeningen van strafzaken nader bekeken.

Omvang van de recidive in termen van strafzaken
Onder de omvang van recidive wordt het aantal nieuwe strafzaken dat een 
persoon opdoet in het nieuwe jaar verstaan. Omdat de cohorten niet even 
groot zijn, wordt de omvang uitgedrukt als het totale aantal zaken per 100 
veelplegers.
In de eerste periode na het peiljaar ligt het aantal nieuwe strafzaken onder 
de ZAVP’s uit 2004 een stuk lager dan voor de zeer actieve veelplegers uit 
2003, zoals blijkt uit figuur 9; dit kan maar in beperkte mate het gevolg 
zijn van registratieachterstanden, namelijk ongeveer 5% verschil als we 
afgaan op berekeningen op cijfers van een jaar eerder. De verwachting is 
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dan ook dat de cijfers van het laatste jaar van de cohort iets zullen toene-
men maar dat dit verschil blijft bestaan. Er kan worden vastgesteld dat de 
geregistreerde recidive voor deze groepen in relatieve zin is afgenomen. 
Bovendien is de geregistreerde recidive die voor rekening van deze groep 
komt afgenomen, van 13.360 (cohort 2003 1 jaar na peiljaar)) naar 10.233 
zaken (cohort 2004, 1 jaar na peiljaar).

Figuur 9 Recidiveomvang ZAVP’s 2003 2004 na peiljaar
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Bron: OBJD/recidivemonitor

Politiecontacten en delicten
Naast recidive in termen van strafzaken kan de recidive ook uitgedrukt 
worden in termen van politiecontacten. Hoeveel hernieuwde politiecon-
tacten hebben ZAVP’s in de periode vanaf 2004 opgedaan? Tabel 19 somt 
de recidive op van de ZAVP’s in termen van politiecontacten. Zo is te zien 
dat in ieder geval 76,2% van de ZAVP’s uit 2003 al minimaal één nieuw pv 
heeft opgedaan in het jaar na het peiljaar. Verder blijkt dat het gemiddelde 
aantal pv’s in 2004 voor de recidivisten 3,3 is. Het gemiddelde aantal pv’s 
voor de hele groep (inclusief niet-recidivisten) staat op 2,5 in 2004. Het 
gemiddelde aantal pv’s per jaar, als er geen dag gevangenisstraf zou zijn 
geweest (pv’s per vrij jaar), ligt op 3,7; dit is het aantal pv’s dat iemand had 
opgelopen als iemand geen enkele dag had vastgezeten in een justitiële 
inrichting. Dit betekent, onder aanname dat de pleegfrequentie constant 
is, dat er sprake is van een aanzienlijk incapacitatie-effect, namelijk 47%. 
Omdat een klein aantal veelplegers het gehele jaar vast heeft gezeten, heb-
ben zij niet kunnen laten zien hoe snel zij zouden hebben gepleegd indien 
ze niet gedetineerd waren. Als zij een andere pleegfrequentie hebben dan 
de groep die wel is meegeteld, kan de schatting vertekend zijn. Als deze 
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groep, 334 personen groot, wordt weggelaten uit de berekening zou het 
gemiddelde aantal pv’s per jaar nog steeds liggen op 3,7.
Pas bij een volgend meetjaar kan er worden beoordeeld of de pleegfre-
quentie minder is geworden en of dit onder meer aan detentie heeft gele-
gen. Aan de verdeling van de delictcategorieën van de gepleegde delicten 
is te zien dat naarmate de tijd vordert, het steeds minder gaat om vermo-
gensdelicten (vergelijk met de eerste kolom van tabel 19); relatief nemen 
de delicten ‘geweld overig’ en ‘vernieling/openbare orde’ toe.

Tabel 19 Recidive in termen van politiecontacten ZAVP’s 2003

2004

HKS N (1-1-2004 tot 31-1-2005) 4.494
% Cumulatieve recidive* 76,2

Gem. aantal pv’s (enkel recidivisten) 3,3
Gem. aantal pv’s 2,5
Gem. aantal pv’s per vrij jaar** 3,7

Delictsoort (%)
verkrachtingen of aanrandingen 0,3
overig seksueel 0,2
diefstal geweld/afpersing 4,0
geweld overig 10,8
vermogen 61,1
vernieling openbare orde 13,1
verkeer 3,5
Opiumwet 3,5
overig 3,7

*  Dit is het percentage dat sinds 2003 in de periode daarna een pv heeft opgedaan. In 2005 blijken 
5.083 personen inmiddels opnieuw in HKS zijn geregistreerd.

**  Dit is het gemiddelde gecorrigeerd voor het gedetineerd zijn; het gaat dus om het theoretische 
aantal pv’s per jaar dat de groep ZAVP’s had opgedaan als ze geen van allen gedetineerd waren 
geweest. Dit gemiddelde wordt berekend door het aantal pv’s te vermenigvuldigen met een factor 
365/x, waarbij x het aantal dagen niet in detentie is. Aanname hierbij is dat de kans op criminaliteit 
gelijk over de tijd verspreid is en dat de kans dat men in detentie is willekeurig verdeeld is over de 
criminele activiteiten.

Bron: HKS; TULP/GW; bewerking WODC
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Welke kenmerken hebben jeugdige veelplegers? Welke veranderingen 
doen zich voor in de opbouw van deze veelplegersgroep over de tijd? 
Hoeveel delicten, processen-verbaal, strafzaken en detenties hebben JVP’s 
in hun carrière opgelopen? In dit hoofdstuk worden de achtergrondken-
merken van de JVP’s uit de cohorten 2003 en 2004 beschreven. Hiermee 
wordt getracht inzichtelijk te maken of er verschillen over de peiljaren zijn 
en of deze veranderingen toe te schrijven zijn aan veranderingen in de 
bevolkingsopbouw van strafrechtelijk minderjarige Nederlanders. Tevens 
wordt hun criminele voorgeschiedenis uit de justitie-informatiesystemen 
beschreven. Vervolgens wordt er voor de JVP’s beschreven wat de reacties 
van politie en justitie zijn op hun delictgedrag, nadat ze het kenmerk jeug-
dige veelplegers hebben verworven.

5.1 Achtergronden van de groep

In deze paragraaf worden de achtergronden van de jeugdige veelplegers 
uit 2003 en 2004 vergeleken met die van de strafrechtelijk minderjarige 
bevolking (12 t/m 17 jaar). Daarnaast wordt er een vergelijking gemaakt 
tussen de groepen stilhouders, debutanten en aanhouders (zie voor de 
definities van deze groepen paragraaf 2.2).

5.1.1 Demografische en sociaal-economische achtergrondkenmerken

Welke kenmerken hebben jeugdige veelplegers? Welke veranderingen 
doen zich voor in de opbouw van de veelplegersgroep over de tijd?
In deze subparagraaf wordt de opbouw van de demografische achtergron-
den van de jeugdige veelplegers vergeleken met die van alle strafrechtelijk 
minderjarige Nederlanders. Achtereenvolgens worden sekse, leeftijd, 
lengte van de criminele carrière en etniciteit behandeld. Daarna wordt 
ingegaan op de sociaal-economische kenmerken van de JVP, namelijk 
stedelijkheid van woongemeente waarin de veelplegers wonen, inkomen 
van het ouderlijk huishouden, woonsituatie en de arbeidssituatie van de 
ouder(s).

Sekse, leeftijd en carrièrelengte
Zijn er verschillen tussen de jeugdige veelplegers van cohort 2003 en 2004, 
en zijn deze te relateren aan verschuivingen in de bevolkingsopbouw? Uit 
tabel 20 blijkt dat het aandeel meisjes constant is gebleven tussen cohort 
2003 en cohort 2004. In de drie onderscheiden subgroepen kan worden 
vastgesteld dat er relatief veel meisjes in de stilhoudersgroep zitten en 
relatief weinig in de debutantengroep. Dit terwijl het aandeel meisjes in 
de bevolking constant blijft. Weinig verwonderlijk is dat de leeftijd van 
de aanhouders hoger is dan die van de andere groepen. De gemiddelde 

5 Achtergronden en aanpak 
van jeugdige veelplegers
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leeftijd blijft constant over de twee cohorten, namelijk 16,6 jaar. Hetzelfde 
geldt voor de 12- t/m 17-jarige bevolking (14,5 jaar).

Tabel 20 Achtergronden strafrechtelijk minderjarige bevolking en de jeugdige 
veelplegers; 2003-2004

Cohort 
2003

Stil-
houders

2003

Aan-
houders

2003

Aan-
houders

2004

Debu-
tanten
2004

Cohort 
2004

Bevolking 
2004*

N 1.069 369 700 700 828 1.213 1.199.916

% man 93,8 93,2 94,1 94,1 96,0 93,8 51,2
% vrouw 6,2 6,8 5,9 5,9 4,0 6,2 48,8

Gem. leeftijd einde peiljaar 16,6 16,6 16,5 17,5 16,4 16,6 14,5
Gem. leeftijd eerste antecedent 13,2 13,2 13,2 13,2 13,4 13,2
Aantal jaar sinds eerste veroordeling 2,8 2,9 2,8 3,8 2,6 2,8

* alle 12-17 jarigen van het betreffende jaar. 
Bron: Statline/CBS

De startleeftijd, oftewel de leeftijd bij het eerste antecedent, varieert 
weinig tussen alle groepen en is gemiddeld ruim 13 jaar. Ook wanneer er 
gekeken wordt naar het aantal jaren sinds het eerste justitiecontact, is er 
nauwelijks onderscheid.

Etniciteit
In de groepen jeugdige veelplegers uit 2003 en 2004 bevinden zich res-
pectievelijk 34,9 en 35,5% autochtonen, zoals is te zien in tabel 21 (voor 
een meer gedetailleerde indeling naar herkomstland, zie bijlage 10). 
De minderjarige jeugdige bevolking bevat 78% autochtonen, terwijl de 
verdachtenpopulatie ongeveer 58% autochtonen bevat (Lammers e.a., 
2005). Hieruit blijkt dat hoe meer frequent een groep verdachten delicten 
pleegt, des te groter het aandeel allochtonen is. De allochtonen die JVP 
zijn, bestaan voor het grootste gedeelte uit tweede generatie allochtonen. 
Jeugdigen van Marokkaanse afkomst zijn zowel in de eerste (5,1% en 5,3% 
voor cohort 2003 en 2004) als de tweede generatie verreweg in de meer-
derheid (21,7% en 21,4% voor cohort 2003 en 2004). Verder blijkt dat de 
groep debutanten iets meer autochtonen bevat dan stilhouders en de aan-
houders (37,4% versus 36,6% en 34,0% bij respectievelijk de stilhouders en 
de aanhouders). Bij de aanhouders betreft het in meerdere mate tweede 
generatie Marokkanen, Antillianen/Arubanen en personen uit voormalig 
Joegoslavië.
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Tabel 21 Herkomstgroepen strafrechtelijk minderjarige bevolking en jeugdige 
veelplegers; 2003-2004

Cohort 
2003

Stil-
houders

Aan-
houders

Debu-
tanten

Cohort 
2004

Bevolking 
2004

N 1.069 369 700 828 1.213 1.199.916
Etniciteit (%)
Autochtonen 34,9 36,6 34,0 37,4 35,5 78,0
Eerste generatie allochtonen: 19,5 20,9 18,7 21,4 20,1 6,2

Marokko 5,1 5,1 5,0 5,4 5,3 0,5
Ned. Antillen/Aruba 4,3 4,9 4,0 3,3 3,4 0,5
Suriname 2,1 2,7 1,7 1,6 1,5 0,5
Somalië 1,1 1,4 1,0 1,1 1,1 0,2
Turkije 1,0 0,5 1,3 1,6 1,5 0,5
voormalig Joegoslavië 0,9 1,4 0,7 1,2 1,0 0,4
overig westers 1,1 1,6 0,9 2,1 1,6 1,9
overig niet-westers 3,8 3,3 4,1 5,2 4,8 1,9

Tweede generatie allochtonen: 43,8 40,9 45,3 40,3 43,1 15,8
Marokko 21,7 18,2 23,6 19,0 21,4 2,6
Ned. Antillen/Aruba 1,6 0,8 2,0 2,4 2,3 0,7
Suriname 7,2 8,7 6,4 6,4 6,0 2,4
Somalië 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Turkije 3,8 3,3 4,1 4,3 4,5 3,0
voormalig Joegoslavië 1,7 0,8 2,1 0,6 1,2 0,2
overig westers 4,6 5,7 4,0 4,3 4,3 4,7
overig niet-westers 3,1 3,5 2,9 3,3 3,4 2,2
onbekend/woonachtig in het buitenland 1,9 1,6 2,0 0,8 1,2 0,0

Bron: HKS, statline/CBS; bewerking WODC

Figuur 10 laat de mate van oververtegenwoordiging zien van verschillende 
herkomstgroepen onder de JVP’s uit 2004. Als de factor van oververtegen-
woordiging gelijk is aan één, dan is de verhouding van de herkomstgroep 
t.o.v. de totale groep JVP’s uit 2003 dezelfde als in de Nederlandse jeugdige 
bevolking. Er is dan geen sprake van over- of ondervertegenwoordiging. 
Als de factor groter dan één is, dan is er sprake van oververtegenwoor-
diging. Als de factor kleiner dan één is, dan kan gesproken worden van 
ondervertegenwoordiging. Uit de figuur blijkt dat eerste en tweede gene-
ratie jongeren uit Marokko – een relatief kleine herkomstgroep in de jeug-
dige bevolking – wel in grote mate zijn oververtegenwoordigd, namelijk 
negen tot tien keer. Jeugdigen van Antilliaanse of Arubaanse afkomst, een 
nog kleinere herkomstgroep in de bevolking, zijn eveneens in grote mate 
oververtegenwoordigd.
Na personen van Marokkaanse afkomst zijn de tweede generatie jeug-
digen uit voormalig Joegoslavië het meeste oververtegenwoordigd; in 
de groep JVP’s komen zij bijna acht keer vaker voor dan op grond van de 
herkomstverdeling van de jeugdige bevolking mag worden verwacht. In de 
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eerste generatie zijn de Joegoslaven maar ruim twee maal oververtegen-
woordigd. De laatstgenoemden zijn echter maar zeer klein groepjes.

Figuur 10 Etnische achtergrond jeugdige veelplegers 2004 ten  opzichte van de bevolking
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Noot: Onbekende/missende etniciteit en ‘woonachtig in het buitenland’ is niet meegeteld.
Bron: HKS;Statline/CBS; bewerking WODC

Sociaal-economische achtergronden
In hoeverre onderscheiden de jeugdige veelplegersgroepen zich op 
so ciaal-economische achtergronden ten opzichte van elkaar en de jeug-
dige bevolking? In tabel 22 staan achtereenvolgens de stedelijkheid van 
de woongemeente, het gemiddelde fiscale maandloon van het ouderlijk 
huishouden, de woonsituatie, of er sprake was van een gebroken gezins-
situatie, en of de ouder(s) van de jeugdige veelplegers werk hadden. Een 
blik op de stedelijkheid laat zien dat de stilhouders in verhouding in min-
der verstedelijkte gemeenten wonen dan de aanhouders en de debutanten.
Wat betreft de woonsituatie is te zien dat de stilhouders ongeveer twee-
maal zo vaak uitwonend zijn dan aanhouders of debutanten. Dit percen-
tage is hoog in vergelijking met de gehele jeugdige bevolking. Overigens 
laat cohort 2004 zien dat de JVP-groep vaker thuiswonend is dan in 2003.
Uit tabel 22 blijkt verder dat stilhouders in verhouding minder vaak 
komen uit een gebroken gezin. Het is duidelijk dat JVP’s in het algemeen 
veel vaker uit een gebroken gezin komen dan de gemiddelde jeugdige. 
Vreemd genoeg komen de aanhouders relatief het minste vaak uit een 
gebroken gezin.
Het gezamenlijke inkomen van het gezin waar JVP’s deel van zijn, laat 
weinig verschillen zien. Wel is duidelijk dat JVP’s uit gezinnen komen 
waarin de helft van het gemiddelde gezinsinkomen wordt verdiend/
ontvangen. Het blijkt dat ongeveer 44% van de JVP’s ouders heeft die 
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beiden niet werken, ruim vier keer vaker dan de jeugdige bevolking in 
het algemeen. In de jeugdige bevolking bedraagt dit percentage 9%. 
Het percentage JVP’s met niet-werkende ouders is het hoogste bij de 
aanhouders. Wat betreft uitkering is te zien dat ouders van JVP veel vaker 
een uitkering ontvangen dan de ouders van de jeugdige bevolking. Het 
percentage uitkeringen is hoger bij de JVP’s van 2004 dan bij die van 2003. 
Onder stilhouders zijn de minste uitkeringen te vinden. 

Tabel 22 Sociaal-economische kenmerken JVP-groepen uit 2003 en 2004 en de 
jeugdige bevolking 2004

Cohort 
2003

Stil-
houders

Aan-
houders

Debu-
tanten

Cohort 
2004

Bevolking 
2004

N 1.044 362 682 820 1.196 1.198.829

Stedelijkheid woongemeente* (%)
zeer sterk stedelijk 29,7 21,7 34,0 34,7 33,8 14,8
sterk stedelijk 29,6 30,1 29,3 30,7 30,3 26,5
matig stedelijk 20,4 23,3 18,9 19,3 19,2 21,6
weinig stedelijk 13,1 16,5 11,3 10,7 11,7 22,9
niet-stedelijk 2,4 3,8 1,7 3,1 2,7 14,2
onbekend 4,8 4,6 4,9 1,4 2,3 0,0

Fiscaal maandloon ouderlijk huishouden (%)**
minder dan € 1.100 8,8 10,6 7,9 8,8 8,5 5,1
€ 1.100 tot € 1.300 18,1 20,3 17,0 20,0 19,0 4,1
€ 1.300 tot € 1.500 21,0 17,9 22,6 19,2 20,8 5,0
€ 1.500 tot € 2.000 10,9 9,8 11,4 11,4 11,7 6,1
€ 2.000 tot € 3.000 15,4 13,8 16,3 15,9 15,6 17,1
€ 3.000 tot € 4.000 9,1 8,9 9,1 9,1 8,9 21,2
€ 4.000 of meer 8,6 10,6 7,6 9,9 9,3 39,3
Onbekend 8,1 8,1 8,1 5,7 6,2 2,0

Gemiddeld fiscaal maandloon ouderlijk 
huishouden** € 2.069 € 2.094 € 2.055 € 2.161 € 2.125 € 3.901 

Thuis-/uitwonend (26-9-2003)*** (%)
uitwonend 15,2 20,1 12,7 10,6 11,0 1,2
thuiswonend 78,8 74,0 81,3 85,9 84,8 98,1
onbekend 6,0 6,0 6,0 3,5 4,2 0,7

Gebroken gezin (26-9-2003)*** (%)
nee 41,1 37,7 42,9 40,0 41,1 76,9
ja 52,3 55,8 50,4 56,2 54,4 22,2
onbekend 6,6 6,5 6,7 3,9 4,5 0,9
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Tabel 22 Sociaal-economische kenmerken JVP-groepen uit 2003 en 2004 en de 
jeugdige bevolking 2004

Cohort 
2003

Stil-
houders

Aan-
houders

Debu-
tanten

Cohort 
2004

Bevolking 
2004

Werk ouders (26-9-2003)*** (%)
geen van beide ouders heeft werk 44,7 40,7 46,9 42,1 44,1 9,0
ten minste één van de ouders heeft werk 48,6 52,8 46,4 54,0 51,4 90,1
beide ouders onbekend 6,6 6,5 6,7 3,9 4,5 0,9

Uitkering ouders
geen van beide ouders ontvangt een 
uitkering 33,2 33,6 33,0 39,1 36,5 77,7
ten minste één van de ouders ontvangt 
een uitkering 60,1 59,9 60,3 57,0 58,9 21,5

onbekend 6,6 6,5 6,7 3,9 4,5 0,9

*  Zeer sterk stedelijk ≥ 2.500 omgevingsadressen per km2; sterk stedelijk 1.500 tot 2.500 omgevingsadressen per km2; matig 
stedelijk 1.000 tot 1.500 omgevingsadressen per km2; weinig stedelijk 500 tot 1.000 omgevingsadressen per km2; niet stedelijk 
<500 omgevingsadressen per km2

**  Met de kern van het ouderlijk huishouden worden de partners, resp. ouder(s) in het ouderlijk huishouden bedoeld; totaal fi scaal 
loon in september 2003 voor inkomensbronnen aanwezig op 26-9-2003 (meegeteld worden hoofdbaan, uitkeringen, pensioe-
nen en studiefi nanciering); inkomen kan ook negatief zijn.

