


Voorwoord 

Dit rapport is het eerste van een reeks waarin het WODC inzicht wil bieden 
in de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit. Hiertoe zullen steeds twee 
bronnen geraadpleegd worden: politiele en justitiele statistische gegevens 
enerzijds en self report onderzoek onder een landelijke representatieve groep 
jongeren anderzijds. 

Hiermee beogen we zowel het beleid — op nationaal en op lokaal niveau — 
als het veld van de jeugdstrafrechtstoepassing en van de jeugdbescherming 
betere informatie te bieden over de omvang, de aard en enkele achtergrond-
gegevens van de jeugdcriminaliteit, gezien in de tijd. 

Het voorliggende rapport is gebaseerd op CBS-gegevens en op resultaten 
van empirisch onderzoek. De CBS-gegevens zijn betrekkelijk summier, met 
name doordat het CBS — sinds 1984 — de afzonderlijke statistiek "Jeugd-
criminaliteit" niet meer samenstelt. Ten behoeve van deze publikatie hebben 
wij echter de beschikking gekregen over het CBS-bestand van de rechterlijke 
uitspraken tegen minderjarigen in 1985. Wij zijn Paul Linckens, medewerker 
van het WODC, zeer erkentelijk voor de gedetailleerde analyses die hij op dit 
materiaal heeft uitgevoerd. Hierdoor zijn wij in staat veel meer informatie te 
bieden over de straftoemeting bij minderjarigen dan mogelijk zou zijn geweest 
op grond van de politiele en justitiele statistiek. 

Voor wat betreft de analyse van de self report gegevens zijn wij veel dank 
verschuldigd aan Ab Mooijaart, Universitair Hoofddocent aan de Rijksuniver-
siteit Leiden, die het WODC als methodologisch adviseur waakzaam terzijde 
staat. 
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lnleiding 

Achtergrond en doelstelling 

De verontrusting over wat aanvankelijk de "kleine" en later de "veel voor-
komende" criminaliteit genoemd werd, is geenszins nieuw. 

Reeds in 1973, bij de start van het kabinet Den Uyl, ontstond een uitvoerige 
discussie over de toename van de criminaliteit en de angstgevoelens van de 
burger. Jaren later nam de belangstelling en de verontrusting hierover weer 
toe en op grond van het regeerakkoord van het kabinet Lubbers werd op 
28 september 1983 de zogenoemde Commissie Kleine Criminaliteit ingesteld 
onder voorzitterschap van de heer H. Roethof. De Commissie kreeg als voor-
naamste opdracht te onderzoeken op welke wijze de preventie en afdoening 
van de veel voorkomende criminaliteit zou kunnen worden verbeterd. In 1986 
werd het werk van de Commissie met een eindrapport afgesloten. 

In mei 1985 werd door het kabinet — op grond van de motie Nijpels van 
11 oktober 1984 — een beleidsplan Semen!eying en Criminaliteit aan de 
Tweede Kamer aangeboden. Dit veelomvattende beleidsplan nam, ten aan-
zien van de massaal voorkomende kleine criminaliteit, in belangrijke mate de 
conclusies van de Commissie Roethof over. Ook het uitgangspunt van de 
Commissie dat de preventie en bestrijding van deze vormen van criminaliteit 
een verantwoordelijkheid is van de maatschappij in al haar geledingen, dat wil 
zeggen het (lokale) bestuur, de burgerij, de maatschappelijke organisaties en 
politie en justitie, werd door het kabinet overgenomen. 

In januari 1987 werd aan dit beleidsplan concreter vorm gegeven door het 
Actieplan voor de aanpak van veel voorkomende criminaliteit. 

Hierbij is het goed te bedenken dat het grootste deel van de veel voor-
komende criminaliteit door jongeren gepleegd wordt. Zo zijn vandalisme, graf-
fiti en winkeldiefstal typische jeugddelicten en dit geldt tevens — alhoewel in 
wat mindere mate — voor het zogenaamde "kleine" geweld en (kleine) in-
braken. Het is dan ook van wezenlijk belang om goed inzicht te verkrijgen in 
de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit. Zo weten wij dat de jeugdcriminali-
teit sedert de jaren '50 sterk gestegen is. Dat weten wij op grond van de off i-
ciele politiestatistiek en de cijfers uit de justitiele statistiek. Dit laatste komt 
naar voren in figuur 1, uit de CBS-publikatie "Statistiek Jeugdcriminaliteit" 
van 1984. 

Tot 1984 bracht het CBS die speciale uitgave over de jeugdcriminaliteit naar 
buiten. Hierin vond men een uitvoerig overzicht van de officiele gegevens, 
waarbij werd uitgegaan van de daders. Aandacht werd geschonken aan de 
aard en omvang van de jeugddelinquentie en het aandeel van de niet-vervolg-
den en van andere afdoeningsvormen daarin. Bovendien werd gespecificeerd 
naar urbanisatiegraad, geslacht, leeftijd en recidive. Heleas is het CBS inmid-
dels met deze uitgave gestopt, zodat de laatste uitvoerige gegevens op dit ter-
rein dateren van 1981. 

Gezien de inspanningen die de samenleving als geheel en justitie en politie 
in het bijzonder zich getroosten om de veel voorkomende criminaliteit te voor-
komen en te bestrijden, is een goede informatie over de ontwikkeling van de 
jeugdcriminaliteit evenwel noodzakelijk. Vragen die in dit kader een antwoord 
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Flaws 1: Wegens misdrilven schuldigverklaarden on Met-vervolgden van 12 tot 17 jean per 10.000 
van de overeenkomstige bevolking. 
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behoeven, zijn onder meer: neemt de jeugdcriminaliteit toe en zo ja, in welke 
orde van grootte; treden er veranderingen op in de aard van de delinquentie; 
hoe staat het met de spreiding over het land; is de leeftijd waarop jongeren 
starten met het plegen van delicten, aan verandering onderhevig en welk ver-
band is er tussen leeftijd en type delict; wat kan men vaststellen ten aanzien 
van de meisjescriminaliteit; is er een toename van de meisjescriminaliteit te 
constateren en, indien dit het geval is, verschilt deze dan inhoudelijk van de 
jongenscriminaliteit. 

Willen de Rijksoverheid, de lokale overheden en in het algemeen socialise-
rende instanties zoals het onderwijs, de sport en het maatschappelijk, sociaal 
en cultureel werk een beleid voeren waarin criminaliteltspreventie een duide-
!like rol speelt, dan behoren zij van deze feiten op de hoogte gesteld te 
worden. En dit is precies de bedoeling van een nieuwe serie die door het 
WODC wordt opgezet en waarvan dit rapport het eerste is. 

Enigszins naar analogie van de slachtofferstudies wil het WODC met regel-
meat een overzicht geven van de huidige stand van zaken met betrekking tot 
de jeugddelinquentle. Deze zal vanuit twee invalshoeken belicht worden. In de 
eerste plaats zal getracht worden om de meest recente statistische gegevens 
te presenteren, zowel politiegegevens als gegevens uit de gerechtelijke sta-
tistiek. In de tweede pleats zal door middel van landelijke self report studies 
een beeld gegeven worden van de omvang en aard van de jeugdcriminaliteit. 
Elke bron heeft zijn beperkingen, maar beide bronnen vullen elkaar aan. 
De combinatie !evert een vollediger beeld van de jeugdcriminaliteit op dan de 
afzonderlijke bronnen. 

Bovendien wordt in het kader van de self report studies een aantal achter-
grondfactoren verzameld die in verband kunnen worden gebracht met de 
jeugdcriminaliteit. Dit betreft met name de factoren zoals leeftijd, geslacht, 
sociaal-economische status en gevolgd onderwijs. Hiernaast zijn gegevens 
verzameld over gedragingen die wellicht in verband staan met delinquentie, 
zoals roken, drinken, softdruggebruik en spijbelen. Tenslotte is een aantal 
vragen gesteld over waardenorientaties. De achterliggende idee hierbij is dat 
verandering in levensstijI en waardenorientatie mogelijk samenhangt met ver-
andering in delinquentiepatroon. Wanneer men dit soort gegevens gedurende 
een aantal jaren volgt, zou men meer inzicht kunnen krijgen in mogelijke oor- 



zaken en veranderingen in delinquent gedrag en daar beter op kunnen in-
spelen. 

Het voorliggende rapport valt in twee delen uiteen. Het eerste deel geeft 
een overzicht van de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit, zoals die uit off i-
cieel geregistreerde politie- en justitiecijfers naar voren komt. In het tweede 
deel wordt verslag gedaan van gegevens uit een self report onderzoek onder 
een landelijke steekproef van jongeren van 12 tot 18 jaar. Daar het in dat deel 
om een eerste peiling gaat, kunnen hier nog geen trends beschreven worden. 

Uitvoering van het onderzoek 

Statistische informatie 

Zoals vermeld, zal in het eerste deel aandacht worden besteed aan de off i-
ciele gegevens van politie en justitie. Voor wat de politie betreft, wordt hierbij 
geput uit de Maandstatistiek Rechtsbescherming en Veiligheid van het CBS, 
die gebaseerd is op de maandelijkse opgaven van alle gemeentelijke politie-
korpsen en districten van Rijkspolitie. In het midden van elk jaar wordt een 
jaaroverzicht geboden van het voorgaande jaar. Met betrekking tot de af-
doening van bij het parket ingeschreven zaken is gebruik gemaakt van de 
Statistiek Criminaliteit en Strafrechtpleging van het CBS. Een bezwaar van 
deze bron is echter dat het tijdsverloop tussen afdoening en publikatie van de 
verzamelde gegevens 2 jaar bedraagt. Een belangrijk verschil tussen beide 
bronnen is dat de politiestatistiek, naast gegevens over ter kennis gekomen 
misdrijven, ook gegevens verstrekt over bekend geworden verdachten, terwip 
het in de Statistiek Criminaliteit en Strafrechtspleging uitsluitend om zaken 
tegen minderjarigen gaat. 

Tenslotte zijn ten behoeve van dit onderzoek enige additionele analyses uit-
gevoerd op CBS-bestanden, met als doel een beter overzicht te krijgen van de 
onherroepelijke rechterlijke uitspraken tegen minderjarigen in 1985. Hierdoor 
is het mogelijk geweest de meest recente gegevens in dit rapport te ver-
werken. 

Het self report onderzoek 

In het tweede deel wordt uiivoerig verslag gedaan van het self report onder-
zoek dat in 1986 is uitgevoerd. Voor dit onderzoek is een landelijke steekproef 
van strafrechtelijk minderjarigen benaderd. Eerst werden 119 interview-
gemeentes geselecteerd, waarvan de regio-indeling en urbanisatiegraad over-
eenkwamen met de landelijke verdeling van gemeentes. Vervolgens werden in 
de getrokken gemeentes at random adressen geselecteerd uit het postcode-
bestand. Het aantal af te nemen interviews was afhankelijk van de urbanisa-
tiegraad en de regio waarin de interviewgemeente ligt. Per huishouden werd 
een jongere geInterviewd. Was er geen jongere aanwezig of weigerde deze 
medewerking, dan werd gebruik gemaakt van een vervangingsprocedure, 
waarbij het naastgelegen adres werd benaderd. 

Het veldwerk is verricht door Bureau Interview te Amsterdam. Het onder-
zoek maakte deel uit van een veelomvattender studie onder jongeren van 12 
tot 24 jaar 1 ). Aangezien het WODC echter alleen geInteresseerd is in de groep 
12- tot 18-jarigen (strafrechtelijk minderjarigen), is ten aanzien van deze leef-
tijdsgroep een extra steekproef getrokken. 

In totaal werden 1120 12- tot 18-jarigen geInterviewd. Controle op de varia-
belen leeftijdsverdeling, goslacht, regio, urbanisatiegraad en omvang van het 
huishouden bracht naar voren dat de steekproef redelijk overeenkomt met de 

1) Bureau Burke/Interview en P. Sikkema — K.U.N.: Jeugd '87 — Psychografische stijlen en levens-
stijlen van jongeren. Amsterdam, 1987. 
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populatie van jongeren van 12 tot 18 jaar in Nederland. Wel is het zo dat de 
groep buitenlandse jongeren ondervertegenwoordigd is, met name wegens 
taalmoeilijkheden. De vragenlijst is door het WODC ontworpen voor zover het 
om delinquentie'en enkele achtergrondgegevens gaat. Maar omdat we deel-
namen aan een omnibusonderzoek, kregen we voor wat onze steekproef be-
t reft ook de beschikking over de antwoorden op een aantal andere vragen, o.a. 
over waarden en normen. Dit laatste is met name interessant voor een beter 
inzicht in ontwikkeling en mogelijke verschuivingen van gedrag, houding en 
waarden in de tijd. 

De materiaalverzameling vond plaats aan het eind van het schooljaar 1985- 
1986. De vragen over delinquent gedrag hadden betrekking op een wel-
omschreven periode, nl. het afgelopen schooljaar. Op die wijze wilden we 
voorkomen dat bepaalde geheugeneffecten zouden optreden, waardoor de 
validiteit van het onderzoek zou afnemen. De jongeren werden genterviewd, 
maar de delictvragenlijst was een zelfinvullijst. Dit laatste is gedaan om te 
voorkomen dat beantwoording van deze vragen gehinderd zou worden door 
bijvoorbeeld de aanwezigheid van een huisgenoot. De interviewer was even-
wel aanwezig om toelichting te geven, indien dat nodig mocht zijn. 

Er werden zo'n 8000 adressen bezocht, waarvan ongeveer 1200 geen huis-
houden bleken te zijn, bijvoorbeeld omdat het om een winkel of kantoor ging. 
In ongeveer een kwart van de huishoudens bleek een jongere aanwezig te zijn 
die tot de doelgroep behoorde. Een kleine 100 jongeren bleef onbereikbaar 
(ca. 6%), terwijI ongeveer 400 jongeren medewerking weigerden (23,5%). Dit 
brengt het responspercentage op ca. 70%. 

De totale omvang van de steekproel is 1120 jongeren; 48,8% jongens en 
51,2% meisjes. De leeftijdverdeling geeft het volgende beeld te zien. 

leeftijd 	 bevolkingsgegevens 1986 	 steekproef 
abs. 	% 	 abs. 	% 

12 Oar 
13 jeer 
14 Oar 
15 jaar 
16 jaar 
17 jaar 

	

200.340 	14,4 	 135 	12,1 

	

219.484 	15,7 	 188 	16,8 

	

233.202 	16,7 	 205 	18,3 

	

244.863 	17,6 	 194 	17,3 

	

253.553 	18,2 	 211 	18,8 

	

242.580 	17,4 	 187 	16,7 

1.394.022 	100 	 1.120 	100 

Zoals te zien valt, zijn de 12-jarigen wat ondervertegenwoordigd, maar de 
verdeling komt overigens redelijk overeen met de bevolkingsgegevens van 
deze leeftijdsklassen. Ook de verdeling van de steekproef over regio, urbani-
satiegraad en huishoudenomvang blijkt overeen te komen met die van de 
populatie van 12- tot 18-jarigen uit de Nederlandse bevolking. 



Deel I: Ontwikkelingen op grond van de 
politie- en justitiestatistiek 

In dit overzicht worden de meest recente beschikbare cijfers opgenomen. 
Voor wat de politiestatistiek betreft, betekent dit dat er cijfers beschikbaar 
zijn over 1986, dat is hetzelfde jaar waarin het landelijk self report onderzoek 
plaatsvond. De cijfers van het openbaar ministerie en van de kinderrechter 
hebben evenwel betrekking op 1985. Bovendien moet bedacht worden dat af-
doeningen in 1985 niet alleen feiten betreffen die in 1985 gepleegd zijn, maar 
ook feiten die in het jaar daarvoor, of zelfs langer geleden, gepleegd werden. 
Dit betekent dat de gegevens uit dit deel op zichzelf staan en niet vergeleken 
kunnen worden met de gegevens uit het landelijk self report onderzoek. 

Aileen voor de politiecijfers geldt dat, in komend onderzoek, de ontwikke-
ling in beide reeksen gegevens naast elkaar gelegd zullen kunnen worden. Los 
daarvan it het echter van belang ook het beleid van het openbaar ministerie 
en van de kinderrechter in de tijd te volgen. 
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I Gegevens verstrekt door de politie 1) 

1.1 Omvang van de bekend geworden jeugdcriminaliteit 

Enkele opmerkingen vooraf met het oog op een goed begrip van de hier ge-
boden cijfers over ter kennis gekomen misdrijven. Het begrip "ter kennis ge-
komen van de politie" werd niet door alle politiekorpsen op dezelfde wijze 
geInterpreteerd. Zo werden soms mondeling afgedane zaken of niet gehoorde 
verdachten in de politieregistratie meegenomen. Om nu te komen tot een een-
duidiger registratie worden, vanaf 1986, door het CBS onder "ter kennis ge-
komen misdrijven" alle zaken verstaan die door de politie schriftelijk zijn vast-
gelegd, hetzij in processen-verbaal, hetzij in dagrapporten. 

Op grond van een door het CBS uitgevoerd evaluatie-onderzoek naar de ge-
wijzigde registratie wordt voorgesteld bij vergelijkingen uit te gaan van: 
— ter kennis van de politie gekomen misdrijven van voor 1986 en de proces-

sen-verbaal uit 1986; 
— de bekend geworden verdachten van voor 1986 en de gehoorde verdachten 

uit 1986. 

Al met al blijft enige voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van ge-
constateerde verschi I len. 

De eerste tabel geeft een overzicht van de minderjarige verdachten die bij 
de politie bekend zijn geworden vanaf 1980. 

Tabel 1: Bekend geworden minderjarige verdachten 1980-1986, naar geslacht. 

1980 	 38.134 	 100 	 4.068 	 100 
1981 	 40.324 	 105,5 	 4.529 	 111,5 
1982 	 43.998 	 115,5 	 4.871 	 120 
1983 	 40.748 	 107 	 4.697 	 115,5 
1984 	 41.440 	 108,5 	 5.414 	 133 
1985 	 40.521 	 106 	 5.970 	 146,5 
1986' 	 40.367 	 106 	 5.286 	 130 

*) Betreft gehoorde verdachten. 

jongens 	 index 	meisjes 	 index 

Tabel 1 toont de ontwikkeling van dat deel van de jeugdcriminaliteit dat bij 
de politie bekend is geworden. Het gaat hier om absolute cijfers, dus om het 
totale aantal dat door de politie is verwerkt. In figuur 2 zijn deze gegevens, uit-
gedrukt in index-cijfers, in beeld gebracht. Voor een goed begrip van wat volgt, 
dient opgemerkt dat het in dit.deel van het rapport om de totale jeugdcrimina-
liteit gaat, in tegenstelling tot het tweede deel, waarin een tiental veel voor-
komende jongerendelicten wordt behandeld. Nemen we als ijkpunt 1980, dan 

•zien we dat het aantal jongens dat met de politie in aanraking komt, tot 1982 
is gestegen.en daarna weer gedaald. De laatste jaren is een zekere stabilisa-
tie opgetreden en is het niveau van 1981 weer bereikt. Bij de meisjes zien we 

1) Bron: Maandstatistiek Rechtsbescherming en Veiligheid, CBS, 1987, nr. 6. 
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een relatief forse toename, vooral in 1984 en 1985, waarbij in 1986 een betrek-
kelijke daling tot het niveau van 1984 vast te stellen valt. 

Figuur 2: Bekend geworden minderjarige verdachten 1980-1986, naar geslacht. 
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De volgende label geeft in procenten weer hoeveel het aantal bekend ge-
worden verdachten elk jaar ten opzichte van het voorgaande jaar is toe- of af-
genomen. 



Tabel 2: Percentuele verandering van het aantal bekend geworden verdachten. 

