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Dit is het 100° rapport in de WODC-reeks `Onderzoek en Beleid'. In dit rap-
port wordt een overzicht geboden van de ontwikkeling van de jeugdcriminali-
teit in de periode 1980-1988. Dit rapport is het tweede in een serie - twee-
jaarlijks te verschijnen - rapporten over dit onderwerp. Ook deze keer wordt
de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit geschetst aan de hand van twee ver-
schillende bronnen: aan het CBS ontleende politie- en justitiestatistieken en
self-reportonderzoek onder een landelijke steekproef van minderjarigen.

In de eerste rapportage over de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit
(WODC-rapport 79) werd de periode 1980-1986 belicht aan de hand van
politie- en justitiestatistieken, terwijl eveneens verslag werd gedaan van een
self-reportonderzoek onder een landelijke steekproef. In het voorliggende
rapport zijn de op politie- en justitiecijfers gebaseerde ontwikkelingslijnen tot
en met het jaar 1988 doorgetrokken en daarnaast worden de resultaten van
een tweede self-reportonderzoek besproken en vergeleken met de self-report-
gegevens van twee jaar geleden.

Aan de totstandkoming van deze rapportage hebben enkele personen bijge-
dragen, welke we bij deze van harte danken. De heer JJ.A. Essers en de
heer P.J. Linckens zijn zeer behulpzaam geweest bij de bewerking van het
CBS-materiaal. Speciale vermelding verdienen de fraaie grafieken; deze zijn
van de hand van de heer Essers. Mw. M. Sampiemon heeft wederom op pro-
fessionele wijze de lay-out verzorgd.
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Samenvatting en conclusies

In dit rapport is de jeugdcriminaliteit bezien vanuit een dubbel perspectief. In
de eerste plaats zijn verschillende statistische bronnen - zoals de politiestatis-
tiek en de justitiële statistiek - geanalyseerd, zodat meer inzicht verkregen
kon worden in de bekend geworden jeugdcriminaliteit en de reacties daarop
van de justitiële autoriteiten. In de tweede plaats werd, evenals twee jaar ge-
leden, een self-reportonderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse jeugd van
12 tot 18 jaar, waarbij een representatieve steekproef werd getrokken. Het
doel hiervan is meer inzicht te verwerven in de ontwikkeling van de jeugdde-
linquentie onder Nederlandse jongeren in het algemeen. Het is van belang er
nog eens op te wijzen dat beide manieren om de jeugddelinquentie te meten
hun tekortkomingen hebben en dat zij bovendien sterk verschillen.

De statistische gegevens geven een beeld van de geregistreerde criminali-
teit. Dit betekent dat daarin de ernstiger feiten worden opgenomen. Er kun-
nen echter vertekeningen voorkomen op grond van verschillen in interpreta-
tie, registratie en activiteiten van de plaatselijke politiekorpsen. Toch is uit
onderzoek van verschillende gegevensbronnen gebleken dat de politiestatis-
tiek een redelijk betrouwbare index vormt van ontwikkelingen op lange ter-
mijn (Hindelang e.a., 1981) en dat maakt ze geschikt voor vergelijking van
langlopende trends.

Self-reportonderzoek is een redelijk valide methode voor onderzoek onder
jongeren, maar het meet vooral de weinig ernstige delinquentie van doorsnee
jongeren. Het belicht evenwel de omvang en aard van de niet ontdekte de-
linquentie en vormt daardoor een welkome aanvulling van de geregistreerde
criminaliteit.

Waar het om gaat, is dat er verschillende dimensies van de jeugdcriminali-
teit gemeten worden, maar dat beide gegevensbronnen complementair zijn en
een vollediger beeld van de ontwikkeling bieden.

Samenvatting van de resultaten

Omvang van de jeugdcriminaliteit
- De stijging van de geregistreerde jeugdcriminaliteit heeft voortgeduurd tot

1982; daarna is een daling opgetreden.
- In absolute aantallen is de jeugdcriminaliteit tussen 1982 en 1988 met 19%

afgenomen: bij de jongens was sprake van een daling van 20,5%, bij de
meisjes van 5,5%.

- De jongenscriminaliteit ligt in 1988 op een niveau dat 8% lager ligt dan in
1980; de meisjescriminaliteit is daarentegen in die periode gestegen met
32%.

1



- Per 100.000 strafrechtelijk minderjarigen is er sinds 1982 een werkelijke
daling van de criminaliteit opgetreden van 6%: bij de jongens is deze da-
ling 7%; bij de meisjes in nog sprake van een stijging van 10%.

- Vergeleken met 1981 werden in 1988 12% minder jongeren door de politie
geregistreerd en werden er 175 minder ten parkette ingeschreven.

- De self-reportgegevens vertonen dezelfde tendens: in 1985/86 gaf 46,4%
van de jongeren op delicten te hebben gepleegd; in 1987/88 was dat
31,6%.

- Bij de jongens daalde de delinquentie van 56,1% in 1985/86 tot 36,5% in
1987/88; bij de meisjes is er een daling van 38,6% in 1985/86 tot 27,1% in
1987/88.

- Het gemiddeld aantal opgegeven delicten in 1987/88 was bij de jongens
12,4 en bij de meisjes 7,4.

Aard van de criminaliteit
- Het niveau van geweld tegen personen ligt in 1988 bij de jongens 6,5%

hoger dan in 1980, maar sinds 1982 is het gestabiliseerd. Bij de meisjes is
sinds 1980 een stijging van 60% opgetreden, hoewel de totaalcijfers nog
laag zijn. De cijfers per 100.000 minderjarige jongens tonen voor mishan-
deling een lichte daling aan vanaf 1986. Volgens de self-reportgegevens is
bedreiging/lastig vallen een van de meest frequent opgegeven delicten
(17,3% van de steekproef).

- Het absolute aantal verdachten voor vernieling staat bij de jongens in 1988
op ongeveer hetzelfde niveau als in 1980, maar is sinds 1982 met 8,5% af-
genomen; bij de meisjes is het niveau in 1988 21% hoger dan in 1980, ter-
wijl het sinds 1982 slechts met 2% is afgenomen. Vernieling vormt met
zwart rijden in het openbaar vervoer het meest opgegeven delict; bijna een
kwart van de ondervraagde jongeren gaven vernielingen op (zwart rijden:
bijna 28%).

- Het aantal mannelijke verdachten voor vermogensfeiten is sedert 1982 met
25% gedaald en ligt nu 11% onder het niveau van 1980; bij de meisjes is
die daling sinds 1982 slechts 7% en ligt het niveau nu 10% hoger dan in
1980.

Socio-demografische verbanden
- Uit de self-reportenquête komt naar voren dat, in vergelijking met 1986,

de verschillen in delinquentie tussen jongens en meisjes voor een aantal
delicten verder verminderd zijn. Het betreft met name graffiti, vernieling,
winkeldiefstal en heling.

- Beneden 14 jaar komt delinquent gedrag. niet zo vaak voor: van de 12- en
13-jarigen geeft 24% delicten op; van de 17-jarigen is dit 39%. Delicten
die op vroege leeftijd gepleegd worden, zijn vooral vernielingen, kleine
winkeldiefstalletjes en brandje stichten. Op latere leeftijd komt daar zwart
rijden, graffiti, heling en geweld tegen personen bij.

- Zwart rijden komt veel voor onder leerlingen uit hogere vormen van on-
derwijs, terwijl agressie tegen zaken en personen en graffiti vaker worden
opgegeven door leerlingen uit het LBO en de MAVO.