***  Deze variabelen hebben betrekking op 2003, maar zijn afkomstig uit 2004, derhalve zijn de waarden van deze variabele alleen 
bekend voor personen in 2004 die ook in 2003 zijn geregistreerd.

Bron: SSB; bewerking WODC

5.1.2 Criminele voorgeschiedenis

Hoeveel delicten, processen-verbaal, strafzaken en detenties hebben JVP’s 
in hun carrière opgedaan? Wat voor afdoeningen hebben JVP’s in hun car-
rière voor hun strafzaken gekregen? Hoeveel en hoe lang worden jeugdige 
veelplegers ingesloten? In deze paragraaf wordt ingegaan op de eerdere 
politie- en justitiecontacten van JVP’s en hun verblijfsgeschiedenis in JJI’s.

Politie- en justitiecontacten
In hoeverre kwamen de geïdentificeerde jeugdige veelplegers al eerder in 
contact met politie en justitie, en welke delicten werden daarbij geregistreerd?
In tabel 23 staat de criminele voorgeschiedenis van de jeugdige veelplegers. 
Uit de tabel blijkt dat de cohorten 2003 en 2004 over het algemeen weinig 
van elkaar verschillen. Voor de JVP’s uit 2004 werd gemiddeld ruim één feit 
minder geregistreerd bij de politie, en werden relatief meer ‘geweld overig’- 
en minder vermogensdelicten geregistreerd. Er lijkt een lichte verschuiving 
richting geweldsdelicten zonder vermogensmotief te zijn.
Wanneer de drie subgroepen met elkaar worden vergeleken, is te zien dat 
een gemiddelde jeugdige aanhouder net als zijn zeer actieve volwassen 
evenknie, meer pv’s (10) en feiten (18,2) op zijn naam heeft staan. Dit geldt 
uiteraard ook voor het aantal strafzaken (7,8). Wat delicttype betreft is te 

Tabel 22 (Vervolg)
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zien dat de jeugdige stilhouders in verhouding iets meer geweldsdelicten 
plegen. Wellicht vertaalt dit zich in een hogere straf voor dit type dader 
waardoor deze vaker voor langere tijd vast komt te zitten.
De delicttypering van de strafzaken laat zich niet gemakkelijk vergelijken 
met de typering op politieniveau. Wel komt duidelijk naar voren dat welke 
indeling er ook gehanteerd wordt, de vermogens- en agressiedelicten het 
meest prominent aanwezig zijn.

Tabel 23 Criminele voorgeschiedenis jeugdige veelplegers bij politie en justitie

Cohort 
2003

Stil-
houders 

2003

Aan-
houders 

2003

Aan-
houders 

2004

Debu-
tanten
2004

Cohort  
2004

N 1.069 369 700 700 828 1.213

Politiecontacten en delicten
gem. aantal pv’s 8,1 7,7 8,3 9,8 7,0 7,9
gem. aantal feiten 15,0 14,8 15,1 18,0 12,0 13,9
% verkrachtingen of aanrandingen 0,6 0,7 0,6 0,7 1,1 1,0
% overig seksueel 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3
% diefstal geweld/afpersing 8,4 8,5 8,3 8,0 7,2 7,6
% geweld overig 12,0 13,2 11,5 12,2 14,8 13,7
% vermogen 53,0 53,1 53,0 54,4 50,1 51,9
% vernieling openbare orde 21,2 19,8 22,0 19,2 21,1 20,2
% verkeer 1,2 1,4 1,1 1,2 1,2 1,2
% opiumwet 0,5 0,6 0,5 0,9 0,8 0,8
% overig 2,7 2,5 2,8 3,1 3,3 3,2

Strafzaken* en afdoeningen
gem. aantal strafzaken 6,0 5,7 6,1 7,7 5,3 6,0
gem. aantal vrijheidsstraffen 0,8 0,7 0,8 1,2 0,6 0,8
gem. aantal boetes 0,5 0,5 0,5 0,8 0,4 0,5
gem. aantal voorw. vrijheidsstraffen 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0
gem. aantal beleidssepots 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
gem. aantal taakstraffen 1,2 1,1 1,2 1,6 1,3 1,4
gem. aantal om-transacties 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4
gem. aantal maatregelen 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
gem. aantal strafzaken vermogen 
zonder geweld 3,2 3,1 3,3 4,0 2,5 3,1

gem. aantal strafzaken vermogen geweld 0,6 0,7 0,6 0,7 0,4 0,6
gem. aantal strafzaken agressiecomponent 2,4 2,5 2,3 2,9 2,1 2,5
gem. aantal strafzaken zedencomponent 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
gem. aantal strafzaken opiumcomponent 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
gem. aantal strafzaken overige component 0,7 0,6 0,7 0,9 0,6 0,7
gem. aantal strafzaken 
verkeersdelictcomponent 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1

gem. aantal strafzaken onbekend delicttype 0,2 0,0 0,2 0,5 0,4 0,0

* Per zaak kunnen meerdere delictcategorieën voorkomen.
Bron: HKS/OBJD
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Geschiedenis van verblijven in een justitiële jeugdinrichting
In tabel 24 staat het verblijf van de jeugdige veelplegers uit 2003 en 2004 in 
de justitiële inrichtingen (JJI’s) weergegeven. Deze tabel heeft betrekking 
op de complete geschiedenis tot en met het einde van 2004 waarin iemand 
voor het laatst in de politiegegevens is voorgekomen.

Tabel 24 Verblijven in de justitiële jeugdinrichtingen

Cohort 
2003

Stil-
houders

Aan-
houders

Debu-
tanten

Cohort
2004

Periode: 1-1-1996 
t/m 31-12-2004

N ooit in een JJI 776 254 522 503 802

Gem. aantal keer 
ingestroomd 2,3 1,9 2,5 1,8 2,1

Gem. aantal keer 
uitgestroomd 2,2 1,8 2,4 1,7 1,9

Gem. duur van een verblijf 
(dagen) 126 174 103 103 115

Bron: TULP/JJI; bewerkzing WODC

In de volgende alinea’s wordt achtereenvolgens gekeken naar:
– het aandeel veelplegers dat ooit verbleef in een JJI;
– het aantal verblijven per veelpleger;
– de duur van een verblijf;
– de herkomst van de instromers;
– en de uitstroomtitels.

Aandeel veelplegers in een JJI
Het aantal jeugdige veelplegers uit 2003 dat minstens éénmaal verbleef 
in een justitiële jeugdinrichting in de periode tot en met 2003, omvat 776 
personen. Dit is 72,5% van het totaal (776/1.069, zie voor de totale aantal-
len in de cohorten en deelgroepen tabel 20). Voor de veelplegers uit 2004 
is dit 66% (802/1.213), gemeten tot en met 2004. Van degenen die in 2004 
opnieuw in beeld van de politie kwamen, de aanhouders, verbleef 75% 
(522/700) in de periode tot en met 2004 minstens éénmaal in een justitiële 
Jeugdinrichting. Voor de stilhouders en de debutanten is dit respectieve-
lijk 69% en 61%.

Aantal verblijven per veelpleger
Wanneer gekeken wordt naar het aantal verblijven per veelpleger, is te 
zien dat een jeugdige veelpleger uit 2003, gemiddeld 2,3 keer een jeugdin-
richting binnenstroomde. Debutanten en aanhouders verbleven gemid-
deld respectievelijk 1,8 en 2,5 keer in een inrichting. De terugkomende 
veelpleger komt dus ook vaker terug in een jeugdinrichting.
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79Achtergronden en aanpak van jeugdige veelplegers

Duur van een verblijf
In het geval dat een stilhouder in jeugddetentie zat, was het verblijf gemid-
deld 174 dagen. Dit ligt veel hoger dan in het geval van de aanhouders en 
de debutanten, waarbij een gemiddeld verblijf respectievelijk 103 dagen 
duurde. Een aanhouder zat dus in het geval van jeugddetentie korter vast 
dan een stilhouder. Bij de jeugdige veelplegers is er een groter verschil in 
detentieduur tussen de aanhouders, stilhouders en debutanten dan in het 
geval van de volwassenen.

Herkomst van de instromers en titel bij uitstroom
Tabel 25 geeft een overzicht van de herkomst van de in de JJI’s inge-
stroomde veelplegers en van de titels die de veelplegers hadden op het 
moment dat ze uitstroomden.

Tabel 25 Aandeel instroom naar herkomst en titel bij uitstroom

Cohort 
2003

Stil-
houders

Aan-
houders

Debu-
tanten

Cohort
2004

Periode: 1-1-1996 
t/m 31-12-2004

N ooit in een JJI 776 254 522 503 802

Aantal instroom 1.781 490 1.291 897 1.655

Aandeel instroom naar 
herkomst (%)

Autochtoon 27,3 31,6 25,5 33,9 28,8
Allochtoon 72,7 67,6 74,1 65,5 71,2
waarvan:

Marokko 36,1 29,8 38,2 29,9 35,6
Turkije 4,4 3,2 4,7 4,9 5,1
Suriname 10,6 12,3 9,9 10,2 8,5
Antillen 6,6 8,3 6,0 4,8 5,8
overig niet-westers 12,3 11,1 12,6 12,5 13,3
overig westers 2,6 2,8 2,4 3,0 2,6
land onbekend 0,2 0,0 0,2 0,2 0,3

Aantal uitstroom 1.721 462 1.259 852 1.582
Titel bij uitstroom (%)

preventief gehecht 58,6 57,6 58,9 61,3 60,6
Jeugddetentie 21,6 17,5 23,1 16,8 19,3
PIJ 2,0 4,8 1,0 1,2 1,1
OTS 8,7 11,5 7,6 13,1 10,7
voogdij 0,3 0,6 0,2 0,8 0,6
vreemdelingenbewaring 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
vrijw.voortgez. hulpverlening 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1
onbekend 8,6 7,8 8,9 6,8 7,6

Bron: TULP/JJI; bewerking WODC
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Het is duidelijk dat er meer allochtone JVP’s dan autochtone JVP’s 
instromen en dat ze vaker instromen. Van de veelplegers uit 2003 die 
instroomden in een JJI, was 27% autochtoon. De meeste van de allochtone 
instromen zijn voor rekening van jeugdigen van Marokkaanse afkomst. 
Deze oververtegenwoordiging is vooral terug te zien bij de aanhouders.
Het grootste gedeelte van de veelplegers dat een JJI verliet, was of preven-
tief gehecht geweest of zat een jeugddetentie uit. Wanneer de debutanten 
vergeleken worden met de veelplegers uit 2003, valt op dat er vaker sprake 
was van ondertoezichtstelling van de jeugdige. Het valt echter niet vast te 
stellen of het hier gaat om een gewijzigde benadering van jeugdige veel-
plegers of dat dit de gebruikelijke reactie van justitie is op jeugdige veel-
plegers die aan het begin staan van hun criminele carrière.

5.2 Aanpak jeugdige veelplegers

Wat voor soort contacten hebben JVP’s met de Raad voor de 
Kinderbescherming? In deze paragraaf worden achtereenvolgens de con-
tacten met de kinderbescherming, de mate van inverzekeringstelling en 
voorlopige hechtenis, de soorten afdoeningen van strafzaken, de mate 
van detentie en de aantallen en soorten contacten met politie en justitie 
beschreven.

5.2.1 Contacten met de kinderbescherming

In tabel 26 staan de contacten van de jeugdige veelplegers met de Raad 
voor de Kinderbescherming (RvdK) samengevat. Wanneer de politie een 
proces-verbaal (pv) opmaakt tegen een minderjarige, krijgt de RvdK hier 
bericht over. De RvdK start dan in de regel een onderzoek. De tabel geeft 
een overzicht van de aanleiding van de onderzoeken en het aantal afgeslo-
ten onderzoeken.

Het gemiddelde aantal meldingen afkomstig van de RvdK per stilhouder 
is kleiner dan het gemiddelde aantal meldingen per debutant of aanhou-
der. Een uitzondering hierop vormen de taakstraffen. Stilhouders hebben 
gemiddeld 1,2 taakstraffen in de periode t/m 2004, terwijl van nieuwko-
mers (debutanten) gemiddeld 1,1 taakstraffen in diezelfde periode geregi-
streerd werden.
Gemiddeld deed de RvdK in de periode t/m 2003, 2,6 onderzoeken per stil-
houder. Het aantal afgesloten onderzoeken per debutant was iets lager, dit 
aantal is per aanhouder iets lager (2,5) in diezelfde periode.
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Tabel 26 Contacten met de Raad voor de Kinderbescherming*

Cohort 
2003

Stil-
houders 

2003

Aan-
houders 

2003

Aan-
houders 

2004

Debu-
tanten
2004

Cohort 
2004

N (met meldingen RvdK) 951 327 624 624 796 1.158
Aanleiding (1-1-2000 t/m peiljaar):

basisonderzoek pv 1,8 1,7 1,4 2,0 2,0 2,0
vervolgonderzoek pv 0,8 0,8 0,6 0,9 0,7 0,8
basisonderzoek IVS 1,2 1,1 0,9 1,5 1,0 1,2
transactie werkstraf/leerproject 0,5 0,5 0,4 0,6 0,7 0,6
taakstraf 1,2 1,2 0,9 1,8 1,1 1,3
civiel onderzoek 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4

Gem. aantal afgesloten onderzoeken 2,7 2,6 2,1 2,5 2,2 2,9

*  Alle personen met een verwijzing in CVS-JC (afkomstig van politie, parket of Raad voor de Kinderbescherming).
Bron: CVS-JC; bewerking WODC

5.2.2 Inverzekeringstelling, hechtenis en afdoeningen

Mate van inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis
In hoeverre worden er JVP’s bij de aanhouding in verzekering gesteld (IVS, 
maximaal zes dagen) en wordt er voorlopige hechtenis (VH, maximaal 
100 dagen) gevorderd bij de strafzaken van JVP’s? In figuur 11 is bijvoorbeeld te 
zien dat voor de JVP’s uit 2003 en 2004 in ongeveer 45% van de recidivezaken 
het eerste jaar na het peiljaar sprake was van inverzekeringstelling. Voor de 
cohort 2003 is er in het tweede jaar na het peiljaar geen verschil in dit percen-
tage op te merken. Voor de VH geldt dat er in minder dan een derde van de 
 recidivezaken gevorderd wordt. Tussen de cohorten JVP’s zijn er geen noemens-
waardige verschillen op te merken terwijl dit bij de ZAVP’s wel het geval was.

Figuur 11 Percentage inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis van 
JVP’s uit 2003
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Afdoeningen
Hoe worden nieuwe strafzaken van jeugdige veelplegers afgedaan?
Tabel 27 laat zien wat de verhouding is van de verschillende soorten 
afdoeningen die de JVP’s uit 2003 krijgen. In 2004 en 2005 worden vooral 
korte vrijheidsstraffen aan JVP’s opgelegd. Een andere veel opgelegde 
sanctie is de taakstraf; in 2004 wordt deze in 28% en in 2005 in 22% van de 
gevallen opgelegd. Opvallend is dat in 2005 relatief meer boetes worden 
gegeven dan in 2004. Ook is de transactie in de eerste periode van 2005 
sterk in verhouding aanwezig, namelijk 8,1% van de afdoeningen. De 
verhouding van afdoeningen zal op termijn uiteraard veranderen, omdat 
in 2005 21,4% van de zaken nog niet is afgedaan, dit vanwege de kortere 
looptijd van ‘behandeling’ dan dat jaar. De verwachting is dat het hier 
gaat om ernstige zaken die een wat langere afhandeling nodig hebben.

Tabel 27 Afdoeningen van JVP’s uit 2003

Nameting 1 (2004) Nameting 2 (2005)*

N 620 335
Aantal zaken

% strafzaken niet afgedaan 10,8 21,4

Soort hoofdafdoening** (%)
vrijh. bep. maatregel 3,1 2,1
onvw. vrij > 6 mnd. 5,3 6,9
onvw. vrij B 6 mnd. 28,8 30,8
ZM taakstraf 27,6 22,0
voorw. vrij 6,0 3,8
ZM boete 5,1 8,6
beleidssepot 5,0 5,6
transactie 4,1 8,1
overig 15,0 12,2

* De gegevens uit de OBJD in deze kolom gelden tot 1-7-2005.
** De zwaarste afdoening binnen één strafzaak is leidend.
Bron: OBJD

5.2.3 Verblijven in jeugdinrichtingen of penitentiaire inrichtingen

In welke mate verblijven JVP’s uit 2003 en 2004 in JJI’s? In deze paragraaf 
wordt voor de jaren 2003 en 2004 nagegaan in hoeverre de JVP’s uit 2003 
en 2004 minimaal één verblijf hebben doorgebracht in een dergelijke 
inrichting. Daarna wordt ingegaan op nieuw opgedane verblijven in 
jeugdinrichtingen voor enkel cohort 2003.
In tabel 28 staat de gemiddelde duur die de verschillende jeugdige veel-
plegersgroepen in totaal hebben doorgebracht in een jeugdinrichting of 
een penitentiaire inrichting; tevens is te vinden in welke categorie van 
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verblijfsduur ze terug te vinden waren in 2003 en 2004. Het gaat hier om 
de opgetelde verblijfsduur binnen het betreffende jaar.
Uit de tabel blijkt dat 17% van de stilhouders het gehele kalenderjaar 2004 
vastzat in een jeugdinrichting; een gemiddeld verblijf duurde onder meer 
hierdoor veel langer. Een groot deel van de stilhouders echter, 65%, zit 
helemaal niet vast in 2004. Een groot deel van de debutanten had in 2004 
minimaal één verblijf in een jeugdinrichting, het totale verblijf duurde 
echter korter.
55% van de aanhouders zat niet vast in een inrichting in 2004, maar een 
eventueel verblijf duurde wel langer dan bij de debutanten. In tabel 8 in 
bijlage 10 staat een soortgelijke tabel die is beperkt tot enkel de JJI-verblij-
ven.

Tabel 28 Cumulatieve (jeugd)detentieduur JVP’s binnen 2003 en 2004

Cohort 
2003

Stil-
houders 

Aan-
houders 

Debu-
tanten

Cohort 
2004

N in HKS 1.069 369 700 828 1.213
Gem. tot. duur in detentie binnen 2003* 115,7 137,1 104,2 113,3 107,8
Gem. tot. duur in detentie binnen 2004* 147,3 224,1 126,4 93,4 108,6

Tot. duur detentie binnen 2003 (%)      
Geen detentie in periode 49,2 48,0 49,9 76,8 68,5
Minimaal 1 maal gedetineerd in periode, 50,8 52,0 50,1 23,2 31,5
waarvan in totaal: 

korter dan 1 maand 12,7 11,4 13,4 8,5 9,9
1 tot 3 maanden 13,5 11,1 14,7 6,2 9,2
3 tot 6 maanden 11,9 12,2 11,7 2,5 5,2
6 tot 9 maanden 6,5 7,0 6,3 1,9 3,1
9 maanden tot 1 jaar 3,3 5,7 2,0 1,0 1,2
heel 2003 vast 2,9 4,6 2,0 3,1 2,9

Tot. duur detentie binnen 2004 (%)      
Geen detentie in periode 51,9 65,3 44,9 47,9 45,4
Minimaal 1 maal gedetineerd in periode, 48,1 34,7 55,1 52,1 54,6
waarvan in totaal: 

korter dan 1 maand 8,1 3,0 10,9 16,9 15,4
1 tot 3 maanden 11,4 4,6 15,0 15,7 15,2
3 tot 6 maanden 10,5 4,6 13,6 10,5 11,7
6 tot 9 maanden 5,8 2,2 7,7 4,8 6,0
9 maanden tot 1 jaar 4,5 3,3 5,1 2,5 4,1
heel 2004 vast 7,8 17,1 2,9 1,6 2,1

* Berekend over iedereen die binnen dat jaar minimaal 1 detentiedag had.
Bron: TULP/GW en TULP/JJI; bewerking WODC
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In hoeverre stromen de jeugdige veelplegers in in Justitiële Jeugdinrich-
tingen, en wanneer ze dat doen, onder welke titel? Het antwoord op deze 
vraag is in tabel 29 te vinden. Uit de tabel komt naar voren dat er van de 
jeugdige veelplegers niet veel in- en uitstromen bijkomen in 2004 en 2005, 
namelijk 0,3/0,4 en 0,2/0,2 keer voor respectievelijk het gemiddelde aantal 
in- als uitstromen. Dit is deels te verklaren doordat een deel van de JVP’s 
inmiddels in het volwassenencircuit terecht is gekomen. De gemiddelde 
duur van de verblijven neemt toe met de tijd, dit ondanks dat de overwe-
gend langere verblijven nog moeten eindigen. Wanneer er per instroom 
wordt gekeken of het om een allochtone of autochtone jongere gaat, dan 
is te zien dat ruim twee derde van de instromen voor de rekening van de 
allochtonen komt, of het nu om het verleden gaat of de twee nametingen. 
In de uitstroomtitels is een duidelijke verschuiving te zien tussen de twee 
nametingen, vooral in het percentage uitstromers uit PIJ-maatregelen 
en OTS. Waarschijnlijk zijn dit eindigende langdurige maatregelen en 
toezicht(activiteiten), die veelal al in 2003 zijn opgelegd.

