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Samenvatting 

In de Tweede Kamer en in de uitvoeringspraktijk worden steeds vaker vraagtekens 

gezet bij de praktijk dat personen met wier voertuig vele lichte overtredingen wor-

den begaan geen andere sanctie krijgen opgelegd dan verkeersboetes met vooraf 

vastgestelde tarieven. Daarbij is aan de orde gesteld dat mogelijk een groter lerend 

effect uitgaat van een systematiek waarbij de straf op een overtreding steeds 

zwaarder wordt naarmate een bestuurder vaker in de fout gaat. Uit onderzoek blijkt 

bovendien dat bestuurders die veel overtredingen begaan ook een groter gevaar 

vormen voor de verkeersveiligheid. Dit resulteerde in het voorjaar van 2015 tot de 

motie Hoogland cum suis, waarin de regering wordt verzocht om na te gaan hoe een 

progressief boetestelsel, waarbij verkeersrecidive wordt bestraft met hogere boetes, 

vormgegeven kan worden. 

Het huidige onderzoek levert een bijdrage aan de discussie over een progressief 

boetestelsel door inzicht te verschaffen in de achtergronden en de recidive van 

‘Mulderovertreders’, dat wil zeggen personen die een lichte verkeersovertreding 

vallend onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 

(Wahv, ook wel Wet Mulder genoemd) begingen. Wat betreft de recidive wordt niet 

alleen gekeken naar toekomstige Mulderovertredingen, maar ook naar eventuele 

strafzaken die volgen op het Mulderdelict. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed 

aan de verschillen tussen personen die in een kort tijdsbestek veel Mulderdelicten 

op hun naam kregen (verder ‘Mulderveelplegers’ genoemd) en overige Mulderover-

treders. Mulderveelplegers zijn personen met wier voertuig een Mulderovertreding 

werd begaan en die in de twee jaar voorafgaand aan deze overtreding al twee keer 

een onherroepelijke boete voor een Mulderdelict hebben gekregen. 

 

De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord: 

1 Wat zijn de achtergrondkenmerken van Mulderovertreders? Zijn er verschillen 

tussen Mulderveelplegers en overige Mulderovertreders? 

2 Wat is het recidivebeeld van Mulderovertreders? Zijn er verschillen tussen 

Mulderveelplegers en overige Mulderovertreders? 

3 In hoeverre is het plegen van Mulderovertredingen in het verleden een voor-

speller voor Mulderrecidive en voor strafrechtelijke (verkeers)recidive? 

Methode 

De onderzoeksgroep betreft alle 2.794.873 in Nederland woonachtige natuurlijke 

personen met wier motorrijtuig één of meer Mulderovertredingen werden begaan  

die zijn afgedaan in 2012. Beschikkingen die zijn gecorrigeerd of vernietigd zijn niet 

meegenomen, evenals het niet betalen van een verschuldigde parkeerbelasting, het 

niet voldoen aan de algemene periodieke keuringsplicht (apk-plicht) en het niet 

voldoen aan de verplichting om een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-

verzekering) voor een voertuig af te sluiten. 

Van de personen in de onderzoeksgroep zijn alle Mulderovertredingen en strafzaken 

in de onderzoeksperiode opgevraagd en samengevoegd. In de periode 1 januari 

2007 tot en met 5 juli 2016 (de dag van sluiting van de gegevensverzameling) had-

den zij in totaal 33.413.525 Mulderovertredingen begaan en waren zij betrokken in 

873.094 strafzaken. Gegevens over de Mulderovertredingen zijn door het Centraal 

Justitieel Incassobureau (CJIB) geselecteerd uit zijn datawarehouse. Gegevens over 

de strafzaken zijn door het WODC geselecteerd uit de Onderzoeks- en Beleidsdata-
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base Justitiële Documentatie (OBJD). Op basis van deze gegevens kon de justitiële 

‘carrière’ van Mulderovertreders in kaart worden gebracht. 

De recidivemetingen zijn uitgevoerd volgens de gestandaardiseerde werkwijze van 

de WODC-recidivemonitor. Recidive wordt op verschillende manieren geoperationa-

liseerd. Mulderrecidive heeft betrekking op het plegen van nieuwe Mulderdelicten. 

Strafrechtelijke verkeersrecidive betreft verkeersovertredingen en -misdrijven val-

lend onder het strafrecht. De strafrechtelijke recidive exclusief verkeer ten slotte, 

omvat strafzaken vanwege een misdrijf, anders dan een verkeersmisdrijf, bijvoor-

beeld een gewelds- of een vermogensmisdrijf. In dit onderzoek wordt zowel de 

prevalentie van recidive (i.e. het percentage recidivisten binnen een bepaalde tijds-

periode) als de recidivefrequentie (i.e. het gemiddelde aantal nieuwe zaken per reci-

divist) onderzocht.  

Vanwege de grootte van de onderzoeksgroep zijn alle analyses gebaseerd op een 

random steekproef van 10% van de onderzoekspopulatie. 