Tabel 3: Verhouding jongens-meisjes onder bekend geworden verdachten. 

jaar 	 jongens : meisjes 

1981 	 9 	: 1 
1982 	 9 	: 1 
1983 	 8,5 : 1 
1984 	 7,5 : 1 
1985 	 7 	: 1 
1986 	 7,5 : 1 

jongens 	 meisjes 

	

1981-t.o.v. 1980 	 5,7% 	 11,3% 

	

1982 t.o.v. 1981 	 9,1% 	 7,6% 

	

1983 t.o.v. 1982 	 —7,4% 	 —3,6% 

	

1984 t.o.v. 1983 	 1,7% 	 15,3% 

	

1985 t.o.v. 1984 	 — 2,2% 	 10,3% 

	

1986 t.o.v. 1985 	 —0,4% 	 —11,5% 

Wat de jongens betreft, treedt in 1983 een omslag op: vanaf dat jaar vermin-
dert het aantal geleidelijk. Bij de meisjes komt — afgezien van een geringe 
daling in 1983 — een vrij continue stijging naar voren tot 1986. In dat jaar daalt 
de omvang van het aandeel van de meisjes weer. Wel wordt, zoals al eerder 
aangegeven, interpretatie van de cijfers van 1986 enigszins bemoeilijkt door 
de in dat jaar opgetreden wijziging in de politieregistratie. 

Een andere benadering van de geconstateerde verschillen tussen bij de 
politie bekend geworden jongens en meisjes geeft de volgende tabel. Hierin 
ziet men de verhoudingscijfers tussen beide groepen. 

Ook hieruit komt naar voren dat de bekend geworden meisjescriminaliteit 
ten opzichte van de jongenscriminaliteit sinds 1983 in omvang — absoluut ge-
zien — is toegenomen. 

Een volgende vraag is wat het aandeel van de minderjarigen is in het totaal 
van bekend geworden verdachten. Welnu, dit aandeel is door de jaren heen vrij 
constant gebleven. In 1986 vormen de meerderjarige mannen 76,3% van de 
bekend geworden verdachten en de vrouwen 5,2%; de jongens vormen 17,6% 
van dit totaal en de meisjes 0,9%. Het aandeel van de minderjarigen in het 
totaal van de bekend geworden verdachten in 1986 is dus 18,5% en hierin is 
het meisjesaandeel nog steeds een verwaarloosbare fractie. 

Bovengenoemde cijfers betreffen de absolute aantallen bekend geworden 
verdachten. Die cijfers bepalen de omvang van de jeugdcriminaliteit voor 
zover dit onder de aandacht van de politie komt. Het gaat om het aantal min-
derjarigen waar de politie bemoeienis mee heeft gehad en waarover sinds 
1986 schriftelijk werd gerapporteerd. In totaal werd in 1986 over 45.653 
minderjarigen gerapporteerd, dat is 3,3% van de totale jeugdbevolking van 12 
tot 18 jaar. 

Van belang voor een goed begrip van de ontwikkeling van de jeugdcriminali-
teit zijn de verhoudingscijfers. Zij geven aan hoe groot het deel is van de 
jeugdbevolking dat met de politie in aanraking komt. Zoals men weet, treden 
er in de samenstelling van de Nederlandse bevolking veranderingen op: sinds 
een aantal jaren "vergrijst" de bevolking en vermindert het aandeel van de 
jeugd in de totale bevolking. Wil men daarom iets zinnigs kunnen zeggen over 
ontwikkelingen van de jeugddelinquentie, dan moet men de cijfers relateren 
aan de omvang van de jeugdpopulatie. Doet men dit, dan komt een ander en 
ietwat grilliger beeld naar voren. 
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label 4: Bekend geworden minderjarige verdachten per 100.000 inwoners van 12-17 jaar. 

jongens 	 meisjes 	 totaal 

1981 	 5298 	 625 	 3018 
1982 	 5774 (+9,0%) 	 671 ( + 7,4%) 	 3283 (+8,8%) 
1983 	 5391 (-6,6%) 	 651 ( — 3,0%) 	 3077 (-6,3%) 
1984 	 5548 (+2,9%) 	 759 (+ 16,6%) 	 3209 (+4,3%) 
1985 	 5526 (-0,4%) 	 851 (+ 12,1%) 	 3241 (+ 1,0%) 
1986 	 5668 (+2,6%) 	 775 ( — 8,9%) 	 3275 ( + 1,0%) 

Uit de totaalkolom blijkt dat de bekend geworden jeugdcriminaliteit in 1981 
en 1982 flink is gestegen. In 1983 volgt een daling, maar vanaf 1984 stijgt de 
jeugdcriminaliteit weer, zij het in 1985 en 1986 nog slechts met jaarlijks 1%. 
Ditzelfde beeld vindt men terug bij de jongens: eerst een forse stijging in 1981 
en 1982, gevolgd door een daling in 1983. Daarna volgen in 1984 en 1986 wat 
lichtere stijgingen. De meisjescriminaliteit toont echter een heel ander beeld. 
Zeer sterke stijgingen in 1981, 1982, 1984 en 1985 gevolgd door een duidelijke 
daling in 1986. 

Concluderend mag gesteld worden dat de criminaliteit onder jongens zich 
sinds 1983 blijkt te stabiliseren, voor zover deze ter kennis van de politie ge-
komen is. De meisjescriminaliteit is in de jaren '80 echter flink toegenomen. 
Daar deze echter in 1986 weer een daling te zien geeft, valt de ontwikkeling in 
de komende jaren op dit ogenblik moeilijk te voorspellen. 

1.2 Aard der bekend geworden misdrijven 2) 

Zoals uit de volgende tabel naar voren komt, gaat het bij minderjarigen voor 
het grootste deel om misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht. 

label 5: Bekend geworden mInderjarige verdachten naar aard der verschillende wetten. 

1984 	 1985 	 1986 
abs. 	% 	 abs. 	% 	 abs. 	% 

Wetboek van Strafrecht 	 45.861 97,8 	45.510 97,9 	44.539 97,6 
Wegenverkeerswet 	 619 	1,3 	 641 	1,4 	 727 	1,6 
Oplumwet 	 92 0,2 	 106 0,2 	 103 0,2 
Vuurwapenwet 	 97 0,2 	 103 0,2 	 137 0,3 
andere wetten 	 185 	0,5 	 131 	0,3 	 147 	0,3 

46.854 100 

Defnisdrijven uit het Wetboek van Strafrecht vormen zo'n 98% van alle mis-
drijven waarvoor de minderjarigen in contact komen met de politie en dit per-
centage varieert nauwelijks over de jaren. In dit overzicht beperken we ons 
daarom tot de misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht. 

De volgende tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van de voor-
naamste groepen delicten tussen 1980 en 1986, waarbij we — om de tabel niet 
al te onoverzichtelijk te maken — niet alle jaren hebben opgenomen. 

2) Overtredingen zijn In de analyses niet opgenomen. 

46.491 100 	 45.653 100 



label 6: Ter kennis van de politie gekomen misdrijven naar aard en geslacht. 

jongens (abs.) 	 meisjes (abs.) 

1980 	1982 	1984 	1986 	1980 	1982 	1984 	1986 

openbare orde + gez. 	2.761 	3.184 	3.020 	3.031 	108 	158 	195 	154 
sexuele misdrijven 	579 	565 	543 	577 	3 	2 	10 	1 
geweld tegen pers. 	1.692 	1.822 	1.822 	1.953 	118 	158 	135 	181 
vermogensmisdrijven 	25.643 	30.486 	29.251 	27.020 	3.570 	4.231 	4.774 	4.669 
vernielingen 	 5.580 	6.043 	5.599 	6.312 	182 	225 	217 	197 
andere 	 273 	330 	302 	414 	22 	30 	29 	30 

totaal 	 36.528 42.430 40.501 	39.307 	4.003 	4.804 	5.360 	5.232 

jongens (%) 	 meisjes (%) 
1980 	1982 	1984 	1986 	1980 	1982 	1984 	1986 

openbare orde + gez. 	7,5 	7,5 	7,5 	7,7 	2,7 	3,3 	3,6 	2,9 
sexuele misdrijven 	 1,5 	1,3 	1,3 	1,5 	0,1 	0,1 	0,2 	- 
geweld tegen . pers. 	5,0 	4,3 	4,5 	5,0 	3,0 	3,3 	2,5 	3,5 
vermogensmisdrijven 	70,0 	71,9 	72,1 	68,8 	89,2 	88,0 	89,1 	89,2 
vernielingen 	 15,5 	14,2 	13,8 	16,0 	4,5 	4,7 	4,1 	3,8 
andere 	 0,5 	0,8 	0,8 	1,0 	0,5 	0,6 	0,5 	0,6 

100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 

De gegevens zijn voor jongens en meisjes afzonderlijk weergegeven. 
Bezien we de absolute cijfers van de jongenscriminaliteit, dan blijkt - zo-

als ook al eerder geconstateerd is - dat het aantal ter kennis van de politie 
gekomen misdrijven in 1982 flink is gestegen, maar daarna weer is afge-
nomen. Verder blijkt uit de cijfers dat het geweld tegen personen enigermate, 
en de vernielingen vrij aanzienlijk zijn toegenomen. Het aantal vermogensmis-
drijven is echter sinds 1984 weer aan het afnemen. 

De verhoudingscijfers weerspreken dit beeld niet, al brengen zij enige 
nuancering aan. Zo blijft de toename van het geweld tegen personen zeer ge-
ring (0,5% sinds 1984) en heeft het hetzelfde niveau bereikt als in 1980. Het 
aandeel van de vermogensmisdrijven is sinds 1982 en 1984 gedaald met meer 
dan 3% (3;1% en 3,3%), terwijI het aandeel van vernielingen dat in 1982 en 
1984 gedaald was, in 1986 weer is toegenomen met 2,2%. 

De meisjescriminaliteit is zowel in 1982 als in 1984 flink toegenomen, hoe-
wel aan deze toename in 1986 een eind lijkt te zijn gekomen. Opvallend is dat 
sinds 1980 onder de meisjes het geweld tegen personen in omvang enigszins 
is toegenomen. Ditzelfde geldt voor de vermogensmisdrijven. Wanneer men 
naar de verhoudingscijfers kijkt, valt echter op dat meisjes zich toch hoofd-
zakelijk beperken tot vermogensmisdrijven. Zo'n 90% van de meisjescrimina-
liteit is vermogenscriminaliteit, waar dit bij de jongens ongeveer 70% is. Wat 
dit betreft, blijft de verdeling over de delicten bij meisjes over de jaren 
constant. Aileen geweld tegen personen is in vergelijking met 1984 met 1%, 
maar in vergelijking met 1980 met 0,5% toegenomen. 

Deze tabel samenvattend kan men zeggen dat bij een dalende omvang van 
de jongenscriminaliteit het aantal vermogensmisdrijven is teruggelopen en 
het aantal vernielingen relatief toegenomen. Bij de meisjes is de voornaamste 
constatering dat de criminaliteit in omvang toeneemt, maar dat de verdeling 
over de verschillende misdrijven zich nauwelijks wijzigt: meisjes plegen 
hoofdzakelijk vermogensmisdrijven. 

De delictcategorieen "geweld tegen personen" en "vermogensmisdrijven" 
worden nu iets meer in detail bekeken. In de eerste plaats is het van belang te 
bezien uit welke delicten deze categorieen zijn samengesteld en wat de ver-
deling is voor aparte delicten. In de tweede plaats zou men willen weten of er 
in die verdeling verschuivingen optreden, by. van minder ernstige naar ernsti- 
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ger delicten. Voor wat geweld tegen personen betreft, wordt uitsluitend ge-
keken naar de jongenscriminaliteit, omdat de geweldscriminaliteit van 
meisjes qua omvang zeer gering is. 

label?: Ter kennis van de politie gekomen geweldscriminalitelt van jongens van 12 tot 17 jaar. 

geweld tegen pers. 	 1980 	 1982 	 1984 	 1986 
abs. 	% 	abs. 	% 	abs. 	% 	abs. 	% 

belediging 
bedreiging 
tegen het !even 
(vnl gekw.mish.) 
eenvoudige mish. 
dood door schuld 

Als geheel is het geweld tegen personen wat toegenomen, maar deze cate-
gode omvat zowel een delict als belediging als misdrijven tegen het !even. Uit 
label 7 komt naar voren dat relatief gezien sinds 1980 het delict eenvoudige 
mishandeling is teruggelopen, terwiji bedreiging betrekkelijk fors is toege-
nomen. Ook de misdrijven tegen het leven - waaronder de pogingen en ge-
kwalificeerde mishandeling - geven een toename te zien, zij het veel gerin-
ger. Verreweg het grootste deel van het geweld tegen personen betreft een-
voudige mishandeling, gevolgd door bedreiging. Op grond van de politiecijfers 
Ran geconcludeerd worden dal het geweld tegen personen na enige daling in 
1982 en 1984, in 1986 weer tot het niveau van 1980 is gekomen. 

Er hebben zich in die jaren echter enkele verschuivingen voorgedaan. Zo is 
het aantal eenvoudige mishandelingen langzaam teruggelopen, maar is be-
dreiging toegenomen. Ook de "delicten tegen het !even" geven in 1986 een 
toename te zien ten opzichte van de voorgaande jaren. 

Wat de vermogensmisdrijven betreft, geeft label Been overzicht van de ver-
deling over de verschillende delicten sinds 1980 en mogelijke verschuivingen 
daarin, zowel bij de jongens als bij de meisjes. 

label 8: Ter kennis van de polilie gekomen vermogensmisdrijven van minderjarigen van 12 tot 17 
jaar. 

vermogens-
misdrijven 

eenvoudige dlefstal 
diefstal d.m.v. braak 
overige gekw. diefstal 
verduistibedrog/ 
afpersing 
holing 

vermogens-
misdrijven 

eenvoudige diefstal 
diefstal d.m.v. braak 
overige gekw. diefstal 
verdulst./bedrog/ 
afpersing 
holing 

53 	3,2 	71 	3,9 	84 	4,6 	51 	2,6 
159 	9,4 	200 11,0 	227 12,6 	285 14,6 

87 	5,1 	94 	5,1 	82 	4,5 	115 	5,9 

	

1364 80,6 	1439 79,0 	1406 77,0 	1477 75,6 
29 	1,7 	18 	1,0 	23 	1,3 	25 	1,3 

1692 100 	1822 100 

jongens 	• 
1980 	 1982 	 1984 

abs. 	 abs. abs. 	% 

	

11.188 43,6 	12.939 42,4 	13.266 45,4 	12.006 44,4 

	

9.811 38,3 	12.000 39,4 	11.004 37,7 	9.925 37,7 

	

3.530 13,8 	4.280 14,0 	3.638 12,4 	3.784 14,0 

331 	1,3 	368 	1,2 
783 	3,0 	899 3,0 

25.643 100 • 	30.486 100 

1980 
abs. 	% 

3.570 100 

meisjes 
1982 

abs. 	% 

4.231 100 

1822 100 	1953 100 

1986 
abs. 

	

377 • 1,3 	423 	1,6 

	

930 3,2 	882 3,3 

29.215 100 	27.020 100 

1984 	 1986 
abs. 	% 	abs. 	% 

	

2.545 71,3 	3.015 71,3 	3.593 75,3 	3.362 72,0 

	

377 10,6 	512 12,2 	536 11,2 	547 11,7 

	

544 15,2 	568 13,4 	530 11,1 	637 13,6 

53 	1,5 	58 	1,4 	54 	1,1 	65 	1,4 
51 	1,4 	73 	1,7 	61 	1,3 	58 	1,3 

1.822 100 	4.669 100 



Twee zaken vallen vooral op in tabel 8. Ten eerste de bijzonder grote stabili-
teit in de verdeling over de verschillende delicten, zowel - bij jongens als bij 
meisjes. Sedert 1980 is er in die verdeling weinig veranderd. Wat de jongens 
aangaat, kan men hoogstens zeggen dat het aantal gevallen van diefstal met 
braak iets is teruggelopen en het aantal eenvoudige diefstallen iets is toege-
nomen. De andere verschuivingen zijn te verwaarlozen. Dit laatste geldt even-
eens voor wat de verdeling over de delicten van de meisjes betreft. 

Een tweede constatering betreft het verschil tussen jongens en meisjes. In 
1984 en 1986 is ongeveer driekwart van de meisjes die in aanraking zijn ge-
komen met de politie, Wegens eenvoudige diefstal aangehouden en slechts 
ca. 11,5% wegens diefstal met braak. Bij de jongens liggen deze percentages 
geheel enders: zo'n 45% komt ter kennis van de politie voor eenvoudige dief-
stal en ongeveer 37% voor diefstal met braak. Bovendien blijken meisjes bijna 
uitsluitend vermogensmisdrijven plegen (zie tabel 6). 

Dit alles wijst erop dat de bekend geworden meisjescriminaliteit een 
minder ernstig karakter heeft dan de jongenscriminaliteit. 

Deze paragraaf samenvattend, kan het volgende gesteld worden. Wat de 
omvang van de bekend geworden jeugdcriminaliteit betreft, zien we van 1980 
tot 1982 een toename. Die toename wordt gevolgd door een daling in 1983 en 
sindsdien is de bij de politie bekend geworden criminaliteit van minderjarigen 
in feite stabiel gebleven. 

Maakt men onderscheid tussen jongens en meisjes, dan blijkt de jongens-
criminaliteit sinds 1983 licht gedaald, terwiji de meisjescriminaliteit relatief 
sterk is toegenomen. 

Het aandeel van de minderjarigen in de totale bekend geworden criminali-
teit is 18,5%, maar het aandeel in dit totaal van de minderjarige meisjes is 
slechts 1%. En hoewel de verhouding jongens:meisjes van 9: 1 in 1980 ge-
daald is tot 7,5: 1 in 1986, is de ter kennis van de politie gekomen meisjescri-
minaliteit nog steeds slechts een fractie van de totaal bekend geworden cri-
minaliteit. Beziet men de politiecijfers per 100.000 minderjarigen van dezelfde 
leeftijd, dan blijkt er eveneens een toename te zijn tot 1983, gevolgd door een 
daling; in 1984 neemt de jeugdcriminaliteit weer toe, maar de laatste jaren 
nog slechts in zeer geringe mate (1% in 1985 en 1986). 

Wat de aard van de jeugdcriminaliteit betreft, blijkt 98% te bestaan uit mis-
drijven van het Wetboek van Strafrecht. Hiervan vormen de vermogensmisdrij-
ven het leeuwendeel. Voor de meisjes is dit ongeveer 90%, voor de jongens 
70%. Verder plegen jongens meer vernielingen en meer delicten tegen de 
openbare orde dan meisjes. 

Geweldsmisdrijven en vernielingen zijn sinds 1984 enigszins toegenomen, 
maar wijken niet af van het niveau van 1980. Binnen de geweldsmisdrijven is 
het aantal eenvoudige mishandelingen afgenomen en namen bedreigingen en 
(pogingen tot) misdrijven tegen het leven — waaronder gekwalificeerde mis-
handeling — toe. 

Het merendeel van de vermogensmisdrijven wordt gevormd door eenvou-
dige diefstallen en diefstal met braak. Meisjes blijken overwegend een-
voudige diefstallen te plegen (72%), terwijI de jongens slechts iets meer een-
voudige diefstallen plegen (44,5%) dan diefstal met braak (37%). 
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2 Gegevens uit de justitiele statistiek 1) 

2.1 Voorlopige hechtenis 

Sinds 1981 is het aantal minderjarigen dat in voorlopige hechtenis ge-
plaatst wordt, gegroeid. 

Tabel 9: In voorlopige hechtenis genomen strafrechtelijk minderjarigen. 

jaar 

2.2 Afdoeningen door het openbaar ministerie 

jaar 

1) Bron: CBS- Criminaliteit en strafrechtspleging 1982/1983/1984/1985. 

abs. 	 index 

1981 	 1573 	 100 
' 1982 	 1784 	 113 

1983 	 1828 	 116 
1984 	 1716 	 109 
1985 	 1795 	 114 

Zoals uit tabel 9 blijkt, is er geen sprake van een gestadige groei, maar het 
,aantal voorlopige hechtenissen van minderjarigen ligt vanaf 1982 op een 
hoger niveau dan in 1981. Hoewel in 1984 een daling is opgetreden, toont 1985 
vrijwel hetzelfde niveau als 1982 en 1983. Het ziet ernaar uit dat in de 80-er 
jaren relatief meer minderjarigen in voorlopige hechtenis worden genomen 
dan daarvoor. In hoeverre dit verband houdt met een toename van de meer 
ernstige jeugdcriminaliteit dan wel met een verstrakking van het strafrechte-
lijk klimaat, valt op dit ogenblik niet te zeggen. Hiervoor is uitgebreider onder-
zoek, over een langere periode nodig. 