- Evenals in 1986 hangen bepaalde risicogedragingen, zoals spijbelen, veel
alcoholgebruik, softdruggebruik en veel losse contacten met de andere sek-
se sterk met elkaar en met delinquentie samen. Ook blijft er een verband
bestaan tussen het beoefenen van kracht- en vechtsporten en het plegen
van delicten.
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Straftoemeting
- Tussen 1985 en 1987 nam het aantal beleidssepots af met 23%, terwijl het

aantal transacties steeg met 53%.
- Het aantal voorlopige hechtenissen nam tussen 1981 en 1987 toe met 20%.
- Hoewel het aantal gevangenisstraffen en arreststraffen is afgenomen, wer-

den er in deze periode meer tuchtschoolstraffen opgelegd. Er is vooral een
toename van de korte tuchtschoolstraffen (twee weken tot één maand).

- De gemiddelde duur van de gevangenisstraf is twee maanden, die van de
tuchtschoolstraf is elf weken en die van de arreststraf negen dagen.

- Er werden minder boetes maar aanzienlijk meer voorwaardelijke vrijheids-
straffen opgelegd. Dit laatste kan verklaard worden door de grote popula-
riteit van de alternatieve sancties, waarvan er jaarlijks zo'n 2000 worden
opgelegd in de vorm van een voorwaardelijke straf.

- Jongens krijgen vaker dan meisjes een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op-
gelegd, terwijl meisjes vaker een boete krijgen.

- Is op het niveau van de politie de verhouding jongens-meisjes 7,5:1, op het
niveau van de kinderrechter is dit 16: 1; dit hangt samen met de relatief
geringe ernst van de door meisjes gepleegde delicten.

- Straftoemeting hangt sterk samen met de ernst van het delict, het straf-
rechtelijk verleden en de leeftijd van de jongere.

Enkele conclusies

- Onafhankelijk van de wijze van meten blijkt de jeugdcriminaliteit sedert
1982 duidelijk in omvang afgenomen. Dit verschijnsel doet zich niet alleen
in Nederland voor: het valt in vele Westeuropese landen te constateren.
De daling van de jeugdcriminaliteit moet echter voornamelijk op het conto
van de jongens geschreven worden: de meisjescriminaliteit is tot 1986 fors
toegenomen en daalt eerst de laatste twee jaar. Voor sommige delicten,
zoals vernieling, graffiti en winkeldiefstal, is er nauwelijks nog verschil
tussen jongens en meisjes. Men mag aannemen dat de steeds grotere over-
eenkomst tussen de seksen in deelname aan het maatschappelijk leven, een
van de verklaringen is voor de toename van delinquentie onder meisjes.
Bedacht dient echter dat meisjes nog steeds veel minder, minder ernstige
en minder frequent delicten plegen dan jongens.

- Een van de verklaringen voor de absolute daling van het aantal gepleegde
delicten is het teruglopen van de omvang van de jeugdbevolking. Ook dit is
een algemeen verschijnsel in West-Europa. De werkelijke daling van de
criminaliteit (aantal delicten per 100.000 minderjarigen) is hiermee echter
niet te verklaren. Een mogelijke verklaring is het toenemen van informele
sociale controles in gezin, school, sportclub en andere jeugdverbanden en
- hiermee gedeeltelijk overlappend - het landelijk gespreide en plaatse-
lijk opgezette criminaliteitspreventiebeleid.

- Er is een sterke samenhang geconstateerd tussen spijbelen, veel alcoholge-
bruik, softdruggebruik en delinquentie. Deze `risico'-gedragingen houden
echter ook weer verband met elkaar. Men zou hieruit kunnen concluderen
dat er een bepaalde `riskante' levensstijl onder jongeren voorkomt, waar-
van delinquent gedrag een onderdeel vormt.

- Uit de gegevens blijkt dat de alternatieve sancties nu vaste voet hebben ge-
kregen in het straffenarsenaal dat de kinderrechter en de officier van justi-
tie ter beschikking staat. Ze worden thans opgelegd aan een derde van de
minderjarigen die voor de kinderrechter verschijnen, veelal in combinatie
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met een andere sanctie. Het is echter niet zo dat ze een vervanging vor-
men voor een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Uit de cijfers blijkt dat ze
met name hebben bijgedragen tot het verminderen van het aantal boetes.
Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat de jeugdcriminaliteit ernstiger en ge-
welddadiger is geworden, is toch het aantal - veelal korte - onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraffen sinds 1980 voortdurend toegenomen. In het licht van
de beschikbare kennis over de negatieve bijwerkingen van de vrijheidsstraf
en mede in aanmerking genomen dat er onvoldoende empirische steun is
voor de veronderstelling dat die vorm van straffen een sterker speciaal en
generaal preventief effect zou hebben dan andere straffen, wekt het verba-
zing deze verharding in het straftoemetingsbeleid te moeten constateren.
Gezien bovendien het sterke streven in de Europese landen om de vrij-
heidsstraf terug te dringen, is dit een teleurstellende ontwikkeling. Het is
duidelijk dat in ons land veel meer inspanningen moeten worden geleverd
om alternatieven voor de vrijheidsstraf te ontwikkelen. Die alternatieven
zouden overigens niet alleen ontwikkeld moeten worden voor toepassing
bij lichte delicten, maar vooral als reële mogelijkheid bij de meer ernstige
criminaliteit.
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1 Inleiding

Dit is het tweede rapport in een serie over de ontwikkeling van de jeugdcri-
minaliteit in Nederland. De serie is opgezet met als doel de verschillende
beleidssectoren en maatschappelijke instanties beter inzicht te verschaffen in
aard en omvang van de jeugdcriminaliteit. De belangrijkste reden hiervoor is
dat er in ons land sedert 1985 een duidelijk preventiebeleid is ontwikkeld, dat
gericht is op het terugdringen van wat men de veel voorkomende of massale
criminaliteit noemt en waarbij zowel de rijksoverheid als het lokale bestuur
en het zogenaamde maatschappelijk middenveld zijn betrokken (zie o.a Com-
missie Kleine Criminaliteit, 1984 en 1986; Beleidsplan Samenleving en Crimi-
naliteit, 1985).

Zoals men weet, gaat het bij de massaal voorkomende criminaliteit veelal
- hoewel niet uitsluitend - om delicten gepleegd door jeugdigen. Het is daar-
om van groot belang dat ieder die zich met jeugdbeleid bezighoudt - en dat
is niet alleen de rijksoverheid en het lokale bestuur, maar ook de wereld van
de sport, het onderwijs en het welzijnswerk - een goed inzicht krijgt in de
ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit. Hierbij is niet alleen de vraag aan de
orde of de jeugdcriminaliteit toe- dan wel afneemt, maar ook of ze van aard
verandert, of ze wellicht op steeds jongere leeftijd een aanvang neemt, of ze
een ernstiger karakter aanneemt en of meisjes een groeiend aandeel in de to-
tale delinquentie krijgen. De antwoorden op dit soort vragen zullen ongetwij-
feld bij de overwegingen van de vele beleidsinstanties die een jeugdbeleid
moeten vormgeven, worden betrokken.

Het ziet ernaar uit dat het in 1985 ingezette beleid gericht op de preventie
van de veel voorkomende criminaliteit veelbelovende perspectieven opent:
een aantal proefprojecten op dit terrein toont resultaten die een voorzichtig
optimisme rechtvaardigen.'

Naarmate de preventie van criminaliteit een steeds belangrijker optie lijkt
te worden, stijgt ook het belang van een goede en snelle informatie over de
ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: hoe eerder goed onderbouwde be-
leidsinterventies kunnen plaatsvinden, des te zekerder zal men negatieve ont-
wikkelingen kunnen voorkomen of ten goede kunnen keren.

Evenals in de eerste studie zal dit rapport een overzicht geven van de ont-
wikkeling sinds 1986 aan de hand van bestaande statistische gegevens en op
grond van een landelijk self-reportonderzoek.

