
 1

a 
 

Wetenschappelijk Onderzoek-  
en Documentatiecentrum 

 
WODC-recidivestudies 

Fact sheet 2008-1 

 

Monitor veelplegers 2008 
Samenvatting van de resultaten 

 
Februari 2008 

 
N. Tollenaar, G.L.A.M. Huijbregts, R.F. Meijer, J. van Dijk 

 
Een relatief groot deel van alle geregistreerde criminaliteit komt voor rekening van daders die vaak in 
aanraking komen met politie en justitie, de zogenaamde veelplegers (Ministerie van Justitie, 2003a, 
Wartna en Tollenaar, 2004; Tollenaar, el Harbachi, Meijer, Huijbrechts en Blom 2006; Tollenaar, Meijer, 
Huijbrechts, Blom en el Harbachi, 2007). De aanpak van jeugdige en volwassen veelplegers is één van de 
speerpunten van het Veiligheidsprogramma van de kabinetten Balkenende. De belangrijkste doelstelling 
van dit veelplegersbeleid is dat de criminaliteit gepleegd door veelplegers vermindert, waardoor er op 
termijn relatief minder veelplegers zijn en veelplegers minder frequent recidiveren. Het veelplegersbeleid 
heeft dus betrekking op de prevalentie en de frequentie van de veelplegersproblematiek. 
Het WODC heeft, op verzoek van de directies Sanctie- & Preventiebeleid en Justitieel Jeugdbeleid van het 
Ministerie van Justitie, sinds enkele jaren een Monitor Veelplegers ontwikkeld. In deze monitor worden 
de aantallen, de eigenschappen en de recidive van de veelplegers in Nederland over de tijd gevolgd. In 
2006 zijn de eerste resultaten bekend geworden over de periode 2003-2004. In deze fact sheet volgt de 
bespreking van de bevindingen over de achtergronden van de jeugdige en zeer actieve volwassen veel-
plegers uit de periode 2003 tot en met 2005 en hun recidive tot en met 2006. Eventuele veranderingen die 
in 2007 hebben plaatsgevonden komen niet aan bod in deze fact sheet. De hoofdvraag die beantwoord 
dient te worden is of er verschuivingen plaatsvinden in de aantallen veelplegers, hun achtergrondken-
merken en recidive.  
In deze fact sheet worden hieronder achtereenvolgens de doelstelling van de monitor, de gebruikte 
methode, de resultaten van de volwassenen, de resultaten van de jeugdigen en de conclusies behandeld. 
 
 

Box 1: Belangrijkste bevindingen 
 Het aantal geregistreerde zeer actieve volwassen veelplegers is gestabiliseerd over de periode 2003-2005. 
 De ZAVP’s veranderen slechts minimaal in de etnische opbouw.  
 Wat betreft criminele achtergrondkenmerken verandert de groep ZAVP nauwelijks. Ook de arbeidspositie, op-

leiding en problematiek van de ZAVP veranderen nauwelijks. 
 Bij de zeer actieve volwassenen veelplegers is de daling in de geregistreerde strafrechtelijke recidive gestabili-

seerd. 
 Het aantal geregistreerde jeugdige veelplegers is sterk toegenomen. Deze toename is nog groter dan de toename 

van het totale aantal jeugdige verdachten. De grote stijging van het aantal jeugdige veelplegers kan onder meer 
het gevolg zijn van een sterkere intensivering van de opsporing van criminaliteit gepleegd door jeugdigen. 

 De jaarlijkse groep JVP’s verandert niet in opbouw qua criminele achtergrondkenmerken. Wel zijn er in de groep 
JVP’s veranderingen waar te nemen in de etnische samenstelling. Autochtonen en Antillianen/Arubanen komen 
relatief vaker voor terwijl Surinamers en Marokkanen een stuk minder vaak voorkomen over de periode 2003-
2005. Jeugdigen van Marokkaanse afkomst blijven echter de grootste allochtone groep. 

 De strafrechtelijke recidive van de JVP’s is nagenoeg gelijk gebleven.  

 
 

Doelstelling 
De primaire doelstellingen van de Monitor Veel-
plegers zijn: 
 

 Het in kaart brengen van de beschikbare lan-
delijke informatie over jeugdige en volwassen 
veelplegers. 

 Het omschrijven van de in- en uitstroom van 
deze groepen in het politieapparaat en de jus-
titieketen. 

 Het inventariseren van de reguliere interven-
ties van de politie- en justitieorganisaties op de 
criminaliteit van de veelplegers. 