Tabel 29 Doorstroom JVP’s 2003 in JJI’s (n=1.069)

Nameting 1 (2004) Nameting 2 (2005)

N teruggevonden in TULP 405 245

Gem. aantal instromen per HKS-JVP 0,3 0,2
Aandeel instroom naar herkomst (%)

Autochtoon 29,4 26,2
Allochtoon 70,6 73,8

waarvan:
Marokko 35,4 36,6
Turkije 4,9 5,8
Suriname 7,4 6,8
Antillen 5,7 8,4
overig niet-westers 14,6 11,5
overig westers 1,7 4,2
land onbekend 0,9 0,5

Gem. aantal uitstromen per HKS-JVP 0,4 0,2
Titel bij uitstroom (%):

preventief gehecht 42,3 33,8
jeugddetentie 38,0 39,3
PIJ 1,6 6,8
OTS 9,8 13,7
voogdij 0,5 0,4
vreemdelingenbewaring 0,3 0,0
vrijwillig voortgezette. hulpverlening. 0,3 0,0
onbekend 7,2 6,0

Bron: TULP/JJI
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5.2.4 Bezetting tenderplaatsen

De sector Justitiële Jeugdinrichtingen beschikt sinds oktober 2004 over 
plaatsen die speciaal bestemd zijn voor onder meer jeugdige veelplegers. 
De veelplegers- of tenderplaatsen vormen een aparte afdeling binnen vier 
justitiële inrichtingen. De verdeling van plaatsen is op dit moment:
– De Hartelborgt in Rotterdam (11 plaatsen);
– De Hunnerberg in Nijmegen (11 plaatsen);
– Het Keerpunt in Cadier en Keer (10 plaatsen);
– Rentray locatie Eefde (12 plaatsen).

Deze tenderplaatsen zijn bedoeld voor een bredere doelgroep dan enkel de 
jeugdige veelplegers. Naast de tenderplaatsen zijn er nog 250 trekkingsrecht-
plaatsen.17 Deze plaatsen zijn echter niet geoormerkt; onderstaande cijfers 
hebben daarom alleen betrekking op de 44 speciale veelplegersplaatsen.
De plekken zijn in eerste instantie bestemd voor jongens die voldoen aan 
de in dit verslag gehanteerde definitie van jeugdige veelpleger. Hiernaast 
zijn de plekken ook bestemd voor jeugdigen bij wie voorkomen moet 
worden dat ze zich verder ontwikkelen tot veelpleger. Het gaat hier dan om 
12- tot 17-jarigen tegen wie de laatste drie jaar minstens twee processen-
verbaal werden opgemaakt met een justitiële afdoening als gevolg en die 
opnieuw een strafbaar feit begaan.
Het aangeboden programma verschilt per individu, maar is onderling wel 
vergelijkbaar tussen de vier inrichtingen. In figuur 12 is de bezettingsgraad 
(in % van beschikbare capaciteit) weergegeven voor 2005 en 2006. In de 
maanden januari t/m september van 2005 is de formele capaciteit 33 plaat-
sen geweest; voor de resterende tijd waren er 44 plaatsen beschikbaar.

Figuur 12 Bezetting en bezettingsgraad veelplegersplaatsen
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17 Op trekkingsrechtplaatsen worden jongeren uit de G4-arrondissementen geplaatst. Jeugdige 
veelplegers hebben voorrang op plaatsing. Wanneer de plaatsen niet worden bezet door jeugdige 
veelplegers, worden ze bezet door jongeren die op een andere titel voorlopig gehecht of gedetineerd 
zijn. Van deze plekken zijn 216 plaatsen opvangplaatsen en 36 behandelplaatsen. Deze 36 plekken zijn 
veelplegersplaatsen binnen de inrichting Den Engh. 
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Uit de figuur blijkt dat deze plaatsen niet optimaal benut worden. In 
september 2006 is slechts 63% van de 44 plaatsen benut. Dit terwijl de 
beoogde groep breder is dan de groep jeugdige veelplegers. Het kan niet 
liggen aan startproblemen, want de plaatsen zijn inmiddels al twee jaar 
beschikbaar. De gegevens uit deze monitor kunnen geen inzicht geven in 
de slechte vulling. Wel is er een quick-scan uitgevoerd naar de bezetting 
van JJI-plaatsen in augustus en september 2005 (Jacobs, Arts en Ferwerda, 
2005). De resultaten hieruit suggereren dat:
– de doelgroep op lokaal niveau strikter wordt gedefinieerd dan de OM-

definitie voorschrijft;
– er sprake is van een beperkte voorgeleiding omdat bij jeugdige veelple-

gers veel delicten niet voorgeleidingswaardig zijn, met andere woorden: 
het delict is niet ernstig genoeg;

– er bij alle ketenpartners en de rechter een voorkeur voor civiele trajec-
ten en civiele afhandelingen bestaat;

– rechters en officieren van justitie vaak meer zaaksgericht dan per-
soonsgericht handelen.

5.2.5 Beslag op de inrichtingscapaciteit

In welke mate leggen JVP’s uit 2003 beslag op de totale inrichtingscapa-
citeit voor jeugdigen van 2004? Voor het beslag op de justitiële jeugdin-
richtingen (JJI’s) geldt het volgende (zie figuur 13). 4% van alle jeugdige 
verdachten is een JVP. Gedurende 2004 werd door 6.834 jongeren in totaal 
910.675 dagen in JJI’s doorgebracht. De JVP’s uit 2003 vormen 6,5% van 
deze groep. Zij namen 78.905 dagen voor hun rekening. Dit is 8,7% op het 
geheel. Procentueel zitten er evenveel JVP’s in de justitiële jeugdinrich-
tingen als ZAVP’s in de penitentiaire inrichtingen voor volwassenen (zie 
paragraaf 4.2.5). Gerekend in dagen is het aandeel van de JVP’s echter 
kleiner. Kennelijk duurt hun verblijf relatief gemiddeld minder lang.

5.2.6 Nieuwe politie- en justitiecontacten

In deze paragraaf worden de zeer voorlopige cijfers omtrent de recidive 
beschreven. In hoeverre krijgen de JVP’s te maken met nieuwe politie- en 
justitiecontacten? Eveneens worden verblijven in inverzekeringstelling en 
voorlopige hechtenis beschreven. Daarnaast worden de afdoeningen van 
strafzaken belicht.

Omvang van de recidive in termen van strafzaken
In figuur 14 staat voor beide cohorten afgebeeld hoeveel strafzaken per 
100 daders er in de periode na het peiljaar zijn opgedaan. Op deze wijze 
kan een vergelijking worden gemaakt in het aantal recidivecontacten 
 tussen de twee cohorten. De jeugdige veelplegers laten een ander beeld 
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Figuur 13 Aandeel JVP’s in de bezetting van Justitiële Jeugd-
inrichtingen
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Noot: Onder de overige jeugdige daders in 2004 vallen ook personen die de JVP-status pas in 2004 
kregen en die geen verblijf hadden in 2003: dit zijn 351 mensen met 31.608 dagen.
Bron: TULP/JJI; HKS

Figuur 14 Recidive JVP’s na peiljaar
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zien dan de ZAVP’s. Afgaand op de nu beschikbare cijfers lijkt het erop 
dat de recidive in termen van strafzaken onder JVP’s uit 2004 iets lager 
gaat uitvallen dan onder de JVP’s van cohort 2003. De eerste cijfers van 
de Monitor Veelplegers over de periode 2003-2004 wijzen dus uit dat het 
aantal geregistreerde jeugdige veelplegers is toegenomen, maar ook dat 
deze groep iets minder justitiecontacten heeft. Bij aanname van een 
registratieachterstand van 5% (zie paragraaf 4.2.6) zullen de lijnen echter 
nagenoeg samenvallen.
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Politiecontacten en delicten
De recidive kan ook worden beschreven in termen van politiecontacten. 
In tabel 30 staat de recidive van de JVP’s uit cohort 2003 in termen van 
politiecontacten. Zo is te zien dat na één jaar 66% van de JVP’s inmid-
dels minimaal één nieuwe pv heeft opgedaan. Als wordt gekeken naar het 
gemiddelde aantal pv’s, dan is te zien dat de recidivisten in 2004 gemid-
deld twee pv’s op hun naam hebben staan. Gemiddeld voor de hele cohort 
(zowel de recidivisten als de non-recidivisten) is dit 1,3 pv.
Wanneer er wordt gecorrigeerd voor detentie, d.w.z. er wordt berekend 
hoeveel pv’s de groep JVP’s uit cohort 2003 had als niemand vast zou 
hebben gezeten in een jeugdinrichting, dan staat het gemiddelde aantal 
pv’s in 2004 op 1,7 in plaats van 1,3 (dit is 30% verschil). Deze correctie is 
een indicatie van de recidivesnelheid van de veelplegers die onafhankelijk 
is van insluitingseffecten. Dit laat zien dat er wel degelijk een groot inca-
pacitatie-effect is, onder aanname van constante pleegfrequentie (feitelijk 
is dit een pv-frequentie). Wel moet aangemerkt worden dat een relatief 
groot percentage JVP’s (83 personen) het hele jaar vast zit (zie paragraaf 

Tabel 30 Recidive in termen van politiecontacten van de JVP’s uit 2003

2004

N 700
Cumulatieve recidive* (%) 65,5

Gem. aantal pv’s (enkel recidivisten) 2,0
Gem. aantal pv’s geheel cohort 1,3
Gem. aantal pv’s geheel cohort per vrij jaar** 1,7

Delictsoorten (%)
verkrachtingen of aanrandingen 0,8
overig seksueel 0,0
diefstal geweld/afpersing 7,5
geweld overig 13,9
vermogen 56,6
vernieling openbare orde 12,8
verkeer 1,7
Opiumwet 2,5
overig 4,3

* Dit is het percentage dat sinds 2003 in de periode daarna een pv hebben opgedaan.
**  Dit is het gemiddelde gecorrigeerd voor het gedetineerd zijn; het gaat dus om het theoretische 

aantal pv’s per jaar dat de groep JVP’s zou hebben gepleegd als ze geen van allen gedetineerd 
waren geweest. Dit gemiddelde wordt berekend door het aantal pv’s te vermenigvuldigen met een 
factor 365/x, waarbij x het aantal dagen niet in detentie is. Aanname hierbij is dat de kans op crimi-
naliteit gelijk over de tijd verspreid is en dat de kans dat men in detentie is willekeurig verdeeld is 
over de criminele activiteiten.

Bron: HKS, TULP/JJI, TULP/GW
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5.2.3); dit zorgt ervoor dat de recidivesnelheid onderschat wordt. Indien 
deze JVP’s worden weggelaten uit de berekening, wordt het gemiddelde 
aantal pv’s per vrij jaar geschat op 1,9 (dit is 44% verschil met het ongecor-
rigeerd gemiddeld aantal pv’s). Ook deze laatste schatting kan systema-
tisch vertekend zijn omdat er selectie-effecten kunnen plaatsvinden.
De verhoudingen van de categorieën van de delicten die zijn gepleegd 
door de JVP’s uit 2003 blijken te veranderen over de tijd. In hun voorge-
schiedenis (zie bijlage 8) komen nog relatief veel openbareordedelicten 
voor, terwijl dat minder wordt in de nameting van 2004. Diefstal met 
geweld is eveneens een ‘daler’, terwijl de categorie ‘overig geweld’ in 
verhouding stijgt.
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kenmerken van zeer actieve veel-
plegers die in aanraking komen met de ambulante verslavingszorg, door 
ofwel justitie of hun eigen aanmelding.

6.1 Meting van problematisch gebruik op basis van HKS en LADIS

Wat is het aandeel problematische alcohol- en drugsgebruikers onder de 
ZAVP’s en JVP’s? Welke persoonskenmerken hebben deze problematische 
gebruikers en waardoor wordt hun probleemgebruik gekenmerkt? In deze 
paragraaf worden de resultaten gepresenteerd van de koppeling van een 
beperkte set HKS-gegevens – van de ZAVP’s en JVP’s uit 2003 en 2004 
– aan het Landelijke Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS).
Onder problematisch gebruik wordt verstaan dat het gebruik van een 
middel leidt tot het ontstaan van lichamelijke, psychische of sociale 
problemen, of tot maatschappelijke overlast. Problematisch gebruik is niet 
altijd verslaving. Toch gebruiken wij in de tekst problematisch gebruik en 
verslaving als inwisselbaar. Niet-problematisch gebruik is hier niet aan de 
orde, omdat het enkel gaat om cliënten die bij de  ambulante verslavings-
zorg zijn aangemeld.

Meting van problematisch gebruik
Gegevens over verslaving onder verdachten zijn schaars. In het HKS 
wordt in de zogenoemde gevarenclassificatie vastgelegd of verdachten 
drugs- of alcoholgebruiker zijn. De gevarenclassificatie wordt aan een 
verdachte toegekend wanneer er aanwijzingen zijn dat deze in verband 
met drugs- of alcoholgebruik een gevaar voor de verbalisant kan opleve-
ren. Ook komt de classificatie tot stand op aangeven van de verdachte zelf, 
bijvoorbeeld omdat die aangeeft problemen te hebben met het gebruik 
van drugs, of vraagt om methadon. De politie zoekt eventueel drugsge-
bruik dus niet systematisch uit. Het HKS geeft dus een onderschatting 
van het aantal problematische gebruikers.18 Het LADIS bevat de gegevens 
over de hulpvraag van en het hulpaanbod aan problematische alcohol- 
en drugsgebruikers en gokkers. Het wordt beheerd door de Stichting 
Informatievoorziening Zorg (SIVZ).
Een combinatie van het HKS met het LADIS verbetert het zicht op het 
aantal problematische alcohol- en drugsgebruikers onder verdachten. Het 
resultaat van de LADIS-HKS-koppeling is het bij de politie en de zorg gere-
gistreerde problematisch gebruik onder verdachten. De kanttekening die 
hierbij geplaatst dient te worden is dat dit resultaat weliswaar op zich een 
verbetering is, maar wel nog steeds als een minimum van problematisch 

18 Interne notitie Nationale Drug Monitor; Kengetal: drugsgebruikende verdachten; 30 augustus 2005. 
Projectteam NDM 2005; Marianne van Ooyen, Marisca Brouwers, Ronald Meijer, Rob Bijl.

6 Veelplegers in de ambulante 
verslavingszorg
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gebruik opgevat dient te worden. Verdachten die niet bij de zorg noch 
bij de politie opvallen als problematisch gebruiker, blijven bij de hierna 
volgende analyses buiten beeld. In het LADIS worden alleen de cliënten 
van de ambulante zorginstellingen geregistreerd. Cliënten van klinieken 
e.d. blijven dus eveneens buiten beeld.

Koppeling van HKS en LADIS
Middels unieke geanonimiseerde cliëntsleutels – die niet terug te herleiden 
zijn naar personen – heeft de SIVZ op verzoek van het WODC de LADIS-
gegevens gekoppeld aan een beperkte set HKS-gegevens.19 Het betreft 
gegevens over de groepen zeer actieve veelplegers en jeugdige veelplegers 
uit 2003 en 2004. Bij de koppeling van HKS aan LADIS is gecorrigeerd voor 
dubbele cliëntsleutels. Na correctie voor dubbele cliëntsleutels, blijven van 
de oorspronkelijke 6.881 zeer actieve veelplegers en jeugdige veelplegers 
uit 2003, 6.845 verdachten over en 7.152 van de 7.189 uit 2004. Op basis 
daarvan zijn de in onderliggende paragraaf gepresenteerde tabellen samen-
gesteld. Momenteel kan verslaving niet exact worden vastgesteld op basis 
van de huidige bestanden die ons ter beschikking staan. Hier wordt alleen 
nagegaan of verdachten met een verslavingsproblematiek geregistreerd zijn. 
Het zou dan ook correcter en exacter zijn om te spreken over problemati-
sche gebruikers. Omdat dit leidt tot een in taalkundig opzicht moeizame 
omschrijving, zal verder de term verslaving of verslaafde gebruikt worden.

6.2 Vóórkomen ZAVP’s en JVP’s in LADIS en HKS

In tabel 31 is het totaalbeeld van verslaving onder ZAVP- en JVP-verdach-
ten zoals dat uit de gecombineerde HKS-LADIS-gegevens naar voren 
komt, beschreven. Weergegeven is of verdachten, inclusief het verslagjaar, 
in LADIS in de afgelopen vijf jaar of alléén in HKS geregistreerd staan met 
een verslavingsproblematiek.

Tabel 31 In LADIS en/of HKS geregistreerde verslavingsproblematiek 
bij ZAVP’s en JVP’s*

2003 2004

Aantal ZAVP’s 5.814 5.887
% problematisch gebruik 78,8 79,3

Aantal JVP’s 1.031 1.168
% problematisch gebruik 3,7 4,6

Bron: LADIS; bewerking WODC, HKS

19 Het betreft hier een waarschijnlijkheidskoppeling op basis van een beperkt deel van de naw-gegevens. 
Er is daarmee een kans aanwezig dat een persoon in het HKS ten onrechte aan een persoon in LADIS 
wordt gekoppeld. Dit zou enige invloed kunnen hebben op de resultaten. In onderhavig onderzoek is 
niet getoetst of en in welke mate onjuist gekoppeld is.
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Bijna vier op de vijf van de totale groep ZAVP’s zijn geregistreerd in LADIS 
en HKS als verslaafd.20 Verslaafde jeugdige veelplegers worden in mindere 
mate aangetroffen: een op de vijfentwintig in 2003 en een op de twintig in 
2004.21 Omdat dit in absolute zin om kleine aantallen gaat, wordt dit getal 
niet verder uitgesplitst naar achtergrondkenmerken. De JVP’s blijven dan 
ook in de rest van deze paragraaf, bij de beschrijving van de kenmerken, 
buiten beschouwing.

6.3 Achtergronden en verslavingsproblematiek ZAVP’s 2003 en 2004 
in de ambulante verslavingszorg

In de rest van deze paragraaf wordt enkel ingegaan op de kenmerken 
van de problematische gebruikers onder de ZAVP’s uit 2003 en 2004. Het 
betreft kenmerken die in LADIS zijn geregistreerd. Een aantal kenmerken 
wordt geplaagd door een hoog aantal en aandeel onbekenden, zodat de 
hieronder gepresenteerde resultaten en cijfers over die kenmerken niet als 
‘hard’ kunnen worden beschouwd. Zij zijn indicatief.22 De gegevens die 
zijn weergegeven zijn een momentopname die heeft plaatsgevonden bin-
nen de vijf jaar inclusief het jaar van voorafgaand aan het peiljaar van het 
ZAVP-schap.

6.3.1 Achtergrondkenmerken ZAVP’s 2003 en 2004 in LADIS

Tabel 32 beschrijft de kenmerken van de ZAVP’s die met de verslavings-
zorg te maken hebben gehad, uitgesplitst naar stilhouders, aanhouders en 
debutanten.

20 Op basis van een steekproef uit het jaar 2000 uit HKS (n = 9.894) kan worden vastgesteld dat het 
HKS met de gevarenclassificatie als indicator 62% van de in totaal in HKS en LADIS geregistreerde 
problematische gebruikers onder verdachten mist. Het HKS mist hier 82% van de alcoholgebruikers, 
70% van de alcohol- en drugsgebruikers en 45% van de drugsgebruikers (steekproef 2000). Bij de 
ZAVP+JVP’s is het beeld op basis van HKS een stuk preciezer: hier ‘mist’ het HKS 30% van het totaal 
aantal problematische gebruikers onder verdachten, waaronder 61% van de alcoholgebruikers, 22% van 
de alcohol- en drugsgebruikers en 24% van de drugsgebruikers.