In de eerste plaats zal opnieuw gekeken worden naar de politiestatistiek en
gegevens uit de gerechtelijke statistiek. Hiernaast zijn extra analyses op CBS-
bestanden verricht, zodat we een gedetailleerder beeld kunnen geven van de
onherroepelijke rechterlijke uitspraken tegen minderjarigen dan in de regulie-

Zie Tussenverslag bestuurlijke preventieprojecten van de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie
van Criminaliteit, juni 1988.
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re gerechtelijke statistiek te vinden is. Bovendien krijgt de lezer hiermee de
beschikking over de meest recente gegevens met betrekking tot het rechter-
lijk beleid.

Hiernaast heeft het WODC wederom een self-reportenquête uitgevoerd
onder een aselecte steekproef van de Nederlandse jeugd van 12 tot 18 jaar.
Deze gegevens zijn bedoeld als een aanvulling op de officieel geregistreerde
cijfers van politie en parket. Ze vormen een soort barometer, die op grond
van een redelijke betrouwbaarheid en validiteit, gevoeliger is voor de werke-
lijke schommelingen in het delinquentieniveau, dan de geregistreerde crimi-
naliteit. Deze laatste is immers veel sterker afhankelijk van de eenduidige
hantering van definities door de politiekorpsen, de nauwkeurigheid van de re-
gistratie, het algemene opsporingsbeleid, het aangiftegedrag van de bevolking
en de politie-activiteiten die met betrekking tot bepaalde delicten worden
ontplooid.

Evenals het eerste rapport bestaat ook dit verslag uit twee delen. In het
eerste deel wordt verslag gedaan van de criminaliteitsontwikkeling in de jaren
tachtig, zoals die uit de politiegegevens en de gerechtelijke statistiek naar
voren komt. In het tweede deel worden de self-reportgegevens gepresenteerd
en hierbij zullen de thans verzamelde gegevens vergeleken worden met het in
1986 verzamelde materiaal.

Opzet van het onderzoek
De statistische informatie wordt geput uit een aantal bronnen. Met betrek-
king tot de politiegegevens is de Maandstatistiek Rechtsbescherming en Vei-
ligheid van het CBS bestudeerd. Deze is gebaseerd op de maandelijkse opga-
ven van alle gemeentelijke politiekorpsen en districten van Rijkspolitie, waar-
bij één maal per jaar een jaaroverzicht van het voorgaande jaar gepubliceerd
wordt. Een voordeel van deze statistiek is dat naast de gegevens over de ter
kennis gekomen misdrijven ook gegevens beschikbaar zijn over bekend ge-
worden verdachten. Voor wat de afdoening van de bij het parket ingeschre-
ven zaken aangaat, werd de Statistiek Criminaliteit en Strafrechtspleging ge-
raadpleegd. Deze statistiek heeft echter twee bezwaren: in de eerste plaats is
het tijdsverloop tussen afdoening van de zaken en publikatie van de gegevens
zo'n twee jaar en in de tweede plaats zijn in deze statistiek alleen gegevens
over zaken en niet over personen beschikbaar. De additionele analyses ten
aanzien van de onherroepelijke uitspraken tegen minderjarigen in 1987 vor-
men dan ook een welkome aanvulling van de ons ter beschikking staande ge-
registreerde gegevens.

Het self-reportonderzoek is uitgevoerd onder een aselect getrokken steek-
proef van de Nederlandse populatie van strafrechtelijk minderjarigen. In to-
taal werden 994 jeugdigen geïnterviewd. Ten behoeve van de steekproeftrek-
king zijn 100 gemeenten geselecteerd, waarvan de spreiding over regio's en
urbanisatiegraad met de landelijke verdeling van gemeenten overeenkomt.
Uit het postcodebestand werden vervolgens bij toeval adressen geselecteerd
en werd per adres één jongere geïnterviewd. Evenals vorige maal werd het
veldwerk uitgevoerd door het bureau Interview te Amsterdam, waarbij het
onderzoek onderdeel was van een meeromvattende studie onder jongeren van
12 tot 24 jaar. Omdat de strafrechtelijk minderjarige leeftijdscategorie, waar
het in dit onderzoek om gaat, in die opzet onvoldoende vertegenwoordigd
zou zijn, is ten behoeve van het WODC een extra steekproef getrokken van
12- tot 18-jarigen.

De interviews werden in de vroege avond gehouden en, indien enigszins
mogelijk, in een aparte kamer of een afgezonderde hoek van de huiskamer.
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De vragenlijst is in dezelfde periode afgenomen als in het eerste onderzoek
het geval was, nl. eind september/begin oktober: daardoor kon dezelfde refe-
rentieperiode (nl. het `afgelopen schooljaar') aangehouden worden en zijn de
resultaten uit beide onderzoeken goed vergelijkbaar. De afname geschiedde
op vrijwel dezelfde wijze: een gedeelte van de lijst is door de enquêteur afge-
nomen en een gedeelte (de delictvragen) is door de jongere zelf ingevuld,
terwijl de enquêteur er bij zat. Hierbij werden twee technieken gebruikt.
Naast de interviewmethode is ook gebruik gemaakt van kleine zg. `schoot-
computers'. Bij deze methode verschijnen de vragen op het beeldscherm en
wordt de sturing verricht door de computer. Gezien het feit dat deze metho-
de bij de vorige gegevensverzameling niet was toegepast, is er voor het ge-
bruik van de computer gecontroleerd. De steekproef is verdeeld in twee
groepen: de groep die met de computer is ondervraagd en de groep waarbij
dit niet het geval was. Hieruit bleek dat jongeren die via de computer geën-
quêteerd werden, op 3 van de totaal 17 delicten hoger scoorden dan degene
bij wie dit niet het geval was: dit betrof het met opzet iets beschadigen, waar-
onder het ingooien van ruiten en het vernielen van een auto en iemand lastig
vallen.

De vragenlijst is op grond van bepaalde resultaten uit het eerste onderzoek
enigszins bijgesteld, terwijl ook een aantal nieuwe gegevens is verzameld (de
vragenlijst is opgenomen in bijlage 1). In de eerste plaats wilden we meer
informatie hebben over de leeftijd waarop jongeren beginnen met het plegen
van delicten. Met dit doel is de vraag gesteld of men `ooit' weleens een be-
paald delict gepleegd heeft en zo ja, op welke leeftijd. Vervolgens is opnieuw
gevraagd of men het delict tijdens het afgelopen schooljaar gepleegd heeft.
Andere gegevens die verzameld zijn, hebben betrekking op de plek waar het
delict gepleegd is, de ernstwaardering van een aantal delicten, de geschatte
pakkans bij een achttal delicten en het lidmaatschap van een sportclub. Ook
zijn enkele vragen beter gespecificeerd: zo is verduidelijkt dat het bij geweld
gaat om het iemand in elkaar slaan en niet om een onbetekenend vechtpartij-
tje, terwijl bij brandstichting expliciet is vermeld dat het daarbij niet gaat om
het verbranden van kerstbomen of bv. het `fikkie stoken' op een landje. De
vraag over winkeldiefstal is gesplitst in diefstal van minder dan f 10,- en dief-
stal van f 10,- en meer. Verder beschikken we dit keer over verbeterde socio-
demografische gegevens, zoals bv. een betere indeling van het onderwijsni-
veau. Er is wederom een aantal gegevens over problematisch gedrag, zoals
spijbelen, softdrug- en alcoholgebruik, verzameld.

Voor de grote steekproef (12-24 jaar) werden 6549 huishoudens bezocht,
waarvan in 4451 geen jongere in die leeftijdsgroep woonde. In de overige
2098 huishoudens werden 973 jongeren geinterviewd, dat is een response van
46,4%. Voor de aanvullende WODC steekproef (12-18 jaar) is dezelfde pro-
cedure gevolgd, waarbij het responsepercentage 66,4% was.