In de eerste plaats enkele gegevens over doorstroming van jongeren die 
met de politie in aanraking komen. Terugverwijzend naar paragraaf 1.1 over de 
omvang van de bekend geworden jeugdcriminaliteit, is . het goed eraan te her-
inneren dat deze sedert 1981 vrijwel stabiel is gebleven (zie tabel 1). Globaal 
gesproken komen jaarlijks zo'n 45.000 minderjarigen in aanraking met de poli-
tie. Van deze groep worden — ook weer globaal — zo'n 25.000 jongeren naar 
het parket doorverwezen. Dat betekent dat de politie ongeveer 45% van de ge-
vallen zelf afhandelt en ca. 55% doorverwijst naar de officier van justitie. 

Tabel 10 geeft een overzicht van de niet vervolgde en schuidig verklaarde 
minderjarigen. Hieruit blijkt dat deze aantallen sinds 1981 slechts lichte ver-
anderingen hebben ondergaan. 

Tabel 10: Wegens misdrijven totaal aantal schuldig verklaarde en niet-vervolgde minderjarigen. 

abs. 	 index 

1981 	 24.464 	 100 
1982 	 25.055 	 102,5 
1983 	 26.585 	 108,5 

• 1984 	 24.403 	 100 
1985 	 23.510 	 96 
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In 1983 zien we een toename van de doorverwezen jongeren, maar daarna 
daalt het aantal weer en in 1985 is het niveau zelfs lager dan in 1981. 

Vervolgens is van belang to bezien hoeveel gevallen van deze totalen door 
de off icier van justitie worden afgedaan en hoeveel door de kinderrechter. 

Tabel 11: Niet-vervolgingen en schuldigverklaringen. 

jaar 

1981 	 17.854 73% 	 6.610 27% 
1982 	 18.242 73% 	 6.813 27% 
1983 	 19.889 75% 	 6.696 25% 
1984 	 18.344 75% 	 6.059 25% 
1985 	 17.596 75% 	 5.914 25% 

Ook hierin weer aanzienlijke stabiliteit. De laatste 3 jaar wordt 75% van de 
gevallen door de off icier van justitie afgedaan en in 25% van de gevallen volgt 
een uitspraak door de kinderrechter. 

Resumerend kan dus gesteld worden dat van de totaal bekend geworden 
verdachten bij de politie ongeveer de helft door de politie via het zogenaamde 
politiesepot wordt afgedaan; van het resterende aantal wordt driekwart afge-
daan door het openbaar ministerie en een kwart door de kinderrechter. Anders 
gezegd: van het totaal aantal bekend geworden verdachten wordt ongeveer 
50% door de politie afgehandeld, 37,5% door het openbaar ministerie en 
12,5% door de kinderrechter. Al deze gegevens bieden voornamelijk informa-
tie over de activiteiten van politie en justitie samen. Beschouwt men deze als 
een min of meer samenhangend systeem, dan is duidelijk dat de verwerkings-
capaciteit van dit systeem zijn grenzen heeft. Zowel de input als de output van 
het systeem worden tenslotte in hoge mate door die verwerkingscapaciteit 
bepaald en dit is een van de redenen waarom de of f iciele statistiek geen 
zuivere graadmeter is voor de omvang van de criminaliteit (noch overigens van 
de aard daarvan). 

Wat nu de aard der beslissingen van het openbaar ministerie betreft, valt 
een zekere verandering te bespeuren. Zoals bekend omvat de categorie "niet 
vervolgd" een aantal beslissingen, waaronder beleidssepots, technische 
sepots, voegingen ad informandum (ter informatie van de rechter) en trans-
acties. Uit de CBS-gegevens blijkt nu dat het aantal beleidssepots van 1981 
tot 1985 is afgenomen met zo'n 2000, terwijI het aantal transacties in die 
periode is toegenomen van 14 in 1981 tot 2050 in 1985, dat is eon toename van 
0,08% naar 11,7% van het aantal niet-vervolgden. Hiervit zou blijken dat de 
transactie in zaken van minderjarigen door de off icier van justitie als een 
adequaat afhandelingsinstrument wordt beschouwd. 

2.3 Ultspraken van de kinderrechter 

niet vervolgd 	 schuldig verklaard 

In deze paragraaf wordt eerst eon aantal globale gegevens die in de CBS-
statistiek "Criminaliteit en Strafrechtspleging" te vinden zijn, behandeld. 
Hierna komen enkele meer gedetailleerde analyses over het jaar 1985 aan de 
orde, die door het WODC op CBS-bestanden zijn uitgevoerd. 

De volgende tabel geeft de percentages schuldig verklaarde minderjarigen 
weer naar de voornaamste delictgroepen. Hierbij zijn uitsluitend de misdrijven 
uit het Wetboek van Strafrecht bekeken. 



Tabel 12: Schuldigverklaarde minderjarigen naar aard del ictgroep (Wetboek van Strafrecht) — in %. 

	

1981 	1982 	1983 	1984 	1985 
delictgroep 	 (N =5958) 	(N =6143) 	(N =6097) 	(N =5734) 	(N =5654) 

tegen openbare orde en gezag 	 11,5 	11,0 	9,0 	10,5 	12,0 
sexuele misdr. 	 2,0 	1,5 	2,5 	2,5 	2,0 
geweld tg. pers. 	 8,5 	7,5 	7,5 	7,0 	7,5 
vermogensmisdr. 	 69,5 	71,5 	73,0 	73,0 	72,0 
ruwheidsmisdr. 
(vnl vernielingen) 	 8,5 	8,5 	8,0 	7,0 	6,0 

100 	100 	100 	100 	100 

Ook hier valt de stabiliteit van de cijfers op. Op grond van deze tabel kan 
men zeggen dat het aantal veroordelingen voor geweld tegen personen sinds 
1981 enigszins is afgenomen, terwijI het aantal veroordelingen voor ver-
mogensmisdrijven is toegenomen. De veroordelingen voor vernielingen zijn 
ook afgenomen, maar dit laatste zegt weinig over de omvang van dit delict, 
omdat een groot deel van de daders eenvoudig nooit ontdekt wordt. 

Het is van belang even stil te staan bij de geweldscomponent van de jeugd-
criminaliteit. Het is immers vooral de veronderstelde toename van geweld-
dadig gedrag die volgens de media zoveel onrust onder de bevolking veroor-
zaakt. De misdrijven tegen !even en persoon (hier geweld tegen personen ge-
noemd) omvatten naast de zeer ernstige misdrijven, zoals gekwalificeerde 
mishandeling en pogingen tot moord, ook de eenvoudige mishandelingen en 
bedreiging. ORvallend is nu dat schuldigverklaringen voor eenvoudige mis-
handeling — dat overigens het grootste deel vormt van deze groep misdrijven 
— van 1981 tot 1985 afnemen van 78% tot 68%. Dit betekent dat het aandeel 
van de ernstiger delicten in deze categorie evenredig is toegenomen. lets der-
gelijks zagen we reeds bij de politiecijfers. Een andere dimensie wordt ge-
vormd door diefstal met geweld, eveneens een angstveroorzakend delict. In 
dit geval is de trend een tegenovergestelde. Van alle veroordelingen voor 
diefstal vormt diefstal met geweld in 1981 7,5%, in 1983 7% en in 1985 6,5%. 
Hier is dus sprake van een daling, zij het een lichte daling. De conclusie luidt 
dat, hoewel het totaal aantal veroordelingen voor misdrijven tegen !even en 
persoon licht is gedaald, het aantal veroordelingen voor ernstiger delicten 
relatief is toegenomen. Dit is echter niet het geval voor het misdrijf diefstal 
met geweld, waar de schuldigverklaringen veeleer een daling vertonen. 

In dit verband is het ook interessant om naar het verband tussen delict-
groep en recidive te kijken. Het overall percentage van jongeren met een straf-
register is 22%. Onder jongeren die delicten hebben gepleegd tegen openbare 
orde en gezag (17,5%), vernielingen (15%) en sexuele misdrijven (16,5%), lig-
gen de recidivepercentages duidelijk onder dit gemiddelde. Bij geweld tegen 
personen, met name de gekwalificeerde mishandeling, is er van hogere reci-
divecijfers sprake (27%). Onder de overige jongeren is het aantal met een 
straf register min of meer gelijk aan het algemeen gemiddelde. 

Dit alles overziend kan men het volgende concluderen. Geweld tegen perso-
nen vormt op zichzelf een zeer klein percentage van alle misdrijven: op politie-
niveau is het aandeel van deze misdrijven 5% van het totaal, op het niveau van 
de kinderrechter 7,5%. Driekwart van deze misdrijven betreft eenvoudige mis-
handeling en in 15% van de gevallen gaat het om bedreiging; misdrijven tegen 
het leven, waaronder voornamelijk gekwalificeerde mishandeling, vormen ca. 
6% van het totaal aantal geweldsmisdrijven. Het aandeel van deze laatste 
categorie is enigermate toegenomen en dit soort misdrijven wordt gepleegd 
door jongeren van wie een relatief groot aantal een straf register heeft. 
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2.4 Opgelegde vrijheidsstraffen 

Wat valt er te zeggen over de ontwikkeling van de vrijheidsbenemende straf-
fen? In tabel 13 staan de cijfers voor wat de geheel of gedeeltelijk onvoorwaar-
delijke gevangenisstraffen, tuchtschoolstraf fen en arreststraffen betreft. 

Tabel 13: Geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen - in 0/0. 

	

1981 	1982 	1983 	1984 	1985 

	

(N =5958) 	(N = 6143) 	(N=6097) 	(N=5734) 	(N =5654) 

gevangenisstraf 	 5,5 	4,5 	5,0 	5,0 	4,0 

tuchtschool 	 11,0 	12,5 	12,5 	13,0 	13,0 

arrest 	 5,5 	7,0 	4,5 	6,0 	5,5 
overige (geldboete/berisp./ 
TBR/BB/comb) 	 78,0 	76,0 	78,0 	76,0 	77,5 

100 	100 	100 	100 	100 

Bovenstaande percentages hebben als basis het aantal schuldigverklarin-
gen. Hierbij gaat het om de onherroepelijk afgedane zaken. Op te merken valt 
echter dat de gevangenisstraf alleen opgelegd kan worden aan 16- tot 18- 
jarigen, wanneer deze op grond van de aard en de ernst van het misdrijf en op 
grond van de pleegomstandigheden (bijvoorbeeld in vereniging) overgedragen 
worden naar de volwassenenrechter. 

Toch geeft tabel 13 enig inzicht in de relatieve toe- of afname van de vrij-
heidsbenemende straf fen sinds 1981. In dat licht bezien blijkt het aantal ge-
vangenisstraf fen niet te zijn toegenomen, maar eerder enigszins gedaald. De 
tuchtschoolstraffen geven daarentegen een toename te zien. Deze straffen 
worden hoofdzakelijk aan 15- tot 18jarigen gegeven en bovendien vooral aan 
jongens. In 1981 en 1985 werd slechts 4% van de tuchtschool- en arreststraf-
fen aan meisjes opgelegd. 

Verder inzicht in het justitieel beleid in deze kan verkregen worden door na 
te gaan of er een relatie bestaat tussen het opleggen van de vrijheidsstraf en 
recidive. 

Tabel 14: Geheel of gedeeltelijk opgelegde gevangenisstral naar recidive - in 0/0. 

	

1981 	1982 	1983 	1984 	1985 

	

(N = 320) 	(N=279) 	(N =308) 	(N=297) 	(N=232) 

geen veroordelingen 	 38,5 	42,5 	48,5 	41,0 	44,5 

1 eerdere veroord. 	 27,0 	28,5 	27,5 	31,5 	27,0 

2 eerdere veroord. 	 19,5 	15,0 	16,0 	13,0 	17,5 

ii2 eerdere veroord. 	 15,0 	14,0 	8,0 	14,5 	11,0 

100 	100 	100 	100 	100 

Wat direct opvalt is dat, relatief gezien, het aantal minderjarigen zonder 
eerdere veroordelingen dat een gevangenisstraf opgelegd krijgt, toeneemt, 
terwijI het aantal jongeren met 2 of meer eerdere veroordelingen met die straf 
afneemt. Deze gegevens suggereren dat er ten aanzien van 16- tot 18-jarige 
jongeren inderdaad van een zekere verstrakking van het strafrechtelijk op-
treden sprake is. 

Een enigszins vergelijkbare trend komt naar voren uit het overzicht van de 
tuchtschool- en arreststraffen. 



Tabel 15: Geheel of gedeeltelijk opgelegde tuchtschool- en arreststraffen naar recidive — in %. 

	

1981 	1982 	1983 	1984 	1985 

	

(N . 967) 	(N = 1193) 	(N = 1041) 	(N = 1098) 	(N = 1025) 

geen veroord. 	 57,0 	57,0 	54,5 	59,0 	60,0 
1 eerdere veroord. 	 25,0 	27,0 	27,5 	25,5 . 	22,0 
2 eerdere veroord. 	 11,5 	11,0 	11,0 	10,5 	13,0 
i>2 eerdere veroord. 	 6,5 	5,0 	7,0 	5,0 	5,0 

100 	100 	100 	100 	100 

Ook hier zien we dat het percentage first offenders dat een tucht-
schoolstraf opgelegd krijgt, sinds 1981 toegenomen is. Het ziet ernaar uit dat 
met name voor wat de oudere leeftijdsgroepen betreft, er sinds 1981 wat eer-
der tot een gevangenisstraf wordt overgegaan, terwiji eveneens sinds 1981 
het aantal tuchtschool- en arreststraffen is gestegen. Over de oorzaken. van 
deze ontwikkeling kan men op dit ogenblik slechts speculeren. De kinderrech-
ters spreken over een verharding van de jeugdcriminaliteit. Dit kan echter nau-
welijks uit de cijfers afgeleid worden. Enerzijds is de omvang van de bekend 
geworden jeugdcriminaliteit niet toegenomen en anderzijds gaat het over-
wegend om vermogensmisdrijven. Wanneer men de ter kennis van de politie 
gekomen vermogensmisdrijven uitsplitst naar eenvoudige diefstal en gekwali-
ficeerde diefstal, dan blijkt in die verhouding sinds 1981 geen verandering op-
getreden. Wel is het zo dat de veroordelingen voor eenvoudige diefstal zijn af-
genomen en die voor gekwalificeerde diefstal zijn toegenomen van 77,5% van 
alle diefstallen in 1981 tot 80% in 1985. Op grond van meer gedetailleerde ge-
gevens blijkt dit vooral veroorzaakt door een relatief sterke toename van de 
veroordelingen voor diefstal door middel van braak (waaronder autokraken), 
terwip de veroordelingen voor de andere vormen van diefstal (in vereniging en 
in vereniging met braak) zijn afgenomen. 

Met betrekking tot de geweldscomponent kan gesteld worden dat diefstal 
met geweld sinds 1980 niet is toegenomen, maar dat is wel het geval voor wat 
het aantal delicten tegen leven en persoon betreft. Het gaat daarbij echter om 
een zeer klein aantal gevallen, daar de geweldsmisdrijven overwegend een-
voudige mishandeling betreffen. 

In feite geven de statistische gegevens slechts geringe verschuivingen, in 
kwantitatieve en kwalitatieve zin, van de jeugdcriminaliteit te zien. 

Een andere verklaring voor het wat veelvuldiger opleggen van een vrij-
heidsstraf zou gelegen kunnen zijn in het beperkte straffenrepertoire dat de 
kinderrechter ter beschikking stond voor de invoering van de alternatieve 
sancties: indien een berisping niet ter zake wordt geacht en een boete on-
mogelijk, dan blijft er niet veel over op het gebied van sanctionering! 

Een derde reden zou kunnen liggen in de onmiskenbare verharding van het 
algemeen strafklimaat. Dit zou ook voor de minderjarigen bepaalde conse-
quenties kunnen hebben. 
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3 Het jaar 1985 nader bekeken 

In dit hoofdstuk wordt een aantal gedetailleerde analyses gepresenteerd 
van CBS-gegevens over de uitspraken tegen minderjarigen in 1985. 

Eerst wordt de aard van de straf bekeken in relatie tot de aard van de ge-
pleegde delicten, het strafverleden en de duur van de vrijheidsstraf. Daarna 
wordt de straftoemeting in verband gebracht met leeftijd en met geslacht. Het 
gaat daarbij uitsluitend om de onherroepelijk afgedane strafzaken. 

3.1 De straftoemeting 

De volgende tabel geeft een overzicht van de verdeling van de strafzaken 
naar delictgroep. 

Tabel 16: Onherroepelijke uitspraken naar delicttype, 1985, in % (N = 6174). 

delicttype 

misdrijven tegen openbare orde en gezag 	 12,0 
sexuele misdrijven 	 2,0 
geweldsmisdrijven 	 7,5 

— eenvoudige mishandeling 	 5,0 
— tegen leven en persoon 	 2,5 

vermogensmisdrijven 	 68,5 
— eenvoudige diefstal 	 9,0 
— gekwalificeerde diefstal 	 51,0 
— diefstal met geweld 	 4,5 
— heling 	 2,5 
— overige 	 1,5 

ruwheidsmisdrijven 	 6,0 
— vernieling 	 4,5 
— overige (brandstichting) 	 1,5 

overige misdrijven (o.a. verkeersmisdr.) 	 4,0 

100 

Deze tabel wijkt enigszins af van tabel 12. De verklaring daarvoor is dat de 
vergelijking over de jaren 1981-1985 beperkt is tot de misdrijven uit het Wet-
boek van Strafrecht, terwijI in de huidige analyse ook de overige misdrijven 
zijn opgenomen. Bovendien moet het totaal aantal (6174 strafzaken) gecorri-
geerd worden voor onder meer het aantal vrijspraken (184), zodat het precieze 
aantal schuldigverklaringen 5917 wordt, waarvan 290 of 4,5% schuldigverkla-
ringen zonder oplegging van straf. 

Beperken we ons tot de schuldigverklaringen met straf, dan geeft de vol-
gende tabel een goed overzicht van de verdeling over de verschillende sanctie-
mogelijkheden. 
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label 17: Verdeling over de opgelegde sancties — 1985. 

abs.  

onvoorwaardelijk gevangenis 	 229 	 4,0 
onvoorwaardelijk tuchtschool 	 685 	 12,0 
onvoorwaardelijk arrest 	 294 	 5,0 
voorwaardelijk gevangenls 	 235 	 4,0 
voorwaardelijk tuchtschool 	 715 	 12,5 , 
voorwaardelijk arrest 	 524 	 9,5 
onvoorwaardelijk boete 	 1.337 	 24,0 
onvoorwaardelijk boete + voorwaardelijk vrijheidsstraf 	 1.075 	 19,0 
voorwaardelijk boete 	 307 	 5,5 
berisping 	 157 	 3,0 
avenge straffen/maatregelen 	 96 	 1,5 

5.654 	100 

In de eerste plaats blijkt de boete de meest opgelegde sanctie te zijn: 43% 
van de uitspraken betreft een boete, waarvan iets minder dan de helft gecom-
bineerd wordt met een voorwaardelijke vrijheidsstraf. In volgorde van frequen-
tie komt dan de tuchtschoolstraf: een kwart van de uitspraken heeft betrek-
king op een tuchtschoolstraf, hoewel de helft daarvan slechts een voorwaar-
delijke straf is. In 8 0/0 van de gevallen wordt een gevangenisstraf opgelegd, 
maar slechts in 4% wordt die ook werkelijk uitgevoerd. Een arreststraf komt 
voor in 14,5% van de gevallen, maar tweederde hiervan is voorwaardelijk. 
Zoals bekend wordt een berisping nog maar zelden uitgesproken. 