21 In de LADIS-registratie worden slechts 33 JVP’s in 2003 en 44 in 2004 aangetroffen. Dit geldt, zelfs nog 
in sterkere mate ook voor het HKS met respectievelijk 5 en 10 verslaafde JVP’s. 

22 Het aandeel onbekenden voor de ZAVP’s bedraagt meer dan 15% bij de kenmerken burgerlijke staat, 
leefsituatie, opleiding, werksituatie, verblijfssituatie, frequentie van gebruik, duur problematiek, 
meervoudige problematiek.
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Tabel 32 Achtergrondkenmerken van verdachten in de ambulante 
verslavingszorg*

Cohort 
2003

Stil-
houders

Aan-
houders

Debu-
tanten

Cohort 
2004

N 4.151 942 3.209 1.217 4.296
Gemiddelde leeftijd 35,6 36,1 35,5 35,6 36,2
Vrouw 7,3 7,7 7,2 7,1 7,2

Aanmelding LADIS-cliënt (%)
cliënt zelf 35,3 37,0 34,8 35,8 34,3
directe omgeving van 
de cliënt 1,4 1,4 1,4 1,9 1,5

verslavingszorg 7,0 7,1 6,9 7,8 7,2
justitie 42,9 41,2 43,4 37,3 41,9
gezondheidszorg 2,5 2,2 2,6 3,9 3,0
overige 4,1 3,8 4,2 6,4 5,0
onbekend 6,9 7,2 6,8 6,9 7,1

Burgerlijke staat (%)
ongehuwd 58,1 56,7 58,5 59,2 58,7
gehuwd 3,3 3,6 3,2 4,4 3,7
gescheiden 8,3 9,1 8,0 9,5 8,6
weduwestaat 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2
onbekend 30,2 30,6 30,1 26,8 28,7

Leefsituatie (%)
alleenstaand 44,6 44,4 44,6 45,1 44,8
met partner 7,1 7,2 7,0 8,1 7,0
met partner en kind 5,3 5,8 5,1 5,4 5,1
met kind(eren) 1,0 1,3 0,9 1,3 1,1
met ouders 12,5 12,8 12,4 12,7 12,4
met anderen 6,8 6,2 7,0 6,7 6,8
onbekend 22,7 22,3 22,8 20,8 22,9

Opleiding (%)
geen 17,1 12,8 18,4 15,9 17,4
basisschool 41,0 41,3 40,9 41,3 40,6
middelbare school 16,3 19,3 15,4 17,3 16,2
hogere opleiding 1,2 1,7 1,0 1,4 1,1
onbekend 24,5 24,8 24,3 24,0 24,6

Werksituatie (%)
werkend 11,9 13,0 11,6 14,3 12,0
inactief/studie 14,5 12,5 15,1 13,3 14,8
werkloos 49,9 51,5 49,5 49,7 49,4
anders 6,6 5,7 6,9 7,5 7,4
onbekend 17,0 17,3 17,0 15,2 16,4
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Cohort 
2003

Stil-
houders

Aan-
houders

Debu-
tanten

Cohort 
2004

Verblijfslocatie (%)
eigen woonruimte 25,8 27,0 25,5 29,4 26,2
inwonend 23,9 24,6 23,7 23,4 23,3
zwervend of in 
daklozenopvang

15,3 14,6 15,5 13,5 15,3

instituut 3,3 3,6 3,1 4,1 3,7
anderszins 11,5 11,0 11,7 11,5 11,6
onbekend 20,2 19,1 20,5 18,1 19,9

Culturele herkomst** (%)
autochtoon 56,8 59,3 56,1 58,4 55,8
westers 5,2 5,7 5,0 6,0 5,4
Turks 2,3 1,8 2,4 1,5 2,2
Surinaams 10,2 9,1 10,5 8,5 10,1
Antiliaans 5,7 5,1 5,9 6,7 6,4
Marokkaans 8,1 6,4 8,6 8,2 8,5
overige niet westerse 
allochtonen 3,9 4,2 3,8 3,8 4,0

onbekend 7,8 8,3 7,7 7,0 7,6

*  Verdachten die in de afgelopen vijf jaar inclusief het peiljaar ingeschreven staan bij een ambulante 
zorginstelling; dus ingeschreven in LADIS in de periode 1996 t/m 2000 voor de steekproef en 
ingeschreven in LADIS in de periode 1999-2003 voor de ZAVP’s+JVP’s 2003.

**  Aan de cliënt wordt gevraagd tot welke herkomstgroep hij/zij zich voelt behoren. Dit betekent dat 
dit gegeven minder betrouwbaar is dan de herkomst op basis van registratiegegevens, die hun 
herkomst vinden in de GBA.

Tabel 32 laat zien dat ruim één op de veertien verslaafde ZAVP’s uit vrou-
wen bestaat (7,3% in 2003 en 7,2% in 2004). De gemiddelde leeftijd van 
de verslaafden bedraagt zo’n 36 jaar (35,6 in 2003 en 36,2 jaar in 2004). In 
LADIS wordt aan elke cliënt gevraagd tot welke culturele herkomstgroep 
hij/zij zich rekent. Bijna zes op de tien verslaafden geven aan van Neder-
landse herkomst te zijn (56,8% in 2003 en 55,8% in 2004).
De meeste verslaafde ZAVP’s worden door justitie aangemeld bij de zorg: 
twee op elke vijf (42,9% in 2003 en 41,9% in 2004). Ruim een op de drie 
meldt zichzelf bij de zorg (35,3% in 2003 en 34,3 in 2004).
Twee op de drie verslaafde ZAVP’s zijn ongehuwd of waren gehuwd maar 
zijn gescheiden in de vijf jaar inclusief hun peiljaar (66,4% in 2003 en 67,3 
in 2004). De meeste zijn als alleenstaande geregistreerd (44,6% in 2003 en 
44,8 in 2004). Een op de zestien á zeventien heeft geleefd met partner en 
kind, of alleen met kind (samen genomen 6,3% in 2003 en 6,2% in 2004).
Zes op de tien hadden geen opleiding (17,1% in 2003 en 17,4% in 2004) 
of alleen basisschool (41,0% in 2003 en 40,6% in 2004). Slechts enkelen 
hadden een hogere opleiding (HBO of WO, 1,2% in 2003 en 1,1% in 2004). 

Tabel 32 (Vervolg)
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Werkloosheid komt bij de helft in het systeem voor (49,9% in 2003 en 49,4% 
in 2004). Eén op de acht à negen ZAVP’s heeft werk (11,9% in 2003, 12,0% 
in 2004).
Een kwart van de verslaafde ZAVP’s staat geregistreerd met eigen woon-
ruimte (25,8% in 2003 en 26,2% in 2004). Eén op de zeven staat te boek als 
zwervend of verblijvend in daklozenopvang (15,3% in 2003 en 2004).
Er zijn geen opvallende verschillen in de achtergrondkenmerken van de 
cohort 2003 in vergelijking met de cohort 2004. Wel zijn op enkele kenmer-
ken kleine verschillen waarneembaar tussen de stilhouders, aanhouders 
en debutanten.
Zo bestaat de groep stilhouders uit iets meer vrouwen dan de overige 
groepen (7,7%). Debutanten worden minder vaak door justitie aangemeld 
dan stil- en aanhouders (37,3%) en juist vaker door de gezondheidszorg 
(3,9%) en omgeving (1,9%). Aanhouders komen vaker dan stilhouders of 
debutanten voor zonder opleiding (18,4%). Stilhouders komen vaker voor 
met een middelbare school- (19,3%) of hogere opleiding (1,7). Aanhouders 
komen minder vaak voor met werk dan stilhouders of debutanten (11,6%) 
en minder vaak als inactief of studerend (15,1%). Aanhouders zwerven 
staan minder vaak geregistreerd als verblijvend in daklozenopvang dan 
stilhouders en debutanten (15,5%).

6.3.2 Verslavingsproblematiek ZAVP’s 2003 en 2004 in LADIS

Tabel 33 toont de kenmerken van de verslavingsproblematiek waar de 
verslaafde ZAVP’s uit 2003 en 2004 in de afgelopen vijf jaar inclusief hun 
peiljaar mee te kampen hadden.

Tabel 33 Kenmerken problematiek van ZAVP’s in de ambulante 
verslavingszorg*

Cohort 
2003

Stil-
houders

Aan-
houders

Debu-
tanten

Cohort 
2004

N 4.151 942 3.209 1.217 4.296

Primaire problematiek (%)
alcohol 16,0 14,1 16,6 22,9 18,6
opiaten 48,6 50,7 48,0 39,9 44,8
cocaïne/crack 26,4 25,4 26,7 26,2 27,3
cannabis 4,2 4,6 4,1 5,8 4,6
gokken 1,3 1,5 1,3 1,7 1,3
geen primaire probl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
overig 3,4 3,7 3,3 3,5 3,4

Secundaire problematiek (%)
alcohol 8,4 8,9 8,3 10,4 9,0
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Cohort 
2003

Stil-
houders

Aan-
houders

Debu-
tanten

Cohort 
2004

opiaten 18,3 20,7 17,5 14,9 16,8
cocaïne/crack 29,3 27,9 29,8 24,5 27,9
cannabis 8,7 7,3 9,1 9,1 9,3
geen secundaire probl. 29,6 30,0 29,5 34,3 31,1
overig 5,7 5,1 5,8 6,7 6,0

Combinaties middelen ** (%)
alcohol niet gecombineerd 
met drugs 10,0 8,9 10,4 14,2 11,5
drugs niet gecombineerd 
met alcohol 72,8 74,0 72,5 63,4 69,7

alcohol en drugs 14,4 14,1 14,5 19,1 16,1
geen alcohol of drugs 2,7 3,0 2,6 3,2 2,8

Frequentie van gebruik (%)
dagelijks 58,4 58,1 58,5 55,9 57,8
meermalen per week 7,6 7,5 7,6 8,6 8,1
wekelijks 2,0 1,2 2,3 2,7 2,3
onregelmatig 5,6 4,6 5,9 8,1 6,8
niet van toepassing 5,2 6,2 4,9 4,5 4,7
onbekend 21,2 22,5 20,9 20,2 20,3

Duur problematiek (%)
tot 3 maanden 1,2 1,5 1,2 0,8 1,1
3 tot 6 maanden 1,1 1,0 1,2 2,1 1,4
6 tot 12 maanden 2,0 1,9 2,0 2,2 2,2
1 tot 2 jaar 5,6 5,2 5,7 6,3 5,9
2 tot 5 jaar 14,7 14,0 15,0 16,8 15,5
5 tot 10 jaar 19,9 20,0 19,9 19,1 19,6
meer dan 10 jaar 30,4 30,8 30,3 29,4 30,1
onbekend 25,0 25,7 24,8 23,3 24,1

Meervoudige problematiek (%)
ooit psychiatrisch 
opgenomen 11,5 12,6 11,2 10,8 10,8
niet psychiatrisch 
opgenomen 28,3 27,3 28,6 27,4 27,7

onbekend 60,2 60,1 60,2 61,8 61,5

*  Verdachten die in de afgelopen vijf jaar inclusief het peiljaar ingeschreven staan bij een ambulante 
zorginstelling; dus ingeschreven in LADIS in de periode 1996 t/m 2000 voor de steekproef en 
ingeschreven in LADIS in de periode 1999-2003 voor de ZAVP’s+JVP’s 2003.

** Mogelijk wel met andere middelen.

Tabel 33 (Vervolg)
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Bijna de helft van de verslaafde ZAVP’s komt voor met als primaire proble-
matiek verslaving aan opiaten (48,6% in 2003 en 44,8% in 2004). Na opia-
ten voeren cocaïne- en crackverslavingen de boventoon: ruim een kwart 
komt voor met als primaire problematiek cocaïne of crack (26,4% in 2003 
en 27,3% in 2004). Eén op de zes à zeven ZAVP’s was primair verslaafd aan 
alcohol. Naast de primaire verslaving heeft twee derde van de ZAVP ook 
een registratie van secundaire problematiek.
Bijna drie op elke vijf ZAVP’s (58,4% in 2003 en 57,8% in 2004) gebruikten 
dagelijks. De helft kampte al vijf jaar of langer met verslaving (50,3% in 
2003 en 49,7% in 2004).
Een deel van de ZAVP’s uit 2003 blijkt ooit te zijn opgenomen in een 
psychiatrische kliniek. Door het hoge aantal missing values worden er 
echter geen harde uitspraken gedaan. Wel kan met vrij grote zekerheid 
worden vastgesteld dat 478 ZAVP’s uit 2003 en 466 uit 2004, ooit zijn opge-
nomen in een psychiatrische kliniek.
Vooral debutanten tonen enkele verschillen in verslavingskenmerken 
met die van stil- en aanhouders. Debutanten komen vaker dan stil- en 
aanhouders voor met een alcoholverslaving (22,9%) en juist minder vaak 
met een verslaving aan opiaten (39,9%). Bovendien hebben debutanten 
vaker een registratie van verslaving aan cannabis (5,8%).
Cohort 2004 kent dan ook ten opzichte van de cohort 2003 meer geval-
len van alcoholverslaving als primaire problematiek (18,6% tegen 16,0%), 
meer gevallen van cannabisverslavingsproblemen (4,6% tegen 4,2%) en 
meer cocaïne-/crackverslavingen (27,3% tegen 26,4%). Debutanten zijn 
ook wat minder vaak voorgekomen als frequente en ietwat minder regel-
matige gebruikers dan stil- en aanhouders, met 8,1% ZAVP’s die onregel-
matig gebruiken, en 55,9% dagelijkse gebruikers. Bovendien zijn zij op 
het moment van registratie iets minder vaak langer dan vijf jaar verslaafd 
(48,5% tegen 50,3/50,2% bij respectievelijk stil- en aanhouders).
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verbanden tussen de verschillende 
kenmerken van de zeer actieve volwassen veelplegers van 2003. Deze 
verbanden zijn onderzocht door middel van een multipele correspon-
dentieanalyse. Een meer gedetailleerde bespreking van de analyse en de 
resultaten zijn te vinden in bijlage 9. De sterkste samenhangen zijn in dit 
hoofdstuk afgebeeld in paren van figuren.
In figuur 15a en 15b staan respectievelijk de verbanden tussen de etnici-
teit en sekse van de ZAVP’s enerzijds en leeftijd anderzijds. Het volgende 
beeld komt naar voren: de groepen autochtone ZAVP’s, ZAVP’s met de 
herkomsten ‘overig elders’ en ‘overig Europa’ zijn wat betreft leeftijd onge-
veer gelijk samengesteld. Surinamers, Antillianen en Arubanen komen 
vaker in het oudere leeftijdssegment voor (40 jaar of ouder), terwijl Marok-
kanen relatief vaak 18-24 jaar zijn. Onder vrouwen in de ZAVP-populatie 
komen in verhouding erg weinig 18-24-jarigen voor en veel van 40 jaar of 
ouder. De mannelijke ZAVP’s zijn in totaal echter weer gelijkelijk verdeeld 
over de vier leeftijdscategorieën.

Figuur 15 Leeftijd naar etniciteit en sekse
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De jongeren in de groep ZAVP blijken minder vaak geregistreerde versla-
vingsproblemen te hebben dan hun oudere tegenhangers, zoals blijkt uit 
figuur 16a. In figuur 16b wordt het vóórkomen van verslavingsproblema-
tiek uitgesplitst naar etniciteit. Uit de figuur komt naar voren dat vooral 
ZAVP’s van Marokkaanse afkomst in mindere mate verslavingsproblemen 
lijken te hebben. Afgezien van de ZAVP’s met de herkomsten van ‘overig 
elders’ en ‘overig Europa’, bij wie ook procentueel minder verslavingspro-
blemen zijn vastgesteld, zijn ZAVP’s van de overige afkomsten inclusief de 
autochtonen min of meer gelijk verdeeld qua percentage geregistreerde 
verslavingsproblemen.

Binnen de groep ZAVP blijkt, zelfs met de beperkte achtergrondinfor-
matie, dat er behoorlijk verschillende subgroepen te onderscheiden zijn. 

7 Samenhangen tussen de achtergronden 
van de ZAVP’s uit 2003
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Echter, om echt onderscheid te maken is meer informatie nodig dan de 
registratiesystemen tot nu toe kunnen leveren.

Figuur 16 Verslaving naar leeftijd en etniciteit
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Op basis van justitiële en niet-justitiële gegevensbronnen zijn kenmer-
ken en achtergronden van jeugdige veelplegers (JVP’s) en volwassen zeer 
actieve veelplegers (ZAVP’s) beschreven. In dit verslag werden voor twee 
cohorten  ZAVP’s en JVP’s (2003/2004), nieuwe politiecontacten tot en met 
december 2005 onderzocht. Er is enkel gebruikgemaakt van de politiecij-
fers waarin de grootste verwerkingsachterstanden zijn weggewerkt. Hier is 
voor gekozen omdat de voorlopige politiecijfers grote vertekeningen laten 
zien op de achtergrondkenmerken en recidiveaantallen van de ZAVP’s en 
de JVP’s en bijgevolg onbetrouwbaar zijn.

Welke informatie is er met betrekking tot de veelplegers te vinden in 
registratiesystemen van justitie en politie?
Geconcludeerd kan worden dat het opzoeken van de veelplegers in de 
systemen redelijk succesvol is gebleken. Het koppelen van politie- en 
justitie-informatiesystemen levert op zich niet veel nieuwe inhoudelijke 
informatie op. De politiegegevens zijn echter onontbeerlijk om de veelple-
gers te identificeren die door het beleid aangepakt worden. Er is behoefte 
aan een identificatienummer dat door zowel justitie als politie gebruikt 
wordt, om de koppeling verder te verbeteren. Hopelijk kan het Programma 
Informatievoorziening in de Strafrechtsketen (Progis) hier in de toekomst 
meer mogelijkheden voor opleveren.
De kwaliteit van de gegevens laat zo nu en dan te wensen over. Juist het 
cliëntvolgsysteem van de reclassering, het SSB en het LADIS, die meer 
inzicht kunnen geven in de achtergronden van de groep zeer actieve 
veelplegers, bevatten helaas in verhouding veel missende gegevens, waar-
door harde uitspraken over de omvang van bijvoorbeeld de problematiek 
niet gedaan kunnen worden. Ook de registratie van het gevangeniswe-
zen bevat veel ontbrekende gegevens, waardoor de duur van verblijven 
niet altijd bepaald kan worden. Voor veel bronnen geldt dat hoe recenter 
de gegevens zijn, hoe minder betrouwbaar en compleet ze zijn. Latere 
rapportages moeten uitwijzen of mogelijke ontwikkelingen, die nu zijn 
gesignaleerd, ook stand houden. Op termijn zullen gegevens van RISc-
afnames bekend worden, waardoor het mogelijk wordt om criminogene 
factoren buiten de nu gebruikte registratiesystemen te verkrijgen. Dit 
geldt echter op dit ogenblik alleen voor volwassen verdachten. Het RISc-
instrument wordt bij alle veelplegers afgenomen (Ministerie van Justitie, 
2004). Op dit moment is er echter maar bij 20% van de veelplegers een  
RISc afgenomen. Bovendien zal deze bij stilhouders die niet meer in 
contact komen met justitie niet meer afgenomen worden, waardoor de 
informatie niet meer met terugwerkende kracht verwerkt kan worden.

Zijn er veranderingen waargenomen over de tijd in de kenmerken van de 
veelplegersgroepen?
Omdat de opbouw van de jeugdige en volwassen zeer actieve veelplegers-
groepen in de jaren 2003 en 2004 is vergeleken, kan worden geconstateerd 

8 Samenvatting en conclusie
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dat deze groepen veelplegers qua samenstelling van achtergrondkenmer-
ken over de periode van één jaar slechts marginaal veranderen.

Hoeveel delicten, processen-verbaal, strafzaken en detenties hebben 
veelplegers in hun criminele carrière opgedaan en wat waren hun 
afdoeningen?
ZAVP’s zijn gemiddeld al vijftien jaar actief en hebben daarbij gemiddeld 
41 strafzaken gehad. Het blijkt te gaan om gemiddeld zeventig geregi-
streerde delicten die voor zo’n 70% bestaan uit vermogensdelicten zonder 
geweld. Hoofdzakelijk hebben zij voor hun delicten gemiddeld elf vrij-
heidsstraffen opgelegd gekregen.
JVP’s zijn gemiddeld bijna drie jaar actief. Zij hebben in die tijd gemid-
deld zes strafzaken achter de rug. Ongeveer 52% van hun geregistreerde 
delicten bestaat uit vermogensdelicten zonder geweld. Een andere grote 
delictcategorie is die van vernielings- en openbareordedelicten, namelijk 
20 à 21%. 12 tot 14% van hun delicten zijn geweldsdelicten.

