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Samenvatting 

In dit rapport worden de nieuwste resultaten uit de Monitor Veelplegers (MV) ge-

presenteerd. Omdat de landelijke definitie van zeer actieve veelplegers (ZAVP’s) 

sinds januari 2014 veranderd is in de justitiepraktijk, is ook de MV anders opge-

bouwd. Sinds 1 januari 2014 wordt de groep ZAVP’s die op de zogeheten ‘veel-

plegerslijst’ afkomstig van het Parket-Generaal komen, als volgt omschreven: 

 

Een zeer actieve veelpleger is een persoon van 18 jaar of ouder die over een perio-

de van vijf jaren processen-verbaal tegen zich opgemaakt zag worden voor meer 

dan tien misdrijffeiten, waarvan ten minste één misdrijf in de laatste twaalf maa-

nden, terug te rekenen vanaf de pleegdatum van het laatst gepleegde misdrijffeit. 

 

De wijziging heeft tot gevolg dat de ZAVP’s worden bepaald op basis van een andere 

bron (gegevens afkomstig van het Openbaar Ministerie in plaats van politiegege-

vens) en gemeten met een andere teleenheid (strafbare feiten in plaats van pro-

cessen-verbaal). Deze verandering kan tot een trendbreuk leiden; doordat de defi-

nitie ruimer is, zal de groep ZAVP’s groter worden. Een proces-verbaal telt namelijk 

ten minste één strafbaar feit. 

De doelstelling van dit rapport is vanwege de verandering in definities en bronnen 

tweeledig. Ten eerste wordt nagegaan wat de consequenties zijn van de verandering 

in definitie van ZAVP’s. Doordat in de praktijk een nieuwe definitie wordt gebruikt, 

met een andere bron en andere teleenheid, ontstaat mogelijk een andere selectie 

van veelplegers . De vraag daarbij is ook of zich een trendbreuk in de monitorcijfers 

voordoet en hoe erg dat is. Ten tweede gaan we in op de ontwikkelingen in achter-

grondkenmerken, sancties en recidive die zich voordoen onder ZAVP’s waarbij we 

zowel kijken naar de ontwikkelingen op basis van de oude als op basis van de 

nieuwe definitie. De methodologische insteek van dit rapport is van belang zodat  

de metingen van de veelplegersmonitor toekomstbestendig blijven. Daarmee blijft 

de monitor een bruikbaar instrument voor beleid waarbij nieuwe ontwikkelingen 

kunnen worden vergeleken met het verleden. 

Verschil in doelgroep definities  

Uit de resultaten blijkt dat het aantal ZAVP’s zoals verwacht groter is onder de 

nieuwe definitie. Wel wordt het verschil in aantallen met de oude definitie met de 

tijd steeds kleiner (figuur S1). Echter, als er wordt gekeken welke aandeel van de 

personen in beide groepen voorkomen, dan blijkt dat een substantieel deel (20-

40%) van verdachten die volgens de oude definitie werden gerekend tot ZAVP’s, 

niet terug te komen als ZAVP volgens de nieuwe definitie. Dit is moeilijk te ver-

klaren, maar kan onder meer liggen aan vervuiling in het HKS. De ZAVP op basis 

van de nieuwe definitie betreft dus deels een andere groep individuen. Als we de 

persoonskenmerken vergelijken op groepsniveau, dan is er echter weinig verschil 

tussen ZAVP’s op basis van de oude en de nieuwe definitie. Alleen het strafrechtelijk 

verleden (in termen van strafzaken) is omvangrijker bij de ZAVP volgens de oude 

definitie maar dan alleen in de beginjaren van het cohort. Dit verschil is het grootst 

in 2003 en verdwijnt in 2013 vrijwel geheel. Mogelijk komt dit doordat de groep 

werkelijk van samenstelling is veranderd, maar het kan ook gaan om een veran-

derde registratie gaan. Dit is niet vast te stellen.  
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Aantallen zeer actieve veelplegers nemen af 

Zowel volgens de oude als de nieuwe definitie is het aantal ZAVP’s per 1.000 

volwassenen tussen 2003 en 2013 afgenomen (net als de absolute aantallen in 

figuur S1). De percentuele daling is sterker voor ZAVP’s volgens de nieuwe definitie 

(-48%), dan voor de oude definitie (-30%). Voor de ZAVP’s volgens de nieuwe 

definitie zijn ook al gegevens bekend uit 2014 en in dit jaar neemt het aantal ZAVP’s 

iets toe t.o.v. van 2013. Ook neemt voor beide definities het aandeel ZAVP’s af ten 

opzichte van de totale daderbevolking gedurende dezelfde periode.  