Nu zijn er behalve deze hoofdgroepen talrijke onderlinge combinaties 
mogelijk, zoals een onvoorwaardelijke met een voorwaardelijke straf. 

Hier wordt kort ingegaan op de toepassing van de alternatieve sancties in 
1985. Alternatieve sancties worden overwegend opgelegd in de vorm van een 
dienstverlening of — zoals de Commissie Slagter het formuleerde — een 
werkproject. In totaal heeft het CBS over het jaar 1985, 192 alternatieve sanc-
ties geteld. In slechts 5 gevallen ging herom een zelfstandige sanctie, in alle 
andere gevallen was er sprake van een combinatie van sancties. 

De meeste werkprojecten werden opgelegd in het kader van een voorwaar-
delijke tuchtschoolstraf (38,5%), een voorwaardelijke arreststraf (32,5%) of 
een gevangenisstraf (11,5%). Verder kwamen alternatieve sancties voor in 
combinatie met een geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
(9,5%) en in combinatie met een boete of een berisping. De combinatie voor-
waardelijke vrijheidsstraf en werkproject is dus het meest frequent (82,5% 
van alle opgelegde alternatieve sancties). Het door het CBS vermelde aantal 
alternatieve sancties is echter een onderschatting van het reele aantal. De 
reden hiervan is dat de alternatieve sancties nog niet in de wet zijn opge-
nomen en in het Vonnis derhalve niet opgenomen behoeven te worden. In het 
gunstigste geval wordt in het (traditionele) vonnis melding gemaakt van het 
feit dat een alternatieve sanctie is uitgevoerd. Oat gebeurt helaas lang niet 
altijd. Op grond van de registratie die door de Directie Kinderbescherming van 
het Ministerie van Justitie wordt bijgehouden, kan echter gemeld worden dat 
in 1985 niet 192, maar 872 alternatieve sancties werden opgelegd. 

Twee punten met betrekking tot de opgelegde straffen zijn verder nog van 
belang, namelijk de duur van de vrijheidsstraf en de hoogte van de boete. Ten 
eerste de duur van de vrijheidsbeneming. 



label 18: Duur van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, in % — 1985. 

.1 week 	 2,5 — 	 24,0 
1 - 2 weken 	 5,0 	 2,0 	 40,0 
2 weken - 1 maand 	 25,5 	 6,0 	 35,0 
1 - 3 maanden 	 35,5 	 52,0 	 1,0 
3• 5 maanden 	 22,5 	 32,5 
5 maanden of meer 	 9,0 	 7,5 

label 19: Straf en recidive — 1985. 

onvoorw. vrijheidsstraf (1206) 

voorw. vrijheidsstraf (1474) 
onvoorw. boete (2412) 
voorw. boete (307) 
berisping (157) 

	

onvoorw. 	 onvoorw. 	 onvoorw. 

	

gevangenisstr. 	 tuchtsch. 	 arrest 

	

(N=229) 	 (N=685) 	 (N=294) 

100 	 100 	 100 

De arreststraf heeft vanzelfsprekend de kortste duur, hoewel uit de tabel 
blijkt dat voor een derde van de jongeren de straf langer dan 2 weken duurt. De 
gemiddelde duur van de arreststraf is 3 weken. 

Zoals te verwachten valt, duurt het verblijf in de gevangenis in het algemeen 
ook korter dan dat in een tuchtschool: de helft van de tuchtschoolstraffen 
duurt 1 tot 3 maanden en nog eens een derde 3 tot 5 maanden, terwijI er 
nauwelijks 1 maand of korter geplaatst wordt. De gemiddelde gevangenisstraf 
duurde in 1985 ongeveer 8 weken en de gemiddelde tuchtschoolstraf 12 
weken. 

Wat de boetes betreft, krijgt een derde van de jongeren een boete van 
minder dan f 100,— en 40% een boete tussen de f 100,— en f 200,—; een 
kwart krijgt een boete die hoger ligt dan f 200,—. De gemiddelde boete die 
aan een minderjarige wordt opgelegd, bedraagt f 200,—. 

Zoals eerder gesteld, hebben 22% van de veroordeelde jongeren al een eer-
dere veroordeling gehad. Deze recidivepercentages varieren echter sterk over 
de verschillende sancties. 

eerdere' veroordelingen 
a bs. 	% 

521 45,0 	.gevangenis 56% 
tuchtschool 45% 
arrest 	29% 

279 19,0 
403 16,5 
34 11,0 

7 	4,5 

Er is een duidelijk verband tussen het hebben van een straf register en de 
zwaarte van de straf: van hen die tot een gevangenisstraf veroordeeld worden, 
heeft 56% een straf register; van degenen met een tuchtschoolstraf is dit 45% 
en onder jongeren met een arreststraf 29%. Duidelijk blijkt uit de gegevens 
dat de relatief korte arreststraf — die, naar bekend, ook dikwijls de omzetting 
vormt van een reeds ondergane voorlopige hechtenis — fungeert als een 
harde tik op de vingers (de "short, sharp shock") voor jongeren die nog niet 
een echt delinquente carriere achter de rug hebben. Verder komt uit de tabel 
naar vorerf dat boetes toch voornamelijk opgelegd worden aan jongeren zon-
der eerdere veroordelingen. Van hen die een voorwaardelijke vrijheidsstraf 
kregen, heeft echter een vijfde een straf register. In dat verband zij eraan herin-
nerd dat deze straf in 11% van de gevallen in combinatie met een dienstver-
lening wordt opgelegd. 

Een laatste punt van belang is de vraag in hoeverre er een verband bestaat 
tussen delict en type sanctie. Inderdaad blijken er, wanneer men het totaal 
van de onherroepelijke uitspraken in 1985 bekijkt, bepaalde regelmatigheden 
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De gemiddelde duur van de arreststraf is 11 dagen. 



te ontdekken. Zo 'open jongeren die voor de rechter verschijnen voor diefstal 
met geweld de grootste kans om in de gevangenis terecht te komen (54,5%), 
maar ook zij die een sexueel misdrijf hebben begaan, een misdrijf tegen !even 
en persoon (voornamelijk gekwalificeerde mishandeling en bedreiging met ge-
weld) of een gekwalificeerde diefstal, hebben een goede kans om een gevan-
genisstraf opgelegd te krijgen. Sexuele misdrijven omvatten echter ernstige 
feiten, zoals verkrachting en minder ernstige, zoals aanranding. Dit verklaart 
dat aan deze jongeren ook dikwips een voorwaardelijke vrijheidsstraf wordt 
opgelegd. Ditzelfde geldt voor de categorieen gekwalificeerde diefstal, 
diefstal met geweld en geweld tegen personen. 

Tabel 20: Gepleegde delicten en opgelegde straf, in %, 1985. 

	

openbare 	sexueel 	eenv. 	!even en 	eenv. gekwalif. 	diefstal holing en 	verniel. 

	

orde/gezag 	mIsdr. mishand. 	pers. 	diefst. 	diefstal + geweld 	overige + overige 
(N = 741) (N = 120) (N = 313) (N = 148) (N =541) (N =1367) (N = 264) (N =242) (N =365) 

onvoorw. vrljh.straf 	 16,5 	32,5 	4,5 	28,5 	11,0 	22,0 	54,5 	17,0 	12,0 
voorw. vrijh.straf 	 18,5 	35,0 	13,0 	22,5 	20,0 	28,5 	25,5 	16,5 	21,0 
onvoorw. boete 	 47,0 	17,5 	61,5 	31,0 	51,0 	35,0 	10,5 	40,5 	30,5 
voorw. boete 	 6,5 	- 	0,5 	- 	7,0 	4,0 	2,0 	4,5 	12,5 
berisping 	 1,5 	3,5 	4,5 	2,5 	3,0 	2,5 	1,0 	2,5 	7,0 
(wedge straiten + 
maatregelent) 	 10,0 	11,5 	12,5 	15,5 	8,0 	8,0 	6,5 	19,0 	17,0 

•) Deze categorie omvat am. jeugd-TBR, bultengewone behandelIng, dienstverlening, voorwaardelijke hechtenis. 
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Bij eenvoudige mishandeling, eenvoudige diefstal en openbare orde-
delicten worden overwegend boetes opgelegd en in lets mindere mate geldt 
dit voor heling, gekwalificeerde diefstal, vernieling en de minder ernstige de-
licten tegen personen. Voorwaardelijke boetes worden eigenlijk alleen maar 
opgelegd bij vernieling en kleine diefstalletjes, terwijI de berisping nauwelijks 
meer als sanctie gehanteerd wordt. Overige straffen en maatregelen - 
waaronder hechtenis, jeugd-TBR en de maatregel voor buitengewone behan-
deling - komen voor bij misdrilven tegen !even en persoon, sexuele misdrij-
ven en mishandeling, maar ook bij heling en vernieling. 

Samenvattend kan gesteld worden dat het geheel van de beschikbare sanc-
ties - en hun onderlinge combinaties - een schaal vormen van licht naar 
zwaar. Hoewel de kinderrechter bij het bepalen van de strafmaat de omstan-
digheden waaronder het delict gepleegd is (by. in vereniging, al dan niet met 
meerderjarigen), de persoon van de minderjarige en zijn levenssituatie laat 
meewegen, komt tilt de statistische gegevens naar voren dat de ernst van het 
delict en - zoals we al zagen - het delictverleden van de jongere zeer deter-
minerende factoren vormen voor de besluitvorming ten aanzien van sanctio-
nering. 

3.2 Straftoemeting en leeftijd 

De volgende tabel toont duidelijk dat het vooral de oudere leeftijdsgroepen 
zijn die bij de kinderrechter terechtkomen. 

label 21: Leeftijdsverdeling veroordeelde minderjarigen In 1985. 

leettijd 	 abs. 	% 

12 jaar 
13 jeer 
14 jaar 
15 jaar 
16 /ear 
17 Jeer 
18 Jeer* 

64 	1,0 
237 	4,0 
595 9,5 

1.204 19,5 
1.831 29,5 
2.216 36,0 

27 	0,5 

6.174 100 

') Het gaat am jongeren die nog strafrechtelljk mInderjarig waren op het moment van de gepleegde 
felten. 



De grootste groep — tweederde van het totaal — is 16 en 17 jaar oud. Jon-
ger dan 15 jaar komt de kinderrechter er in strafrechtelijke zin slechts zelden 
aan te pas. Zijn er in dat geval aanzienlijke problemen — waaronder delin-
quentie — dan blijkt het civiele maatregelenrecht een te verkiezen optie. In 
dat verband is het goed te bedenken dat in het algemeen en met name bij jon-
gere kinderen en/of wan neer van zwaardere problematiek sprake is, de kinder-
rechter met grote frequentie het maatregelenrecht toepast. Dit betekent, para-
doxaal genoeg, dat een aantal jongeren met een indrukwekkend delinquent 
verleden op grond van een ondertoezichtstelling in een inrichting is geplaatst. 
Deze jongeren zijn dus niet opgenomen in de hier behandelde statistische 
gegevens. 

Wat valt er te zeggen over het verband tussen straftoemeting en leeftijd? Is 
het zo dat de oudste leeftijdsgroepen strenger gestraft worden in termen van 
bijvoorbeeld de onvoorwaaklelijke vrijheidsstraf? 

Tabel 22: Straf en leeftijd — in %. 

') Hierbij zijn de enkele 18-jarigen gevoegd. 

Tabel 23: Percentage jongeren met een strafregister naar leeftijd. 

leeftijd 

12 jaar 
13 jaar 
14 jaar 
15 jaar 
16 jaar 
17 jaar 

12 + 13 j. 	 14+ 15 j. 	 16 + 17 j.") 
(N.258) 	 (N . 1623) 	 (N.3677) 

onv. vrijheidsstraf 	 18,5 	 20,5 	 22,5 
voorw. vrijheidsstraf 	 34,0 	 31,5 	 24,0 
onvoorw. boete 	 28,5 	 37,5 	 47,0 
voorw. boete 	 10,5 	 6,5 	 4,5 
berisping 	 8,5 	 4,0 	 2,0 

(N= 64) 
(N= 237) 
(N= 595) 
(N = 1204) 
(N= 1831) 
(N =2216) 

100 	 100 	 100 

Bij het bekijken van bovenstaande tabel is het goed te bedenken dat de 12- 
en 13-jarigen slechts 4,5% vormen van alle gestraf ten en de 16- en 17-jarigen 
65,5%. Duidelijk is verder dat de kinderrechter — waar het de jongsten betreft 
— eerder dan bij de oudste groep, geneigd is 'een voorwaardelijke vrij-
heidsstraf, een voorwaardelijke boete en zelfs een berisping op te leggen dan 
een vrijheidsstraf. Met betrekking tot de 16- en 17-jarigen wordt de onvoor-
waardelijke boete het meest toegepast: bijna de helft van de gestraften van 
deze leeftijd krijgt een onvoorwaardelijke boete opgelegd. De voorwaardelijke 
vrijheidsstraf wordt nog maar aan een kwart van deze leeftijdsgroep opgelegd 
tegen ongeveer een derde bij de overige leeftijdsgroepen. Toch is de stijging 
van het percentage onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen naar leeftijd zeer gra-
dueel: van 18,5% naar 22,5%. Dit betekent dat.00k de jongere minderjarigen 
in ongeveer een vijfde van de gevallen een onvoorwaardelijke tucht-
schoolstraf opgelegd krijgen. Samenvattend kan gezegd worden dat bij de 12- 
en 13-jarigen tweemaal zoveel voorwaardelijke als onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraffen uitgesproken worden; bij de 14- en 15-jarigen is die verhouding 
3:2 en bij de 16- en 17-jarigen is die verhouding gelijk. Tegelijkertijd worden er 
naarmate de leeftijd toeneemt, steeds meer boetes opgelegd, namelijk van 
28,5% van de uitspraken naar 47%. 

Maar zoals we al eerder zagen, hangt de straftoemeting niet alleen samen 
met delict en met leeftijd, maar ook met de aanwezigheid van een straf-
register. Dit laatste hangt echter ook weer met leeftijd samen. 

% 

0 
8,0 
9,5 

17,0 
22,5 
30,5 
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Met de leeftijd stijgt het percentage schuldigverklaarden dat al eerder ver-
oordeeld was. Met name vanaf het 15e jaar ziet men een sterke toename. 

Deze paragraaf samenvattend blijkt dat tweederde van de minderjarigen die 
voor de kinderrechter verschijnen, 16 of 17 jaar zijn. Deze groep telt een aan-
zienlijk aantal recidivisten en zij krijgen vaker dan de overige minderjarigen 
een onvoorwaardelijke boete of een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op-
gelegd. 

3.3 Strattoemeting en geslacht 

In totaal zijn er onder de schuldigverklaarden in 1985 95% jongens en 5% 
meisjes. De meisjes zijn echter niet gelijk verdeeld over alle leeftijden. De ge-
middelde leeftijd van de veroordeelde jongens is 16 jaar, die van de meisjes is 
15,5 jaar. 

Tabel 24: Leeftijd en geslacht van schuldig verklaarde minderjarigen in 1985 - in %. 

12 jaar 	13 jaar 	14 jaar 	15 jaar 	16 /ear 	17 jaar 	totaal 
(N =64) (N =237) (N=595) (N= 1204) (N=1831) (N=2243) (N =6174) 

jongens 	 84,5 	90,5 	94,0 	95,5 	94,0 	96,0 	95,0 
meisjes 	 15,5 	9,5 	6,0 	4,5 	6,0 	4,0 	5,0 

100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat naar verhouding meer dan het gemiddelde 
aantal meisjes in de leeftijdsgroepen 12, 13 en 14 jaar zitten en iets minder in 
de leeftijdsgroepen 15 en 17 jaar. Bovendien blijkt ult de politiestatistiek dat 
meisjes overwegend vermogensmisdrijven plegen (ca. 90%) waarvan drie-
kwart eenvoudige diefstal. Jongens plegen driemaal zoveel diefstallen met 
braak als meisjes. Ook plegen jongens veel meer geweld tegen zaken en tegen 
personen. Dit betekent dat de bekend geworden criminaliteit van meisjes dui-
delijk van veel lichtere aard is dan die van jongens. Hierbij komt dat minder 
meisjes dan jongens een strafregister hebben: 14% van de meisjes heeft eer-
dere veroordelingen tegen 22,5% van de jongens. 

Uit al deze gegevens blijkt dan ook dat meisjes op drie factoren die sterk 
met straftoemeting samenhangen, lager scoren dan jongens: het gaat om de 
ernst van het delict, de aanwezigheid van een strafregister en de leeftild. Op 
grond hiervan zou men kunnen verwachten dat de uitgesproken straffen tegen 
meisjes eyeneens van lichtere aard zijn dan tegen jongens. 

Tabel 25: Verdeling over opgelegde sancties naar geslacht - in Vo. 

	

jongens 	 meisjes 

	

(N = 5852) 	 (N=322) 

onvoorw. vrijheldsstraf 	 20,0 	 13,5 
voorw. vrijheidsstraf 	 24,0 	 22,0 
onvoorwaardelijke boete 	 39,5 	 35,5 
voorwaardelijke boete 	 4,5 	 10,0 
berisping 	 2,5 	 4,5 
overige straffen 5,0 	 6,0 
schuldigverkl. zonder straf 	 4,5 	 8,5 

100 	 100 

Dit blijkt inderdaad het geval. Meisjes krijgen minder vaak een Onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf en een onvoorwaardelijke boete. Zij krijgen vaker een 
voorwaardelijke boete en een berisping. Ook het percentage meisjes dat 
schuldig wordt verklaard zonder oplegging van straf, ligt bij meisjes ongeveer 
tweemaal zo hoog als bij jongens. 



Samenvattend kan het volgende gesteld worden. Op politieniveau vormden 
de meisjes 13% van de bekend geworden minderjarige verdachten in 1985 (in 
1980 was dit nog 10%); op het niveau van de kinderrechter is dit percentage 
echter nog slechts 5%. Vergeleken met jongens hebben minder meisjes een 
straf register, de meisjesdelinquentie heeft een minder ernstig karakter en ge-
middeld zijn de meisjes, wanneer ze voor de kinderrechter verschijnen, iets 
longer. Dit alles resulteert in lichtere straffen bij meisjes dan bij jongens, 
waarbij met name het kleinere aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen 
opvalt. 
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Deel II: Resultaten van het landelijk 
self report onderzoek 

In het tweede deel van dit rapport wordt — zoals eerder vermeld — verslag 
gedaan van een self report onderzoek dat onder een landelijke, aselect getrok-
ken steekproef van strafrechtelijk minderjarigen is uitgevoerd. In totaal heb-
ben 1120 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar aan dit onderzoek 
deelgenomen 1 ). 

1) Zie hoofdstuk 1 voor een verantwoording van de steekproeftrekking, de wijze waarop de respon-
denten benaderd zijn en een overzicht van de non-respons. 
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4 Omvang en aard van de zelf opgegeven 
delinquentie 

4.1 Frequentie van het delictgedrag 

De respondenten zijn ondervraagd over een tiental delicten: vier vermogens-
delicten (winkeldiefstal, fietsendiefstal, inbraak en heling), vijf agressieve 
delicten (vernieling, graffiti, bedreiging met wapen, brandstichting en geweld 
tegen personen), alsmede fraude in het open baar vervoer. Bij elk delict is ge-
vraagd of men dit het afgelopen jaar wel eens heeft gepleegd en, indien dit het 
geval was, hoe vaak. 

In totaal hebben 525 respondenten — dat is 47,4% — opgegeven het afge-
lopen jaar minstens een van de genoemde delicten gepleegd te hebben. In 
tabel 26 is weergegeven hoeveel delicten deze groep gepleegd heeft. 

Tabel 26: Frequentie opgegeven delicten*), in % (N = 525). 

aantal delicten 

1 	 22,1 
2 	 13,3 
3 	 12,2 
4 	 8,4 
5 	 6,9 
6-10 	 14,7 
11 - 50 	 17,9 
,)6(;) 	 4,5 

"') Men kan ook meermalen hetzelfde delict gepleegd hebben. 