Welke subgroepen kunnen we onderscheiden en wat zijn de verschillen?
Op basis van terugkomst in het Herkenningsdienstsysteem zijn er in dit 
rapport drie groepen onderscheiden, namelijk de stilhouders, de debu-
tanten en de aanhouders. Stilhouders zijn personen die hun criminele 
activiteiten (voor een zekere tijd) onderbreken, met de debutanten worden 
individuen bedoeld die voor de eerste keer in het systeem als zeer actieve 
veelpleger of jeugdige veelpleger voorkomen en aanhouders zijn zeer 
actieve veelplegers of jeugdige veelplegers die hun criminele activiteiten 
met dezelfde frequentie voortzetten.
In algemene zin wordt geconstateerd dat de aanhouders gemiddeld 
iets langer crimineel bezig zijn en een omvangrijker crimineel verleden 
hebben. De debutanten blijken een jongere groep te zijn en zij plegen 
relatief veel geweldsdelicten en vernieling. De groep stilhouders bevat 
naar verhouding iets meer vrouwen. Deze resultaten gelden voor zowel 
de jeugd als de volwassenen. Mogelijk geven de verschillen tussen de 
subgroepen een natuurlijk verloop van een strafrechtelijke carrière weer, 
dat wil zeggen: de drie groepen vertegenwoordigen drie fases in het 
carrièreverloop van een (jeugdige) veelpleger. Latere metingen moeten 
aantonen of de debutanten wellicht een nieuw soort groep veelple-
gers voortbrengen. In komende rapportages zullen de definities van de 
subgroepen worden aangescherpt met de nieuw vrijgekomen gegevens.

Wat zeggen de registraties over de problematiek van volwassen ZAVP’s?
De volwassen ZAVP’s zijn personen met veel problemen: ruim een derde 
heeft volgens de reclassering huisvestingsproblemen, één derde heeft 
problemen met relaties of financiën, 33% heeft problemen met de geeste-
lijke gezondheid en 65% heeft een verslavingsprobleem; het gaat hierbij 
om minimumschattingen omdat de aan/afwezigheid van problemen niet 
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altijd geregistreerd wordt. In het algemeen registreert de reclassering bij 
de ZAVP-aanhouders de meeste problemen.
De ZAVP’s blijken voor 60% geen voltooide middelbare opleiding te hebben. 
Driekwart is werkeloos en bijna de helft is alleenstaand. Gemiddeld zijn de 
ZAVP’s al 16 jaar crimineel actief sinds hun eerste strafzaak. Het beeld dat 
bevestigd wordt is dat het gaat om een groep die betrekkelijk kansloos is wat 
betreft het opbouwen van een bestaan buiten de criminaliteit.

Wat is de relatie met de herkomstgroepering?
De helft van de ZAVP’s is allochtoon, terwijl allochtonen maar 18,1% van 
de volwassen Nederlandse bevolking uitmaken; dit percentage is 34,3% 
in de verdachtenpopulatie. In de groep zeer actieve volwassen veelplegers 
komt relatief veel tweede generatie Marokkanen voor; ze zijn meer dan 
18 maal vaker veelpleger dan op grond van de verdeling in de Nederlandse 
bevolking kan worden verwacht. Andere groepen die sterk oververtegen-
woordigd zijn, zijn personen afkomstig uit de Nederlandse Antillen en 
Aruba en uit Somalië.
De jeugdige veelplegers bestaan verhoudingsgewijs nog meer dan de 
ZAVP’s uit allochtone plegers, namelijk zo’n 65%, terwijl het percentage 
jeugdige allochtonen in de bevolking 22% is. Dit percentage is ruim 44% 
in de verdachtenpopulatie. De jeugdige veelplegersgroep bestaat voor 
ruim een kwart uit personen van Marokkaanse afkomst, terwijl zo’n 3% 
van Marokkaanse afkomst is vertegenwoordigd in de minderjarige Neder-
landse populatie. Een andere belangrijke jeugdige probleemgroep is de 
tweede generatie jeugdige (voormalig) Joegoslaven; zij is in verhouding 
het meest oververtegenwoordigd. Dit is echter absoluut gezien een betrek-
kelijk kleine herkomstgroep. Daarnaast komen personen van Antilliaans/
Arubaanse en Somalische afkomst relatief veel voor. De debuterende jeug-
dige veelplegers blijken iets vaker van autochtone afkomst dan de stilhou-
ders en aanhouders.
Meer diepgravend onderzoek is nodig om uit te zoeken waarom personen 
uit de gevonden oververtegenwoordigde herkomstgroepen zo vaak voor-
komen als ZAVP of JVP en welke preventiemaatregelen zouden kunnen 
worden getroffen. Vooral de groep tweede generatie Marokkanen verdient 
de aandacht aangezien zij meer dan een kwart van de JVP-aanhouders 
uitmaken en in toenemende mate deel lijken uit te maken van de groep 
ZAVP’s.

In welke mate wordt de ISD-maatregel benut?
De ISD-maatregel wordt nog niet volledig benut. Op het peilmoment van 
deze rapportage, twee jaar na de invoering van de maatregel, is 60% van 
de beschikbare ISD-capaciteit gevuld; dit is exclusief de personen die in 
voorlopige hechtenis zitten in afwachting van hun vonnis. Volgens de 
cijfers wordt de ISD-maatregel daadwerkelijk opgelegd aan personen die 
op basis van de landelijke HKS-definities zeer actieve veelplegers zijn. Een 
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eenduidige verklaring is hier vooralsnog niet voor te geven. Enerzijds kan 
dit komen door de terughoudendheid van rechters tot het opleggen van de 
ISD-maatregel. Anderzijds kunnen door de  dreiging van een ISD-maat-
regel meer veelplegers richting een drangtraject worden geleid, en zou er 
van de ISD-maatregel een afschrikwekkende werking uit kunnen gaan.

Wat kan er over de detentie van veelplegers worden gezegd?
Op basis van de gevonden resultaten lijkt detentie voor volwassen zeer 
actieve veelplegers geen reden te zijn om te stoppen met veelplegersge-
drag. Uit de hier gepresenteerde cijfers kunnen echter helaas geen sluiten-
de conclusies worden getrokken over de werkelijke reden waarom mensen 
niet meer in aanraking komen met de politie. Justitie en politie hebben te 
weinig informatie over de situatie van de veelplegers.
Één op de vijf JVP-stilhouders is het hele jaar na het peiljaar gedetineerd. 
Het blijkt hierbij vooral te gaan om PIJ-maatregelen. Dit suggereert dat de 
jeugdige veelplegers juist ook met deze maatregelen aangepakt worden. 
Jeugdige veelplegers stromen naarmate de tijd vordert steeds meer uit 
onder de OTS-titel. Naar grote waarschijnlijk wordt steeds meer onder-
kend dat, rekening houdende met de onderliggende jeugdproblematiek, 
een OTS-maatregel gepaster is.
De capaciteit voor speciale plekken voor jeugdige veelplegers, de zoge-
noemde tenderplaatsen, is onderbezet. Drie jaar na het vrijkomen van de 
capaciteit is ongeveer 40% bezet.

Hoeveel veelplegers hebben met verslavingszorg te maken gehad, wat waren 
hun kenmerken en verslavingsproblematiek?
Uit de resultaten van de gegevens aangaande de ambulante verslavings-
zorg blijkt dat er een hoge samenhang is tussen mate van verslaving en 
de criminaliteit die iemand pleegt (in termen van aantal politiecontac-
ten). Zeven van de tien ZAVP’s zijn bekend bij de verslavingszorg. Deze 
subgroep heeft in verhouding nog meer problemen dan de gehele groep 
ZAVP’s. Zeer actieve veelplegers die met de verslavingshulp in aanraking 
komen, blijken vaak meerdere middelen te hebben gebruikt. De meest 
gebruikte middelen zijn opiaten. In veel gevallen is cocaïne of crack het 
tweede middel. De problematiek van deze mensen duurt in de meerder-
heid van de gevallen al vijf jaar of langer op het moment van registratie. 
Autochtone verdachten blijken in verhouding eerder in contact te komen 
met verslavingszorg dan allochtone verdachten. Hoe frequenter de ver-
slaafde verdachten misdrijven plegen, hoe vaker het gaat om allochtonen. 
Allochtonen lijken minder snel hulp te zoeken bij verslavingsproblemen.

Zijn er homogene subgroepen te onderscheiden bij de ZAVP’s?
De twee meest in het oog springende groepen ZAVP’s zijn jongvolwassen 
Marokkaanse ZAVP’s met relatief weinig problemen en zonder verslaving, 
die net zijn begonnen als ZAVP. Hun tegenhangers zijn de veelal oudere, 
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met een aanzienlijk groter justitieel verleden behepte Surinaamse ZAVP’s. 
Verdere gegevensverzameling van onderscheidende kenmerken van 
ZAVP’s en JVP’s is nodig om een beter beeld te krijgen van de heterogene 
groep (jeugdige) veelplegers.

Hoeveel nieuwe justitiecontacten doen veelplegers op en welke afdoeningen 
krijgen zij voor hun recidivedelicten?
De status van de recidive in termen van politiecontacten is momenteel 
voor de ZAVP’s en de JVP’s respectievelijk 76% en 66% na een jaar. Eerste 
vergelijkingen op basis van strafzaken laten zien dat ZAVP’s uit 2004 min-
der recidiveren dan de groep uit 2003, terwijl de aantallen strafzaken per 
100 JVP’s uit 2004 ongeveer gelijk blijft en het aantal ZAVP’s en JVP’s in 
verhouding tot de groei van totale Nederlandse populatie toeneemt. Zelfs 
na het verwerken van registratieachterstanden zullen deze verschillen 
stand houden. De recidive van alle cohorten zal tot en met 2008 in kaart 
worden gebracht. Wat betreft de afdoeningen is te zien dat de hoofdafdoe-
ning nog steeds de korte vrijheidsstraf is. Voor de ZAVP is dit bijna twee 
derde van de vonnissen. De JVP’s krijgen voor hun recidivezaken vooral 
korte vrijheidsstraffen en taakstraffen (respectievelijk 29 en 28%). Omdat 
vele strafzaken bij het moment van peiling nog niet afgedaan zijn, is het 
nog niet goed mogelijk om te zien of er een verandering is op te merken in 
het sanctieklimaat, zowel binnen de groep als tussen de twee cohorten.

Toekomstige ontwikkelingen
Dit rapport geeft een beschrijving van de geregistreerde criminaliteit en 
de achtergrondkenmerken van de zeer actieve volwassen veelplegers en 
jeugdige veelplegers. In  een ander rapport, de beleidsmonitor veelplegers, 
zal getracht worden deze cijfers te relateren aan het gevoerde veelplegers-
beleid. Om dit laatste te kunnen bewerkstelligen zal andersoortige aan-
vullende informatie verzameld worden. Een belangrijke component van 
het beleid zijn de vele lokale initiatieven ter bestrijding van de veelple-
gersproblematiek; deze hebben ook hun weerslag op de landelijke cijfers. 
Naast een beschrijving van het lokale beleid zal er meer kwalitatieve infor-
matie verzameld worden die het mogelijk maakt de registratiecijfers beter 
te interpreteren. De kwantitatieve gegevens uit de Monitor Veelplegers en 
de meer kwalitatieve informatie uit het overige veelplegersonderzoek zul-
len met elkaar in verbinding worden gebracht. Op basis van deze synthese 
kunnen ‘hardere’ uitspraken worden gedaan over de implicaties van het 
gevoerde veelplegersbeleid.
Overigens laat de landelijke criminaliteitskaart 2005 nu zien, dat sinds 
2002 de jaarlijkse geregistreerde criminaliteit aan het dalen is voor de 
totale verdachtenpopulatie, terwijl het aantal personen in de verdach-
tenpopulatie stijgt (Emmett, De Miranda, Nieuwenhuis, Sikkema en 
Van Tilburg, 2006). Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan de gestegen 
ophelderingspercentages – die in dezelfde publicatie terug te vinden zijn 
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– omdat het aantal antecedenten per jaar wél blijft stijgen met de tijd. 
Voor de jeugdige verdachten blijkt uit de landelijke criminaliteitskaart 
2005, dat het jaarlijkse aantal geregistreerde processen-verbaal (pv) tegen 
minderjarigen blijft stijgen en tegelijkertijd het aantal verdachte perso-
nen. Uiteindelijk kunnen ook hier moeilijk conclusies aan worden verbon-
den  omdat het mogelijk is dat de politie in de tussentijd anders kan zijn 
gaan registreren. Dit alles maakt het evalueren van het beleid een lastige 
opgave.

Hoe dan ook, de Monitor Veelplegers zal statistieken met betrekking tot 
de veelplegers en veelplegersmaatregelen blijven rapporteren tot en met 
2008. Voor een beperkt aantal statistieken zal er een uitsplitsing plaatsvin-
den naar regio. Mogelijk leidt dit tot nieuwe inzichten in de werkzaamheid 
van het veelplegersbeleid omdat lokaal beleid ook kan worden gerelateerd 
aan lokale resultaten. Juist bij regionale cijfers is en blijft de kwaliteit van 
de gegevens van de monitor de grootste bedreiging van de geldigheid van 
de resultaten.

WODC_256_4.indd   Sec10:106WODC_256_4.indd   Sec10:106 14-11-2007   10:12:5014-11-2007   10:12:50



Mapping out juvenile and extremely active, adult frequent offenders

This report provides an insight into the backgrounds of registered very 
active frequent offenders, both adults and juveniles. The study is based 
on two cohorts (2003 en 2004). For both cohorts, any contact with the law 
until the end of December 2005 is mapped out.
What is the purpose of such a Monitor? In the security programme 
formulated by the Dutch Ministries of Justice and Interior & Kingdom 
Relations, a number of measures are announced which aim to prevent or 
reduce recidivism by frequent offenders. The most important measures 
are:
– Longer terms for detention or supervision;
– Intensification of the reintegration and supervision of ex-detainees and
– Improvement of after-care for addicts and/or criminals with 

psychiatric problems (Ministry of Justice, 2002).

The most important goal of the Frequent Offenders Monitor, in terms of 
its usefulness for society, is to provide an insight into primary process 
sources (including HKS, OMDATA, OBJD, CVS, LADIS), which relate to 
adult and juvenile frequent offenders. In this way, characteristics of 
frequent offenders can be described more accurately and completely than 
is the case when only one source of data is used.

Frequent offenders cause a great deal of  trouble, especially in the larger 
cities: until recently, 20% of all reported and solved crimes per year were 
committed by offenders that regularly come into contact with the law, 
the so-called frequent offenders (Ministry of Justice, 2003a). Tackling the 
problems caused by juvenile and adult frequent offenders was therefore 
one of the key focus areas in the Security Programme of the Balkenende 
governments. In order to make it easier to monitor these groups, the 
WODC developed the Frequent Offenders Monitor, at the request of the 
Sanction and Prevention Policy and Judicial Youth Policy departments of 
the Ministry of Justice. The following section discusses the findings for 
the period 2003-2005.23

23 The preliminary police data of 2005 have not been used, as arrears in registration in police data in 
previous years gave a distorted view of the groups studied.

Summary
Frequent Offenders Monitor
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Box s1 Most signifi cant fi ndings

– The number of registered frequent offenders in 2004 increased compared to 
2003, especially the group of juvenile frequent offenders. As the registration 
of police data for 2005 was still too much in arrears at the time of this study, 
the development in that year is as yet unknown.

– Between 2003 and 2004, there were no signifi cant changes in the composition 
of the frequent offender population in terms of age, sex, country of birth and 
criminal past.

– Among both the juveniles and the extremely active, adult frequent offenders, 
many frequent offenders have a non-Dutch background.

– Adult frequent offenders that were also active in 2004 and are present in the 
police and judicial data records, have more problems regarding education, 
work, substance dependency and housing than other frequent offenders.

– The capacity in frequent offenders’ institutions has not been fully used since 
the Frequent Offenders Institution Order took effect in October 2004.

– Among the extremely active, adult frequent offenders, there seems to be a 
downward trend in registered recidivism.

The primary objectives of the Frequent Offenders Monitor are:
1 Mapping out the information available nationwide on juvenile and 

adult frequent offenders.
2 Describing the inflow and outflow of these groups in the police system 

and judicial system.
3 Making an inventory of the standard action taken by the police and 

judicial organizations in respect of crimes committed by frequent 
offenders.

The implementation strategy of Frequent Offenders Monitor is as follows. 
On the basis of police data, a check is made every year to determine which 
individuals meet the ‘juvenile frequent offender’ (JFO) or ‘extremely 
active, adult frequent offender’ (EAAFO) characterization. C.f. box 2 for 
the definition of the key terms in this report. So far, such groups (cohorts) 
have been formed for the years 2003 and 2004. By linking information 
available at the various agencies, such as the Public Prosecution 
Department, the National Agency of Correctional Institutions and the 
probation service, the persons from the various cohorts are monitored 
over a period of time. Using this method, it is possible to identify changes 
in the frequent offender population. The development of recidivism of the 
successive frequent offenders’ cohorts is also monitored.
The objective of the frequent offenders’ policy is to realize a reduction in 
crimes committed by frequent offenders and in the number of frequent 
offenders. This means that there will be fewer frequent offenders in the 
long run (relatively speaking) and that they will be less liable to relapse 
into criminal behaviour.
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Box s2 Defi nitions of the terms used 

Juvenile frequent offender (JFO) [jeugdige veelpleger, JVP]: anyone aged between 
12 and 17 who has had an offi cial report [process verbaal, pv] drawn up against 
him/her more than fi ve times in his/her entire criminal career, of which at least 
one of such reported incidents has occurred in the reference year, i.e. the year in 
which he/she was characterized as frequent offender.
Extremely active, adult frequent offender (EAAFO) [Zeer actieve volwassen 
veelpleger, ZAVP]: anyone aged 18 or over who has had an offi cial report drawn 
up against him/her more than ten times during a period of fi ve years, of which 
at least one of such reported incidents has occurred in the reference year, the 
reference year being the last year.
Persistent frequent offender: anyone labelled an extremely active frequent 
offender or juvenile frequent offender in 2003 who was registered one or more 
times through such an offi cial report in 2004.
Inactive frequent offender: anyone labelled an extremely active frequent offender 
or juvenile frequent offender in 2003 who was not registered through an  offi cial 
report in 2004 and therefore no longer can be labelled as such in 2004. Together 
with the persistent frequent offenders, this group forms the total  cohort from 
2003.
Beginner: anyone who was not labelled an extremely active or juvenile frequent 
offender in 2003, but became one in 2004. Together with part of the persistent 
frequent offenders, this group forms the total frequent offenders cohort for 2004. 
After all, not all persistent frequent offenders in 2003 can be labelled frequent 
offenders in 2004.

With the Frequent Offenders Monitor, this report attempts to give answers 
to the following questions:
1 What information regarding frequent offenders can be found in police 

and judicial data records?
2 How many frequent offenders are there, and what characteristics do 

they have?
2.1  Can any changes in the characteristics of the frequent offenders 

group be identified over time, i.e. are there differences between 
the frequent offenders from the 2003 and the 2004 cohorts?

2.2  What is the relationship between the characteristics of the 
frequent offenders and the Dutch population at large?

2.3  What do the records say about the problems of adult frequent 
offenders?

2.4  How many times have frequent offenders been involved in a crime, 
an official report, a trial, or a detention  in their criminal career?

2.5 What sentences were the frequent offenders given in the past?
2.6  What kind of contact did juvenile frequent offenders have with the 

Child Care and Protection Board in their past?
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3 Are there differences between inactive frequent offenders (frequent 
offenders that do not come up again after the reference year), persistent 
frequent offenders (frequent offenders that do come up again after 
the reference year) and beginners (frequent offenders that come up as 
newcomers in the second reference year)?

4 How do the various judicial organizations treat frequent offenders 
when they are already labelled as frequent offenders?
4.1  What actions (interventions) does the probation service take in 

respect of adult frequent offenders?
4.2  How often do frequent offenders come into contact with the law 

and what sentences are they given when they re-offend?
4.3  To what extent are frequent offenders remanded in police custody 

or held in pre-trial detention?
4.4 How often and for how long are frequent offenders locked up?
4.5  To what extent is the Frequent Offenders Institution Order 

imposed and executed?
4.6  To what extent are the dedicated places for juvenile frequent 

offenders, the so-called tenderplaatsen, used for this group?
4.7  What is the percentage of frequent offenders taking up capacity in 

adult and juveniles’ institutions?
5 How many frequent offenders have been involved in rehabilitation 

programmes for substance dependency?
5.1 What are the characteristics of this group?
5.2  What kinds of substance dependency problems are typical for this 

group?
6 What connections between background characteristics can be 

distinguished within the EAAFO group?

