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Samenvatting 

In Nederland is sinds 1 oktober 2004 de strafrechtelijke maatregel ter plaatsing in 

een ‘inrichting voor stelselmatige daders’, de ISD-maatregel, van kracht. Deze 

maatregel is in het leven geroepen om enerzijds de criminaliteit gepleegd door 

veelplegers te verminderen middels insluiting en anderzijds om door de langere 

detentie crimineel gedrag door middel van gerichte interventies effectief te kunnen 

beïnvloeden (Ministerie van Justitie, 2003a). De ISD-maatregel is bedoeld voor 

meerderjarige daders die veelvuldig wegens het plegen van delicten met de politie 

in aanraking komen, de zogenoemde Zeer Actieve Veelplegers (ZAVP’s). ZAVP’s die 

een ISD-maatregel opgelegd krijgen, kunnen gedurende een periode van twee jaar 

worden gedetineerd in daartoe specifiek ingerichte instelling of een afdeling van een 

justitiële inrichting. 

 

In 2012 heeft het WODC een eerste effectmeting verricht naar het effect van de 

ISD-maatregel op recidive en voorkomen delicten (Tollenaar en van der Laan, 

2012). Deze studie had betrekking op de veelplegers die uitstroomden uit de ISD-

maatregel voor 2009. Er werd een klein tot middelgroot effect van de ISD-maat-

regel op het reduceren van recidive gevonden. Deze studie had ook een aantal 

beperkingen. Zo was er geen complete registratie van overledenen onder de zeer 

actieve veelplegers waardoor er een mogelijke onderschatting is van recidive. Ook  

is er alleen op de korte termijn recidive gemeten, waardoor het onbekend is of dit 

effect ook op langere termijn na uitstroom uit de ISD beklijft. 

 

In 2009 zijn op advies van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) diverse 

verbeterplannen voor de ISD-maatregel geïmplementeerd. Deze omvatten onder 

meer het oprichten van vijf penitentiaire psychiatrische centra, het inkopen van 

forensische zorg, de (her-)invoering van de tussenfase en de inkoop van capaciteit 

bij de verslavingszorg en beschermende woonvormen. Het is niet bekend of deze 

verbeterplannen ook gevolgen hebben gehad voor de effectiviteit van de ISD. 

 

 

Doelstelling 

 

Op verzoek van de Staatssecretaris van VenJ heeft het WODC in 2013-2014 op-

nieuw het effect van de ISD-maatregel onderzocht. Het doel van dit onderzoek is:  

• Het repliceren van de vorige effectmeting, maar dan ook voor de uitstroom in 

2009 en 2010 en een langere follow-uptijd voor recidive (tot en met 2012) voor 

ISD’ers uitgestroomd voor 2009. 

• Onderzoeken welke verschillen er zijn in achtergrondkenmerken tussen ex-

ISD‘ers die binnen een periode van x jaar wel en die niet meer recidiveren met 

als doel het verbeteren van de selectiecriteria voor de ISD. 

 

 

Methode 

 

In dit onderzoek gebruiken we hoofdzakelijk gegevens uit de Monitor Veelplegers. 

Dit is een groeiend longitudinaal databestand met alle verdachten die sinds 2003 als 

ZAVP door de politie zijn geregistreerd. In de Monitor Veelplegers worden op indivi-

dueel niveau de registratiegegevens uit verschillende politie- en justitiedatabronnen 

aan elkaar gekoppeld. Op individueel niveau worden registratiegegevens van instan-
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ties als de politie, het OM, reclassering en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 

gekoppeld. Ook worden op basis van de Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële 

Documentatie (OBJD) de afdoeninggegevens en recidivegegevens van de ZAVP’s 

bepaald. 

 

In het onderzoek is een quasi-experimenteel onderzoeksontwerp toegepast waarbij 

de uitkomsten van twee ISD-groepen zijn vergeleken met goed vergelijkbare con-

trolegroepen. Op basis van gegevens uit de monitor veelplegers uit 2012 hebben we 

vier groepen van ZAVP’s samengesteld:  

• een ISD-groep uitgestroomd in de periode voor 2009 en een bijbehorende con-

trolegroep van ZAVP’s uitgestroomd uit een p.i.. Deze noemen we ISD1 en con-

trole 1;  

• en een ISD-groep uitgestroomd in de jaren 2009 of 2010 en een bijbehorende 

controlegroep. Dit zijn ISD2 en controle 2. 

Om de ISD-groepen met hun controlegroepen te matchen, is een propensity match-

ing gebruikt met 20 (ISD1) / 23 (ISD2) covariaten. Deze covariaten kunnen in  

vier groepen worden ondergebracht: demografische kenmerken, criminele carrière-

kenmerken, kenmerken van de uitgangszaak en de aanwezigheid van mogelijke 

problematiek.  

 

Het effect van de ISD-maatregel kan op twee manieren worden bekeken. Enerzijds 

schatten we de reductie van de geregistreerde criminaliteit omdat de ZAVP’s zijn 

ingesloten (incapacitatie-effect) en anderzijds de effecten op recidive (speciale pre-

ventie). In beide gevallen gaat het om het effect ten opzichte van de controlegroe-

pen, ofwel we vergelijken het effect van de ISD-maatregel ten opzichte van een 

standaardvrijheidsstraf. 