100 

Hieruit blijkt dat ongeveer de helft van de delictopgevers het afgelopen 
schooljaar 1 tot 3 delicten heeft gepleegd. Maar 14,5% van hen gaf 6 tot 10 
delicten op en 18% zelfs meer dan 10. 

Het beeld dat uit deze gegevens naar voren komt, is dat gedurende het 
schooljaar 1985/1986 ongeveer de helft van de Nederlandse jongeren wel eens 
een delict pleegde en dat een kwart van hen dit zelfs met een zekere regel-
maat deed, d.w.z. meer dan driemaal tijdens het afgelopen schooljaar. 

Wat zijn nu de delicten die het meest werden opgegeven? Dat ziet men in 
tabel 27, waarbij een rangorde is aangebracht naar het aantal respondenten 
dat een bepaald delict heeft opgegeven. 
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label 27: Aantal respondenten dat specifieke delicten opgaf (N =1120). 

del ict 	 abs. 	% 

1. zwartrijden 
2. geweld tegen personen 
3. graffiti 
4. vernieling 
5. wi n keld ef stal 
6. brandstichti ng 
7. heling 
8. fietsendiefstal 
9. inbraak 

10. bedreiging met wapen 

Zo blijkt zwartrijden in bus of tram aan de top te staan, waarbij nog rekening 
gehouden dient te warden met het felt dat lang niet overal in het land het 
openbaar vervoer in dezelfde mate beschikbaar is. Hierna komt geweld tegen 
personen, geoperationaliseerd in "opzettelijk iemand op straat, school, disco 
of café te hebben geslagen of geschopt". Verder blijkt uit deze lijst dat graf-
fiti, vernielingen en winkeldiefstallen frequent door jeugdigen worden ge-
pleegd. Tenslotte valt het vrij hoge aantal helinggevallen op. 

Nu is het niet zo dat alle delicten even vaak worden gepleegd. In dit opzicht 
vallen aanzienlijke verschillen te constateren, waarbij de frequentie van de 
ernstiger delicten, zoals heling, fietsendiefstal, inbraak en bedreiging, in het 
algemeen lager ligt dan die van de minder ernstige. 

libel 28: Pleegfrequentie van de 10 delicten - in %. 

del ict 

graffiti 	 ( 3) 	 26,5 	 15,5 	 13,0 	 45,0 
zwartrijden 	 ( 1 ) 	 29,0 	 17,0 	 10,5 	 43,5 
winkeldiefstal 	 ( 5) 	 38,5 	 21,0 	 8,0 	 32,5 
geweld tegen pers. 	 ( 2) 	 37,0 	 24,0 	 14,5 	 24,5 
holing 	 ( 7) 	 43,5 	 19,0 	 9,5 	 28,5 
brandstichting 	 ( 6) 	 42,0 	 19,0 	 15,5 	 23,5 
vernleling 	 ( 4) 	 45,0 	 19,0 	 11,5 	 24,5 
fietsendiefstall 	 ( 8) 	 51,5 	 20,5 	 7,5 	 20,5 
inbraale) 	 ( 9) 	 59,0 	 14,0 	 9,0 . 	18,0 
bedreiging met wapen*) 	 (10) 	 66,5 	 8,5 	 8,5 	 16,5 

Bij deze delicten gaat het on een kleine N. 

223 19,9 
204 18,2 
157 14,0 
134 12,0 
124 11,1 
103 	9,2 

78 	7,0 
39 	3,5 
22 	2,0 
12 	1,1 

lx 	 2x 	 3x 	 4x 

In tabel 28 zijn de delicten gerangschikt naar de frequentie waarmee ze ge-
pleegd zijn. Het is belangwekkend deze tabel te vergelijken met de vorige. 
Hoewel globaal gesproken dezelfde delicten bovenaan en onderaan de lijst 
staan, zijn er enkele opvallende verschillen. Zo komt nu graffiti als het meest 
gepleegde delict naar voren, op de voet gevolgd door zwartrijden. Winkel-
diefstal stijgt van de 5e naar de 3e pleats en heling van de 7e naar de 5e. Dit 
zijn delicten die duidelijk een hoge frequentie hebben; ongeveer een derde van 
de plegers zegt dit viermaal of vaker gedaan te hebben in het afgelopen 
schooljaar. Opmerkelijk is verder dat vernieling van de 4e naar de 7e pleats ge-
daald is. Hieruit kan worden afgeleid dat hoewel veel jongeren opgeven wel 
eens iets te vernielen, de meesten dit toch maar een- of tweemaal doen. We 
kunnen dit met enig vertrouwen stellen, omdat in dit geval een aantal sub-
vragen is gesteld naar objecten van vernieling. Het vernielen van een fiets, het 
ingooien van ruiten en het vernielen van straatlantaarns kwamen het meest 
voor, maar ook hier in zo'n tweederde van de gevallen slechts een- of twee-
maal. 

Brandstichting, d.w.z. "het aansteken van een brandje in een kelder, een 
fietsenhok of een houten keet", lijkt ook vrij frequent gedaan te worden. Maar 
in dit geval bestaat enige twijfel over de validiteit van de gegevens. Onduide- 



lijk is of de respondenten deze vraag wel goed begrepen hebben en of ze niet 
bijvoorbeeld het aansteken van kerstbomen hebben meegeteld. Aan dit 
aspect zal in later onderzoek meer aandacht moeten worden besteed. 

Concluderend kan gezegd worden dat de meest frequent gepleegde delic-
ten graffiti, zwartrijden, winkeldiefstal, heling en geweld tegen personen zijn. 
Anderzijds blijkt dat weliswaar een vrij aanzienlijk aantal jongeren vernielin-
gen pleegt, maar dat zij dit toch niet zo frequent doen als men wel eens aan-
neemt. 

4.2 Delinquentie en enkele socio-demografische factoren 

Het beeld zoals dit in de vorige paragraaf naar voren is gekomen, dient ech-
ter genuanceerd te worden. Wij weten immers uit de literatuur dat er sterke 
verschillen in delinquent gedrag bestaan tussen jongens en meisjes, jongere 
en oudere kinderen, stad en platteland. Een aantal van dit soort variabelen 
zullen wij nu de revue laten passeren. 

In de eerste plaats geslacht. Uit veel onderzoek komt naar voren dat 
jongens meer delicten plegen dan meisjes. Gedurende jaren is bijvoorbeeld de 
verhouding jongens : meisjes onder bekend geworden verdachten bij de poli-
tie ongeveer 10: 1 geweest. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, is dat nu niet !anger 
zo. De verhouding jongens : meisjes, die in 1981 nog 9: 1 was, is inmiddels ge-
daald tat 7,5: 1 in 1986, zodat op grond van die cijfers geconcludeerd zou kun-
nen worden tot een zekere stijging van de meisjesdelinquentie. Afgezien van 
die stijging blijft echter de jongensdelinquentie nog altijd veel omvangrijker 
dan de meisjesdelinquentie, wanneer men althans -afgaat op politiecijfers. 

Hoe liggen de verhoudingen echter als men het zelf opgegeven delinquente 
gedrag in beschouwing neemt? Uit het onderzoek komt naar voren dat 56,1% 
van de jongens en 38,6% van de meisjes opgaf delicten te hebben gepleegd 
tijdens het afgelopen schooljaar, en dat is een verhouding van ongeveer 
1,5: 1. Hieruit blijkt in ieder geval dat meisjes aanzienlijk vaker delicten 
plegen dan uit de politiecijfers valt op te maken. Maar dan komt natuurlijk de 
vraag aan de orde hoe het komt dat meisjes zoveel minder met de politie in 
aanraking lijken te komen. Een eerste verklaring zou het sepotgedrag van de 
politie kunnen zijn: wellicht seponeert de politie zaken waarbij meisjes betrok-
ken zijn, eerder dan zaken tegen jongens. Uit eerder onderzoek (Junger-Tas 
e.a., 1983) blijkt dat dit niet erg waarschijnlijk is. Een andere mogelijke ver-
klaring is dat dit feit te maken heeft met verschillen in de aard van de gepleeg-
de delicten en de frequentie waarmee ze gepleegd worden. Dit kan nader 
bezien worden aan de hand van de volgende figuur (zie voor de bijbehorende 
cijfers tabel 1 in bijlage 1). 

Men ziet dat bij lage pleegfrequenties de percentages meisjes beduidend 
hoger liggen dan bij de jongens. Het omslagpunt ligt bij 5 delicten. Veel meer 
jongens dan meisjes geven 6 tot 10 en meer dan 10 delicten op. Het gem iddeld 
aantal opgegeven delicten van jongens is 14,4, terwijI dit bij meisjes 8,2 is 
(t = 2.66; p «0.01). 

Een tweede opvallend verschil betreft de aard van de opgegeven delicten. 
Tabel 29 geeft de aantallen jongens en meisjes weer die een bepaald delict 
hebben opgegeven, terwijI daarnaast de verhoudingscijfers jongens-meisjes 
staan. Deze gegevens zijn in beeld gebracht in figuur 4. 
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Figuur 3: Frequentie opgegeven delicten naar gesiacht — in %. 
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Figuur 4: Opgegeven delicten door jongens en meisjes en geslachtsverhouding. 
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Tabs! 29: Opgegeven delicten door jongens en meisjes en geslachtsverhouding. 

delict 	 jongens 	 meisjes 	 verh. j : m 

	

20,6% 	 18,9% 	 1,1:1 

	

24,9% 	 11,3% 	 2,2 : 1 

	

18,2% 	 9,5% 	 1,9 : 1 

	

17,2% 	 5,3% 	 3,2 : 1 

	

13,2% 	 8,0% 	 1,7 : 1 

	

14,3% 	 4,4% 	 3,3 : 1 

	

11,3% 	 2,3% 	 4,9 : 1 

	

5,2% 	 1,6% 	 3,3 : 1 

	

3,2% 	 0,7% 	 4,6: 1 

	

1,1% 	 0,7% 	 1,6 : 1 



Bezien we de delicten die relatief veel gepleegd worden, dan kunnen we 
constateren dat met betrekking tot graffiti, winkeldiefstal en zwartrijden de 
verschillen tussen jongens en meisjes gering zijn. Het percentage meisjes dat 
zwartrijden opgeeft, is zelfs nauwelijks minder dan dat van de jongens. Ook 
geweld, in de vorm van opzettelijk slaan en schoppen op school, in disco of 
café, komt onder meisjes nodal eens voor, al is het de helft minder dan het 
aantal jongens dat dit delict opgeeft. Delicten die aanzienlijk vaker door 
jongens dan door meisjes worden opgegeven zijn vernieling, brandstichting, 
heling, fietsendiefstal en inbraak. Brengt men een gradatie naar ernst aan, 
dan pleden jongens toch vaker dan meisjes de meer ernstige delicten. 

Betrekken we leeftijd bij sekse (bijlage 1, tabel 2), dan blijken jongens bij 
pike leeftijd meer delicten op te geven. De discrepantie tussen jongens en 
meisjes wordt echter groter vanaf het 15e jaar. Bij de meisjes is het percen-
tage dat delicten opgeeft, 30% van de 12-jarigen en 37,5% bij de 17-jarigen. 
Bij de jongens gaat het respectievelijk om 44% en 65,5%. 

Hoewel op grond van self report gegevens op dit moment nog niets gezegd 
kan worden over de ontwikkeling van de meisjesdelinquentie, komt uit het 
materiaal wel naar voren dat meisjes zowel minder frequent delicten plegen 
als de minder ernstige delicten. Gezien het feit dat contacten met de politie 
sterk bepaald worden door frequentie en ernst van het delict, zou dit de ver-
klaring kunnen zijn voor het feit dat meisjes zoveel minder met de politie in 
aanraking komen dan jongens. 

Met betrekking tot leeftijd is vooral de vraag van belang op welk moment 
sprake is van een toename van delinquent gedrag. Op dit moment is het zo dat 
vanaf het 15e jaar delinquentie duidelijk toeneemt. Voor het 15e jaar schom-
melt het percentage jongeren dat opgeeft het afgelopen jaar weleens een 
delict gepleegd te hebben, tussen de 37,5% en 43,5%, daarna varieert het tus-
sen 51,5% en 53,5%. Aan de hand van vervolgonderzoek zal nagegaan moeten 
worden of er in dat leeftijdseffect ook veranderingen optreden. 

Nu is het mogelijk dat deze verhoudingen per delict verschillen: sommige 
delicten worden wellicht vaker door jongere kinderen, andere meer door de 
oudere jeugd gepleegd. Het is daarom nuttig per delict naar de leeftijdsver-
deling te kijken. 

label 30: Leeftijdsverdeling respondenten per delict - in %. 

delict 	 12 jaar 	13 jaar 	14 jaar 	15 jaar 	16 jaar 	17 jaar 
(N = 135) (N=188) (N = 205) (N = 194) (N . 211) (N = 187) 

zwartrijden 	 5,2 	10,1 	19,0 	26,8 	25,6 	27,8 
winkeldiefstal 	 6,7 	6,4 	9,8 	17,5 	11,8 	12,8 
vernieling 	 10,4 	8,5 	9,8 	16,5 	12,3 	13,9 
graffiti 	 11,1 	10,1 	12,7 	12,1 	14,7 	13,4 
fietsendiefstal 	 - 	1,1 	2,0 	5,2 	5,2 	6,4 
bedreiging met mes 	 0,7 	0,5 	1,0 	2,6 	0,5 	1,1 
brandstichting 	 17,8 	15,4 	6,8 	8,2 	5,7 	4,3 
geweld tg. pers. 	 25,2 	19,1 	17,1 	18,0 	17,1 	15,0 
inbraak 	 0,7 	0,5 	- 	3,6 	2,4 	4,3 
heling 	 0,7 	1,6 	5,9 	11,9 	9,0 	10,7 

Uit tabel 30 blijkt dat 12-jarigen vooral "fikkie stoken" en veelvuldig vech-
ten; hiernaast pleegt ook zo'n 10% graffiti en vernielingen. Dit beeld verandert 
niet sterk bij 13- en 14-jarigen: het brandje stichten en de vechtpartijen nemen 
af, terwijI het zwartrijden toeneemt. Bij 15-jarigen neemt de delinquentie ech-
ter flink toe. Dit geldt in de eerste plaats voor zwartrijden, winkeldiefstal en 
vernieling, maar ook voor de ernstiger delicten, zoals fietsendiefstal, heling en 
inbraak. 

Beziet men de 16- en 17-jarigen, dan kan het volgende gezegd worden: ver- 

35 



36 

nielingen en graffiti worden nog steeds frequent gepleegd, evenals winkel-
diefstal en zwartrijden. Brandje stichten en geweld tegen personen lijken 
langzaam at te nemen. Duidelijk is verder dat de ernstiger delicten, zoals be-
dreiging met een mes, inbraak, heling en fietsendiefstal, overwegend ge-
pleegd worden door de oudere leeftijdsgroepen. 

Wat simplificerend zou men kunnen zeggen dat voor 15 jaar alleen de 
minder ernstige feiten gepleegd worden en dat de "echte" delinquentie eerst 
vanaf het 15e jaar optreedt. Met name de 15-jarigen vertonen veel delinquent 
gedrag. Daarna lijkt dit gedrag weer lets at te nemen. Hierbij zij opgemerkt dat 
met name graffiti- en vernielgedrag ook op jongere leeftijd al relatief veel tot 
uiting komt. 

Blijft de vraag over of er ook een verband bestaat tussen leeftijd en pleeg-
frequentie, in die zin dat de oudere leeftijdsgroepen een hogere pleegfrequen-
tie zouden kunnen hebben dan de jongere. Dit blijkt echter niet het geval (bij-
lage 1, tabel 3). Ruwweg een kwart van alle leeftijdsgroepen heeft slechts een 
delict opgegeven en gemiddeld zo'n 44% gaf 5 of meer delicten op. De reden 
hiervan moet gezocht worden in het delinquentiepatroon. De minder ernstige 
delicten die vooral door de jongere leeftijdsgroepen worden gepleegd, hebben 
een hoge pleegfrequentie, terwiji de oudere leeftijdsgroepen ernstiger delic-
ten plegen, echter met een lagere pleegfrequentie. 

Samenvattend kunnen we stellen dat verschillen in delinquentie tussen 
leeftijdsgroepen niet zo zeer optreden in de frequentie waarmee delicten 
worderi gepleegd, maar veeleer in de aard van de misdrijven: de oudere leef-
tijdsgroepen hebben een ernstiger delictpatroon dan de jongere. 

Zoals te verwachten viel, zijn er ook vrij aanzienlijke verschillen in delin-
quentie tussen stad en platteland. De volgende figuur geeft een overzicht van 
die verschillen. Tabel 4 in bijlage 1 geeft een overzicht van de cijfers. Hierin 
zijn de cijfers voor de vier grootste steden van ons land nog afzonderlijk ver-
meld. Daaruit komt naar voren dat de jeugdcriminaliteit in deze vier steden 
vrijwel over de hele linie omvangrijker is dan elders. 

Flguur 5: Urbanisatiegraad on delinquentie. 
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Uit figuur 5 kan geconcludeerd worden dat jeugddelinquentie op het platte-
land veer minder voorkomt dan in de grote steden. Gezien de spreiding van het 
openbaar vervoer komt zwartrijden uiteraard minder voor op het platteland 
dan elders, maar dit geldt ook in hoge mate voor graffiti, fietsendiefstal, be-
dreiging, geweld tegen personen, inbraak en holing. De verschillen zijn het 
kleinst voor wat betreft winkeldiefstal, vernieling en brandstichting. Dit zijn 
delicten die qua frequentie eon "landelijk" karakter hebben en waarbij de plat-
telandsjeugd niet stork van het algemeen delinquentiepatroon afwijkt. 

De sociaal-economische status (SES) van de hoofdkostwinner blijkt over 
het algemeen goon verband to houden met het delictgedrag van zoon of doch-
ter. Eon uitzondering dient gemaakt to worden voor winkeldiefstal: kinderen 
wier ouders alleen lager onderwijs genoten hebben, plegen vaker winkeldief-
stallen (19%) dan kinderen uit de andere SES-groepen (7,5%-11%). Van de 
hoofdkostwinners is 4,5% werkloos. Er werden slechts twee delicten gevon-
den waar kinderen van werkloze vaders (of moeders)een hogere pleegfrequen-
tie vertonen dan kinderen van werkende ouders, namelijk zwartrijden (28,5% 
tegen 18,5%) on winkeldiefstal (17,5°/0 tegen 10 0/0). Met betrekking tot de 
overige delicten word goon verschil vastgesteld. 

Verder is gekeken naar een mogelijk verband tussen het onderwijs dat door 
het kind gevolgd wordt en delinquentie. De CBS-indeling die voor dit onder-
zoek gebruikt word, geeft echter goon overzicht van het type onderwijs, maar 
alleen van het bereikte niveau. Zo vallen onder "voortgezet onderwijs le trap" 
de eerste drie jaren van zowel LBO, MAVO, HAVO en Atheneum; het "voortge-
zet onderwijs 2e trap" omvat de volgende jaren van de HAVO, het Atheneum, 
het MBO on alle opleidingen in het kader van het leerlingwezen. Doze indeling 
komt, gezien het feit dat de onderzoekspopulatie grotendeels onder de leer-
plicht valt, in feite neer op eon zeer ruwe leeftijdsindeling. 

Van de totale steekproef gaat verreweg het grootste deel nog naar school, 
namelijk 94%. Hiervan zit 2,2% nog op de lagere school on 0,4% volgt hoger 
onderwijs; 58% volgt de eerste drie jaren vervolgonderwijs on 39,5% de twee-
de drie jaren vervolgonderwijs. Van doze beide groepen heeft 47% delinquent 
gedrag opgegeven, waarbij tussen de groepen goon verschil optreedt. Nadere 



analyse van de 10 delicten bracht aan het licht dat jongeren uit de bovenbouw 
iets vaker zwartr .ijden (25%) dan jongeren uit de onderbouw (17%), hetgeen 
wellicht verband houdt met een frequenter gebruik van het openbaar vervoer 
door jongeren die in de hogere klassen van het voortgezet onderwijs zitten. 
Graffiti, brandje stichten en geweld tegen personen wordt vaker gemeld door 
leerlingen uit de onderbouw en lagere schoolleerlingen dan door leerlingen uit 
de bovenbouw. Voor de andere delicten geldt dat er geen verschil in delin-
quentie is gevonden naar schoolniveau. 