 
Methode 

In deze sectie wordt eerst de gevolgde aanpak 
beschreven. Daarna komen de beperkingen die 
deze aanpak met zich meebrengen aan de orde. 
 

Aanpak 
Op basis van politiegegevens (HKS) wordt jaarlijks 
nagegaan welke personen voldoen aan het predi-
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kaat ‘jeugdige veelpleger’ (JVP) of ‘zeer actieve 
volwassen veelpleger’ (ZAVP). Zie box 2 voor de 
definitie van de centrale begrippen in deze fact 
sheet. Via het koppelen van informatie van di-
verse instanties, zoals het OM, DJI en de reclas-
sering (zie de bijlage voor een overzicht), worden 
de personen uit de verschillende cohorten door 
de tijd gevolgd. Langs deze weg kan worden vast-
gesteld welke verschuivingen zich in de geregi-
streerde veelplegerspopulatie hebben voorgedaan. 
Ook wordt bijgehouden hoe de recidive van de 
opeenvolgende cohorten van veelplegers zich ont-
wikkelt. 
Er is voor deze publicatie enkel gebruik gemaakt 
van definitieve politiecijfers. Er waren op het mo-
ment van publicatie wel voorlopige politiecijfers 
van 2006, maar deze leveren een vertekend en 
onvolledig beeld op van de achtergronden van de 
bestudeerde groep; de recidive kan wel tot en met 
2006 worden bekeken omdat die gebaseerd is op 
een andere bron (OBJD).  De definitieve politie-
cijfers over 2006 zijn in juli 2008 klaar en worden 
in de volgende en tevens laatste rapportage ge-
bruikt.  
 

Registraties kunnen een vertekend beeld 
opleveren 

Deze monitor beperkt zich tot het gebruik van 
bestaande registratiesystemen. Dit heeft als risico 

dat in de gebruikte gegevens registratie-effecten 
voor kunnen komen die werkelijke trends ver-
tekenen.  
Als bijvoorbeeld burgers plotseling meer bereid 
zijn om misdrijven gepleegd door veelplegers aan 
te geven dan zal het aantal veelplegers en hun re-
cidive stijgen, terwijl zij in werkelijkheid in aantal 
en crimineel gedrag constant kunnen blijven.  
Ook het beleid kan invloed hebben op de regi-
stratiecijfers, los van mogelijke beleidseffecten. Als 
de politie bijvoorbeeld overstapt op het beleid om 
ieder delict gepleegd door veelplegers op te pak-
ken, dan zal ook de aantallen veelplegers en hun 
recidivedelicten toenemen ongeacht of zij werke-
lijk toenemen. Verder kunnen ook veranderingen 
in de manier waarop geregistreerd wordt, leiden 
tot verstoringen van de resultaten. De politie zou 
bijvoorbeeld delicten kunnen gaan ‘opsparen’ van 
een verdachte om een ‘ steviger’ pv op te kunnen 
sturen naar het OM, in plaats van bij ieder ver-
grijp een proces-verbaal op te maken. Er zijn nog 
veel andere voorbeelden te noemen van mogelijke 
registratie-effecten. Het is belangrijk bij de inter-
pretatie van de gegevens bewust te zijn van het 
mogelijke vóórkomen hiervan .  

 
Box 2: Definities van de veelplegersgroepen 

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 10 processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan ten 
minste een in het peiljaar. 

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. 

 
 

Resultaten volwassenen 
In deze sectie worden achtereenvolgens over de 
periode 2003-2005 de aantallen, de opbouw van 
de ZAVP-populatie en de omvang van de jaarlijkse 
recidive van de ZAVP’s besproken. 
 

Aantal volwassen veelplegers constant 
Het aantal zeer actieve volwassen veelplegers ver-
andert nauwelijks in de periode 2003 tot en met 

2005, zoals blijkt uit tabel 1. Dit is opmerkelijk, 
omdat het aantal volwassen verdachten wel is 
gegroeid, met meer dan negen procent. De groei 
van de ZAVP (0,2%) is zelfs minder dan die van de 
totale groep van volwassen inwoners in 
Nederland (0,8%). Ook al neemt de groep ZAVP’s 
in grootte niet af, het probleem lijkt wel te zijn 
gestabiliseerd.  