Recidive heeft betrekking op het opnieuw in aanraking komen met politie of justitie 

wegens het opnieuw plegen van één of meerdere misdrijven na uitstroom uit de ISD 

of na beëindiging van een standaardvrijheidsstraf. We onderzoeken in hoeverre de 

ISD-maatregel effect heeft gehad op het percentage ZAVP’s dat opnieuw met politie 

of justitie in aanraking komt wegens een nieuw strafbaar feit (de recidiveprevalen-

tie) en op hoe vaak ze op nieuw met justitie in aanraking komen (de recidivefre-

quentie). 

 

 

Resultaten 

 

In de jaren voor 2009 zijn 584 ZAVP’s uitgestroomd uit een ISD-maatregel (ISD1). 

In de jaren 2009 en 2010 zijn 514 ZAVP’s uitgestroomd uit een ISD-maatregel 

(ISD2). Voor matching waren er duidelijke verschillen tussen de ISD-groepen en 

hun controlegroepen. Na matching bleek op slechts één kenmerk een significant 

verschil: het gemiddeld aantal strafzaken per jaar niet ingesloten voorafgaand aan 

de insluiting was bij de ISD-groep hoger dan bij de controlegroep. Dit gold voor 

beide ISD-groepen. 

 

Het percentage ISD’ers dat recidiveert is hoog, het grootste deel recidiveert 

in de eerste twee jaar 

Met name de eerste twee jaren na uitstroom uit de ISD blijkt het aandeel recidivis-

ten sterk te stijgen. Van de ZAVP’s in ISD1 blijkt twee jaar na uitstroom 74% op-

nieuw in aanraking te zijn gekomen met justitie wegens een misdrijf. Zes jaar na 

uitstroom is het aandeel recidivisten toegenomen tot 84,7%. Van ISD2 blijkt twee 

jaar na uitstroom ook 74,2% opnieuw in aanraking te zijn gekomen met justitie. 

Van deze groep hebben we geen langere observatietermijn beschikbaar. Kennelijk 
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zijn de eerste twee jaren na uitstroom uit de ISD kritieke jaren die leiden tot een 

hoge recidivekans. 

 

ISD leidt tot minder recidivisten en tot minder strafzaken onder de ZAVP’s 

dan een standaardvrijheidsstraf 

De ISD-maatregel leidt in vergelijking tot een standaardvrijheidsstraf voor ZAVP’s 

tot een reductie in het aantal recidivisten en reduceert het aantal strafbare zaken 

waarvoor ex-ISD’ers worden berecht. Dit geldt voor zowel ISD1 als ISD2.  

In vergelijking met een standaardstraf leidt de ISD-maatregel tot minder recidivis-

ten onder ZAVP’s uitgestroomd in de jaren voor 2009. Zes jaar na uitstroom is er 

nog steeds sprake van een significant verschil in het percentage recidivisten in de 

ISD-groep en de controlegroep (respectievelijk 84,7% en 92,7%).  

De ISD heeft een sterker reducerend effect op de recidivefrequentie van de ISD’ers 

dan een standaardvrijheidstraf. De ISD-maatregel leidt ook tot een reductie in het 

aantal strafzaken per jaar vrij na uitstroom.  

Ook voor de ZAVP’s die in 2009 of 2010 zijn uitgestroomd uit een ISD of een peni-

tentiaire inrichting (p.i.) geldt dat de ISD-maatregel leidde tot minder recidivisten 

dan de standaardvrijheidsstraf. Twee jaar na uitstroom recidiveerde 74,2% van  

de ISD’ers tegenover 82,9% van de controle-ZAVP’s. Er is sprake van een klein sta-

tistisch effect van de ISD-maatregel. Ook hier vinden we een reducerend effect van 

de ISD op het aantal strafzaken per jaar vrij na uitstroom. 

In statistische termen is sprake van een klein reducerend effect van de ISD-maat-

regel ten opzichte van een standaardvrijheidsstraf. Dit geldt zowel voor de ISD-uit-

stroom voor 2009 als voor de ISD-uitstroom in 2009 of 2010. 

 

ISD-maatregel heeft sterker effect op reductie criminaliteit tijdens dan een 

standaardstraf (incapacitatie-effect) 

Het incapacitatie-effect van de ISD-maatregel, ten opzichte van een standaard-

vrijheidsstraf, was gelijk voor beide ISD-groepen. Door het opleggen van de ISD-

maatregel (in plaats van standaardvrijheidsstraffen) zijn naar schatting gemiddeld 

5,5-5,7 strafzaken en 8,8-9,0 strafbare feiten voorkomen, in de periode dat de 

ISD’ers waren ingesloten. Omgerekend naar aantal zaken/feiten voorkomen per  

jaar insluiting 2,4 strafzaken en 3,8-3,9 feiten voorkomen. De geschatte effecten 

zijn een onderschatting van het werkelijk aantal gepleegde misdrijven dat is voor-

komen, omdat er aanzienlijke filtering van misdrijven in de justitiële keten plaats-

vindt. De voorkomen geregistreerde misdrijven betreffen hoofdzakelijk diefstal, 

woninginbraak of vernielingen en openbare orde misdrijven. 