Belangrijkste bevindingen 

Achtergronden 

Mulderovertredingen worden in het merendeel van de gevallen (ruim 90%) gecon-

stateerd op kenteken. Verder gaat het vaak om snelheidsovertredingen van maxi-

maal 30 km/u (of maximaal 40 km/u op de autosnelweg). Iets meer dan de helft 

van de snelheidsovertredingen vindt plaats binnen de bebouwde kom en ongeveer 

een vijfde op de snelweg. Voor ruim een derde van de snelheidsovertredingen is  

de mate van overschrijding maximaal 5 km/uur. Veruit de meeste Mulderovertre-

dingen worden begaan met een auto en slechts een klein deel wordt ’s nachts ge-

constateerd. De gemiddelde boete is ongeveer € 66. Ruim 85% van de Mulder-

overtreders heeft in de voorgaande vijf jaar al eerder een boete gekregen voor een 

Mulderovertreding. Een strafrechtelijke geschiedenis hebben verkeersovertreders 

nauwelijks.  

Verschillen tussen Mulderveelplegers en overige Mulderovertreders zijn met name  

te vinden in het aantal eerdere Mulderovertredingen. Gemiddeld hebben Mulder-

veelplegers bijna elf eerdere Mulderovertredingen in de voorgaande vijf jaar, terwijl 

overige Mulderovertreders gemiddeld 2,6 eerdere Mulderovertredingen hebben in de 

voorgaande vijf jaar. 

 

Recidive 

Voornamelijk de Mulderveelplegers zijn een persistente groep verkeersovertreders 

van met name Mulderovertredingen. Van de Mulderveelplegers heeft meer dan 70% 

binnen een jaar een nieuwe Mulderovertreding begaan. Na vier jaar is dit gestegen 

tot meer dan 90%. Van de overige Mulderovertreders heeft bijna de helft na een 

jaar een nieuwe Mulderovertreding begaan en ruim 70% na vier jaar. Verder 

recidiveren Mulderveelplegers niet alleen eerder en procentueel vaker, ook het ge-

middelde aantal nieuwe overtredingen per recidivist is ongeveer twee keer zo groot 

onder deze groep. 

De strafrechtelijke (verkeers)recidive is relatief laag onder zowel Mulderveelplegers 

als overige Mulderovertreders. Ongeveer 3% van de Mulderovertreders recidiveert 

binnen twee jaar met een verkeersovertreding of -misdrijf vallend onder het straf-

recht en nog geen 2% met een overig, niet-verkeersmisdrijf. Deze percentages 

liggen beduidend lager dan de recidivepercentages van volwassen daders die in 

2012 vanwege een strafzaak met justitie in aanraking kwamen. 
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Mulderverleden voorspeller voor recidive 

In het onderzoek wordt een sterke samenhang tussen het delictverleden en (Mul-

der)recidive gevonden. Zo blijkt dat hoe uitgebreider het Mulderverleden, hoe  

hoger de Mulderrecidive. Ook is er een samenhang tussen het Mulderverleden en 

strafrechtelijke (verkeers)recidive. Deze samenhang is echter minder sterk dan de 

samenhang tussen een strafrechtelijk verleden en strafrechtelijke (verkeers)reci-

dive. 

Beperkingen 

De huidige studie kent enkele beperkingen. Een eerste beperking betreft het be-

schrijven van de recidive op basis van registratiedata. Dit impliceert dat alleen de 

criminaliteit die onder de aandacht komt van politie en justitie in beeld wordt 

gebracht. Delicten die door de politie niet worden geconstateerd, blijven buiten 

beschouwing. 

Een belangrijke beperking van dit onderzoek is verder het feit dat het merendeel 

van de Mulderovertredingen geconstateerd wordt op kenteken en dus op voertuig. 

Dit heeft tot gevolg dat een overtreding toe wordt geschreven aan de persoon op 

wiens naam het voertuig waarmee de overtreding is begaan geregistreerd staat. Dit 

hoeft echter niet per se de bestuurder te zijn geweest.  

Een andere beperking is dat rechtspersonen in dit onderzoek buiten beeld blijven. 

Dit leidt ertoe dat Mulderovertredingen die zijn begaan met bijvoorbeeld lease-

auto’s, huurauto’s of bedrijfsauto’s (naar schatting ruim een kwart van alle uitge-

stroomde Wahv-zaken uit 2012) niet zijn meegenomen. 

Conclusie 

In het regeerakkoord 2017-2021 staat te lezen dat: ‘…voor overtredingen met veel 

gevaarzetting of herhaalde overtredingen de boetes worden verhoogd …’ De resulta-

ten van dit onderzoek dragen bij aan de discussie over een progressief boetestelsel 

in Nederland. Een belangrijke opbrengst van dit onderzoek is dat Mulderveelplegers 

een persistente groep verkeersovertreders zijn van voornamelijk Mulderdelicten. Op 

verzoek van de directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding is ook geke-

ken naar de recidive na een drietal Mulderovertredingen met veel gevaarzetting  

die in aanmerking zouden kunnen komen voor een progressief boetstelsel. Het gaat 

daarbij om snelheidsovertredingen van meer dan 10 km per uur, roodlichtnegatie  

en handheld bellen (zogenoemde SRB-delicten). Het idee is om plegers van SRB-

delicten die binnen een termijn van twee jaar opnieuw een SRB-delict begaan (zoge-

noemde SRB-meerplegers) harder aan te pakken. De groep SRB-meerplegers is een 

meer specifieke en kleinere groep overtreders dan de groep Mulderveelplegers. De 

onderzoeksresultaten laten zien dat de Mulderrecidive van de SRB-meerplegers 

nagenoeg gelijk is aan de Mulderrecidive van Mulderveelplegers. De hoogte van het 

recidiverisico vormt derhalve geen aanleiding om een progressief boetestelsel toe te 

spitsen op SRB-meerplegers. 

 