 
Tabel 1: Aantal zeer actieve veelplegers, verdachten en inwoners in de peiljaren 2003-2005  

 31 dec. 2003 31 dec. 2004 31 dec. 2005 toename 
2003-2005 

(aantal) 

toename
2003-2005

(%)
ZAVP 5.899 6.075 5.910 11 0,2
Volwassen verdachten 188.858 201.663 206.379 17.521 9,3
Volwassen inwoners 12.654.365 12.707.935 12.752.453 98.088 0,8
Bron: HKS; Statline 
 
 

Stabiele opbouw jaarlijkse groep ZAVP 
De samenstelling van de groep ZAVP verandert 
nauwelijks qua criminele achtergrondkenmerken 
in de periode 2003-2005. Dit blijkt uit tabel 2, 
waarin enkele (statische) achtergrondkenmerken 
van de ZAVP’s staan weergegeven. De gemiddelde 

leeftijd, duur actieve periode stijgen zeer licht, ter-
wijl het gemiddelde aantal processen-verbaal en 
de leeftijd 1e proces-verbaal licht dalen. Deze ver-
schuivingen zijn nu te klein om te duiden. Moge-
lijk zetten deze dalingen en stijgingen zich door in 
de volgende meting.  
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Tabel 2: Criminele achtergrondkenmerken zeer actieve veelplegers; 2003-2005 
  cohort 2003 cohort 2004 cohort 2005
N 5.899 6.075 5910
gem. leeftijd* 33,9 34,1 34,2
gem. leeftijd eerste pv 18,7 18,6 18,5
duur actieve periode** 16,3 16,6 16,8
gem. aantal pv's  43,6 43,4 42,0
* Per 31-12 van het peiljaar. 

** In hele jaren sinds de eerste strafzaak. 

Bron: HKS; OBJD 
 

Tabel 3: Sekse en etniciteit ZAVP 2003-2005 
 cohort 2003 cohort 2004 cohort 2005
% vrouw 6,5 6,5 6,1
  
Autochtoon 49,1 48,2 48,6
Marokko 13,0 13,6 13,7
Ned. Ant. en Aruba 7,2 7,7 7,7
Suriname 10,8 10,8 10,4
Turkije 2,9 3,2 3,3
overig westers 10,1 9,5 9,0
overig niet-westers 6,9 6,9 7,1
Bron: HKS 
 
 
Ook de opbouw wat betreft sekse en etnische 
samenstelling van de jaarlijkse groep ZAVP’s ver-
andert nauwelijks, zoals blijkt uit tabel 3. Er zijn 
slechts lichte veranderingen waarneembaar. Het 
percentage vrouwelijke veelplegers daalt in het 
laatste jaar naar 6,1%. Wat etniciteit betreft, daalt 
het percentage van overig Westerse herkomst, ter-
wijl die Turkse en Marokkaanse afkomst stijgen. 
De daling van het percentage overig Westerse her-
komst (10% relatief), kan te maken hebben met 
het ingezette veelplegersbeleid, waardoor veelple-
gers afkomstig uit de buurlanden van Nederland, 
Nederland verlaten. 
 

Geen verschuivingen opleiding, werkloos-
heid en problematiek 

De reclassering houdt van haar cliënten onder 
andere bij wat het opleidingsniveau van de re-
classeringscliënt is, of iemand werk heeft of niet 
en of bepaalde probleemgebieden voorkomen. De 
populatie ZAVP’s blijkt ook wat betreft deze ge-
registreerde achtergrondkenmerken, betrekkelijk 
stabiel van samenstelling. Driekwart van de ZAVP 
blijft geregistreerd als werkloos, driekwart als ver-
slaafd. Bij 37% à 38% van ZAVP staat geregistreerd 
dat ze geestelijke problemen hebben Daarnaast 

blijft ongeveer 42% problemen houden met huis-
vesting (zie hiervoor tabel 4). Er vind een kleine 
stijging plaats bij het percentage ZAVP’s die 
HAVO, VWO en MBO heeft gevolgd (9,1 naar 
10,2%). 
 