Een andere socio-demografische factor is de vorm van samenleven van de 
jongeren. Nu blijken slechts 19 jongeren - 1,5% - niet meer in het ouderlijk 
gezin te verblijven. Hiervan zijn 17 meisjes: drie zijn getrouwd en 14 wonen 
samen. Overigens bleek deze variabele geen enkel verband te vertonen met 
delinquentie. Dat was echter wel het geval voor wat een meer of minder vaste 
relatie met een partner van het andere geslacht betreft. 

Tabel 31: Verkering en delinquentie 	in %. 

delict 	 geen 	 vaste verk. 	 los/af en toe 

	

(N.689) 	 (N . 129) 	 (N=269) 

zwartrijden*) 	 15,5 	 21,5 	 29,5 
winkeldiefstal") 	 7,5 	 11,0 	 19,5 
vernieling') 	 8,0 	 10,0 	 18,0 
graffiti') 	 10,0 	 16,5 	 22,0 
fietsendiefstal 	 2,0 	 4,0 	 6,0 
bedreiging 	 1,0 	 - 	 1,5 
brandstichting*) 	 9,5 	 3,0 	 12,0 
geweld tg. pers. 	 16,5 	 14,5 	 23,0 
inbraak 	 1,5 	 2,5 	 3,5 
heling') 	 4,0 . 	 5,5 	 14,5 

*) p .0.01 

Op te merken valt dat twee basisvariabelen, nl. geslacht en leeftijd, van in-
vloed kunnen zijn op het verband tussen verkering en delinquentie. In de 
eerste plaats zijn er meer meisjes dan jongens met verkering in deze leeftijds-
categorie. De groep met vaste verkering bestaat voor driekwart uit meisjes en 
meisjes zijn nu eenmaal minder delinquent. In de tweede plaats zijn het voor-
namelijk de oudere leeftijdsgroepen die verkering hebben en die groepen 
plegen over het algemeen meer en ernstiger delicten dan de jongere leeftijds-
groepen. 

Wanneer we eerst de leeftijd bekijken, blijkt slechts 3% van de 12- t/m 14- 
jarigen op te geven vaste verkering te hebben en 20% spreekt over af en toe 
een vriendje/vriendinnetje. Van de eerste groep geeft 50% delicten op, van de 
tweede 60% en van de groep zonder verkering slechts 37,3% (p «0.01). Als 
men echter de delicten apart beschouwt, zijn de meeste verschillen niet signi-
ficant. Dat is anders bij de leeftijdsgroep 15 t/m 17 jaar. Praktisch alle delic-
ten,.met uitzondering van bedreiging en inbraak, geven significante verschil-
len te zien. Opvallend daarbij is dat de groep zonder vaste verkering en de 
groep met vaste verkering vrijwel hetzelfde aantal delictopgevers telt (resp. 
48% en 45,5%). De groep die zegt "zo maar wat aan te scharrelen", pleegt 
over de hele linie aanzienlijk meer delicten (65,5%). Dat geldt voor alle delic-
ten, behalve bedreiging met een wapen (bijlage 1, tabel 5). 

Een tweede vergelijking is die tussen jongens en meisjes. Bij de meisjes 
vinden we slechts verschillen ten aanzien van zwartrijden, winkeldiefstal en 
graffiti. Ook hier is het de groep met los-vaste contacten die de meeste delic-
ten opgeeft. Wat de jongens betreft, vinden we gelijksoortige verschillen, 
maar dan over de hele linie, met uitzondering van bedreiging en geweld. Van 
hen die zeggen vaste verkering te hebben, geeft 66,5% delicten op; van de 
groep met los-vaste contacten is dit 74,5% en van de groep zonder verkering 
ligt het percentage op 48 (p «0.01) (bijlage 1, tabel 6). 
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Tenslotte zijn de oudere jongens en meisjes (15-17 jaar) afzonderlijk be-
keken. Voor wat de meisjes betreft, kon geen verband vastgesteld worden tus-
sen al dan niet verkering en delictpleging. Dit was echter wel weer het geval 
bij de oudere jongens: 65,5% van de groep met verkering gaf delicten op, 
80,5% van de groep met los-vaste contacten en 52,5% van de groep zonder 
verkering. Voor 6 van de 10 delicten werden significante verschillen (p «0.01) 
geconstateerd. 

Uit de analyses komt nu het volgende beeld naar voren. Onder 12- tot 18- 
jarigen is de meest voorkomende situatie dat men nog geen verkering heeft. 
Dat is de grootste groep en die geeft het minst vaak del icten op. De groep jon-
geren die vaste verkering heeft, geeft wat meer delicten op, hoewel de ver-
schillen tussen beide groepen gering zijn. De groep met los-vaste verkering 
geeft daarentegen aanzienlijk meer delicten op dan beide voorgaande groe-
pen. Dit geldt met name voor de 15- Um 17-jarige jongens; het geldt in veel ge-
ringere mate voor meisjes en voor de jongste leeftijdsgroepen (12 Um 14 jaar). 

De gegevens wijzen ult dat onder 15- tot 18-jarigen het onderhouden van 
veel losse contacten met de andere sekse samengaat met het relatief fre-
quent plegen van delicten. 

4.3 Probleemgedrag en delinguentie 

In deze paragraaf wordt bezien in hoeverre een bepaalde "problematische" 
levensstijl, dat wil zeggen een levensstiji die gekenmerkt wordt door gedragin-
gen die in fysiek en in maatschappelijk opzicht schadelijk zijn voor de jonge-
ren in kwestie, samenhangen met delinquent gedrag. Onder probleemgedrag 
verstaan we in dit onderzoek spijbelen, roken, drinken en het gebruiken van 
softd rugs. 

Hoewel roken nauwelijks als probleemgedrag gezien kan worden, wordt er 
de laatste jaren veel aandacht besteed aan de schadelijke gevolgen van roken 
en aan het terugdringen van de rookgewoonte. Van de totale steekproef geeft 
19,5% op regelmatig te roken. Van deze groep rookt 70,5% minder dan 10 
sigaretten per dag; 23% zegt tussen deli en 20 sigaretten per dag te roken en 
6,5% nog meer. Rookgedrag hangt echter niet samen met delinquentie, noch 
met het globale delinquente gedrag, noch met het plegen van afzonderlijke 
del icten. 

Dat is echter wel het geval voor wat spijbelen betreft. Hiervan weten we uit 
veelvuldig onderzoek in binnen- en buitenland 1 ) dat het in verband staat met 
delinquent gedrag. Zo ook in dit onderzoek: 12% van de steekproef geeft op 
enkele malen tot vrij frequent te hebben gespijbeld en van de spijbelaars geeft 
70% op delicten te hebben gepleegd tijdens het afgelopen schooljaar, terwip 
dit bij de niet-spijbelaars 44,5% is (p «0.01). Beziet men de afzonderlijke delic-
ten, dan blijken de verschillen bijzonder groot. 

Tabel 32: Spijbelen en opgegeven delinquentie — in VD. 

delict 

zwartrijdeni 	 36,5 	 18,0 
winkeldlefstall 	 24,0 	 9,0 
vernieling•) 	 20,0 	 10,0 
graffiti 	 18,0 	 13,0 
f letsendlefstal*) 	 16,0 	 2,0 
bedreiging 	 2,5 	 0,5 
brandstichtIng 	 12,5 	 8,5 
geweld tegen personen•) 	 30,5 	 17,0 
inbraak*) 	 5,5 . 	1,5 
helincr) 	 21,0 	 5,0 

*I p .0.01 

spijbelaars 
(N = 114) 

niet-spijbelaars 
(N = 954) 

1) Zie by. JustitiOle Verkenningen, 13e jrg., juni 1987, School en Crimi nal iteit, WODC, Ministerie van 
Justitie. 



Aanzienlijk meer spijbelaars dan niet-spijbelaars geven fietsendiefstal, 
heling, winkeldiefstal en zwartrijden op, maar ook vernielen deze jongeren 
meer, zijn zij gewelddadiger en plegen zij meer inbraken. 

Zoals te verwachten is, geldt dit ook voor pleegfrequentie: veel meer spijbe-
laars dan niet-spijbelaars geven 7 of meer delicten op (bijlage 1, tabel 7). 

Dit is ook het geval voor wat softdruggebruik betreft. Het gebruik van soft-
drugs werd slechts door een klein deel van de steekproef opgegeven, namelijk 
door 40 jongeren of 3,6%. Softdruggebruik wordt door meer jongens (4%) dan 
meisjes (2,8%) opgegeven. Het blijkt bovendien vooral een grote stads-
gegeven (6,1%) en het komt in nog sterkere mate voor in de grote vier onder de 
steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), namelijk 8,6%. Opval-
lend is verder dat het gebruik voornamelijk gemeld wordt door 16- en 17- 
jarigen, respectievelijk 4,7% en 9,6%. 

Van hen die softdrugs zeggen te gebruiken, geeft 89,5% op delicten te 
hebben gepleegd, terwijI dit bij niet-gebruikers 45,5% is. Bovendien geeft van 
de gebruikers 50% 7 of meer delicten op en ditzelfde wordt door slechts 9% 
van de niet-gebruikers gemeld. Toch zijn er ook verschillen naar type delict, 
zoals uit de volgende tabel blijkt. 

Tabel 33: Softdruggebruik en delinquentie — in %. 

delict niet-gebruikers 
(N . 1060) 

*) p «0.01 

gebruikers 
(N .40) 

zwartrijden*) 	 57,5 	 18,5 
winkeldiefstall 	 35,0 	 9,5 
vernielingen*) 	 30,0 	 10,5 
graffiti") 	 35,0 	 13,0 
fietsendiefstal*) 	 25,0 	 2,5 
bedreiging 	 5,0 	 1,0 
brandstichting 	 10,0 	 9,5 

• geweld tegen personen 	 27,5 	 17,5 
inbraak*) 	 7,5 	 1,5 
heling*) 	 30,0 	 6,0 

Wanneer we geen rekening houden met delicten met lage frequent ies, zoals 
bedreiging en inbraak, dan blijken veel meer softdruggebruikers dan niet-ge-
bruikers zwart te rijden, winkeldiefstallen, vernielingen, graffiti en heling te 
plegen. En hoewel het absolute aantal vermelde fietsendiefstallen relatief ge-
ring is (39), blijkt een kwart daarvan door deze subgroep gepleegd te zijn, al-
weer een aanzienlijk verschil. Het ziet ernaar uit dat softdruggebruikers, uit 
een oogpunt van delinquentie, een duidelijke risicogroep vormen. 

Het is interessant deze gegevens te vergelijken met die over alcohol-
gebruik. Grofweg vallen drie groepen te onderscheiden: zij die af en toe alco-
hol gebruiken, de weekenddrinkers en zij die praktisch iedere dag alcohol ge-
bruiken. In totaal geeft 58% van de steekproef — jongens en meisjes — op 
dat ze alcohol drinken: 22,5% drinkt af en toe, 31% behoort tot de weekend-
drinkers en 45,5% drinkt dagelijks. Hoewel al onder de 13-jarigen 40% op-
geeft alcohol te gebruiken, neemt het gebruik vooral vanaf het 15e jaar sterk 
toe. Van de 15-jarigen drinkt 63% en op 16- en 17-jarige leeftijd 81,5% en 86%. 

Verder is opmerkelijk dat er in dit gebruik geen verschil bestaat tussen 
grote stad en platteland: overal wordt evenveel gedronken. Van de groep die 
zegt alcohol te drinken, geeft 48,5% op delicten te hebben gepleegd tijdens 
het afgelopen schooljaar. Dat wijkt niet af van de algehele steekproef-
gegevens (47,5%). Gegeven het feit dat alcoholgebruik zeer sterk in onze cul-
tuur verankerd is en bovendien dit gebruik ook onder jongeren klaarblijkelijk al 
zeer wijd verbreid is, zeggen deze cijfers niet zo veel. Betrekken we de frequen-
tie van het alcoholgebruik in de analyse, dan blijkt van de lage gebruikers 
49,5% delicten op te geven en ook dit percentage wijkt niet sterk af van de 
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totale steekproef. Anders is het echter gesteld met de weekenddrinkers en de 
dagelijkse drinkers. Van deze beide groepen heeft respectievelijk 65,5% en 
66% delicten opgegeven, aanzienlijk meer dan de steekproef in zijn geheel. 
Wanneer we het verband tussen alchoholgebruik en delinquentie naar delict 
uitsplitsen, ontstaat het volgende beeld. 

label 34: Alcoholgebruik en opgegeven delinquentie - in % 

del ict 

zwartrijden•) 	 17,5 	 38,0 	 23,0 

winkeldiefstall 	 9,5 	 25,0 	 9,5 
vernielingen•) 	 5,5 	 18,5 	 12,0 

graffiti 	 12,5 	 18,0 	 18,5 
bedreiging 	 0,5 	 1,0 	 1,0 

brandstichting 	 13,0 	 9,0 	 7,5 
fietsendiefstal') 	 1,5 	 9,5 	 4,5 

geweld 	 22,0 	 22,0 	 19,0 
inbraak') 	 0,5 	 5,5 	 2,0 
heling*) 	 6,0 	 12,5 	 9,0 

•) p .0.01 

	

weinig 	 weekend 	 dagelijks 

	

(N=145) 	 (N=200) 	 (N=297) 

Met name de weekenddrinkers geven veel meer delicten op dan beide 
andere groepen. Van de 10 delicten zijn er 6 die er in dit verband uitspringen 
en vier daarvan behoren tot de meer ernstige delicten. Niet alleen valt op dat 
meer weekenddrinkers zwartrijden en vernielingen aanrichten, maar zij plegen 
ook vaker winkeldiefstallen, fietsendiefstallen, inbraken en heling. Zoals uit 
tabel 34 blijkt, zijn de verschillen in delictpleging zeer aanzienlijk. 

Nu kan men zich afvragen of alcoholgebruik en druggebruik wellicht 
samenhangen. Dit blijkt inderdaad zo te zijn: tweemaal zo veel softdruggebrui-
kers als niet-gebruikers zijn weekenddrinkers (38% tegen 19 0/0), terwijI slechts 
een vijfde van hen zelden alcohol gebruikt tegen een derde onder de niet-ge-
brulkers (bijlage 1, tabel 8). 

Als we de resultaten van deze paragraaf en de vorige samenvatten, blijkt 
het volgende. Jongeren die veel spijbelen, veel drinken (met name in de week-
ends), softdrugs gebruiken en vaak losse vriendinnetjes (vriendjes) hebben, 
plegen ook veel delicten. Het ziet ernaar uit dat deze jongeren er een enigszins 
afwijkende levensstijI op nahouden, die met delinquentie samenhangt. Op 
een aantal gebieden vertonen zij van de gangbare normen afwijkend gedrag 
en klaarblijkelijk vormt delinquent gedrag daar een onderdeel van. 

4.4 Samenhang tussen delInguentie en achtergrondvarlabelen: 
een multivarlate analyse 

De tot hier toe gepresenteerde analyses zijn gebaseerd op kruistabellen, 
een betrekkelijk eenvoudige analysevorm, waarmee voor elke achtergrond-
variabele apart is bekeken of er een verband bestaat met delinquentie. Bij de-
ze analyses wordt echter geen aandacht besteed aan de vraag in hoeverre de 
achtergrondvariabelen die aldus de revue passeren, onderling met elkaar 
samenhangen. Wil men van een groot aantal variabelen tegelijkertijd de 
samenhang bestuderen, dan is multivariate analyse noodzakelijk. 

Met behulp van het programma HOMALS (Gifi, 1981a; Gifi, 1981b) is een 
homogeniteitsanalyse uitgevoerd over achtergrondvariabelen en delictvaria-
belen. 

Alvorens de HOMALS-analyse is uitgevoerd, is over de tien variabelen een 
principale componentenanalyse uitgevoerd. Het doel hiervan was het aantal 
delictvariabelen te reduceren (zie ook bijlage 2). Deze analyse is uitgevoerd 
met behulp van het programma PRINCALS (Gifi, 1981a; Gifi, 1983). 



Figuur 6: Samenhang van de delictvariabelen 
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Uit figuur 6 blijkt dat de verschillende vermogensdelicten sterk met elkaar 
samenhangen. Ze vormen een schaal aan de hand waarvan kan vastgesteld 
worden of en in welke mate respondenten vermogensdelicten hebben ge-
pleegd (zie bijlage 2). Zwarteijden blijkt daarentegen met geen van de andere 
delicten samen te hangen en dat geldt ook voor vernieling en graffiti. Beide 
laatste delicten hangen slechts licht met elkaar samen, zodat ze afzonderlijk 
in de analyse zijn opgenomen. Dit geldt ook voor geweld tegen personen. 
Brandstichting is daarentegen geheel uit de analyse weggelaten, omdat er 
enige twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van de antwoorden op de vraag 
die daarop betrekking had. Bedreiging met een wapen is ook weggelaten, om-
dat dit delict slechts door zeer weinigen is opgegeven. Dit brengt ons op vijf 
delinquentievariabelen: zwartrijden, vernieling, graffiti, geweld tegen perso-
nen en vermogensdelicten. 

Vervolgens is de vraag aan de orde gekomen welke verbanden aangetoond 
kunnen worden tussen delinquentie en de belangrijkste achtergrondvariabe-
len. Hiertoe is een HOMALS-analyse uitgevoerd voor de groep respondenten 
die minimaal twee delicten heeft opgegeven. De in de analyse opgenomen 
achtergrondvariabelen zijn: leeftijd, geslacht, urbanisatiegraad, drank-
gebruik, verkering en spijbelen. 

In het HOMALS-plaatje zijn de antwoordcategorieen van de variabelen afge-
beeld. Naarmate de categorieen meer in elkaars nabijheid liggen, zijn ze bij 
meer respondenten in combinatie aangetroffen. Bijvoorbeeld wanneer een 
aantal respondenten aangeeft in een van de grote steden te wonen en van 
deze groep een groot deel twee of meer keer iets vernield heeft, dan zullen de 
categorieen "grote steden" en "twee of meer keer iets vernielen" dicht bij 

43 



44 

Flguur 7: Samenhang van achtergrondvariabelen en &Helen. 
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elkaar liggen. Aangezien de HOMALS-analyse niet over slechts twee catego-
rieen uitgevoerd is, zoals in dit voorbeeld, maar over een groot aantal catego-
rieen, is de HOMALS-oplossing slechts een benadering van de werkelijke 
situatie: er worden tendenzen aangegeven en men mag er dan ook geen abso-
lute conclusies aan verbinden. 

Zo komen bij nauwkeurige bestudering van figuur 7 drie groepen naar voren 
die — hoewel niet volmaakt — toch van elkaar te onderscheiden zijn. 

De eerste groep betreft de respondenten die het meeste delinquente gedrag 
hebben opgegeven en die in de linkerbovenhelft van het plaatje gesitueerd 
zijn. Deze groep omvat hoofdzakelijk 15- en 16-jarige jongens uit de grote 
steden, die veel drank gebruiken (met name in het weekend), nogal eens spij-
belen en veel "losse contacten" hebben met de andere sekse. Alle delinquen-
tievariabelen hebben hier de hoogste frequentie. 

De tweede groep — links onderaan — bestaat uit meisjes en 17-jarigen en 
omvat veel jongeren afkomstig van het platteland en uit de kleine steden. 
Deze groep wordt gekenmerkt door vaste verkering en het felt dat er niet 
gespijbeld en zelden gedronken wordt. Uit het plaatje blijkt ook dat deze 
respondenten niet vernielen, niet bekladden en geen agressie plegen; wet heb-
ben ze enkele vermogensdelicten opgegeven en rijden ze wel eens zwart. 