The most significant results will be described below.

Group size

Table s1 shows the numbers of frequent offenders found in police records 
in 2003 and 2004. To contrast these fi gures, the aggregate population 
fi gures and total number of suspects are also stated for both years.
Figure s1 shows the relative growth of the overall population, the suspect 
population and the frequent offenders population. Figure s1 shows that 
the growth of the number of EAAFOs is smaller than that of the number 
of adult suspects. Both relative growth figures, however, are much higher 
than the population growth figure. Among JFOs, growth in the frequent 
offenders group is somewhat more than growth in the juvenile suspect 
population; in the juvenile suspect population as well as in the group of 
JFOs, the growth is stronger than among the groups of adult suspects and 
adult frequent offenders.
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Is the increase in the number of frequent offenders realistic or is the impact 
related to registration? It is possible that part of the increase can be attributed 
to stepped-up investigation and prosecution of suspects: the police figures 
supplied by Statistics Netherlands [Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS] 
show that the rate of cases solved24 in the period 2003-2004 increased by 7%. 
The extent to which this differs between the juveniles and adults cannot be 
seen, as the rates of cases solved cannot be subdivided according to age; after 
all, the age of perpetrators of unsolved crimes is unknown.

Table s1 Number of juvenile and extremely active frequent offenders 
in ther reference years 2003-2004

31 Dec. 2003 31 Dec. 2004 Increase (abs.)

Population 
Adults 12,654,365 12,707,935 53,570
Juveniles 1,194,681 1,199,916 5,235

Suspect population
Adults 188,885 201,635 12,750
Juveniles 26,155 29,291 3,136

Frequent offenders
EAAFO 5,899 6,068 169
AFO 1,069 1,213 144

Figure s1 Increase of the number of frequent offenders in 2004 
compared to 2003 (in terms of percentage); compared to the 
growth in the population/suspect population
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24 The rate of crimes solved is the number of crimes solved divided by the total number of crimes registered 
times 100. A crime is considered solved if at least one suspect has been traced.
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Nature of the group

Has the composition of the frequent offenders population changed over 
the reference period? Table s2 gives some (static) background charac-
teristics of the EAAFOs. No major differences can be seen in relation 
to these characteristics between the 2003 and the 2004 cohorts. There 
are, however, fewer women in the ‘persistent frequent offenders’ group 
than in the ‘inactive frequent offenders’ and ‘beginners’ groups. In 
the ‘inactive frequent offenders’ group, there are slightly more senior 
frequent offenders (c.f. box s2 for the meaning of these terms). The 
persistent frequent offenders also have a longer criminal record than the 
inactive frequent offenders. That is evident in relation to the beginners, 
as they usually were not labelled extremely active frequent offenders 
until 2004.
Table s3 contains the same characteristics, this time for the juvenile 
frequent offenders. Again, the differences between the cohorts are not 
very significant. Only the percentage of girls dropped in 2004 compared 
to 2003. The lowest percentage of girls can be found in the ‘beginners’ 
group.

Table s2 Static background characteristics of extremely active frequent offenders; 
2003-2004

2003 
Cohort 

Inactive 
frequent 
offenders 

2003

Persistent 
frequent 
offenders 

2003

Persistent 
frequent 
offenders 

2004
Beginners 

2004
2004 

Cohort

N 5,899 1,405 4,494 4,494 1,976 6,068
% of women 6.6 7.0 6.4 6.4 6.9 6.5
Average age 33.8 34.1 33.8 34.8 32.8 34.1

Average age at first 
official report 18.6 19.5 18.3 18.3 18.7 18.4

Number of years since 
first conviction 15.3 14.9 15.5 16.5 14.1 15.6

Average number of 
official reports 43.6 38.6 45.2 47.9 31.6 43.4

Average number of 
criminal cases 40.9 35.6 42.5 45.5 28.9 40.3
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Table s3 Static background characteristics of juvenile frequent offenders; 2003-2004

2003 
Cohort 

Inactive 
frequent 
offenders 

2003

Persistent 
frequent 
offenders 

2003

Persistent 
frequent 
offenders 

2004
Beginners 

2004
2004 

Cohort 

N 1,069 369 700 700 828 1,213
% female 6.2 6.8 5.9 5.9 4.0 4.5
Average age 16.6 16.6 16.5 17.5 16.4 16.6

Average age at first 
official report 13.2 13.2 13.2 13.2 13.4 13.3

Number of years since 
first conviction 2.8 2.9 2.8 3.8 2.6 2.9

Average number of 
official reports 8.1 7.7 8.3 9.8 7.0 8.0

Average number of 
criminal cases 5.9 5.7 6.1 7.6 5.2 5.9

Box s3 Ethnic background

Studies show that some ethnic groups (persons of foreign heritage) are found more often in the 
crime statistics than is to be expected on the basis of their number among the overall population in 
the Netherlands (Blom, Oudhof, Bijl and Bakker, 2005). To which extent is this true when focusing on 
frequent offenders? In fi gure 2 the facts regarding the extent of overrepresentation for the various 
ethnic groups were gathered (both for the EAAFOs and the JFOs from 2004). A factor exceeding 1 
means overrepresentation. In the top half of the fi gure, ethnicity was derived from the suspect’s country 
of birth (fi rst-generation immigrants), in the bottom half, that one (one of) his/her parents (second-
generation persons of foreign heritage). The biggest overrepresentation can be found among the 
Moroccan second-generation EAAFOs. This group is represented 18 times more than is to be expected 
on the basis of their number among the overall population. First-generation Antillians/Arubans, Somalis 
and Moroccans are also featured rather frequently in the statistics. Another striking aspect is that the 
second-generation juvenile Yugoslavs are found rather often; the group itself, however, is small. In 
absolute terms, the group of Somali frequent offenders is small, both among adults and juveniles.

Figure 2 Ethnic background of frequent offenders 2004 compared to the overall population
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JFOs of second-generation immigrants
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Criminogenic factors

There is some information on the extremely active frequent offenders that 
usually relates to the reasons for starting and pursuing a criminal career. 
These are education, employment situation at the time the individual 
comes into contact with the law, and prevention of specifi c problems, 
such as a person’s substance dependency and their mental health. This 
dynamic25 data is derived from CVS, the probation services database. 
For the juvenile frequent offenders, such a system is not available. Table 
s4 shows that the composition of the EAAFO group is fairly stable with 
regard to these characteristics. The differences between the 2003 and 
2004 cohorts in the fi rst and last column of table 4 are marginal. There 
are differences between the three sub-groups of adult frequent offenders. 
The scores of ‘persistent frequent offenders’ are the most unfavourable 
for all characteristics. Almost 60% of the EAAFOs that were also active in 
2004 are persons who have no secondary education certifi cate  no primary 
and/or secondary education and lower secondary education without a 
certifi cate have been grouped in the same category). Eight in ten of these 
EAAFOs have no job, 75% are offenders who have substance dependency 
problems, over 30% have mental-health problems, according to the 
probation service, and more than 40% have problems with housing. The 
‘inactive frequent offenders’ and the ‘beginners’ groups present a slightly 
less problematic picture with regard to these criminogenic factors, except 
for the mental-health condition of beginners. All problem areas reported 
are problems identifi ed by individual probation offi cers.

25 Dynamic data covers people’s characteristics that may change over time.
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Table s4 Dynamic characteristics of extremely active frequent 
offenders; 2003-2004

2003 
Cohort 

Inactive 
frequent 
offenders 

2003

Persistent 
frequent 
offenders 

2003
Beginners 

2004
2004 

Cohort 

Level of education
no primary and/or secondary 
education 19.2 16.7 20.0 17.3 19.2
lower secondary education, 
no certificatediploma 37.8 35.8 38.4 36.1 37.9

LBO, (M)ULO or MAVO* 18.4 20.0 17.9 20.2 18.5
HAVO/VWO/MBO/HBO/WO** 9.2 9.0 9.2 10.0 9.3

Job situation 
unemployed/incapacitated for 
work 79.2 71.4 81.5 76.5 80.5

casual work 5.4 5.5 5.4 6.5 5.6
employed 0.6 0.6 0.6 0.8 0.7
attending school 1.0 1.4 0.9 1.7 1.2
miscellaneous/unknown 13.7 21.0 11.6 14.4 12.0

Nature of problems 
substance dependency 73.1 67.5 74.6 66.9 72.4
mental health 37.1 35.9 37.5 38.2 37.6
housing 42.2 37.9 43.4 40.7 42.6

* Types of low-level secondary education.
** Types of high-level secondary education and university education.

There is different background information available in respect of the 
juvenile frequent offenders. Table s5 lists the degree of urbanization of 
the places where they live, the monthly income of the parent(s) (single 
or combined income), whether or not the parents are on benefit and 
the housing situation of the juveniles. The table shows that inactive 
frequent offenders come rather often from areas that are urbanized to 
a moderate extent, or less or not at all urbanized. More than six in ten 
juvenile frequent offenders originate from highly urbanized to very 
highly urbanized areas. The parents of juvenile frequent offenders are on 
benefits three times more often than the parents of the overall juvenile 
population, namely 60%. Moreover, JFOs prove to be from broken families 
more than twice as often as other groups.
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Table s5 Socio-economic characteristics of the 2004 juvenile population and juvenile 
frequent offenders; 2003-2004

2003 
Cohort 

Inactive 
frequent 
offenders 

2003

Persistent 
frequent 
offenders 

2003
Beginners 

2004
2004 

Cohort 
2004 

Population 

Urbanization of place of residence* (%)
highly to very highly urbanized 59.3 51.8 63.3 65.3 64.1 41.3
moderately urbanized 20.4 23.3 18.9 19.3 19.2 21.6
less or not urbanized 15.5 20.3 13.0 13.9 14.4 37.1

Fiscal monthly wage of parental household (%)**
less than €1300 26.9 30.9 24.9 28.9 27.5 9.3
between €1300 and €2000 31.8 27.6 34.0 30.6 32.5 11.1
between €2000 and €3000 15.4 13.8 16.3 15.9 15.6 17.1
€3000 or over 17.7 19.5 16.7 19.0 18.2 60.5

Parents on benefit (26-9-2003)***
at least one parents lives on benefits 60.1 59.9 60.3 57.0 58.9 21.5
neither parent lives on benefits 33.2 33.6 33.0 39.1 36.5 77.7

Broken family (26-9-2003)*** (%)
No 41.1 37.7 42.9 40.0 41.1 76.9
Yes 52.3 55.8 50.4 56.2 54.4 22.2
Unknown 6.6 6.5 6.7 3.9 4.5 0.9

*  Highly to very highly urbanized ≥ 1500 addresses per sq km in the area; moderately urbanized 1000 to 1500 addresses per 
sq km in the area; less or not urbanized <1000 addresses per sq km in the area

**  The parental household is taken to mean the partners and parent(s) in the parental household. The income comprises income 
from the main job, benefi t, pension and study grants.

The Frequent Offenders Institution Order

Since 1 October 2004, the courts have the option of imposing a Frequent 
Offenders Institution Order (FOI order) on ‘persistent recidivists’. Frequent 
offenders can be placed in such institution for a maximum of two years. In 
2005, such institutions could accommodate 544 persons. As of 2006, a total 
number of persons that can be accommodated has risen to 844. Figure s3 
shows the absolute numbers and percentages of cells occupied in Frequent 
Offenders Institutions over time. The drop in the occupancy rate curve 
is due to the fact that 300 extra cells became available at once. Figure s3 
shows that the capacity of the Frequent Offenders Institutions is still not 
being fully used, even a considerable period of time after the introduc-
tion of the order. In September 2006, 25 months after its introduction, 499 
cells in Frequent Offender Institutions were occupied. This means that 
60% of the capacity in place at the time was in use. At that moment, 138 
cells were occupied by individuals upon whom the Public Prosecution 
Department intended to impose such order. It is unknown how many 

WODC_256_4.indd   Sec11:116WODC_256_4.indd   Sec11:116 14-11-2007   10:12:5114-11-2007   10:12:51



117Summary

people indeed will be placed in a Frequent Offenders Institution by the 
court, but even considering only the orders that have been executed, it 
is clear that the available capacity is not being fully used. As it turns out, 
almost all executed orders imposed in 2005 were imposed upon extremely 
active frequent offenders that were also active in 2004; hardly any ‘inactive 
frequent offenders’ is placed in those institutions. So it is not the case that 
these individuals have no more new antecedents, because they were put 
in a FOI.

Figure s3 Numbers and % of FOI orders; January 2005 – 
September 2006
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Apart from being detained in an FOI, a frequent offender may also be 
detained in a standard remand centre or prison. How much of the 2004 
detention capacity was taken up by the adult frequent offenders from 
2003? Figure s4 gives an impression of this. The EAAFOs from 2003 
together constitute 3% of the total population of adult suspects in that 
year. In 2004, a total of 61,446 individuals served time in Dutch peniten-
tiary institutions for adults; the EAAFOs from 2003 detained in 2004 
constitute 7.2% of that group. The records of the National Agency of 
Correctional Institutions also show that a total of 5,384,078 cell capacity 
days were available in the correctional institutions, of which days 12.5% 
was served by EAAFOs.
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Figure 4 Percentage of EAAFOs in the occupancy rate of correctional 
institutions in 2004
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The following figure (figure s5) shows the cells taken up in the 
correctional institutions for juvenile offenders.
4% of all juvenile offenders are frequent offenders. During 2004, there 
was a maximum of 910,675 cell capacity days available in correctional 
institutions for juvenile offenders, for 5,127 different juveniles detained. 
The JFOs detained from 2003 form well over 8.6% of this group. They were 
responsible for occupying the cell capacity for 76,920 days, i.e. 8.3% of the 
overall capacity. That means that they do not take up a disproportionate 
part of the capacity in the correctional institutions for juvenile offenders. 
It does show, however, that 132 JFOs from 2003 served time in correctional 
institutions for adults in 2004.

Figure s5 Percentage of JFOs in the occupancy rate of correctional 
institutions for juvenile offenders 2004
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Level of recidivism

How often do the extremely active frequent offenders and the juvenile 
frequent offenders come into contact with the law in the period after the 
reference years 2003 and 2004? Figures s6 and s7 give a fi rst impression. As the 
cohorts are different in terms of size, the level of recidivism is expressed by 
total number of cases per 100 frequent offenders. In the fi rst period after the 
reference year, the number of new criminal cases among the EAAFOs from 
2004 is slightly under that of the extremely active frequent offenders from 2003 
(fi gure s6). If this trend continues – which will not be clear until the following 
measurements in 2007 – it can then be determined that the registered level of 
recidivism for these groups – at least relatively speaking – has decreased.

Figure s6 Recidivism of EAAFOs after reference year
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Figure s7 Recidivism of JFOs after the reference year
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For the juvenile frequent offenders, it is more or less the same picture; 
figure s7 shows, however, that the decrease in recidivism is minor. This 
can be fully explained by the fact that there is somewhat of a backlog in 
case registration. Once the registration work has been caught up with, the 
curve showing the level of recidivism by JFOs from 2004 will go up higher.

Frequent offenders in rehabilitation for substance dependency

Seven in every ten EAAFOs from 2003 prove to be clients or former 
clients in rehabilitation programmes for substance dependency. Very 
few juvenile frequent offenders prove to be motivated to go into rehab 
(3.1%). This concerns the offenders registered for outpatient rehabilita-
tion programmes offered by the judicial and non-judicial organizations.26 
Compared to the entire group of EAAFOs, this sub-group has even more 
problems. Figure s8 presents the primary and secondary dependency 
problems of these frequent offenders. When someone has incidental 
problems, it means that they depend on more than one substance, causing 
extra problems in addition to those caused by the main dependency.

Figure 8 Primary and secondary problems of EAAFO from 2003 and 2004
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It turns out that a large group of the extremely active frequent offenders 
that come into contact with rehabilitation  programmes use several 
substances; only 30% has no secondary dependency problems. The most 
frequently-used group of substances is opiates. In a striking number 
of cases, cocaine or crack is the secondary substance. In the majority 
of the cases, these people prove to suffer from these problems for five 
years or longer. It turns out that Dutch native suspects (56%) come into 
contact with rehabilitation programmes sooner than suspects from 
ethnic minorities (relatively speaking); in the entire EAAFO group, 47% 
is of native Dutch origin. This does not simply imply that their substance 
dependency is more serious; suspects from ethnic minority groups may 

26 I.e. no admission to rehab clinics.
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also be less easily inclined to seek help. After the Dutch native suspects, 
EAAFOs of Surinamese origin rank second in out-patient rehabilitation 
programmes.

Conclusions

The frequent offender monitor is a collection point for national informa-
tion on frequent offenders and their approach. The presented data already 
show some trends. Comparing 2003 to 2004 shows that:
– the number of registered frequent offenders has grown, especially the 

group of juvenile frequent offenders;
– the majority of frequent offenders is of foreign heritage. In particular, 

first and second generation of Morroccan heritage and persons born in 
the Netherlands Antilles, Aruba or Somalia are also overrepresented.

– the frequent offenders who were persecuted both in 2003 and 2004, 
have the most problems in varying areas, like addiction and housing.

– the available cell capacity for the Frequent Offenders Institution Order 
is occupied for 60% after two years;

– more than half of the JFOs are from broken homes;
– the parent(s) of JFPs are three times or more likely to receive benefits 

compared to the parents of the total juvenile population;
– the recidivism after one year of the EAAFOs of 2004 is significantly 

lower than the recidivism of the EAAFOs of 2003. The recidivism of JFO 
is fairly constant;

– 70% of the extremely active adult frequent offenders have been in 
contact with rehabilitation programmes for substance dependency. 
They deal with long-lasting addiction problems concerning mostly 
a combination of substances. More than half of the clients is 
autochtonous, which is slightly higher than is found in the complete 
EAAFO population.

The relationship between the different data and the implemented 
frequent offender policies will be investigated in another publication, 
namely the policy monitor which forms part of the frequent offenders 
monitor.  The endeavour is to make clear how signalled trends in the 
data can be explained and – in relation to other WODC frequent offender 
research – an assessment can be made of the effects of the frequent 
offender policy.
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Met naw wordt bedoeld de naam-, adres- en woonplaatsgegevens en de 
geboortedatum. Het GBA-nummer is het nummer uit de gemeentelijke 
basisadministratie, en het VIP-nummer is de verwijzings index personen 
dat een justitiebreed klantnummer gaat worden. Het 
jds-nummer is in dit geval een door de CJD versleuteld persoonsnummer. 
Bij het CBS was reeds een gekoppeld HKS/SSB-bestand aanwezig. De grijs 
gearceerde bronnen zijn extern gekoppeld en geanalyseerd.

jds-nr

Gba-nr

HKS/ 
SSB

HKS

OBJDTULP/GW

OMDATA CVSTULP/JJI LADIS CVS-JC

vip-nr

Justid

naw naw naw naw naw

Bijlage 1  
Koppelingsschema gegevensbronnen
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In dit rapport worden de eigenschappen en de voorgeschiedenis van de 
veelplegers omschreven. Hierbij is gebruikgemaakt van de landelijke 
definitie van veelpleger op basis van politiecijfers (Ministerie van Justitie, 
2003b). Dit is echter niet de enige manier om een veelpleger te operatio-
naliseren. Een dergelijke definitie is altijd discutabel, aangezien er geen 
gefundeerde keuze kan worden gemaakt aangaande de aantallen en soor-
ten contacten die een veelpleger moet hebben. Een adequate definitie kent 
in ieder geval de volgende drie componenten:
– Op welk punt in de keten wil men opmaken wie een veelpleger is 

 (politiedata of gegevens van het openbaar ministerie).
– De teleenheid van contacten n.a.v. criminaliteit (bijvoorbeeld proces-

sen-verbaal, delicten of inschrijvingen bij het OM).
– De lengte van de periode waarover wordt teruggekeken (bijvoorbeeld 

de gehele carrière of de laatste vijf jaar).