De totale omvang van de steekproef is 994 jongeren, 47,8% jongens en
52,2% meisjes. De leeftijdsverdeling van de jeugdbevolking en van de steek-
proef is weergegeven in tabel 1.'Ten opzichte van de bevolkingsgegevens blij-
ken in de steekproef de 12- en 16-jarigen iets ondervertegenwoordigd en de
14- en 15-jarigen wat oververtegenwoordigd te zijn, maar we mogen toch
concluderen dat de leeftijdsverdeling redelijk overeenkomt met de leeftijds-
spreiding in de onderzoekspopulatie. Uit controles met betrekking tot de ver-
deling over de verschillende regio's, urbanisatiegraad en huishoudenomvang
blijkt eveneens dat de steekproef representatief genoemd mag worden voor
de populatie van strafrechtelijk minderjarigen.
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Tabel 1: Leeftijdsverdeling van de steekproef in vergelijking tot de landelijke verdeling

leeftijd bevolkingsgegevens 1988 steekproef

absoluut % absoluut %

12 jaar 182.392 14,3 125 12,6
13 jaar 191.976 15,0 162 16,3
14 jaar 201.130 15,7 179 18,0
15 jaar 220.650 17,3 188 18,9
16 jaar 234.758 18,4 161 16,2
17 jaar 246.903 19,3 179 18,0

totaal 1.277.809 100 994 100

Aangezien het in dit rapport gaat om ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit
over een aantal jaren, is het van belang om stil te staan bij demografische
ontwikkelingen, in het bijzonder bij veranderingen in het aandeel van de
jeugd in onze bevolking. Indien we de bevolkingsgegevens op langere termijn
beschouwen, dan blijkt het aandeel van de jeugd in de bevolking sinds de ja-
ren zeventig duidelijk af te nemen. Sinds 1980 is het aandeel van de 0-19-ja-
rigen afgenomen van 31,5% tot 26,7%, een afname van ongeveer 5%. Als we
echter de populatie, waar we het in dit rapport over hebben, iets exacter in
beeld pogen te krijgen, komt een genuanceerder beeld naar voren.

Tabel 2: Omvang jongerenpopulatie in de jaren 1980-1988, uitgesplitst in twee leeftijdscatego-
rieën (index 1980=100)

jaar 10-14 jarigen 15-19 jarigen

absoluut index absoluut index

1980 1.220.612 100 1.231.291 100
1984 1.192.172 97,5 1.249.642 101,5
1988 973510 80 1.214320 98,5

Het is met name het aandeel van de 10-14-jarigen in de bevolking dat sedert
1980 sterk is teruggelopen; bij de 15-19-jarigen treedt de omslag pas in 1984
op. In 1988 is het aandeel van de 12-, 13- en 14-jarigen op het totaal van 12-
tot 18-jarigen 45%, terwijl dat van de 15-, 16- en 17-jarigen 55% is. Boven-
dien is vergeleken met 1986 - het eerste jaar van onderzoek in deze serie -
in 1988 de totale populatie van 12- tot 18-jarigen teruggelopen met 116.213
jeugdigen, dat is een reductie met 8,5%.

8



Deel 1:

Ontwikkeling op grond van de politie- en
justitiestatistiek



2 Criminaliteitsgegevens uit de politie-
statistiek'

2.1 Inleiding

De politiegegevens die hier gerapporteerd worden, hebben betrekking op de
jaren 1987 en 1988. Deze cijfers kunnen naast de self-reportgegevens gelegd
worden, omdat in het survey-onderzoek informatie verzameld is over delicten
die gepleegd zijn in het schooljaar 1987-1988.

De cijfers met betrekking tot afdoeningen door het openbaar ministerie en
de kinderrechter zijn echter minder recent en reiken niet verder dan 1987.
Hieraan moet worden toegevoegd dat een aantal feiten dat in deze statistiek
voorkomt, niet in 1987 is gepleegd, maar in het jaar of de jaren daarvoor.
Hieruit volgt dat we deze cijfers alleen zullen kunnen vergelijken met de in
het eerste deel verschenen justitiële gegevens en niet tegen de achtergrond
van het landelijk onderzoek. Afgezien daarvan is het echter ook van belang
om te proberen enig inzicht te verkrijgen in het door parket en kinderrechter
gevoerde beleid ten aanzien van jeugdige overtreders van de strafwet.

Naast deze algemene gegevens beschikken we opnieuw over een meer
gedetailleerd CBS-bestand, dat betrekking heeft op de in 1987 onherroepelijk
gedane uitspraken ten aanzien van minderjarigen.

2.2 Bekend geworden minderjarige verdachten 1980-1988

Voor alle duidelijkheid zij hier nogmaals vermeld dat het CBS sedert 1986
een enigszins andere registratie hanteert. Gebleken was namelijk dat de tot
dan toe gebruikelijke registratie soms tot verschillende interpretaties leidde.
Vanaf 1986 worden onder `ter kennis gekomen misdrijven' alle zaken ver-
staan die door de politie schriftelijk zijn vastgelegd, terwijl de term `bekend
geworden verdachten' vervangen is door de term `gehoorde verdachten'.

Allereerst wordt ingegaan op de ontwikkeling van dat deel van de jeugdcri-
minaliteit dat bij de politie bekend is geworden. Tabel 3 geeft een overzicht
van de aantallen minderjarigen die vanaf 1980 bij de politie bekend dan wel
gehoord werden. Deze tabel ziet men gevisualiseerd in figuur 1.

Twee zaken vallen hierbij onmiddellijk op. In de eerste plaats ziet men dat
de jeugdcriminaliteit in absolute cijfers blijft teruglopen, zowel bij de jongens
als bij de meisjes. In de tweede plaats blijkt het niveau van de jongenscrimi-
naliteit, na een aanvankelijke stijging van 1980 tot 1982, zelfs onder het ni-
veau van 1980 te dalen, terwijl de meisjescriminaliteit slechts heel lichtjes
daalt en ver boven het niveau van 1980 blijft.

De totaal bekend geworden jeugdcriminaliteit daalt tussen 1980 en 1988
met 6%. Die daling is bij de jongens echter 8%, terwijl bij de meisjes een

2 Bron: Maandstatistiek Rechtsbescherming en Veiligheid, CBS, nr. 2 1988 en nr. 2 1989.
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stijging van 13% optreedt. Nemen we als vertrekpunt 1982, het jaar waar de
jeugdcriminaliteit het hoogst was en waarna een gestadige daling inzet, dan
zijn de cijfers nog indrukwekkender. De totaalcijfers geven vanaf 1982 een
daling te zien van 19%: bij de jongens is de criminaliteit echter gedaald met
20,5% en bij de meisjes slechts met 5,5%.

Tabel 3: Bekend geworden minderjarige verdachten 1980-1988, naar geslacht

jongens meisjes totaal
abs. index abs. index abs. index

1980 38.134 100 4.068 100 42.202 100
1981 40.324 106 4523 111 44.847 106
1982 43.998 115 4.871 120 48.869 116
1983 40.748 107 4.697 115 45.445 108
1984 41.440 109 5.414 133 46.854 111
1985 40521 106 5.970 147 46.491 110
1986' 40.367 106 5.286 130 45.653 108
1987' 36.698 96 5.167 127 41.865 99
1988' 34.924 92 4.601 113 39525 94

' Vanaf 1986 is de term `bekend geworden verdachte' door het CBS vervangen door `gehoorde'
verdachten'

Bron: CBS

In figuur 1 wordt deze ontwikkeling geïllustreerd aan de hand van de index-
cijfers. Duidelijk blijkt uit deze figuur een verschillende ontwikkeling: waar de
jongenscriminaliteit sinds 1982 een stabiele, dalende tendens vertoont, geeft
de meisjescriminaliteit vanaf 1983 een stijgende lijn te zien om eerst in 1985
te gaan dalen.