Recidive volwassenen gestabiliseerd 
Na een initiële daling van 2003 op 2004 is de ge-
registreerde recidive niet verder gedaald voor de 
ZAVP’s. Dit is op te maken uit figuur 6, waarin de 
recidiveomvang van de zeer actieve veelplegers in 
de periode na de peiljaren 2003, 2004 en 2005 
staat weergegeven. Om rekening te houden met 
de verschillen in grootte van de cohorten, is de re-
cidiveomvang uitgedrukt als het totale aantal 
zaken per 100 veelplegers. Hierbij is overigens geen 
rekening gehouden met de duur die veelplegers 
ingesloten waren.  
In de eerste periode na het peiljaar ligt het aantal 
nieuwe strafzaken onder de ZAVP’s uit 2004 lager 
dan voor de zeer actieve veelplegers uit 2003. De 
geregistreerde recidive voor deze groepen is in re-
latieve zin afgenomen, maar deze daling zet niet 
verder door na 2004. 
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Tabel 4: Opleiding, arbeidspositie en problematiek zeer actieve veelplegers; 2003-2004 
 cohort 2003 cohort 2004 cohort 2005
Hoogst genoten opleiding (%)*  
Geen opleiding/Basisonderwijs/ 
(voortgezet) speciaal lager onderw. 22,5 22,5 22,6
LBO, (M)ULO, MAVO 66,7 66,6 65,7
HAVO, VWO, MBO 9,1 9,3 10,2
HBO, Universitair onderwijs 1,7 1,6 1,5   
Arbeidspositie (%)   
Werk 5,7 5,9 6,3
Los/vast werk 5,4 5,6 6,1
Werkloos/(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt 75,2 76,2 75,1
Schoolgaand 0,9 1,1 1,2
Overig/onbekend 12,8 11,2 11,2  
Aard problematiek (%)    
Verslaving 73,1 72,4  74,1
geestelijke gezondheid 37,1 38,0  37,0
Huisvesting 42,0 42,6  42,7
Bron: CVS 

 
Figuur 1: Recidiveomvang ZAVP’s na peiljaar 
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Bron: WODC-recidivemonitor 
 
 

Resultaten jeugdige veelplegers 
Deze sectie gaat eerst in op de aantallen en dan 
de achtergrondkenmerken van de jeugdige veel-
plegers over de periode 2003-2005. Zij eindigt met 
de recidiveomvang van deze groepen over de pe-
riode 2004-2006. 
 

Forse toename aantal jeugdige veelplegers 
Het aantal geregistreerde jeugdige veelplegers is 
met ruim één derde toegenomen in de periode 
2003-2005, zoals blijkt uit Tabel 5.  

Bij de totale populatie jeugdige verdachten is ook 
een zeer substantiële groei van 23,2% waar te 
nemen. De strafrechtelijk jeugdige en volwassen 
bevolking zijn in de periode nauwelijks gegroeid. 
Dit wijst er waarschijnlijk op dat de politie de 
criminaliteit die typisch door jeugdigen wordt 
gepleegd, intensiever opspoort. Hierdoor bereiken 
jeugdige daders al eerder de grens van zes ante-
cedenten waardoor ze sneller terechtkomen in de 
groep jeugdige veelplegers. 

 
Tabel 5: Aantal jeugdige veelplegers, verdachten en inwoners in de peiljaren 2003-2005  

31 dec. 2003 31 dec. 2004 31 dec. 2005 toename 
2003-2005 

(aantal) 

toename
2003-2005 (%)

JVP 1.069 1.218 1.433 364 34,1
Jeugdige verdachten  26.155 29.315 32.237 6.082 23,2
Jeugdige inwoners 1.194.681 1.199.916 1.201.799 7.118 0,6
Bron: HKS; Statline 

 
Tabel 6: Criminele achtergrondkenmerken jeugdige veelplegers; 2003-2005 

  cohort 2003 cohort 2004 cohort 2005
N 1.069 1.218 1.433
gem. leeftijd* 16,6 16,6 16,6
gem. leeftijd eerste PV 13,3 13,3 13,3
duur actieve periode** 3,8 3,8 3,8
gem. aantal pv's  8,1 8,0 7,9
* Per 31-12 van het peiljaar; 
** In hele jaren sinds de eerste strafzaak. 
Bron: HKS; OBJD 
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Tabel 7: Sekse en etniciteit jeugdige veelplegers; 2003-2005 
 cohort 2003 cohort 2004 cohort 2005
N 1.069 1.218 1.433
% vrouw 6,2 4,5 3,7
  
autochtoon 35,6 36,0 37,1
Marokko 27,3 26,8 26,2
Ned. Ant. en Aruba 5,9 5,8 7,1
Suriname 9,4 7,6 7,4
Turkije 5,0 6,0 5,8
overig westers 8,5 8,3 7,9
overig niet-westers 8,4 9,5 8,5
Bron: HKS 
 

JVP’s zeer stabiel in criminele achter-
gronden 

Ook al is de groep sterk gegroeid in omvang, de 
JVP’s veranderen over de periode 2003-2005 prak-
tisch niet qua criminele achtergrondkenmerken. 
De gemiddelden van de  leeftijd (13,6 jaar), leeftijd 
1e pv (13,3 jaar), duur actieve periode (3,8) en het 
aantal eerder processen-verbaal (rond de 8%), zijn 
nagenoeg identiek over de jaren (zie tabel 6).  
 