Uiteraard hangen de grootte en de samenstelling van de veelplegersgroep 
af van bovenstaande componenten. Zo is er naast de definities op poli-
tiegegevens ook een definitie op OM/ZM-niveau (Wartna en Tollenaar, 
2003) waarbij uitgegaan wordt van geldige strafzaken. De definitie van 
actuele ‘zeer hoogfrequente veelpleger’ op justitieniveau is als volgt: Een 
zeer hoogfrequente veelpleger op justitieniveau is iemand die in een 
periode van vijf aaneengesloten jaren in minstens elf 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. Zoals uit een werkrapportage bleek, is de 
overlap voor de groepen verdachten/daders die op basis van elf strafzaken 
en elf antecedenten geïdentificeerd konden worden in een periode van 
vijf jaar, zo’n 80%. Dit laat zien in hoeverre enkel de keuzen van gegevens-
bron en de teleenheid van grote invloed zijn op de selectie van personen 
die uiteindelijk als veelpleger worden bestempeld. Uiteindelijk is in dit 
rapport gekozen voor de definities zoals die zijn omarmd door het Mini s-
terie van Justitie, omdat deze definities ook worden gebruikt door het OM 
en de reclassering.

Bijlage 2 
Het begrip veelpleger
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First offender (FO):
een persoon die in het peiljaar één proces-verbaal (pv) tegen zich zag 
opgemaakt, en tegen wie in het verleden geen processen-verbaal zijn 
opgemaakt.

Meerpleger, volwassenen (volwassen MP):
een persoon van 18 jaar of ouder die in het gehele criminele verleden twee 
t/m tien processen-verbaal (pv’s) tegen zich zag opgemaakt, waarvan ten 
minste één in het peiljaar.

Zeer actieve veelpleger (ZAVP):
een persoon van 18 jaar of ouder die over een periode van vijf jaren 
– waarvan het peiljaar het laatste jaar vormt – meer dan tien processen-
verbaal (pv’s) tegen zich zag opgemaakt, waarvan ten minste één in het 
peiljaar.

Overige veelpleger, volwassenen (volwassen OVP):
een persoon van 18 jaar of ouder die in het gehele criminele verleden meer 
dan tien processen-verbaal (pv’s) tegen zich zag opgemaakt, waarvan ten 
minste één in het peiljaar en die niet onder de categorie ZAVP’s valt.

Meerpleger, jeugdigen (jeugdige MP):
een jongere in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar die in het gehele crimi-
nele verleden twee t/m vijf processen-verbaal (pv’s) tegen zich zag opge-
maakt, waarvan ten minste één in het peiljaar.

Veelpleger, jeugdigen (jeugdige VP):
een jongere in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar die in het gehele 
 criminele verleden meer dan vijf processen-verbaal (pv’s) tegen zich zag 
 opgemaakt, waarvan ten minste één in het peiljaar.

Bijlage 4 
Definities verdachtengroepen
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In de volgende tabellen staan de waarden uit de gegevenstabellen die 
betrekking hebben op gegevens uit het CVS uitgesplitst naar hun oor-
spronkelijke categorie-indeling.

Tabel 1 Categorieën plan van aanpak

Categorie in gegevenstabellen Oorspronkelijke categorie in CVS

Adviesrapportage Uitbrengen adviesrapportage
Delictpreventie Begel. ter voork.maatsch.overlast

Uitvoeren TR-traject
Verminderen kans op delictgedrag   

Gedragsbeïnvloeding Toeleiding DTC
Verbeteren omgangsvaardigheden
Verbeteren sociale vaardigheden
Verbeteren zelfbeheersingvaardigheden
Verbeteren zelfhandhavingmechanismen

Informatie & advies Informatie en advies
Maatregelrapportage Uitbrengen maatregelrapport
Onderzoek naar begeleidings-/
trainingsmogelijkheden

Onderzoek naar begeleidingsmogelijkh.

Onderzoek naar trainingsmogelijkheden
Schuldhulp Verbeteren omgaan geld e/o schulden
Taak-/leerstraf Executeren taakstraf 

Uitvoeren opgelegde leerstraf 
Toeleiding zorg Toel. behandelprog. andere instelling

Toeleiden naar een erkende zorginstelling

Verwerken traumatische gebeurtenissen
Toezicht vanwege justitiële beslissing Toezicht vanwege justitiële beslissing
Uitvoeren intensieve aanpak Uitvoeren intensieve aanpak
Verslavingshulp Toel. klinische verslavingsbehandeling

Toeleiding ambulante versl. behandel.

Vermind/stabiliseren verslavingspr.

Voorlichting over verslavingsaspecten
Voorlichtingsrapportage Uitbrengen voorlichtingsrapportage
Vroeghulpinterventie Vroeghulp(-interventie)
Werk/wonen Structureren leefomgeving

Verbeteren kansen op arbeidsmarkt

Verbeteren woonvaardigheden
Overig Conflictregeling dader/slachtoffer

Toeleiden naar (bij)scholing

Toeleiding begel.programma door derden

Treffen schaderegeling

Uitvoeren elektronisch toezicht

Voorlichting aan gedetineerde
Onbekend z-***vervallen***

Bijlage 5 
Categorisering CVS-gegevens
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Tabel 2 Categorieën Toezicht

Categorie in gegevenstabellen Oorspronkelijke categorie in CVS

Bijzondere voorwaarde bij vonnis Bijzondere voorwaarde bij vonnis
ISD I.S.D. (Inrichting Stelselmatige Dader)
Penitentiair programma (met/zonder ET) PP met ET

PP zonder ET
Plaatsing in een verslavingskliniek Plaatsing verslav.kliniek (art.43.3 PBW)
SOV S.O.V. (strafr. opvang verslaafden)
Voorwaardelijke schorsing preventieve 
hechtenis

Voorwaarde schorsing prev. hechtenis

Voorwaardelijke veroordeling Voorwaardelijke Veroordeling
Overig Maatregel TBS met voorwaarden (ambulant)

Elektronisch Toezicht
Voorwaarde sepot
Proefverlof i.h.k.v. maatregel PIJ
Voorwaarde transactie
Voorwaarde gratieverlening
Maatregel TBS met verpleging/proefverlof

Tabel 3 Soort re-integratieprogramma

Categorie in gegevenstabellen Oorspronkelijke categorie in CVS

Agressiebeheersing DTP-Training Agressiebeheersing
Agressieregulatietraining
Terugvalpreventie agress. delicten

Dagtrainingsprogramma DTP-Meerderj. training 13 wk.
DTP-Arbeidsmotivatietraining
DTP-Delictpreventietraining
DTP-Meerderj. training 6 wk.
DTP-Meerderj. training 9 wk.
DTP-Minderj. training 13 wk.
DTP-Minderj. training 6 wk.
DTP-Minderj. training 9 wk.

Hulp bij financiën Budgetteringscursus
Gedragsbeïnvloeding Groepswerk

Psychosociale diagnostiek kort
Sova-training (groep)

GGZ-Drama

GGZ-Groepswerk VBA

Sova-training (individueel)

Zelfkonfrontatiemethode (individueel)
Goldsteintraining (Mening)
Goldsteintraining (Bespreek)
Goldsteintraining (Uiten kwaadheid)

Goldsteintraining (Luisteren)

WODC_256_4.indd   Sec13:132WODC_256_4.indd   Sec13:132 14-11-2007   10:12:5414-11-2007   10:12:54



133Bijlage 5

Categorie in gegevenstabellen Oorspronkelijke categorie in CVS

Goldsteintraining (Kritiek)
Goldsteintraining (Praatje)
Goldsteintraining (Uiten waardering)
Goldsteintraining (Reageren kwaadheid)
Goldsteintraining (Reageren waardering)

Cognitieve Vaardigheden

Gedragsbeïnvloeding Route 66 (Basismodule leerwerkstraf)

Dader slachtoffer leerproject (groep)

Terugvalprev. Seks. delicten (groep)
Verslavingshulp GGZ-Alcohol-Verkeer project

GGZ VBA 3 (eindfase)

GGZ-Terugvalpreventie Middelen 1

GGZ-Training Alc Delinq.

GGZ-Terugvalpreventie Middelen 2
GGZ VBA 2 (middenfase)

GGZ-Leefstijltraining

GGZ VBA 1 (startfase)
Werk/wonen Arbeidstoeleiding

Woontraining

Overig Schadebemiddeling /Terwee
Schade- en conflictregeling
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BOD bijzondere opsporingsdienst
BPS BedrijfsProcessenSysteem
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CJD Centrale Justitiële Documentatie
COMPAS Communicatiesysteem Openbaar Ministerie- Parket 

Administratie Systeem
CVS Cliënt Volg Systeem
DJI Dienst Justitiële Inrichtingen
DTC Dagtrainingscentrum
ET Elektronisch Toezicht
GBA Gemeentelijke BasisAdministratie
Genesys Geïntegreerde Interactieve Database voor Strategische 

bedrijfsinformatie
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GSB GroteStedenBeleid
GW Gevangeniswezen
Halt Het ALTernatief
HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HBO Hoger BeroepsOnderwijs
HKS HerkenningsDienstSysteem
ISD Inrichting voor Stelselmatige Daders
IVA Instituut voor ArbeidsVraagstukken
ivs inverzekeringstelling
jds Justitieel Documentatie Systeem
JJI Justitiële Jeugdinrichting
JVP jeugdige veelpleger
KIS Kinderbescherming InformatieSysteem
KLPD Korps landelijke politiediensten
LADIS Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem
LBO Lager BeroepsOnderwijs
LDH Leger des Heils
M(ULO) (Meer) Uitgebreid Lager Onderwijs
MAVO Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs
MBO Middelbaar BeroepsOnderwijs
naw Naam, adres en woonplaats
OBJD Onderzoeks- en beleidsdatabase Justitiële Data
OM Openbaar Ministerie
OMDATA Openbaar Ministerie Data
OTS ondertoezichtstelling
PaGe Parket-Generaal
PI Penitentiaire Inrichting
PIJ Plaatsing in een inrichting voor Jeugdigen
pv proces-verbaal
RISc Recidive Inschattings Schalen
RvdK Raad voor de Kinderbescherming

Bijlage 6 
Afkortingenlijst
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135Bijlage 6

SIVZ Stichting InformatieVoorziening Zorg
SOV Strafrechtelijke Opvang Verslaafden
SoVa Sociale Vaardigheden
SRN Stichting Reclassering Nederland
SSB Sociaal Statistisch Bestand
SVG Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland
TULP TenUitvoerleggingsProgramma
VBA VerslaafdenBegeleidingsAfdeling
VIP Verwijsindex Personen
VTT Vrijspraak, technische uitspraak of technisch sepot
VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
WODC Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecen-

trum
ZAVP Zeer Actieve VeelPleger
ZM Zittende Magistratuur
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Vroeghulpbezoek Eerste bezoek aan een arrestant, inverzeke-
ringgestelde of in bewaring gestelde verdachte.

Vroeghulpinterventie Rapport aan de rechterlijke macht, waarin een 
aanbeveling wordt gedaan ten aanzien van het 
al dan niet voortduren van de voorlopige hech-
tenis (en de wijze waarop).

Voorlichtingsrapport De schriftelijke informatie aan de rechterlijke 
macht met het oog op een beslissing over ver-
volging, berechting of de tenuitvoerlegging van 
straf(fen) en/of (straf)maatregel(en).

Adviesrapport Het in beperkte, schriftelijke vorm verstrekken 
van informatie over de cliënt aan een (justi-
tiële) instantie in verband met een gerichte 
vraagstelling dan wel een te nemen beslissing.

Maatregelrapport De schriftelijke informatie aan het Ministe-
rie van Justitie, de Forensisch Psychiatrische 
Dienst, tbs-inrichting en/of rechterlijke macht 
met het oog op de beslissing over vervolging en 
berechting waarbij een maatregel geïndiceerd 
is, of met het oog op indicatiestelling, aanvang, 
uitvoering (voortzetting, wijziging) of beëin-
diging van de tenuitvoerlegging van een maat-
regel.

Toeleiding Zorg De inspanning die nodig is voor het plaatsen 
van een cliënt in een zorginstelling.

Re-integratieprogramma Training waarbij de cliënt inzicht en/of vaar-
digheden worden bijgebracht op één of meer 
van de volgende gebieden: wonen, arbeid/
scholing, financiën, gedrag, relaties, schade- 
en/of conflictregeling.

Toezicht De activiteiten ten behoeve van het houden 
van toezicht op cliënten in het kader van een 
justitiële beslissing.

Werkstraf Het doen verrichten van een straf van onbe-
taalde arbeid in het kader van de executie van 
een justitiële beslissing.

Leerstraf Het doen uitvoeren van een als leerstraf 
erkend(e) programma(’s) in het kader van de 
executie van een justitiële beslissing.

Bijlage 7 
Begrippenlijst reclassering
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Omdat het Herkenningsdienstsysteem over definitieve politiecijfers 
beschikt sinds 2001, is het mogelijk een historisch verloop van anteceden-
ten van veelplegers vanaf dit jaar te laten zien. Is er een trend te vinden in 
het aandeel van de antecendenten van de veelplegers in het totaal aantal 
antecedenten? Gaan jeugdige veelplegers minder plegen over de tijd?
In de loop der tijd gaat het mogelijk worden om de resultaten van twee 
doelstellingen van het veiligheidsplan in beeld te brengen, namelijk het 
verminderen van de geregistreerde criminaliteit door veelplegers en het 
stoppen van veelplegen door jeugdigen. Om dit in beeld te brengen in 
de periode voor en na het veelplegersbeleid staan in figuur 1 en figuur 
2 respectievelijk het aandeel antecedenten van de ZAVP’s en de JVP’s in 
het totaal aantal antecedenten per peiljaar en het percentage terugkomst 
van JVP’s in de jaren na het peiljaar.
Uit figuur 1 blijkt dat, zowel voor de ZAVP’s als de JVP’s, er geen echte 
daling is in het aandeel in het jaarlijkse aantal antecedenten.

Figuur 1 Aandeel in het totaal aantal antecedenten van de ZAVP’s en JVP’s in de periode 
2001-2003
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In hoeverre is er een trend in het opnieuw in aanraking komen met de 
politie van jeugdige veelplegers? In figuur 2 is te zien dat er geen werkelijk 
verschil is in het 1-jarige terugkeerpercentage. Het percentage terugkeer-
ders lijkt wel te stijgen van 2001 op 2002. De tijdreeksen zijn echter te kort 
om te spreken van een trend.

Bijlage 8 
Indicatoren voor veelplegersbeleid 
over de tijd
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138 Monitor Veelplegers

Figuur 2 Percentage terugkeer na peiljaar jeugdige veelpleger
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Deze bijlage is een beschrijving van de analyse die is uitgevoerd om te 
komen tot de resultaten in hoofdstuk 8. In dit hoofdstuk wordt ingegaan 
op de vraag of de groep ZAVP’s een homogene groep qua samenstelling is, 
of dat er specifieke subgroepen te onderscheiden zijn op de gemeten ken-
merken. Het betreft hier wel de groep ZAVP’s die bij de reclassering terug 
te vinden is, een subset van de totale groep ZAVP’s. Hier is voor gekozen 
omdat dit de enige intern gekoppelde bron is die inhoudelijke informatie 
bevat over kenmerken anders dan het strafrechtelijk/politieverleden. Na 
selectie op basis van inhoudelijke gronden en bruikbaarheid is de uitein-
delijke set variabelen de volgende:
– Sekse (Man/Vrouw)
– Leeftijd (18-24/25-32/33-39/40 jaar of ouder)
– Etniciteit (Marokko/NederlandseAntillen/Aruba/Suriname/Turkije/

Overig/autochtoon)
– Aantal eerdere justitiecontacten (B 9/10-17/18-28/29-50/51+)
– Probleemgebieden CVS, te weten lichamelijke problemen (lichJA/lich-

NEE), psychische problemen (psychJA/psychNEE), verslaving 
(verslJA/verslNEE), huisvesting (huisvJA/huisvNEE), relatie (relJA/rel-
NEE), financiën (finJA/finNEE)

Leefsituatie bleek totaal geen onderscheid aan te brengen en is dus wegge-
laten uit de analyse. Na eliminatie van personen met missende data was 
de uiteindelijke analyseset 4.766 observaties groot.
De methode voor exploratieve data-analyse die is gebruikt is multipele 
correspondentieanalyse (MCA, ook wel homogeniteitsanalyse genoemd 
en ook bekend als HOMALS). Deze techniek zorgt ervoor dat de observa-
ties die in dezelfde categorie vallen zo dicht mogelijk bij elkaar worden 
afgebeeld en observaties die in verschillende categorieën vallen zo ver 
mogelijk bij elkaar vandaan worden afgebeeld (Van de Geer, 1985) door 
optimale kwantificaties toe te kennen aan de observaties op een aantal 
dimensies, genaamd objectscores. Dit gebeurt voor alle variabelen tege-
lijk. Voor de variabelen levert MCA voor elke categorie categoriekwantifi-
caties op. Dit zijn de gemiddelden van de objectscores van alle personen 
die in een bepaalde categorie vallen. MCA is multivariaat, dat wil zeggen 
dat het rekening houdt met alle variabelen tegelijk. De techniek is een 
alternatief voor het uitdraaien van alle combinaties (k!/((k-2)!*2), waarbij k 
het aantal variabelen is) van kruistabellen.
In figuur 1 staan de objectscores van de ZAVP’s uit 2003 in een twee-
dimensionale oplossing afgebeeld. Er is te zien dat vooral in het kwadrant 
linksonder zich veel personen zich bevinden. Om nu visueel te kunnen 
beoordelen of er sprake is van homogene subgroepen, zijn de catego-
riekwantificaties afgebeeld in figuur 2.

Bijlage 9
Homogeniteit ZAVP’s 2003
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Figuur 1 Objectscores multipele correspondentieanalyse ZAVP 2003
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Figuur 2 Categoriekwantificaties multipele correspondentieanalyse 
ZAVP 2003

De figuur laat zien dat er wel degelijk onderscheid is te maken binnen 
de groep. De eerste dimensie onderscheidt hoofdzakelijk de problemen, 
terwijl de tweede dimensie het beste onderscheidt op de kenmerken leef-
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tijd, etniciteit en aantal eerdere strafzaken. Dit betekent dat als er een 
verschil is qua problemen, in het plaatje vooral naar verschillen op de 
horizontale as gekeken moet worden en voor de rest op de verticale.
Het meest duidelijk te onderscheiden zijn twee etnische groepen, namelijk 
de Surinamers en de Marokkanen. Het blijkt dat Surinaamse ZAVP’s over 
het algemeen vaker 40 jaar of ouder zijn en in de hoogste categorie van 
aantal eerdere strafzaken vallen en vaker verslaafd zijn. De Marokkaanse 
ZAVP’s daarentegen, zijn juist vaker 18- t/m 24-jarigen met een laag aantal 
eerdere zaken; tevens hebben zij over het algemeen minder problemen, 
waaronder verslaving. Uit de figuur is ook te halen dat problemen op het 
gebied van relaties, financiën, psyche en huisvesting relatief vaak samen 
voorkomen. Aan de andere kant is er ook een grote groep rechtsonder te 
vinden die helemaal geen problemen lijkt te hebben. Verwonderlijk is dat 
verslaving – in tegenstelling tot de andere problemen – zowel op de eerste 
als de tweede dimensie onderscheid maakt. Dit wijst erop dat verslaving 
relatief onafhankelijk voor kan komen, los van de andere problemen. 
Lichamelijke problematiek blijkt ook relatief weinig voor te komen in 
combinatie met de andere problemen.
Een ander verband dat terug is te zien is dat vrouwelijke ZAVP’s gemid-
deld gesproken ouder zijn dan hun mannelijke tegenhanger. Verder is uit 
de categoriekwantificaties te zien dat jongere ZAVP’s minder problemen 
hebben dan oudere.
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Tabel 1 Statische achtergronden volwassen bevolking, volwassen verdachten en 
de zeer actieve veelplegers bij politie; 2003-2004

Bevol-
king 2003

Verdach-
ten 2003

Cohort 
2003

Stil-
houders 

2003

Aan-
houders

2003

Aan-
houders

2004

Debu-
tanten
2004

Cohort 
2004

Verdach-
ten 2004

bevol-
king 2004

N 12
.6

54
.3

65

18
8.

88
5

5.
89

9

1.
40

5

4.
49

4

4.
49

4

1.
97

6

6.
06

8

20
1.