 

ISD is voor de uitstroom in de jaren voor 2009 even effectief in reductie 

van recidive als voor de uitstroom in de jaren 2009 of 2010 

Zoals gezegd, zijn er sinds 2009 diverse verbetermaatregelen ingezet voor de ISD. 

Met de ons beschikbare data kunnen we echter niet het effect van deze verbeter-

plannen vaststellen. De gevolgen van deze veranderingen in de ISD op recidive 

kunnen we hier hoogstens bij benadering onderzoeken. Dit is gedaan door in een 

multipele Cox-regressie de recidive van ISD1 te vergelijken met die van ISD2, 

rekening houdend met verschillen in achtergrondkenmerken. De resultaten laten 

zien dat de ISD even effectief is in het reduceren van het percentage recidivisten bij 

de uitstromers voor 2009 als bij de uitstromers in 2009 of 2010. Dit geldt ongeacht 

de achtergrondkenmerken. 

Deze bevinding wil niet zeggen dat de verbeterplannen vanaf 2009 ingezet geen 

effect hebben gehad. Deels komt dat omdat de ISD’ers uit de ISD2 groep voor een 

deel instroomden voor 2009 en daarom ook bij hun verblijf het oude regime hebben 

ervaren. Daarnaast kan het ook een tijd geduurd hebben voordat de verbeterplan-
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nen waren geïmplementeerd. Anderzijds wijzen onze resultaten er ook niet op  

dat de verbeterplannen wel effect hebben gehad, ondanks dat de ISD’ers uitge-

stroomd in 2009 of 2010 een deel van hun verblijf in het nieuwe regime hebben 

doorgemaakt. 

 

ISD heeft meer effect op recidive naarmate ZAVP’s later starten, maar 

minder effect naarmate ZAVP’s meer strafzaken hebben  

Tot slot is onderzocht of specifieke kenmerken van ISD’ers zelf ertoe bijdragen of de 

ISD-maatregel al dan niet beter werkt in het reduceren van het aantal recidivisten. 

Het gaat er hier bijvoorbeeld om of de ISD effectiever is voor verslaafde dan voor 

niet-verslaafde veelplegers, voor veelplegers met of zonder psychiatrische proble-

men of voor vroege of late starters. Ook hiervoor hebben we multipele Cox-regres-

sie toegepast met als uitkomstmaat de recidiveprevalentie na uitstroom. De resul-

taten laten zien dat er maar enkele kenmerken van zeer actieve veelplegers zijn die 

een extra effect hebben bovenop het algemene effect van de ISD-maatregel. Boven-

op het algemene effect van recidivereductie onder ZAVP’s heeft de ISD-maatregel 

meer effect naarmate veelplegers ouder zijn bij de start van hun carrière en heeft 

de ISD-maatregel juist minder effect naarmate veelplegers meer strafzaken op hun 

naam hebben staan. Dit beeld zien we terug zowel bij ISD1 als bij ISD2. 

 

 

Conclusie 

 

Het aandeel ISD’ers dat recidiveert is hoog, maar significant lager dan onder de 

controlegroepen die een standaardvrijheidsstraf krijgen opgelegd. Ook op de lan-

gere termijn blijken ex-ISD’ers minder te recidiveren dan ZAVP’s die een standaard-

vrijheidsstraf kregen opgelegd. Opvallend is wel dat met name de eerste twee jaren 

na uitstroom uit de ISD het percentage recidivisten sterk stijgt en in de vier daarop-

volgende jaren slechts geleidelijk toeneemt. Kennelijk zijn deze eerste twee jaren 

een kritieke periode om opnieuw in herhaling te vallen. Verder zien we dat de fre-

quentie van recidive door de ISD-maatregel aanzienlijk afneemt onder de ex-deel-

nemers. Ook blijkt de ISD-maatregel een aanzienlijk aantal strafbare feiten en straf-

zaken per jaar te voorkomen in vergelijking met een standaardvrijheidsstraf (in-

capacitatie-effect). We kunnen constateren dat de ISD-maatregel effectiever is in 

het reduceren van het aantal recidivisten onder de ZAVP’s en leidt tot minder straf-

bare feiten en zaken onder de ex-deelnemers dan een standaardvrijheidsstraf. Onze 

resultaten geven geen aanwijzingen dat de ISD voor de uitstroom in de jaren voor 

2009 een ander effect op recidive heeft dan voor de ISD uitgestroomd in de jaren 

2009 of 2010. Ons onderzoek biedt geen aanwijzingen dat de verbeterplannen die 

vanaf 2009 bij de ISD zijn ingezet extra effect op de recidive van ZAVP’s hebben 

gehad. Het is echter te vroeg om te kunnen constateren dat deze verbeterplannen 

geen effect hebben gehad. Daarvoor zullen nieuwere uitstroomgroepen ISD’ ers 

moeten worden onderzocht. 

 

 