Figuur 1: Ontwikkeling in het aantal bij de politie bekend geworden minderjarige verdachten,
1980-1988
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Figuur 1 laat echter zien dat de laatste twee jaar zowel de jongenscriminali-
teit als de meisjescriminaliteit sterk dalen. Een opmerking over de opmerke-
lijke `dip' in 1983, die in alle figuren en tabellen terugkomt. Waarschijnlijk
gaat het hier om een alleen in dat jaar optredend registratie-effect en niet
om een uitzonderlijke daling van de criminaliteit. Dit leiden we af uit het feit
dat er sprake is van een lichte anomalie in een verder geleidelijk lopende
ontwikkeling.

Die ontwikkeling wordt ook aanschouwelijk gemaakt aan de hand van de
jaarlijkse percentuele veranderingen in de absolute niveaus van de bekend ge-
worden minderjarige verdachten.

Tabel 4: Percentuele verandering van het aantal bekend geworden minderjarige verdachten
1980-1988

jongens meisjes

1980
1981 t.o.v. 1980 5,7 11,2
1982 t.o.v. 1981 9,1 7,7
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
1987 t.o.v. 1986 -9,1 -2,3
1988 t.o.v. 1987 -4,8 -11,0

Bron: CBS

Zo toont tabel 4 dat de percentuele daling van de jongenscriminaliteit in 1987
en 1988 ten opzichte van de voorafgaande jaren 9,1% en 4,8% is en bij de
meisjes 2,3% en 11%. Tenslotte geeft tabel 5 de verhoudingscijfers te zien
van de jongens en meisjes die vanaf 1980 in aanraking zijn gekomen met de
politie.

Tabel 5: Verhouding jongens meisjes onder bekend geworden minderjarige verdachten
1980-1988

jongens : meisjes

1980 9,4 1
1981 8,9 1
1982 9,0 1
1983 8,7 1
1984 7,7 1
1985 6,8 1
1986 7,6 1
1987 7,1 1
1988 7,6 1

Bron: CBS

Hieruit blijkt dat de verhouding tussen jongens en meisjes die bij de politie
bekend worden, zich duidelijk en blijvend aan het wijzigen is: waar die ver-
houding jarenlang 10 jongens op 1 meisje was, is deze nu gedaald tot 7,6 jon-
gens op 1 meisje. Met andere woorden, absoluut gezien is de meisjescrimina-
liteit sedert 1983 ten opzichte van de jongenscriminaliteit gedurig gestegen.
Voor een goed beeld van de situatie moeten we echter niet alleen naar de
absolute cijfers kijken, maar ook naar de relatieve cijfers, d.w.z de cijfers per
100.000 minderjarigen van dezelfde leeftijdsgroep. Dit is des te belangrijker,
omdat in de inleiding al is gewezen op wijzigingen in de omvang van de
jeugdpopulatie, die in verband staan met het dalende geboortecijfer sinds de
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jaren zeventig. Netto resultaat van die veranderingen is een relatieve toename
van de volwassenen en ouderen en een absolute en relatieve afname van de
minderjarige bevolking. Tabel 6 geeft een overzicht van de relatieve cijfers
met betrekking tot bij de politie bekend geworden minderjarigen.

Teneinde deze ontwikkeling nog beter in beeld te brengen is tabel 6 ver-
taald in figuur 2, die onder de tabel staat.

Tabel 6: Bekend geworden minderjarige verdachten per 100.000 inwoners van 12-17 jaar

jongens meisjes totaal
abs. index abs. index abs. index

1980 5018 100 560 100 2838 100
1981 5299 106 623 111 3016 106
1982 5782 115 671 120 3286 116
1983 5390 107 653 117 3081 109
1994 5548 111 759 136 3209 113
1985 5521 110 850 152 3238 114
1986 5670 113 774 138 3273 115
1987 5334 106 786 141 3113 110
1988 5356 107 736 132 3095 109

Bron: CBS

Figuur 2: Ontwikkeling van het aantal bij de politie bekend geworden minderjarige verdachten,
1980-1988
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De relatieve cijfers en figuur 2 bevestigen globaal het hiervoor geschetste
beeld. De indexcijfers laten zien dat de jongenscriminaliteit sinds 1982 - en
afgezien van het uitzonderlijke dieptepunt in 1983 - zich eerst heeft gestabili-
seerd en vooral de laatste twee jaar is gedaald: dit betekent in concreto dat
er per 100.000 jongens tussen 12 en 18 jaar vanaf 1982 7% minder jongens in
aanraking met de politie komen. Wat' de meisjes betreft, zien we een andere
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ontwikkeling: tussen 1981 en 1985 is er een stijging met 52% van het aantal
meisjes per 100.000 van 12 tot 18 jaar dat met de politie in aanraking komt.
Daarna zet zich ook hier een daling in, maar het relatieve aantal bekend ge-
worden meisjes bij de politie blijft op een aanzienlijk hoger niveau staan dan
in 1980. In dit geval betekent het dat in 1988 ongeveer een derde meer meis-
jes met de politie in aanraking komen dan acht jaar geleden. Ook als we
1982 als uitgangspunt nemen, is er nog sprake van een stijging met 10% van
de meisjescriminaliteit.

Het ziet er naar uit dat we inderdaad getuige zijn van een blijvende veran-
dering in de meisjesdelinquentie, hoewel nog steeds veel minder meisjes dan
jongens delicten plegen. Dit laatste blijkt duidelijk uit figuur 3, dat een beeld
geeft van de percentages jongens en meisjes van 12-17 jaar die ter kennis van
de politie komen.

Figuur 3: Ontwikkeling van het percentage bij de politie bekend geworden minderjarige ver-
dachten, 1980-1988
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Het stijgend aandeel van meisjes in de politiecijfers is reeds jaren aan de
gang. Waar de jongenscriminaliteit sinds 1982 een stabiliserende en licht da-
lende tendens vertoont, ziet men de meisjescriminaliteit tegelijkertijd stijgen.
Ofschoon sinds 1985 de meisjescriminaliteit weer enigszins daalt, is het ni-
veau in 1988 nog steeds aanmerkelijk hoger dan in de jaren 1980 tot 1984
(zie figuur 2). In hoeverre deze stijging ook gepaard gaat met wijzigingen in
de aard van de delinquentie, komt in de volgende paragraaf aan de orde.

Tot slot nog enige gegevens over de totale populatie van bij de politie be-
kend geworden verdachten en de verdeling daarvan in volwassenen en min-
derjarigen, mannen en vrouwen. Het gaat hierbij weer om absolute aantallen
van personen met wie de politie bemoeienis heeft gehad. In 1988 waren dat
39.525 minderjarigen, hetgeen neerkomt op 3,1% van de jeugdpopulatie van
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12 tot 18 jaar. In 1986 was dit 3,3% en dit betekent dus dat er sprake is van
een lichte daling van 0,2%. Het aandeel van de minderjarigen in het totaal
aantal bekend geworden verdachten is in 1988 16,5%: 14,6% jongens en 1,9%
meisjes. (Overigens vormen de volwassen mannen 73,3% van dit totaal en de
vrouwen 10,1%.) Deze verhoudingscijfers zijn weinig aan verandering onder-
hevig en ze illustreren duidelijk dat de meisjesdelinquentie, in dit totaal be-
zien, nog steeds zeer gering van omvang is.

23 Aard van de bekend geworden criminaliteit

Het grootste deel van de criminaliteit gepleegd door minderjarigen, betreft
misdrijven (overtredingen vallen buiten deze analyse) uit het Wetboek van
Strafrecht. Zoals uit tabel 7 blijkt, treedt hierin door de jaren heen nauwelijks
verandering op.