63
5

12
.7

07
.9

35

% man 49,0 84,8 93,4 93,0 93,6 93,6 93,1 93,5 84,6 49,0
% vrouw 51,0 15,2 6,6 7,0 6,4 6,4 6,9 6,5 15,4 51,0

Gem. leeftijd  46,7 34,9 33,8 34,1 33,8 34,8 32,8 34,1 33,9 47,0

Gem. leeftijd 
eerste 
antecedent 29,2 18,6 19,5 18,3 18,3 18,7 18,4

Aantal jaar 
sinds eerste 
justitiecontact 15,3 14,9 15,5 16,5 14,1 15,6

Tabel 2 Criminele voorgeschiedenis cohorten ZAVP en volwassen verdachtenpopulatie

Verdach-
ten 2003

Cohort 
2003

Stil-
houders

2003 

Aan-
houders 

2003 

Aan-
houders 

2004

Debu-
tanten
2004

Cohort 
2004

Verdach-
ten 2004

N 188.885 5.899 1.405 4.494 4.494 1.976 6.068 201.635
Politiecontacten en delicten
Gem. Aantal pv’s 5,6 43,6 38,6 45,1 47,9 31,6 43,4 5,5
Gem. aantal feiten 8,7 69,5 61,6 72,0 76,3 52,5 69,5 8,6

Delictcategorie feiten (%)
verkrachtingen of 
aanrandingen 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5

overig seksueel 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5
diefstal geweld/afpersing 3,3 3,9 3,9 3,9 3,9 4,1 4,0 3,3
geweld overig 11,0 6,3 6,4 6,3 6,6 8,1 6,9 11,8
vermogen 54,8 71,8 70,8 72,0 71,4 66,5 70,1 53,1
vernieling openbare orde 12,0 9,4 9,6 9,3 9,5 10,6 9,9 12,4
verkeer 9,8 3,4 3,8 3,4 3,4 4,2 3,5 9,8
Opiumwet 4,1 2,7 3,0 2,7 2,7 3,2 2,9 4,3
overig 4,0 2,1 2,0 2,1 2,2 2,7 2,3 4,2

Bijlage 10
Overige tabellen
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Tabel  3 Achtergronden strafrechtelijk minderjarige bevolking, jeugdige verdachten en 
de jeugdige veelplegers; 2003-2004

Bevol-
king 2003

Verdach-
ten 2003

Cohort 
2003

Stil-
houders 

2003

Aan-
houders

2003

Aan-
houders

2004

Debu-
tanten
2004

Cohort 
2004

Verdach-
ten 2004

bevol-
king 2004

N 1.
19

4.
68

1

26
.1

55

1.
06

9

36
9

70
0

70
0

82
8

1.
21

3

29
.2

91

1.
19

9.
91

6

% man 51,2 82,4 93,8 93,2 94,1 94,1 96,0 93,8 82,5 51,2
% vrouw 48,8 17,6 6,2 6,8 5,9 5,9 4,0 6,2 17,5 48,8

Gem. leeftijd 
einde peiljaar 14,5 15,9 16,6 16,6 16,5 17,5 16,4 16,6 14,8 14,5

Gem. leeftijd 
eerste 
antecedent 14,9 13,2 13,2 13,2 13,2 13,4 13,2 14,8

* Alle 12-17-jarigen van het betreffende jaar. Bron: Statline/CBS

Tabel 4 Criminele voorgeschiedenis jeugdige veelplegers en jeugdige verdachten bij 
politie

Verdach-
ten 2003

Cohort 
2003

Stil-
houders

2003 

Aan-
houders 

2003 

Aan-
houders 

2004

Debu-
tanten
2004

Cohort 
2004

Verdach-
ten 2004

N 26.155 1.069 369 700 700 828 1.213 29.291
Politiecontacten en delicten
Gem. aantal pv’s 1,9 8,1 7,7 8,3 9,8 7,0 7,9 1,9
Gem. aantal feiten 3,1 15,0 14,8 15,1 18,0 12,0 13,9 3,0

Delictcategorie feiten (%)
verkrachtingen of  
aanrandingen 1,1 0,6 0,7 0,6 0,7 1,1 1,0 1,2

overig seksueel 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,7
diefstal met geweld/
afpersing 5,8 8,4 8,5 8,3 8,0 7,2 7,6 5,8

geweld overig 16,0 12,0 13,2 11,5 12,2 14,8 13,7 17,2
vermogen 42,6 53,0 53,1 53,0 54,4 50,1 51,9 40,9
vernieling, openbare orde 27,4 21,2 19,8 22,0 19,2 21,1 20,2 27,4
verkeer 1,9 1,2 1,4 1,1 1,2 1,2 1,2 1,7
Opiumwet 1,0 0,5 0,6 0,5 0,9 0,8 0,8 1,1
overig 3,6 2,7 2,5 2,8 3,1 3,3 3,2 3,9
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Tabel 5 Statische en dynamische kenmerken ZAVP’s 2003 en 2004, uitgebreid

Vo
lw

as
se

n 
be

vo
lk

in
g

>
17

 ja
ar
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C
oh
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A
V

P’
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St
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A
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D
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C
oh

or
t Z

A
V

P’
s

20
04

Vo
lw

as
se

n 
be

vo
lk

in
g

>
17

 ja
ar

, 2
00

4

N 12.654.365 5.899 1.405 4.494 1.976 6.068 12.707.935
Herkomstland (%)

autochtonen 81,9 47,8 51,1 46,8 47,5 47,1 81,8
eerste generatie allochtonen: 11,5 34,0 31,2 34,9 33,1 34,1 11,6

West-Europa 2,0 1,7 1,9 1,7 1,6 1,6 2,0
Voormalig Joegoslavië 0,4 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,4
Voormalig Oostblok 0,7 0,8 1,2 0,7 0,9 0,7 0,7
Turkije 1,5 1,7 1,4 1,8 1,7 1,8 1,5
Noord-Amerika 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Suriname 1,4 8,9 7,7 9,2 6,6 8,5 1,4
Nederlandse Antillen/Aruba 0,6 6,6 6,1 6,7 7,6 7,1 0,6
Overig Amerika 0,3 0,5 0,6 0,4 0,6 0,5 0,3
Midden Oosten 0,5 1,1 0,9 1,2 1,3 1,2 0,5
Indonesië 1,0 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 1,0
Overig Azië 0,8 0,3 0,6 0,2 0,4 0,3 0,8
Marokko 1,2 8,3 6,5 8,9 8,3 8,4 1,3
Overig Afrika 0,9 3,2 3,6 3,0 3,4 3,2 0,9
Oceanië 0,0 - - - - - 0,0

Tweede generatie allochtonen: 6,6 13,1 11,3 13,6 14,5 14,1 6,7
West-Europa 3,0 3,0 3,1 2,9 2,2 2,8 3,0
Voormalig Joegoslavië 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 0,2 0,1
Voormalig Oostblok 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Turkije 0,3 1,1 0,6 1,2 1,3 1,3 0,4
Noord-Amerika 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
Suriname 0,4 1,7 0,9 1,9 2,2 2,1 0,5
Nederlandse Antillen/Aruba 0,1 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,1
Overig Amerika 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0
Midden Oosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Indonesië 1,8 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 1,8
Overig Azië 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
Marokko 0,2 3,6 2,8 3,8 4,8 4,2 0,3
Overig Afrika 0,1 0,5 0,6 0,5 0,3 0,4 0,1
Oceanië 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0
Onbekend 0,0 5,1 6,3 4,8 4,9 4,7 0,0

Opleidingsniveau*:
geen opleiding 4,9 4,7 5,0 4,6 4,9
speciaal lager onderwijs 2,5 3,2 2,3 2,4 2,3
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Basisonderwijs/voortgezet 
speciaal lager onderwijs 11,9 8,9 12,8 10,4 12,1
LBO, (M)ULO, MAVO met 
diploma 18,4 20,0 17,9 20,2 18,5
LBO, (M)ULO, MAVO zonder 
diploma 37,8 35,8 38,4 36,1 37,9

HAVO, VWO, MBO met diploma 3,4 3,1 3,5 3,6 3,5
HAVO, VWO, MBO zonder 
diploma 4,4 4,0 4,5 5,0 4,5
HBO, Universitair onderwijs met 
diploma 0,6 0,8 0,5 0,9 0,6
HBO, Universitair onderwijs 
zonder diploma 0,8 1,1 0,7 0,6 0,7

Onbekend 15,4 18,5 14,5 16,4 15,1
Arbeidspositie* (%)

Cliënt  heeft vaste werkkring 4,5 6,4 4,0 6,3 4,4
Cliënt heeft eigen bedrijf 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6
Cliënt verricht los/vast 
werkzaamheden 5,2 5,2 5,2 6,1 5,4
Cliënt werkt hoofdzakelijk in het  
huishouden 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2
Cliënt is (gedeeltelijk) 
arbeidsongeschikt 9,2 10,4 8,9 9,3 9,0

Cliënt is werkloos 66,3 56,2 69,3 62,2 67,8
Cliënt is schoolgaand/studerend 1,0 1,3 0,8 1,6 1,1
Anderszins 3,9 4,9 3,5 3,6 3,5
Cliënt is gepensioneerd 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1
Onbekend 9,0 14,4 7,4 9,8 7,9

Problematiek (%)
Huisvesting

Ja 37,0 30,8 38,9 35,5 37,9
Nee 50,7 50,5 50,8 51,8 51,1
onbekend 12,3 18,7 10,3 12,7 11,0

Relaties
Ja 31,4 26,3 32,9 33,4 33,2
Nee 55,9 54,6 56,3 53,5 55,3
onbekend 12,7 19,1 10,8 13,1 11,5

Tabel 5 (Vervolg)
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Financiën
Ja 37,3 32,8 38,6 35,7 37,6
Nee 50,3 48,2 50,9 51,4 51,2
onbekend 12,4 19,0 10,4 12,9 11,2

Lichamelijke gezondheid
Ja 15,5 13,6 16,1 14,2 15,4
Nee 72,1 67,6 73,5 72,9 73,4
onbekend 12,4 18,9 10,4 13,0 11,2

Psychische gezondheid
Ja 32,6 29,1 33,6 33,3 33,5
Nee 55,1 52,0 56,1 53,9 55,5
onbekend 12,3 18,9 10,3 12,8 11,1

Verslaving
Ja 64,6 55,4 67,4 58,5 64,8
Nee 23,8 26,7 22,9 29,0 24,6
Onbekend 11,6 17,8 9,7 12,6 10,6

*  Van volwassen ZAVP’s die in het CVS (reclassering) teruggevonden konden worden (97,1% van het totaal aantal volwassen 
ZAVP’s in het HKS).

Bron: HKS, OBJD, Statline/CBS, CVS

Tabel 5 (Vervolg)
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Tabel 6 Herkomst JVP’s 2003 en 2004, uitgebreid
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N 1.194.681 1.069 369 700 828 1.213 1.199.916
Herkomstland (%)

Autochtonen 78,0 34,9 36,6 34,0 37,4 35,5 78,0
Eerste generatie allochtonen: 6,6 19,5 20,9 18,7 21,4 20,1 6,2

West-Europa 0,8 0,7 1,4 0,3 1,1 0,8 0,8
Voormalig Joegoslavië 0,4 0,9 1,4 0,7 1,2 1,0 0,4
Voormalig Oostblok 0,9 0,5 0,3 0,6 1,0 0,8 0,9
Turkije 0,5 1,0 0,5 1,3 1,6 1,5 0,5
Noord-Amerika 0,1 - - - - - 0,1
Suriname 0,5 2,1 2,7 1,7 1,6 1,5 0,5
Ned. Antillen/Aruba 0,5 4,3 4,9 4,0 3,3 3,4 0,5
Overig Amerika 0,2 0,7 0,5 0,7 0,7 0,8 0,2
Midden Oosten 0,7 1,9 1,1 2,3 2,5 2,4 0,7
Indonesië 0,0 - - - - - 0,0
Overig Azië 0,4 0,3 0,0 0,4 0,1 0,1 0,4
Marokko 0,5 5,1 5,1 5,0 5,4 5,3 0,5
Overig Afrika 0,9 1,0 1,6 0,7 1,8 1,5 0,7
Oceanië 0,0 - - - - - 0,0
Overig 0,0 - - - - - 0,0

Tweede generatie allochtonen: 15,4 43,8 40,9 45,3 40,3 43,1 15,8
West-Europa 2,4 2,4 2,4 2,4 3,0 2,7 2,4
Voormalig Joegoslavië 0,2 1,7 0,8 2,1 0,6 1,2 0,2
Voormalig Oostblok 0,2 0,2 0,0 0,3 0,1 0,2 0,2
Turkije 2,8 3,8 3,3 4,1 4,3 4,5 3,0
Noord-Amerika 0,3 0,5 0,3 0,6 0,0 0,2 0,3
Suriname 2,4 7,2 8,7 6,4 6,4 6,0 2,4
Ned. Antillen/Aruba 0,7 1,6 0,8 2,0 2,4 2,3 0,7
Overig Amerika 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,4
Midden Oosten 0,2 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 0,2
Indonesië 1,5 1,1 2,2 0,6 1,1 1,0 1,4
Overig Azië 0,7 0,6 0,5 0,6 0,1 0,3 0,8
Marokko 2,5 21,7 18,2 23,6 19,0 21,4 2,6
Overig Afrika 0,9 2,2 2,4 2,0 2,9 2,8 1,0
Oceanië 0,3 0,4 0,8 0,1 0,1 0,1 0,3
Overig 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Onbekend 1,9 1,6 2,0 0,8 1,2

Bron: HKS, OBJD, Statline/CBS
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Tabel 7 Evaluatie re-integratieprogramma, uitgebreid

Cohort 
ZAVP’s 2003

Stil-
houders

Aan-
houders

Debu-
tanten

Cohort 
ZAVP’s
2004

Evalutatie RIP (%)
Geen productie i.v.m. projectsubsidie 0,6 0,2 0,7 0,9 0,8
Programma voltooid 64,1 66,7 63,6 65,1 63,9
Cliënt reeds heengezonden 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Ontslag uit penitentiaire inrichting 6,2 6,0 6,3 6,3 6,3
Cliënt overgeplaatst buiten arrond. 0,5 0,7 0,5 0,8 0,6
Overdracht ander arrondissement/inst. 0,3 0,6 0,2 0,2 0,2
Overplaatsing naar p.i. buiten arrondiss. 1,8 1,9 1,8 1,3 1,7
Plaatsing in penitentiaire inrichting 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7
Selectie naar andere partner 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2
Wijzigen programma-uitvoerder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cliënt ongeschikt voor programma/training 3,0 2,9 3,0 2,5 3,0
Retourzending opdracht/verzoek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cliënt reageert niet op uitnodiging 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7
Contact met cliënt onmogelijk 1,1 0,7 1,2 1,3 1,3
Geen ftf contact tot stand gekomen 4,1 4,9 3,9 4,9 3,9
Onvold. inzet tijdens begel./training 5,4 6,2 5,3 5,7 5,4
Te veel verzuim cliënt 4,2 4,5 4,2 5,2 4,5
Afsluiten activiteiten PvA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Beleid stichting 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Controle afgerond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Leerstraf voortijdig beëindigd 0,2 0,4 0,1 0,0 0,1
Onjuist ingevoerde aanleiding 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Vervangen door ander programma 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2
Wel intake, leerstraf niet gestart 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Werkstraf voortijdig beëindigd 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Onbekend 5,8 2,0 6,6 3,5 6,1
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Tabel 8 Cumulatieve verblijfsduur in een JJI  van JVP’s binnen 2003 en 2004

Cohort 
2003

Stil-
houders 

Aan-
houders 

Debu-
tanten

Cohort 
2004

N in HKS 1.069 369 700 828 1.213

Gem. tot. duur in verblijf binnen 2003* 115,7 137,1 104,2 113,3 107,8
Gem. tot. duur in verblijf binnen 2004* 154,4 219,2 126,4 93,4 108,6

Tot. duur verblijf binnen 2003 (%)      
Geen verblijf in periode 49,6 48,0 50,4 76,8 68,6
Minimaal 1 maal verblijf in periode, 50,4 52,0 49,6 23,2 31,4
waarvan in totaal:

korter dan 1 maand 12,7 11,7 13,3 8,5 9,9
1 tot 3 maanden 13,4 10,8 14,7 6,2 9,2
3 tot 6 maanden 11,9 12,5 11,6 2,5 5,2
6 tot 9 maanden 6,4 7,0 6,0 1,9 3,0
9 maanden tot 1 jaar 3,3 5,7 2,0 1,0 1,2
heel 2003 vast 2,8 4,3 2,0 3,1 2,9

Tot. duur verblijf binnen 2004 (%)      
Geen verblijf in periode 59,0 66,7 48,2 55,0 45,7
Minimaal 1 maal verblijf in periode, 41,0 33,3 51,8 45,0 54,3
waarvan in totaal:

korter dan 1 maand 7,1 2,4 16,8 9,6 15,4
1 tot 3 maanden 9,4 4,3 15,7 12,0 15,2
3 tot 6 maanden 8,3 4,9 10,4 10,1 11,5
6 tot 9 maanden 4,8 2,2 4,8 6,1 6,0
9 maanden tot 1 jaar 4,0 3,0 2,5 4,6 4,1
heel 2004 vast 7,4 16,5 1,6 2,6 2,1

* Berekend over iedereen die binnen dat jaar minimaal 1 detentiedag had.
Bron: TULP/JJI
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De werkwijze bij het samenstellen van gegevens ten aanzien van de veel-
plegers is dat zoveel mogelijk getracht wordt de privacy te waarborgen. De 
maatregelen die het WODC in het algemeen neemt, zijn de volgende:
– Alle WODC-medewerkers ondertekenen bij indiensttreding een verkla-

ring met betrekking tot de geheimhoudingsplicht. Deze zorgt ervoor 
dat bij onthulling van vertrouwelijke gegevens, intentioneel of bij wijze 
van onvoorzichtigheid, iemand strafrechtelijk kan worden vervolgd.

– Het is niet mogelijk om zonder toegangspas het gebouw van het WODC 
als onbevoegde te betreden en is er een bewaking die daarop toeziet.

– De pc’s van medewerkers zijn ingesteld om ‘op slot’ te slaan na een 
korte tijd niet te zijn aangeraakt. Alleen de desbetreffende medewerker 
kan door het invoeren zijn/haar inloggegevens het werken op de pc 
weer mogelijk maken.

– Na het driemaal foutief invoeren van de inloggegevens gaat de pc defi-
nitief op slot.

Voor het veelplegersonderzoek specifiek zijn de volgende maatregelen 
getroffen:
– Er is een bestand gemaakt met identificerende gegevens van alle jeug-

dige en zeer actieve volwassen veelplegers uit 2003 en 2004 op basis van 
het HKS. Hierin stonden de sekse, de naam, het adres, geboorteland, 
geboorteplaats en een gefabriceerd willekeurig respondentnummer. 
Dit identificatiebestand bevond zich op een afgeschermde directory 
op het WODC die enkel toegankelijk was voor de medewerkers van het 
onderzoek.

– Op het WODC is het identificatiebestand apart bewaard van de bestan-
den die zijn gebruikt voor de data-analyse, die geanonimiseerd ver-
werkt werden.

– Het identificatiebestand is ook op veilige wijze getransporteerd naar de 
verschillende bronbeheerders om het mogelijk te maken de responden-
ten in hun bronnen op te sporen. Het WODC kreeg daarop de geanoni-
miseerde gegevens terug met het WODC-respondentnummer.

Bij het verkrijgen van de LADIS-tabellen en tabellen uit het SSB is een 
afwijkende procedure gebruikt. Het LADIS-systeem is een geanonimiseer-
de database waarin personen kunnen worden opgezocht door middel van 
versleutelde persoonsgegevens. De personalia van de veelplegers zijn op 
het WODC versleuteld, en de versleutelde gegevens zijn vervolgens opge-
stuurd naar de SIVZ. Het WODC heeft een beperkte set27 volledig geanoni-
miseerde HKS-gegevens aan de SIVZ geleverd ten behoeve van het maken 

27 De set bevat de unieke cliëntsleutel, de aanduiding gevarenclassificatie (alcohol, alcohol en drugs, 
drugs, overig/onbekend) en het kenmerk type verdachte (zeer actieve veelpleger, jeugdige veelpleger 
uitgesplitst naar stilhouder, aanhouder en debutant).

Bijlage 11
Privacy
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van de koppeling. De gegevens zijn daarna verwerkt door de medewerkers 
van de SIVZ en de verwerkte tabellen zijn doorgestuurd naar het WODC.
De SSB-gegevens zijn geanalyseerd door een medewerker van het WODC 
op het gekoppelde, geanonimiseerde HKS-SSB-bestand op de locatie van 
het CBS.
De belangrijkste privacybeveiligingsmaatregelen van het CBS staan in 
bijlage 4 van de integratiekaart 2005 (Bijl, Zorlu, Van Rijn, Jennissen en 
Blom, 2005).
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