De derde groep tenslotte, die een zekere overlap vormt met de tweede, 
bestaat uit de jongere respondenten, de 12-, 13- en 14-jarigen. Deze groep ge-
bruikt zelden drank, spijbelt niet en heeft nog geen verkering. Ze rijden niet 
zwart en plegen geen vermogensdelicten. De voornaamste delicten die door 
deze respondenten opgegeven worden, zijn vernieling, bekladding en geweld 
tegen personen. Deze groep neemt, gemeten naar ernst en omvang van de 
delinquentie, een middenpositie in tussen de eerste en tweede groep. 



5 Waardenorientaties en delinquent 
gedrag 

In het onderzoek is een groot aantal vragen gesteld over kwesties die jonge-
ren nu en later belangrijk zouden kunnen vinden. Het gaat daarbij om zaken 
zoals trouwen, een gezinsleven hebben, je ontplooien, je inzetten voor ande-
ren, carriere maken, e.d. Hiernaast zijn ook vragen gesteld over attitudes ten 
aanzien van politiek, buitenlanders, emancipatie, sex, orde en gezag. De be-
doeling was te zoeken naar verbanden tussen specifieke waardenorientaties 
en al dan niet delinquent gedrag. 

In totaal zijn er met betrekking tot een aantal algemene waarden 19 vragen 
gesteld. De antwoorden op die vragen zijn geanalyseerd met behulp van een 
pricipale componentenanalyse die is uitgevoerd met behulp van het program-
ma PRINCALS (Gifi, 1981a; Gifi, 1983). Op grond van de samenhang tussen be-
paalde variabelen (zie bijlage 2) kunnen vier verschillende waardenorientaties 
onderscheiden worden. 
— Jongeren met conventionele opvattingen: ze willen trouwen, kinderen 

krijgen en een gelukkig gezinsleven hebben. 
— Jongeren die sociaal gericht zijn: ze willen zich inzetten voor de minder be-

deelden in de samenleving en staan klaar voor anderen en voor mensen 
met moei I ijkheden. 

— Jongeren met een veeleer individualistische houding: ze willen zichzelf ont-
plooien, van het leven en sex genieten, nieuwe dingen meemaken en van 
niemand afhankelijk zijn. 

— Jongeren met een extreem individualistische of hedonistische instelling: 
zij willen een luxe leventje leiden, willen in de eerste plaats zorgen dat ze 
het zelf leuk hebben, niet aan regels gebonden zijn, maar zelf uitmaken wat 
mag en niet mag. 

Vergelijkt men nu de jongeren die delicten gepleegd hebben, met de jonge-
ren die dit niet deden, dan blijken de gemiddelde scores van beide groepen op 
drie van de vier waardenschalen significant van elkaar te verschillen. 

Tabel 35: Delinquent gedrag en waardenorientaties. 

waardenorientaties 	 del icten 	 geen delic- 
gepleegd 	 ten gepleegd 
(N.525) 	 (N . 584) 

conventioneel 	 4,00 	 4,14* 
sociaal gericht 	 3,78 	 3,85 
individualistisch 	 3,88 	 3,69' 
hedonistisch 	 3,25 	 3,02" 

*) p 4.01 

Jongeren met delinquent gedrag zijn minder conventioneel dan jongeren 
die geen delicten opgeven. Delinquente jongeren zijn bovendien meer indivi-
dualistisch en getuigen ook van een meer hedonistische levenshouding. 
Beide groepen geven echter blijk van een zelfde mate van sociale gerichtheid. 
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Om echter beter inzicht te krijgen in de wijze waarop deze verschillende 
waardenorientaties samenhangen met delinquent gedrag; is een HOMALS-
analyse uitgevoerd. Uitgangspunt is weer de groep jongeren die minimaal 
twee delicten heeft opgegeven. Het HOMALS-plaatje is iets minder duidelijk 
dan het vorige, maar enkele globale conclusies zijn er wel uit te trekken. 

Flguur 8: Samenhang van waardenorientaties, achtergrondvariabelen on delicten. 
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Men zou een (imaginaire) lijn kunnen trekken van ongeveer links beneden 
tot de rechterbovenhoek. Boven deze lijn vindt men jongens uit de hogere leef-
tijdsgroepen en een aantal andere variabelen die daarmee samenhangen en 
die in het vorige plaatje reeds naar voren kwamen, zoals het vele drinken (voor-
al tijdens het weekend), spijbelen, met meisjes "scharrelen" en frequent delic-
ten plegen. Dit alles gaat gepaard met waardenorientaties als "weinig tot 
tamelijk sociaal", "tamelijk conventioneel" en "tamelijk hedonistisch" voor 
wat de 15-jarige jongens betreft, en "weinig conventioneer, "zeer individua-
listisch" en "zeer hedonistisch" voor wat de 16- en 17-jarigen aangaat. Onder 
deze streep vindt men de meisjes en de 12- tot 15-jarigen, waarbij ook weer het 
verband near voren komt met "niet drinken", "niet spijbelen" en lage pleegf re-
quenties. Van deze jongeren Ran gezegd worden dat ze "weinig individua-
listisch" zijn, "weinig tot enigermate hedonistisch", "zeer conventioneel" en 
ook "zeer sociaal". 

Deze gegevens duiden op een verband lussen enerzijds geslacht, leeftijd en 
waarden en anderzijds delinquentie en andere deviante gedragingen. Hieruit 
komt de suggestie naar voren dat, waar delinquent en deviant gedrag over-
wegend een voorbijgaand karakter hebben, dit ook het geval zou kunnen zijn 
voor bepaalde waardenorientaties. Vooral de samenhang met leeftijd doet 



vermoeden dat het in beide gevallen om een specifieke levensfase gaat, waar-
bij sommige waardenpatronen niet zozeer een permanent en stabiel karakter 
hebben, maar veeleer een ondersteuning vormen van en een rechtvaardiging 
verlenen aan het concrete deviante en delinquente gedrag. Hoewel dit zeker 
aannemelijk lijkt, kan hierover in het kader van dit onderzoek niet meer gezegd 
worden. Men zou longitudinaal onderzoek moeten verrichten om in dit opzicht 
meer zekerheid te krijgen. 

Tenslotte zijn 28 vragen gesteld die te maken hebben met houdingen en 
opinies ten aanzien van een aantal maatschappelijke en soms controversiele 
onderwerpen. Onderwerpen die hierbij aan bod kwamen, waren onder meer: 
de generatiekloof, de rol van de man in gezin en huishouden, werkloosheid, 
buitenlanders, homofilie, abortus en euthanasie. Tussen de 28 verschillende 
items bleek echter nauwelilks sprake van enige samenhang. Slechts twee 
schalen konden geconstrueerd worden, namelijk een schaal "houding ten 
aanzien van sex en relatievormen" en een schaal "houding ten aanzien van 
actuele politieke onderwerpen". (Zie bijlage 2 voor een toelichting.) 

De eerste schaal is samengesteld uit de antwoorden op vragen over topless 
zonnen, samenwonen, met meer vriendinnen/vrienden vrijen, en voor je 18e 
met iemand naar bed gaan. De tweede schaal is gebaseerd op de antwoorden 
op vragen over gelijke rechten voor man en vrouw, het aandeel van de man in 
het huishouden, de rol van de vrouw ten aanzien van kinderen, homofilie, abor-
tus en euthanasie, de bedreiging van de Nederlandse samenleving door bui-
tenlanders en de intelligentie en delinquentie van buitenlanders. 

De schalen zijn elk in drie categorieen onderverdeeld: de "houding ten aan-
zien van sex en relaties" valt uiteen in "modern", "gematigd" en "ouderwets"; 
de "houding ten aanzien van politieke onderwerpen" in "progressief", "ge-
matigd" en "conservatief". Univariate analyse van deze categorieen met de 
delictvariabelen bracht evenwel nauwelijks enige significante verschillen aan 
het licht. Het ziet ernaar uit dat de meeste van deze vragen zo ver verwijderd 
zijn van het dagelijks leven van deze jongeren, dat er geen duidelijke differen-
tiatie tussen groepen jongeren uit naar voren kwam. Toch is er ook een multi-
variate analyse met behulp van HOMALS uitgevoerd (zie bijlage 1). De resulta-
ten hiervan geven aan dat de meest delinquente jongeren (15- en 16-jarige jon-
gens) "moderne" opvattingen over sex blijken te huldigen en ook ten aanzien 
van actuele maatschappelijke vraagstukken een "progressieve" houding heb-
ben. De weinig delinquente jongeren (de meisjes en de 12- tot 15-jarigen) ant-
woorden overwegend "conservatief" en hebben "ouderwetse" opvattingen 
over sex en relaties. We vermelden deze resultaten volledigheidshalve. Ze be-
vestigen in grote lijnen de vorige HOMALS-analyse met betrekking tot waar-
denorientaties. Daar bleken niet-delinquente jongeren conventioneler, minder 
individualistisch en minder hedonistisch dan jongeren die delicten plegen. 
We zien nu dat deze groepen jongeren ook ten aanzien van sex en relaties en 
ten aanzien van maatschappelijke problemen wat behoudender opvattingen 
hebben. 
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6 Slotbeschouwing en samenvatting 

Eerst volgt een samenvating van de voornaamste bevindingen in het 
rapport. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de officieel geregistreerde 
delinquentie en de zelf gerapporteerde delicten. Vervolgens worden enkele 
conclusies uit het onderzoeksmateriaal getrokken. 

6.1 De jeugdcriminaliteit op grond van officiele bronnen 

— De omvang van de bekend geworden jeugdcriminaliteit is tot 1983 toege-
nomen.. In dat jaar trad een daling op. Sindsdien heeft de jeugdcriminaliteit 
zich gestabi I iseerd. 

— De jongenscriminaliteit is sinds 1983 licht gedaald, terwijI de meisjescrimi-
naliteit relatief sterk is toegenomen. 

— In 1986 werd over 45.653 minderjarigen schriftelijk rapport uitgebracht, dat 
Is 3,3% van de totale jeugdbevolking van 12 tot 18 jaar. 

— Het aandeel van minderjarigen in de totale bekend geworden criminaliteit 
is 18,5%. Dat van de meisjes is slechts 1°/0, ondanks het feit dat de verhou-
ding jongens : meisje gewijzigd is van 9: 1 in 1980, tot 7,5 : 1 in 1986. 

— Jeugdcriminaliteit is hoofdzakelijk vermogenscriminaliteit: deze beslaat 
90% van de meisjescriminaliteit en 70% van de jongenscriminaliteit. 

— Meisjes plegen voornamelijk eenvoudige diefstallen, jongens plegen zowel 
eenvoudige diefstallen als diefstallen met braak; ook plegen jongens meer 
vernielingen en delicten tegen de openbare orde dan meisjes. 

— Geweldsmisdrijven en vernielingen zijn sedert 1984 enigermate toe-
genomen. 

— Van de geweldsmisdrijven is het aantal eenvoudige mishandelingen afge-
nomen en namen bedreiging en gekwalificeerde mishandeling toe. 

— Van de zaken met betrekking tot minderjarigen waarover jaarlijks een rap-
port wordt opgesteld, wordt ongeveer de helft door de politie zelf afgedaan, 
van de overige zaken wordt driekwart door de officier van justitie afgedaan 
en een kwart van de minderjarigen verschijnt voor de kinderrechter. 

— Sinds 1981 is het aantal tuchtschool- en arreststraffen gestegen. 
— De meest opgelegde sanctie in 1985 is de boete (43%); hierna volgt de 

tuchtschoolstraf (25%), waarvan de helft voorwaardelijk, de arreststraf 
(14,5%), waarvan tweederde voorwaardelijk, en de gevangenisstraf (8%), 
waarvan de helft voorwaardelijk. 

— In 1985 was de gemiddelde duur van de arreststraf 3 weken, van, de gevan-
genisstraf 8 weken en van de tuchtschoolstraf 12 weken; de gemiddelde 
boete was f 200,—. 

— Het aandeel van meisjes in de bekend geworden minderjarigen bij de poli-
tie is 13%; bij de kinderrechter is het 5%. 

— 22,5% van de jongens en 14% van de meisjes hebben eerdere veroordelin-
gen; meisjes plegen minder delicten, minder ernstige delicten en hebben 
minder vaak een strafregister dan jongens; meisjes krijgen minder vaak 
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of een onvoorwaardelijke boete opge-
legd en vaker een voorwaardelijke straf. 
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6.2 De jeugdcrImInalltelt op grond van self report gegevens 

— Ongeveer de helft van de respondenten heeft minstens 1 van de 10 in het 
onderzoek opgenomen delicten opgegeven. 

— 56% van de jongens en 38,5% van de meisjes gaf minstens eon delict op. 
De meest frequent gepleegde delicten zijn: fraude in het openbaar vervoer, 
geweld tegen personen, graffiti, vernieling en winkeldiefstal. 

— De verschillen in frequentie tussen jongens en meisjes zijn gering voor 
"zwartrijden in het openbaar vervoer", winkeldiefstal en graffiti; ze zijn het 
grootst voor heling, inbraak, brandstichting en fietsendiefstal. 

— De self report gegevens bevestigen de officiele cijfers: meisjes plegen min-
der delicten en minder ernstige delicten dan jongens. 

— Vanaf het 15e jaar neemt de jeugdcriminaliteit sterk toe en krijgt een 
ernstiger karakter; onder 17-jarigen lijkt de delinquentie weer licht af te 
nemen.' 

— Er zijn grote verschillen in criminaliteit tussen stad en platteland: de 
hoogste frequenties komen voor in de vier grote steden (Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht). 

— Er is een sterk verband tussen een min of meer "deviante" levensstijI en 
delinquent gedrag: jongeren die veel drinken (met name in het weekend), 
regelmatig spijbelen, softdrugs gebruiken en veel losse contacten hebben 
met de andere sekse, plegen aanzienlijk meer delicten dan jongeren voor 
wie dit niet geldt. 

— Jongeren die delicten plegen, zijn minder conventioneel dan jongeren die 
geen delicten opgeven: ze zijn individualistischer en hebben vaker een 
hedonistische levenshouding. 

6.3 Slotbeschouwing , 

Een eerste belangrijke vaststelling is dater sinds 1983 geen toename meer 
is van de jeugdcriminaliteit. Er lijkt een zekere stabilisatie opgetreden. Dit is 
een verheugend feit, hoewel niet te zeggen valt of deze ontwikkeling zich in de 
komende jaren zal voortzetten. Er zijn twee omstandigheden die zouden 
kunnen wijzen op verdergaande stabilisatie, wellicht zelfs op een daling in de 
komende jaren. De eerste is het teruglopend aandeel van de jeugd in de totale 
bevolking: wanneer er minder jongeren zijn, zullen — in leder geval in absolute 
zin Look  minder del icten worden gepleegd. De tweede is een kentering in het 
algemene klimaat ten aanzien van deviantie en delinquentie van jeugdigen. 
De samenleving is minder tolerant geworden in dit opzicht. Er is een duidelijke 
neiging ook jongeren verantwoordelijk te stellen voor de gevolgen van hun 
daden en ze te dwingen tot schadevergoeding of anderszins tot reparatie van 
de schade ten behoeve van individuele slachtoffers of van de samenleving in 
zijn geheel. 

Een tweede opmerking betreft het karakter van de jeugdcriminaliteit. In 
overwegende mate gaat het om vermogensdelicten en dat is al jaren zo. Ook 
in dit opzicht is er sprake van grote stabiliteit. GeWeldsmisdrijven vormen zo'n 
20% van het totaal ter kennis van de politie gekomen misdrijven, maar hierbij 
gaat het slechts in 5% der gevallen om geweld tegen personen. Toch is het 
zware geweld — overwegend gekwalificeerde mishandeling — sinds 1980 iets 
toegenomen en dat geldt ook voor vernielingen. Het gaat hier bij uitstek om 
twee delicten die sterke reacties bij het publiek oproepen. Vernieling van 
straatmeubilair, in het openbaar vervoer en aan scholen veroorzaken de ge-
meenschap buitengewoon veel financiele en andere overlast. Zwaar geweld 
roept bovendien in de samenleving heftige angstreacties op. 

Dit verklaart wellicht het felt dat zovelen menen — in navolging van de 
media — dat de jeugdcriminaliteit nog steeds schrikbarend toeneemt. Er 
dient daarom nogmaals op gewezen te worden dat het een noch het ander het 
geval is: de jeugdcriminaliteit is sinds een aantal jaren gestabiliseerd en het 



geweld tegen personen is in vergelijking met 1984 licht toegenomen, maar 
heeft in 1986 hetzelfde niveau als in 1980. 

De derde opmerking betreft het verschil tussen de geslachten. Volgens de 
politiestatistiek is de meisjescriminaliteit sedert 1980 met ongeveer een 
derde toegenomen. Ook de self report gegevens tonen aan dat met betrekking 
tot een aantal delicten verschillen tussen jongens en meisjes gering zijn. Het 
lijkt erop of er van meisjeszijde op dit terrein een soort inhaalmaneuvre plaats-
vindt en sommigen verwachten wellicht dat er tussen jongens en meisjes bin-
nenkort geen verschil meer in delinquentie zal zijn. Dit nu lijkt weinig waar-
schijnlijk. In de eerste plaats is de meisjesdelinquentie, vergeleken met de 
jongensdelinquentie, nog zeer gering in omvang en bovendien is zij van een 
minder ernstig karakter. Daarbij komt dat meisjes eerder ophouden met het 
plegen van delicten en minder recidiveren. De verschillen tussen de geslach-
ten zijn nog dermate groot dat niet te verwachten valt dat hier heel snel ver-
andering in komt. 

Wel is het zo dat men, indien men de ontwikkeling op dit gebied wil volgen, 
het civiele maatregelenrecht binnen de jeugdbescherming erbij zou moeten 
betrekken. Zoals bekend wordt dit ook dikwijls toegepast in het geval van 
delinquent gedrag. Bijvoorbeeld omdat het om first offenders gaat en men een 
straf register wil voorkomen. Maar het wordt ook toegepast als een langere be-
handeling in een residentiele setting nodig geacht wordt. 

Nu zijn er aanwijzingen (Van Schie en Willemse, 1987) dat meisjes eerder 
een ondertoezichtstelling opgelegd krijgen, waar men bij jongens veeleer naar 
het jeugdstrafrecht grijpt. Eind 1983 waren van de ca. 20.000 minderjarigen 
57% jongens en 43% meisjes onder een maatregel van kinderbescherming, 
een totaal andere verhouding dan die in het jeugdstrafrecht. Het is niet 
ondenkbaar dat in de komende jaren politie en justitie bij meisjes wellicht wat 
vaker dan voorheen het jeugdstrafrecht zullen inschakelen. Anderzijds zal 
men met behulp van periodiek self report onderzoek nauwkeurig moeten 
nagaan of de meisjescriminaliteit in omvang en karakter verandert. 

Een opmerkelijke bevinding van dit self report onderzoek was verder dat er 
een groep jongeren onderscheiden kan worden wier leefstijI bepaalde devian-
te kenmerken vertoont. Die kenmerken zijn: veel drinken, met meisjes maar 
wat "scharrelen", spijbelen en softdrugs gebruiken. Ze overlappen elkaar ge-
deeltelijk (zo is de groep softdruggebruikers veel kleiner dan de groep week-
enddrinkers), maar er bestaat wel een duidelijke samenhang tussen die ken-
merken. De gegevens suggereren dat relatief frequent delinquent gedrag een 
van de kenmerken is van die enigszins "deviante" levensstijl. De implicatie 
hiervan is dat jongeren met meer van die kenmerken zich in een maatschappe-
lijke gevarenzone bevinden. Het is zonder twijfel van belang dat ouders en 
andere opvoeders de signalen herkennen en er alert op reageren.. 