Tabel 7: Bekend geworden minderjarige verdachten naar aard der verschillende wetten

1984
n %

1985
n %

1986
n %

1987
n %

1988
n %

Wetb. van Strafrecht 45861 97,9 45510 97,9 44539 97,6 40884 97,7 38515 97,4
Wegen Verkeers Wet 619 1,3 641 1,4 727 1,6 581 1,4 687 1,7
Opiumwet 92 0,2 106 0,2 103 0,2 134 0,3 123 0,3
Vuurwapenwet 97 0,2 103 0,2 137 0,3 140 0,3 104 0,3
andere wetten 185 0,4 131 0,3 147 0,3 126 0,3 , 96 0,2

totaal misdrijven 46854 100 46491 100 45653 100 41865 100 39525 100

Bron: CBS

Zo'n 97,5% van alle zaken waarvoor minderjarigen in aanraking komen met
de politie, betreffen misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht (WvSr.). Ge-
zien het feit dat dit percentage zeer weinig variatie vertoont, beperken we ons
in de analyse tot dit deel van de jeugddelinquentie.

In tabel 8 is een overzicht opgenomen over de ontwikkeling van de belang-
rijkste typen delicten tussen 1980 en 1988. We hebben daarbij afzonderlijk
naar de jongens- en de meisjesdelinquentie gekeken.

In de eerste plaats komt uit de absolute cijfers (zie bijlage 2, tabel la)
naar voren dat bij de jongens het aantal delicten na 1983 is afgenomen en dat
het bij de meisjes sedert 1980 eigenlijk alleen maar is toegenomen, om in
1985 een piek te bereiken. De laatste jaren geven bij de jongens een daling
van de aantallen van alle misdrijven te zien. Bij de meisjes komt de laatste ja-
ren een stijging van het geweld tegen personen naar voren, terwijl het aantal
vermogensmisdrijven wat terugloopt. Overigens zij er nogmaals op gewezen
dat de meisjesdelinquentie in zijn totaliteit nog zeer gering van omvang is.

Bezien we de verdeling van de delicten over het totaal (zie bijlage 2, tabel
la en lb), dan bestaat de jongenscriminaliteit al jaren voor ruim twee derde
uit vermogensmisdrijven. Het absolute aantal verdachten van vermogenscri-
minaliteit is teruggelopen met 11% sinds 1980. Het aandeel van de vernie-
lingen is met 16% nog steeds even hoog als in 1986, hoewel het absolute aan-
tal bekend geworden verdachten voor vernieling sedert 1982 gedaald is met
8,5%. Misdrijven tegen openbare orde en gezag vormen zo'n 9% van het
totaal. Het is belangrijk te constateren dat geweldmisdrijven tegen personen
slechts zo'n 5% beslaan van alle gepleegde delicten. De omvang van het ge-
weld is sinds 1982 vrijwel gelijk gebleven. Bij de meisjes loopt het aandeel
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Tabel 8: Bekend geworden minderjarige verdachten naar misdrijf en geslacht (index 1980 = 100)

jongens
openbare orde en gezag
seksuele misdrijven
geweld tegen personen
vermogensmisdrijven
vernielingen
overig

totaal jongens WvSr.

meisjes
openbare orde en gezag
seksuele misdrijven
geweld tegen personen
vermogensmisdrijven
vernielingen
overig

totaal meisjes WvSr.

totaal
openbare orde en gezag
seksuele misdrijven
geweld tegen personen
vermogensmisdrijven
vernielingen
overig

totaal WvSr.

Bron: CBS

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

100 102 115 93 109 105 110 113 102
100 98 98 93 94 98 100 67 80
100 106 108 97 108 111 115 110 106
100 108 119 115 114 110 105 94 89
100 101 108 89 100 103 113 103 99
100 146 121 103 111 109 152 174 183

100 106 116 108 111 108 108 98 93

100 145 146 95 181 173 143 144 138
100 300 67 67 333 333 33 500 633
100 104 134 148 114 161 153 173 160
100 111 119 115 134 147 131 125 110
100 99 124 108 119 135 108 130 121
100 123 136 164 132 164 136 255 227

100 111 120 116 134 148 131 128 114

100 104 116 93 112 108 111 114 103
100 99 97 93 95 99 99 69 83
100 106 109 101 108 114 118 114 110
100 108 119 115 116 115 108 98 92
100 101 109 90 101 104 113 103 100
100 144 122 108 112 113 151 180 186

100 107 117 109 113 112 110 101 95

van de vermogensmisdrijven ook iets terug, terwijl het aandeel van vernielin-
gen en geweld tegen personen licht toeneemt. Vermeldenswaard is dat het
geweld tegen personen onder meisjes sinds 1982 is toegenomen met 20% en
sinds 1980 zelfs met 60%. Bedacht moet echter worden dat het hier in 1988
om slechts 189 meisjes gaat. Samenvattend kan gesteld worden dat, als men
de totale jeugdcriminaliteit beschouwt, zowel bij jongens als bij meisjes het
aandeel van de vermogenscriminaliteit het grootst is.

Maar ook hier moet men natuurlijk de cijfers per 100.000 minderjarigen in
de beschouwing betrekken (zie tabel 9 en bijlage 2, tabel 2). Dan blijkt dat
bij de jongens het aantal misdrijven tegen openbare orde en gezag (men den-
ke aan het voetbalvandalisme) in 1988 ten opzichte van 1987 is gedaald en
dat sinds 1986 ook het geweld tegen personen lichtjes afneemt. Het aantal
jongens per 100.000 dat vermogensmisdrijven pleegt, is sinds 1984 aan het af-
nemen en voor vernielingen is dat het geval sinds 1986. Bij de meisjes valt
vooral de toename van het geweld tegen personen en van vernielingen op te
merken, allemaal traditionele `jongensdelicten'. In 1988 is echter ook bij deze
delicten een afname te constateren. Bij de meisjes gaat het weer om zeer
geringe aantallen, waarbij aanzienlijke schommelingen kunnen optreden.
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Tabel 9: Bekend geworden minderjarige verdachten naar misdrijf en geslacht per 100.000 inwo-
ners van 12-17 jaar (geindexeerd 1980=100)

jongens
openbare orde en gezag
seksuele misdrijven
geweld tegen personen
vermogensmisdrijven
vernielingen
overig

totaal jongens WvSr.

meisjes
openbare orde en gezag
seksuele misdrijven
geweld tegen personen
vermogensmisdrijven
vernielingen
overig

totaal meisjes WvSr.

totaal
openbare orde en gezag
seksuele misdrijven
geweld tegen personen
vermogensmisdrijven
vernielingen
overig

totaal WvSr.

Bron: CBS

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

100 102 115 93 111 109 117 125 113
100 98 97 94 95 101 106 74 89
100 106 108 98 110 115 123 122 118
100 108 119 116 116 114 112 104 98
100 101 108 90 102 106 121 113 110
100 146 121 104 113 113 162 193 202

100 106 116 109 113 112 115 108 103

100 146 146 96 184 179 152 159 153
100 300 67 67 340 345 35 553 701
100 104 134 150 117 167 163 191 177
100 111 119 117 136 152 139 138 122
100 100 124 109 122 139 115 143 134
100 123 137 165 134 169 145 282 251

100 111 120 117 137 153 139 142 126

100 104 116 93 112 108 111 114 103
100 99 97 93 95 99 99 69 83
100 106 109 101 108 114 118 114 110
100 108 119 115 116 115 108 98 92
100 101 109 90 101 104 113 103 100
100 144 122 108 112 113 151 180 186

100 107 117 109 113 112 110 101 95

Ook dit maal hebben we weer een uitsplitsing gemaakt van de vermogensde-
licten en de geweldsdelicten. Met betrekking tot de geweldsdelicten is dit ge-
daan, omdat het van belang is de ontwikkeling van dit type delicten op de
voet te volgen. Er doen op dit terrein nogal eens afschrikwekkende verhalen
de ronde, als zou de jeugdcriminaliteit steeds gewelddadiger worden. Een
empirisch overzicht van de aard van dit type delicten lijkt dan ook onontbeer-
lijk.