Verschuivingen in etnische opbouw en 
daling percentage meisjes in JVP-groep 

In tegenstelling tot de criminele achtergrond-
kenmerken van de jeugdige veelplegers, verschuift 
de opbouw van geslacht en etniciteit wel degelijk. 
Uit tabel 7 blijkt dat het percentage meisjes met 
een JVP-status relatief veel daalt in deze jaren, van 
6,2% naar 3,7%. 
Een blik op de etniciteit laat zien dat het percen-
tage autochtone JVP’s stijgt. Opvallende stijgers 
zijn JVP’s afkomstig uit Nederlandse Antillen, 
Aruba en Turkije. De laatstgenoemde laat echter 
weer een lichte daling in het laatste jaar zien. Het 
aandeel van de alle overige etnische groepen 
daalt, met uitzondering van de categorie “overig 
niet-westers”. De Marokkaanse JVP’s maken re-
latief steeds minder deel uit van de JVP’s. Zij zijn 
echter nog steeds verreweg de grootste allochtone 
groep van de JVP’s. De genoemde verschuivingen 
kunnen erop wijzen erop dat een veranderende 
politieaandacht niet gelijk verdeeld is over ge-
slacht en etniciteit. 
 

Recidive jeugdigen relatief constant 
De recidive van de JVP’s, uitgedrukt als het aantal 
zaken per 100 veelplegers, is nauwelijks veranderd 
over de periode 2003-2005. Dit is op te maken uit 
figuur 2, die de recidiveomvang na het peiljaar 
over maximaal 3 jaar weergeeft. Het is opmer-
kelijk dat de recidive relatief constant is terwijl het 
aantal veelplegers wel explosief gestegen was 
sinds 2003. Hier is op grond van onze gegevens 
geen verklaring voor gevonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2: Recidiveomvang JVP’s na peiljaar 
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Bron: OBJD 
 
 

Conclusies 
De metingen van de Monitor Veelplegers laten de 
ontwikkelingen in aantallen, achtergronden en 
recidive van de veelplegers over de tijd zien. Op 
grond van de cijfers komen de volgende resul-
taten naar voren: 

 Het aantal geregistreerde ZAVP’s is nauwelijks 
toegenomen van 2003 naar 2005. De groei is 
kleiner dan de groei van de volwassen bevol-
king. 

 Er vinden slechts kleine verschuivingen plaats 
in de criminele achtergrondkenmerken, sekse 
en etnische opbouw van de ZAVP-groep. 

 De strafrechtelijke recidiveomvang van ZAVP’s 
is gestabiliseerd. Na een initiële daling van de 
recidive van de ZAVP van 2004 ten opzichte 
van die van 2003, valt de recidive van 2005 net 
zo hoog uit als die van 2004.  

 De groep JVP’s is met meer dan een derde ge-
groeid in de periode 2003-2005. De intensive-
ring van de opsporing door de politie lijkt 
hiervan de oorzaak van te zijn; hierdoor 
kwalificeren relatief meer jeugdige daders 
eerder als JVP. 

 De leeftijd, startleeftijd, duur criminele periode 
en gemiddeld aantal pv’s van de JVP-groep, 
veranderen niet, ondanks de sterke groei. Wel 
is er een relatief grote krimp van het aandeel 
JVP-meisjes. 

 Er is een lichte stijging in het percentage 
autochtone JVP’s. Het aandeel Antilliaanse/ 
Arubaanse JVP’s stijgt relatief veel, terwijl het 
percentage JVP’s van Surinaamse afkomst rela-
tief sterk daalt. Marokkaanse JVP’s maken juist 



 6

relatief steeds minder vaak deel uit van de to-
tale groep JVP’s, maar van de allochtonen het 
grootste deel. 

 De omvang van de strafrechtelijke recidive van 
de JVP is nagenoeg gelijk gebleven over de 
gehele meetperiode. De snelheid waarmee 
JVP’s nieuwe strafzaken krijgen is dus niet ver-
anderd. 