Tenslotte een enkel woord over de straftoemeting. Uit de cijfers komt naar 
voren dat vrijheidsbeneming in de jaren tachtig wat vaker wordt toegepast, in 
toenemende mate ook bij first offenders. Er zijn echter nauwelijks aanwijzin-
gen dat de jeugdcriminaliteit in diezelfde periode een ernstiger karakter heeft 
gekregen, terwijI ze evenmin in omvang is toegenomen. Hieruit zou Men 
kunnen afleiden dat het strafklimaat voor minderjarigen, evenals dat voor vol-
wassenen het geval is, harder is geworden. 

Sommigen zullen tegenwerpen dat in die periode de alternatieve sancties in 
het jeugdstrafrecht vaste voet hebben gekregen. Dit is ongetwijfeld het geval 
en in 1985 zijn zo'n kleine 900 alternatieve sancties opgelegd. Alternatieve 
sancties — voornameljk werkprojecten — worden echter bij voorkeur opge-
legd in het kader van uitstel vonniswijzing, ter vervanging van een voorwaarde-
lijke vrijheidsstraf. Ze waren ook niet bedoeld om de vrijheidsstraf te vervan-
gen, maar om de kinderrechter meer sanctiemogelijkheden te geven. De invoe-
ring van alternatieve sancties heeft dan ook niet geleid tot het terugdringen 
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van de vrijheidsbenemende straf (Van der Laan en Van Hecke, 1986). 
Overigens dient gezegd dat in ons land het aantal werkelijke vrijheids-

benemingen onder minderjarigen relatief gering is (ongeveer een vijfde van 
alle opgelegde sancties). Het zou echter de moeite lonen te onderzoeken of 
een toename van goed gestructureerde en gecontroleerde alternatieven voor 
de vrijheidsstraf deze niet zou kunnen terugdringen. Te denken valt aan sane-
ties zoals werkprojecten, leerprojecten en schadevergoeding, sancties die 
voor de minderjarigen minder schadelijke bij-effecten hebben en de gemeen-
schap meer voordeel bieden. 



Bijlage 1 
Tabellen bij de figuren 

label 1: Frequentie opgegeven delicten naar geslacht - in %. 

aantal 	 jongens 	 meisjes 
delicten 	 (N = 304) 	 (N = 221) 

1 	 19,4 	 25,8 
2 	 11,8 	 15,4 
3 	 11,2 	 13,6 
4 	 6,9 	 10,4 
5 	 5,9 	 8,1 
6-10 	 14,1 	 7,3 
o10 	 30,6 	 19,6 

label 2: Delinquentie naar leeftijd en geslacht - in %. 

leeftijd 	 hebben delicten opgegeven 
jongens 	 meisjes 

12 jaar 	 44,0 	 30,0 
13 jaar 	 53,5 	 33,0 
14 jaar 	 48,0 	 39,0 
15 jaar 	 61,5 	 44,5 
16 jaar 	 63,0 	 44,0 
17 jaar 	 65,5 	 37,5 

p <60.05; niet significant 

Tabel 3: Leeftijd en delictfrequentie - in 0/0. 

aantal 	 12 jaar 	13 jaar 	14 jaar 	15 jaar 	16 jaar 	17 jaar 
delicten 	 (N = 50) 	(N = 80) 	(N = 89) 	(N = 104) 	(N = 106) 	(N = 96) 

1 	 28,0 	26,5 	24,5 	15,5 	19,0 	24,0 
2 	 10,0 	25,0 	9,0 	12,5 	10,5 	13,5 
3 	 4,0 	12,5 	12,5 	10,5 	18,0 	11,5 
4 	 8,0 	7,5 	8,0 	8,5 	8,5 	9,5 
5 of meer 	 50,0 	28,5 	46,0 	53,0 	44,0 	41,5 

4.10 

label 4: Urbanisatiegraad en delinquentie - in %. 

	

plat- 	verst. 	kleine 	grote 	grote 4 

	

tel. 	plat. 	steden 	steden 

	

(N = 140) 	(N = 404) 	(N = 280) 	(N = 262) 	(N = 140) 

zwartrijden 	 12,1 	18,3 	13,2 	33,6 	52,1 
winkeldiefstal 	 12,9 	9,4 	7 ,5 	16,8 	17,1 
vernieling 	 9,3 	11,6 	11,8 	14,1 	16,4 
graffiti 	 8,6 	11,1 	16,1 	20,6 	21,4 
fietsendiefstal 	 - 	1,5 	3,9 	8,4 	11,4 
bedreiging 	 - 	0,5 	0,7 	3,1 	5,0 
brandstichting 	 10,7 	7,4 	6,4 	14,1 	15,7 
geweld tg. pers. 	 15,7 	16,1 	18,9 	23,3 	27,9 
inbraak 	 0,7 	2,0 	1,4 	3,1 	2,1 
heling 	 5,0 	5,4 	5,0 	11,5 	15,0 
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Tabel 5: Verkering en delinquentie onder 15- tot 17-jarigen — in %.

vaste losse geen p
verkering contacten verkering

zwartrijden 22,6 34,5 23,7 0.0
winkeldiefstal 12,3 20,7 10,0 0.0
vernieling 8,7 19,8 9,3 0.0
graffiti 14,9 24,0 11,1 0.0
fietsendiefstal 4,4 8,7 3,8 0.0
bedreiging + mes 1,2 1,7 ns
brandje stichten 2,6 8,7 5,5 ns
geweld tg. personen 13,0 25,1 13,4 0.0
inbraak 2,6 4,7 2,7 na
heling 6,1 18,2 6,9 0.0

Tabel 6: Verkering en delinquentie naar geslacht — in

jongens (N = 547)

vaste losse geen p
verkering verkering verkering

zwartrijden 27,3 30,0 16,3 0.00
winkeldiefstal 12,1 23,9 9,5 0.00
vernieling 12,1 27,9 13,1 0.00
graffiti 37,5 28,3 11,8 0.00
fietsendiefstal 6,1 9,4 3,4 0.02
bedreiging + mes — 1,4 1,1 ns
brandje stichten 3,0 17,9 14,0 ns
geweld tg. personen 24,2 31,4 22,5 ns
inbraak 3,1 6,5 2,0 0.02
heling 9,1 23,7 7,0 0.OC

meisjes (N = 573)

vaste losse geen p
verkering verkering verkering

zwartrijden 19,8 28,9 15,1 0,OC
winkeldiefstal 10,5 15,1 4,8 0,OC
vernieling 9,4 7,8 3,0 0,01
graffiti 9,4 14,8 7,6 0,0€
fietsendiefstal 3,2 2,3 0,9 ns
bedreiging + mes — 1,6 0,6 ns
brandje stichten 3,1 5,4 4,5 na
geweld tg. personen 11,5 15,0 10,3 ns
inbraak 2,1 — 0,6 ns
heling 4,2 4,7 0,9 0,0

Tabel 7: Spijbelen en delictfrequentie — in %.

aantal ja r
delicten (N=114) (N=9:

0 30,0 5
1 11,5 1
2 6,0
3 8,0
4 8,5
5 2,5
6 9,5
7 of meer 24,0

p 0.001

54



Tabel 8: druggebruik en alcoholgebruik — in %.

alcoholgebruik druggebruik
softdrugs geen drugs

(N=37) (N=606)

dagelijks 40,5 46,5
weekends 38,0 19,0
zelden 21,5 34,5

100 100

p «0.02

Figuur Samenhang van houdingen tav. enkele maatschappel like onderwerpen, achtergrond-
variabelen en delicten.
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Bijlage 2
Toelichting multivariate analyses

Op de gegevens is een aantal multivariate analyses uitgevoerd, waarvan de
resultaten in de hoofdstukken 5 en 6 beschreven zijn. In de analyses zijn delin
quentie-gegevens, “waarden”, “attitudes t.a.v. enkele maatschappelijke
kwesties” en een aantal achtergrondvariabelen opgenomen. Alvorens de mul
tivariate analyses zijn uitgevoerd, is het aantal variabelen gereduceerd door
schalen te construeren. In deze bijlage wordt verantwoord hoe de schalen ge
construeerd zijn.

1. Waarden

Over de items die op “waarden” betrekking hebben, is een principale com
ponentenanalyse uitgevoerd met behulp van het programma PRINCALS (zie
Gifi, 1981a; Gifi, 1983). Het PRINCALS-programma biedt de mogelijkheid om
principale componentenanalyse uit te voeren op nominale, ordinale en nume
rieke data, in een p-dimensionale ruimte, waarbij p door de gebruiker op
gegeven kan worden. Over het algemeen wordt PRINCALS in twee- of drie
dimensionale ruimtes uitgevoerd, mede om redenen van interpreteerbaarheid.

De PRINCALS-analyse over de items die betrekking hebben op “waarden”,
uitgevoerd op ordinaal meetniveau, levert in een tweedimensionale ruimte het
volgende beeld op (zie figuur 1).

In figuur 1 zijn de variabelen afgebeeld als vectoren. Vectoren die dicht bij
elkaar liggen, d.w.z. in een hoek van 45 graden of minder ten opzichte van
elkaar, vertonen een hoge correlatie. (N.B. De letters in de figuur corresponde
ren met de items; in bijlage 4 zijn de items weergegeven.)

Er kunnen vier klusters variabelen onderscheiden worden. Bovenin de
figuur treffen we een groep variabelen aan die betrekking heeft op conventio
nele waarden: “trouwen”, “kinderen” en een “gelukkig gezinsleven”. Daar
onder ligt een groep variabelen die wijst op een sociale gerichtheid: o.a.
“klaar staan voor anderen” en “inkomensverschillen kleiner maken”. Rechts-
onder in de figuur liggen variabelen die te maken hebben met een zeker mdlvi
dualisme: o.a. “je als mens ontplooien” en “aandacht voor jezelf hebben”.
Links van dit kluster liggen variabelen die aangeduid kunnen worden als “ego
centrisch” of “hedonistisch”, o.m. “op de eerste plaats zelf een leuk leventje
hebben” en “niet aan regels gebonden zijn”.
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Figuur 1
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Om na te gaan of de items die naar een zelfde “waarde” verwijzen, tezamE
een betrouwbare schaal vormen, is voor ieder kluster een betrouwbaarheid
analyse uitgevoerd, waarvan de resultaten in tabel 1 vermeld zijn.

Tabel 1: Betrouwbaarheid van de waarden-schalen.

waarde items Cronbach’s alp

conventioneel a, c, j 0.

sociaal-gericht b, d, n, o, q 0.

individualistisch f, g, h, p, r, 5 0.

hedonistisch e, i, k, m 0.

De alpha-coëfficiënt kan variëren van 0 tot 1. Naarmate alpha hoger i

vormen de items tezamen een betrouwbaarder schaal. In de regel word
alpha-coëfficiënten vanaf 0.60 als acceptabel beschouwd. In het onderhavit
geval zijn dus alle vier de waardenschalen redelijk betrouwbaar te noemer

De resultaten van de principale componentenanalyse alsmede de betrou
baarheidsanalyses leveren voldoende rechtvaardiging om per kluster variat
len een schaal te construeren die bestaat uit het gemiddelde van de dest
treffende items. Aldus zijn vier schalen die op “waarden” betrekking hebb
geconstrueerd.

Om de waardenschalen in HOMALS-analyses te kunnen gebruiken, was h
nodig om de scores van de respondenten op de vier waardenschalen in ca
gorieën in te delen. Wanneer een databestand veel unieke antwoordpatron
bevat, slaagt het HOMALS-programma er niet in een goede oplossing te t
rekenen. Er wordt dan gesproken van een “gedegenereerde oplossing” (;

q

conventioneel

sociaal gericht

individualistisch

of

hedonistisch

0 0.8
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Gifi, 1981b). In het onderhavige geval komen veel unieke scorepatronen voor.
Immers, wanneer het gemiddelde wordt berekend over een aantal variabelen
waarvan de categorieën variëren van 1 t/m 5, dan bestaat het resultaat niet
alleen uit de getallen 1, 2, 3, 4 en 5, maar ook tussenliggende waarden kunnen
voorkomen. Dit levert een groot aantal unieke antwoordpatronen op. Om dit te
voorkomen, zijn de scores van de respondenten op de “waarden”-schalen in
vier categorieën ingedeeld: 1.00-2.00; 2.01-3.00; 3.01-4.00; 4.01-5.00.

Echter bij drie van de vier schalen bleek de laagste categorie zo weinig voor
te komen dat deze bij de daarop volgende categorie gevoegd is. Alleen bij de
schaal die betrekking heeft op “hedonistische” waarden, zijn de vier catego
rieën gehandhaafd.

2. Houdingen t.a.v. enkele maatschappelijke kwesties

De constructie van schalen voor “houdingen t.a.v. enkele maatschappelijke
kwesties”, is vrijwel analoog aan de schaalconstructie voor “waarden” ver
lopen. Eerst is met PRINCALS een principale componentenanalyse uitge
voerd over de desbetreffende items (nadat de antwoorden op de items k, p, q,
v, aa en ab zijn omgepoold in verband met de “negatieve” formulering van de
vragen), en vervolgens is de betrouwbaarheid van enkele klusters variabelen
onderzocht.

De resultaten van de principale componentenanalyse zijn in figuur 2 weer
gegeven.

Figuur 2
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Op grond hiervan zijn de volgende klusters variabelen onderscheiden. 

— "Houding t.a.v. sex en relatievormen", bestaande uit de items: 
u ("topless zonnen") 
✓ ("samenwonen") 
w ("met meer vrienden/vriendinnen vrijen") 
y ("voor je 18e met iemand naar bed") 
Uit betrouwbaarheidsanalyse bleek dat deze items een goede schaal 
vormen: alpha = 0.66. 

— "Houding t.a.v. actuele politieke onderwerpen", bestaande uit de volgende 
items: 
c ("man deel van huishouden") 
k "turken bedreiging voor samenleving") 
m ("homofiel en lesbisch") 
n ("man en vrouw gelijke rechten") 
p ("vrouwen alleen voor de kinderen") 
q ("buitenlanders stelen meer dan Nederlanders") 
z ("bultenlanders zijn even intelligent als Nederlanders") 
aa ("abortus") 
ab ("euthanasie") 
Betrouwbaarheidsanalyse over deze items leverde een alpha van 0.67 op. 

Aan de overige items, in figuur 2 de pijlen in de rechterbenedenhoek, viel 
geen zinnige interpretatie te geven. Deze items zijn in de multivariate analy-
ses buiten beschouwing gebleven. 

Van de items over actuele politieke onderwerpen en van de items over sex 
en relatievormen zijn de gemiddelde scores berekend. Zodoende zijn twee 
schalen gecreeerd, die beide in drie categorieen zijn onderverdeeld: houding 

, t.a.v. sex (modern, gematigd, ouderwets) en houding t.a.v. actuele politieke 
onderwerpen (progressief, gematigd, conservatief). 

3. Delinquentie 

Uit de PRINCALS-oplossing die in hoofdstuk 5 gepresenteerd is, blijkt dat 
de verschillende vermogensdelicten sterk met elkaar samenhangen. Met be-
hulp van betrouwbaarheidsanalyse is nagegaan of de desbetreffende variabe-
len voldoende samenhang vertonen om tezamen een schaal voor vermogens-
delicten te vormen. De variabele "bedreiging met een mes of ander wapen" is 
hierbij buiten beschouwing gelaten i.v.m. het geringe aantal respondenten dat 
dit delict gepleegd heeft. De analyse leverde een betrouwbaarheidscoefficient 
op van alpha= 0.63. Blijkbaar vormen deze items tezamen een betrouwbaar in-
strument om vast te stellen in hoeverre de respondenten zich aan vermogens-
delicten hebben schuldig gemaakt. In de multivariate analyses zijn de scores 
op deze items gesommeerd en gehanteerd als maat voor het plegen van ver-
mogensdelicten. 

Uit de PRINCALS-oplossing lijkt een zeker verband tussen vemieling en be-
kladding naar voren te komen. (Hierbij dient vermeld te worden dat de varia-
bele vernieling reeds in het begin van de data-analyse geconstrueerd is door 
de antwoorden op de desbetreffende subvragen te sommeren.) Vernieling en 
bekladding bleken onvoldoende samen te hangen om een betrouwbare schaal 
te vormen. Derhalve zijn deze variabelen in de multivariate analyses apart 
meegenomen. 

Zwartrijden in het openbaar vervoer houdt geen direct verband met het 
plegen van andere delicten, zo bleek uit de PRINCALS-oplossing. Om die 
reden is dit delict eveneens apart in de multivariate analyses betrokken. 



Dan resten ons nog twee delictvariabelen: brandstichting en geweld tegen 
.personen. Elders in dit rapport is reeds vermeld dat de resultaten van eerstge-
noemde vraag onvoldoende betrouwbaar zijn, omdat niet duidelijk is of 
respondenten het verbranden van kerstbomen rond oudjaar wel of niet meege-
teld hebben. Daarom is dit item niet betrokken in de verdere analyses. 
Tenslotte geweld tegen personen: deze variabele is afzonderlijk in de multi-
variate analyses meegenomen, hetgeen zowel om inhoudelijke redenen als op 
basis van de PRINCALS-oplossing te rechtvaardigen valt. 

Samenvattend: in de multivariate analyses zijn voor wat betreft delinquen-
tie 5 variabelen gebruikt. Zwartrijden, vernieling, bekladding, agressie en ver-
mogensdelicten. Voor de vermogensdelicten is een schaal gehanteerd die is 
samengesteld uit de vragen over winkeldiefstal, fietsendiefstal, inbraak en 
heling. Van de oorspronkelijke delictvragen zijn brandstichting en bedreigen 
met een mes of ander wapen niet in deze analyses betrokken. 
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Bijlage 3
Delictvragen

1. Ben je het afgelopen schooljaar wel eens meegereden met de bus, tram
of metro zonder te betalen?

2. Heb je het afgelopen schooljaar wel eens iets uit een winkel meege
nomen zonder te betalen?

3. Heb je het afgelopen schooljaar wel eens met opzet iets beschadigd of
kapot gemaakt?
— een telefooncel
— een straatlantaarn
— ruiten ingooien
— een auto
— een fiets
— in bus/tram/trein
— andere dingen. Zo ja, wat?

4. Heb je het afgelopen schooljaar wel eens dingen beklad of volgekliederd
met stiften of met een spuitbus, zoals een muur, een tramhuisje of de
binnenkant van een tram/bus?

5. Heb je het afgelopen schooljaar wel eens iemands fiets meegenomen
zonder hem terug te brengen?

6. Heb je het afgelopen schooljaar wel eens iemand bedreigd met een mes
of met een ander wapen?

7. Heb je het afgelopen schooljaar wel eens een brandje aangestoken, bij
voorbeeld in een kelder, een fietsenhok, een houten keet of ergens
anders?

8. Heb je het afgelopen schooljaar wel eens met opzet iemand op straat, op
school, in de disco of in een café geslagen of geschopt?

9. Ben je het afgelopen schooljaar wel eens zonder toestemming ergens
binnen geklommen, bijvoorbeeld in een school of huis, met de bedoeling
iets mee te nemen?

10. Heb je het afgelopen schooljaar wel eens iets verkocht of gekocht waar
van je eigenlijk wel wist/het idee had dat het gestolen was?
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Bijlage 4
Vragen over “waarden”

Aan de respondenten isgevraagd op een vijfpuntsschaal aan te geven in
hoeverre de volgende onderwerpen hen belangrijk lijken in hun eigen leven.

a. Kinderen hebben en opvoeden.

b. Je inzetten voor het eerlijker verdelen van de macht in de maatschappij.

c. Een gelukkig gezinsleven.

d. Je als mens kunnen ontplooien.

e. Nieuwe dingen meemaken.

f. Van niemand afhankelijk zijn.

g. Op de eerste plaats zorgen dat je zelf een leuk leventje hebt.

h. Trouwen.

i. Helemaal zelf uitmaken wat mag en niet mag.

j. Hard werken.

k. Niet aan regels gebonden zijn.

1. Je inzetten voor een samenleving waarin iedereen kan meebeslissen.

m. Klaar staan voor anderen.

n. Carrière maken.

o. Mensen in moeilijkheden helpen.

p. Genieten van sex.

q. Aandacht voor jezelf hebben.
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