Geweldsmisdrijven
De percentuele verdeling over de verschillende geweldsmisdrijven is in tabel
10 opgenomen. Een eerste constatering is dat de geweldscriminaliteit voor
het grootste deel bestaat uit mishandeling, zowel bij meisjes als bij jongens
(zie ook bijlage 2, tabel 3a t/m 4b). Het aandeel van deze delicten is 81,4%
bij de eerste en 76,6% bij de laatste. Het enige delict dat bij de jongens dui-
delijk is toegenomen, is bedreiging, een toename van bijna 100% tussen 1980
en 1988. Het opvallendste resultaat is echter dat het aandeel van de misdrij-
ven tegen het leven vrijwel stabiel blijft: het niveau in 1988 ligt op dat van
1980, terwijl `dood door schuld' sinds 1980 met meer dan de helft is afgeno-
men. Bij de meisjes zien we een relatief sterke toename van eenvoudige
mishandeling, waarbij men zich wel dient te realiseren dat het om zeer lage
absolute aantallen gaat.
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Tabel 10: Bekend geworden minderjarige verdachten naar soort geweldsmisdrijf en geslacht;
in %

jongens
belediging
bedreiging
misdr. tegen het leven
eenvoudige mishandeling
dood door schuld

totaal jongens

meisjes
belediging
bedreiging
misdr. tegen het leven
eenvoudige mishandeling
dood door schuld

3,1 4,2 3,9 3,2 4,6 3,5 2,6 2,1 2,4
9,4 10,6 11,0 12,5 12,5 11,9 14,6 16,4 17,3
5,1 4,6 5,2 4,1 4,5 4,7 5,9 4,2 4,8

80,6 79,1 79,0 79,3 77,2 78,8 75,6 76,6 75,2
1,7 1,6 1,0 0,9 1,3 1,0 1,3 0,7 0,3

100 100 100 100 100 100 100 100 100

10,2 1,6 7,0 10,9 10,4 4,2 5,5 5,4 3,7
7,6 1,6 10,1 2,3 3,7 9,5 8,3 4,9 12,2
4,2 3,3 1,9 6,3 7,4 4,2 5,0 5,4 3,2

74,6 92,7 77,2 76,6 77,0 80,0 75,1 81,4 78,8
3,4 0,8 3,8 4,0 1,5 2,1 6,1 2,9 2,1

totaal meisjes 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Bron: CBS

Er zijn in de politiestatistiek dus nauwelijks aanwijzingen te vinden voor de
stelling dat de jeugdcriminaliteit steeds gewelddadiger wordt. Interessant zijn
de volgende figuren, die de ontwikkeling weergeven van het delict eenvoudige
mishandeling. Figuur 4 geeft die ontwikkeling weer, gebaseerd op de absolute
cijfers, terwijl figuur 5 een beeld geeft van het aantal minderjarigen dat dit
delict pleegt per 100.000 van de jeugdbevolking.

Figuur 4: Ontwikkeling van het aantal bij de politie bekend geworden minderjarige verdachten
voor mishandeling, 1980-1988
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Figuur .4 toont voornamelijk een daling van eenvoudige mishandeling bij de
jongens en een relatief sterke stijging bij de meisjes tot 1987. Gegeven de
lage absolute aantallen bij de meisjes, is het netto resultaat toch een vermin-
derde omvang van dit delict.

Figuur 5: Ontwikkeling van het aantal bij de politie bekend geworden minderjarige verdachten
voor mishandeling, 1980-1988
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Bezien we nu echter figuur 5, die de relatieve ontwikkeling weergeeft, dan
valt bij de jongens tussen 1983 en 1986 een stijging van het aantal gevallen
waar te nemen, gevolgd door een stabilisatie en daling, terwijl bij de meisjes
het aantal eenvoudige mishandelingen aanzienlijk sterker stijgt. In 1987 treedt
hier echter ook een daling op. Dit alles vertaalt zich in een lichte netto stij-
ging van het aantal eenvoudige mishandelingen per 100.000 van de 12- tot 17-
jarigen tot 1987 (zie voor de percentuele ontwikkeling bijlage 2, figuur 1),
waarna een daling inzet.

Een vergelijkbare analyse is uitgevoerd voor het delict vernieling, een
typisch jeugddelict. Figuur 6 toont de ontwikkeling van dit delict, uitgesplitst
naar geslacht en geïndexeerd. Figuur 7 laat de ontwikkeling per 100.000 min-
derjarigen zien.

Uit figuur 6 blijkt duidelijk dat met uitzondering van de plotselinge daling
in 1983, die zoals gezegd wellicht een registratie-artefact is, het aantal vernie-
lingen licht blijft toenemen tot 1986 en vervolgens weer afneemt. Men ziet
dat de vernielingen bij de jongens en het totaal aantal vernielingen praktisch
samenvallen. Dit laat zien dat vernieling nog steeds een overwegend jongens-
delict is, waar meisjes nog weinig aan te pas komen. Het percentage meisjes
dat als verdachte van vernieling werd gehoord, was slechts 4% van alle min-
derjarigen die van vernieling verdacht zijn.
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Figuur 6: Ontwikkeling van het aantal bij de politie bekend geworden minderjarige verdachten
voor vernieling, 1980-1988
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Figuur 7: Ontwikkeling van het aantal bij de politie bekend geworden minderjarige verdachten
voor vernieling, 1980-1988
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Hoewel dit ook uit figuur 7 naar voren komt, blijkt toch de stijging van het
aantal vernielingen per 100.000 jongens sinds 1982 veel sterker te zijn dan uit
figuur 6 naar voren komt. Sinds 1986 treedt er echter een duidelijke daling
op. Bij de meisjes zien we ondanks een zeker zigzaggen een voortdurende
stijging optreden. Vergeleken met de jongens plegen meisjes echter nog heel
weinig vernielingen. Het percentage jongens op de totale jongenspopulatie
van 12-17 jaar dat voor vernieling ter kennis van de politie komt, is ongeveer
1% (zie bijlage 2, figuur 2). Overigens moet men wel in het oog houden dat
zowel agressie tegen personen als vernielingen een hoog `dark number' ken-
nen, zodat de cijfers met voorzichtigheid geinterpreteerd dienen te worden.

Vermogensdelicten
De volgende tabel geeft een uitsplitsing van de verschillende vermogensmis-
drijven, voor zowel jongens als meisjes, geïndexeerd op 1980 (zie voor de
absolute aantallen bijlage 2, tabel 5). Doel hiervan is enig inzicht te krijgen in
de ernst van dit soort feiten en mogelijke veranderingen in het delictpatroon.