 
De hier gepresenteerde resultaten gelden allemaal 
op landelijk niveau. Het landelijke beeld kan be-
staande regionale verschillen verhullen. De be-
leidsmonitor veelplegers gaat wel een regionaal 
beeld rapporteren, namelijk over de 25 grootste 
gemeenten. Naast deze regionale cijfers wordt in 
deze monitor bestaande documentatie verzameld 
en geanalyseerd over de lokale en regionale veel-
plegeraanpak. Hiermee wordt getracht informatie 
de resultaten op regionaal niveau te relateren aan 
regionaal veelplegersbeleid. 
De monitor veelplegers is enkel gebaseerd op re-
gistratiegegevens. Aan het gebruik van registra-

tiegegevens kleeft een aantal nadelen. Er kunnen 
kunstmatige trends in voorkomen door verande-
ringen in de manier waarop geregistreerd wordt, 
veranderd politie- en/of justitiebeleid en veran-
deringen in aangiftebereidheid Het verdient de 
aanbeveling om naar de validiteit, de bruikbaar-
heid en interpreteerbaarheid van gegevens uit re-
gistraties meer diepgravend onderzoek te doen, 
vooral omdat veel justitiegerelateerd onderzoek 
hiervan afhankelijk is. Hierbij kan men denken 
aan het ontwikkelen van indicatoren van de mo-
gelijke vertekeningen die op kunnen treden.  
Daarnaast zou bij de ontwikkeling van nieuw in te 
voeren registratiesystemen rekening gehouden  
moeten worden met het feit dat ze gebruikt wor-
den voor wetenschappelijk en beleidsonderzoek. 
Als dit gebeurt, kunnen zowel de uitvoerders als 
de beleidsmakers meer profijt halen uit het sys-
tematisch monitoren van verschillende dader-
groepen. 
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Bijlage 1: Bronnen monitor veelplegers 
 
HKS HerkenningsDienstSysteem 
 Het HKS bevat de gegevens van de processen-verbaal (PV’s) die tegen verdachten van 

een misdrijf door de politie zijn opgemaakt. Ook bevat het bestand gegevens over 
aangiften, maar deze worden in dit onderzoeksproject niet gebruikt. 

OMDATA  Openbaar Ministerie Data 
 OMDATA bevat gegevens over de afdoening van strafzaken in eerste aanleg. Deze 

gegevens zijn afkomstig van de arrondissementsparketten. 
OBJD Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie 
 De OBJD is een geanonimiseerde database waarin de complete justitiële 

voorgeschiedenis van personen wordt geregistreerd, inclusief de zaken die in hoger 
beroep werden behandeld. 

TULP/GW en TULP/JJI TenUitvoerleggingsProgramma gevangeniswezen en justitiële jeugdinrichtingen 
 Dit zijn de registratiesystemen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). TULP/GW 

en TULP/JJI bevatten informatie over insluitingen. TULP/GW van penitentiaire 
inrichtingen voor volwassenen, TULP/JJI van de justitiële jeugdinrichtingen. In deze 
systemen wordt de werkelijke duur die een persoon doorbrengt in de inrichting 
bijgehouden.  

CVS Cliënt VolgSysteem 
 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). Het CVS bevat informatie over de gesignaleerde problematiek, 
het opgestelde plan van aanpak, toezichten en reïntegratieprogramma’s.  

CVS-JC Cliënt VolgSysteem JeugdCriminaliteit 
 Dit is een keteninformatiesysteem dat op door diverse instanties op operationeel 

niveau wordt gebruikt om een snelle indruk te krijgen van jeugdigen die in aanraking 
komen met justitie. Het bevat informatie uit de bedrijfsprocessensystemen van de 
politie (onder andere BPS, Xpol en Genesys), het Kinderbescherming 
InformatieSysteem (KIS) van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en COMPAS 
(OM).  

LADIS Landelijk Alcohol en Drugs InformatieSysteem 
 Dit is het enige bestand van een buiten-justitiële instantie. Het bevat gegevens van de 

reguliere verslavingszorg (GGZ) en de Stichting Verslavingsreclassering GGZ 
Nederland (SVG); het betreft alleen gegevens van de ambulante verslavingszorg. 
LADIS bevat informatie over de soort verslaving en gegevens over de behandeling. Dit 
geldt voor hulpzoekers in de reguliere verslavingszorg en voor verslaafden die 
behandeld worden via de Verslavingsreclassering. 

SSB Sociaal statistisch bestand 
 Het SSB omvat een koppeling van ongeveer twintig registers op individueel niveau. 

Hierdoor zijn de gegevens van alle inwoners van Nederland over onder andere 
demografische kenmerken, werk, uitkering en inkomen beschikbaar. 

 