 

Figuur S1 Aantallen ZAVP’s volgens de oude en nieuwe definitie 

 

 

Verhouding jongvolwassen ZAVP verschilt voor beide definities 

In absolute aantallen zijn er in 2003, net als bij de volwassenen, tweemaal zoveel 

jongvolwassen ZAVP volgens de nieuwe definitie. In 2013 zijn de groepen ongeveer 

even groot, ongeveer 1.100 personen. Echter, de trend in het aandeel dat jongvol-

wassen ZAVP’s innemen in de gehele ZAVP-populatie verschilt bij beide definities  

– volgens de oude definitie neemt hun aandeel toe van 18% in 2003 naar 28% in 

2009 en bij de nieuwe definitie schommelt deze tussen 23-26% over de gehele 

periode.  

Recidive hoog maar dalend 

De recidive onder ZAVP’s volgens beide definities is hoog (>80-90% na vier jaar). 

Door de jaren verandert er weinig, na de daling in 2003-2004 is er nauwelijks een 

trend in de recidive. Voor de meer recentere cohorten lijkt de korte-termijnrecidive 

echter wel wat lager te liggen dan voor cohorten verder in het verleden. Qua aan-

tallen nieuwe strafzaken is de recidive volgend op het peiljaar voor de groep ZAVP’s 

volgens de nieuwe definitie lager. Bij jongvolwassen ZAVP’s ligt het recidivepercen-

tage iets lager dan bij de totale groep volgens beide definities. 

Verschuiving in verhouding delictsoorten 

De delictsoortverhouding verandert door de jaren heen voor beide definities. Waar 

in 2003 voornamelijk vermogensdelicten zonder geweld werden gepleegd, nam dit 
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delict af vanaf 2007. Deze afname ging gepaard ging met een toename in het 

aandeel geweldsmisdrijven en vernieling, lichte agressie en openbare orde. Het 

aandeel vermogensdelicten zonder geweld blijft jaarlijks het meest voorkomende 

type misdrijf (45% of meer). Hoewel bij jongvolwassenen ZAVP’s dezelfde trend te 

zien is, plegen zij in verhouding iets meer gewelds- en agressiedelicten. 

Verandering in sanctieprofiel 

ZAVP’s volgens beide definities krijgen voornamelijk vrijheidsstraffen opgelegd, 

hoewel taakstraffen en overige afdoeningen gedurende 2003-2014 steeds vaker 

voorkomen. In vergelijking met de gehele groeyp ZAVP’s krijgen jongvolwassenen 

vaker een taakstraf, maar blijft de vrijheidsstraf wel de meest voorkomende afdoe-

ning. De ISD-maatregel wordt bij 3-7% van de ZAVP’s opgelegd (afhankelijk van 

welke definitie gehanteerd wordt). Door de jaren heen verandert het profiel van wie 

de ISD-maatregel krijgt en wie niet – waar in 2003 ZAVP’s met een omvangrijker, 

frequenter en ernstiger strafrechtelijk verleden een dergelijke maatregel kregen, 

krijgen ook ‘minder zware’ ZAVP’s in 2014 eenzelfde maatregel. 

Conclusie over verandering in definitie 

De nieuwe definitie levert een grotere groep op dan de oude definitie, maar dit ver-

schil in omvang is nagenoeg verdwenen in 2013. Echter, Het aantal personen dat 

volgens beide definities een ZAVP is neemt in de loop van de tijd af. In 2013 is nog 

maar 60% van de ZAVP’s volgens de oude definitie een ZAVP volgens de nieuwe 

definitie, terwijl de laatste definitie ogenschijnlijk enkel ruimer is. Het is niet duide-

lijk waarom dit is. Echter, de wijziging heeft minder invloed op het profiel van de 

ZAVP wat betreft achtergrondkenmerken. Dit verandert nauwelijks, met uitzonde-

ring van de jongvolwassen ZAVP’s. Deze laatste groep heeft een minder omvangrijk 

strafrechtelijk verleden en minder hoge recidive onder de nieuwe definitie. Boven-

dien is de trend van het aantal jongvolwassen ZAVP’s sterk veranderd. Was er eerst 

een stijging, voor de nieuwe definitie is er sprake van een continue daling. 

 

 

 