Tabel 11: Bekend geworden minderjarige verdachten naar aard vermogensmisdrijf en geslacht
(index 1980=100)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

jongens
eenvoudige diefstal 100 107 116 115 119 117 107 94 95
diefstal d.m.v. braak 100 109 122 119 112 104 101 90 80
overig gekwal. diefstal 100 107 121 111 103 103 107 103 93
verduistering/bedrog/

afpersing 100 88 111 88 114 125 128 131 136
heling 100 110 115 110 119 110 113 91 80

totaal jongens 100 108 119 115 114 110 105 94 89

meisjes
eenvoudige diefstal 100 110 118 121 141 158 132 127 113
diefstal d.m.v. braak 100 118 137 113 142 137 145 134 110
overig gekwal. diefstal 100 114 104 92 97 111 117 113 92
verduistering/bedrog/

afpersing 100 87 109 79 102 94 123 128 126
heling 100 114 143 127 120 92 114 80 127

totaal meisjes 100 111 119 115 134 147 131 125 110

Bron: CBS

De verschuivingen in de verschillende soorten vermogensdelicten zijn bij de
jongens zeker het vermelden waard. Voor alle soorten geldt sinds 1982 een
sterke vermindering, met uitzondering van verduistering en bedrog, maar dit
betreft een relatief klein aantal delicten. Voor eenvoudige diefstal, diefstal
met braak, gekwalificeerde diefstal en heling geldt bovendien dat het niveau
in 1988 onder dat van 1980 ligt. Het patroon bij de meisjes verschilt hiervan
sterk. Weliswaar is er sinds 1986 sprake van een daling, maar het niveau van
de meeste delicten blijft ver boven dat van 1980, met uitzondering van overi-
ge gekwalificeerde diefstal. Nu gaat het hier weer om het absolute niveau van
de vermogenscriminaliteit en de daling van dit niveau kan natuurlijk een uit-
vloeisel zijn van het verminderde aandeel van de jeugd in de bevolking. Daar-
om zetten we opnieuw twee figuren naast elkaar. Figuur 8 is de grafische ver-
taling van tabel 11 en geeft dus het absolute niveau van de bekend geworden
verdachten voor een vermogensmisdrijf weer; figuur 9 is een weergave van
diezelfde minderjarigen, maar nu per 100.000 jongeren van 12-17 jaar (zie
voor de bijbehorende cijfers bijlage 2, tabel 6a en 6b).
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Figuur 8: Ontwikkeling van het aantal bij de politie bekend geworden minderjarige verdachten
van een vermogensmisdrijf, 1980-1988
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Figuur 9: Ontwikkeling van het aantal bij de politie bekend geworden minderjarige verdachten
van een vermogensmisdrijf, 1980-1988
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Zoals opgemerkt, ziet men in figuur 8 een sterke daling van de verdachten
voor vermogensfeiten: bij de jongens vanaf 1982, bij de meisjes vanaf 1985.
Totaal resulteert dit in een daling tot onder het niveau van 1980. Nog interes-
santer is echter dat de cijfers per 100.000 van de jeugdbevolking eveneens een
daling te zien geven. Bij de jongens zet de daling van de vermogenscriminali-
teit zich al in 1982 in en is vanaf 1985 onmiskenbaar. Concreet betekent dit
dat het aantal jongens per 100.000 dat voor een vermogensfeit met de politie
in contact komt, sinds 1982 met een kwart is verminderd. Bij de meisjes is er
sprake van een sterke stijging tot 1985, waarna ook hier een daling optreedt.
Beschouwt men de percentages minderjarigen die in verband met een vermo-
gensfeit ter kennis van de politie komen, op het totaal van de jeugdbevolking,
dan is dit bij de jongens gedaald van 4% tot minder dan 3,5%, terwijl het bij
de meisjes van een half tot ongeveer een kwart procent is afgenomen (zie
bijlage 2, figuur 3). Deze resultaten kunnen niet worden toegeschreven aan
demografische effecten: zij lijken te wijzen op een reële daling van de vermo-
genscriminaliteit in termen van het relatieve aantal daders. Of deze trend
zich gaat voortzetten, moet natuurlijk worden afgewacht, maar we zouden
voorzichtig willen stellen dat, naast een teruglopen van de jeugdbevolking,
waarschijnlijk ook andere factoren een rol spelen die de jeugdcriminaliteit
aan banden leggen.

2.4 Enkele slotopmerkingen

Indien men de gegevens uit dit hoofdstuk kort samenvat, kan het volgende
gesteld worden. Waar de voorzichtige conclusie in het vorige rapport (Jun-
ger-Tas en Kruissink, 1987) was dat de jeugdcriminaliteit zich leek te stabili-
seren, kan nu ronduit gesproken worden van een daling. Die daling komt niet
alleen tot uiting in de absolute aantallen minderjarigen die ter kennis van de
politie komen, maar ook in het aantal jongeren per 100.000 dat in aanraking
met de politie komt. De sterkste daling treedt op bij de vermogensdelicten en
dat geldt voor alle typen vermogensdelicten. Opvallend is echter dat ook de
geweldsmisdrijven een daling te zien geven, zowel in absolute als in relatieve
aantallen. Dit is met name gedocumenteerd aan het meest frequente ge-
weldsdelict, mishandeling en aan vernieling. Een opmerkelijk feit blijft dat de
meisjesdelinquentie, hoewel nog zeer gering, vergeleken met de jongensdelin-
quentie vanaf 1980 een veel sterkere stijging heeft gekend. Sinds 1987 lijkt
ook daar een daling ingezet.

Maar niet alleen de omvang van de jeugdcriminaliteit is afgenomen, ook
de aard van die criminaliteit lijkt zich langzaam te wijzigen. De cijfers geven
aan dat er landelijk gezien enige teruggang is van de geweldsdelicten, met na-
me van delicten tegen het leven en eenvoudige mishandeling. Overigens zijn
er in dit opzicht natuurlijk regionale verschillen. Enig additioneel licht op de
ontwikkeling van de ernst van de jeugddelinquentie bieden de gegevens van
het Jongeren Informatie Systeem, een geautomatiseerd informatiesysteem dat
sinds 1986 op de parketten Amsterdam en Haarlem operationeel is. Hierbij
wordt wekelijks informatie verzameld over minderjarigen tegen wie de politie
een proces-verbaal heeft opgemaakt. Vastgelegd worden persoonlijke gege-
vens, delictgegevens en gegevens inzake de justitiële afhandeling. De onder-
zoekers hebben, ten behoeve van een optimaal gebruik van de gegevens door
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de justitiële autoriteiten, delict- en ernstscores3 berekend (Essers en Van der
Laan, in voorbereiding). Deze zijn gebaseerd op een zestal factoren: het type
delict, het aantal gepleegde delicten volgens het proces-verbaal, de schade,
eventueel letsel, de recidive en de zwaarste afdoening van die delicten in het
verleden. De ernstscores zijn berekend over de jaren 1986-1987 en 1987-1988.
Hoewel het hier slechts om twee parketten gaat, zijn de gegevens toch inte-
ressant als illustratie van de ontwikkeling van de ernst van de delinquentie.
Er zijn vier soorten ernstscores berekend. Ten eerste zijn de ernstscores be-
rekend per ingeschreven zaak op het parket. Ten tweede zijn scores berekend
waarbij uitsluitend de merites van de zaak zelf in de beschouwing werden be-
trokken en waarbij recidive en zwaarste afdoening in het verleden niet wer-
den opgenomen. De derde is de gemiddelde ernstscore per delict, exclusief
voegingen. De vierde geeft die ernst weer van het uitgangsdelict, inclusief de
gevoegde zaken. Met name deze laatste ernstscore wordt in dit rapport opge-
nomen, omdat het waarschijnlijk de beste basis vormt voor de beslissingen
die de rechterlijke macht neemt.

Tabel 12: Ernstscores ingeschreven zaken' op de parketten Haarlem en Amsterdam

Amsterdam Haarlem

1986-1987 1987-1988 1986-1987 1987-1988
(N=2112) (N=1585) (N=1421) (N=1291)

gemiddelde ernstscore (incl. voegingen) 12,31 11,61 11,24 10,96
standaarddeviaties 4,40 4,31 4,26 4,09

Het gaat om ingeschreven zaken exclusief de technische sepots en onbesliste zaken

Twee zaken zijn voor ons betoog van belang. In de eerste plaats blijkt de
gemiddelde ernstscore in Amsterdam weliswaar hoger dan die in Haarlem,
maar de verschillen zijn toch niet geweldig groot. Met andere woorden, de
jeugdcriminaliteit in Amsterdam is inderdaad wat ernstiger dan in Haarlem,
maar niet in extreme mate. In de tweede plaats blijkt in beide arrondisse-
menten de gemiddelde ernstscore, hoe deze ook gemeten wordt, te dalen,
waarbij de scores in Amsterdam sterker dalen dan in Haarlem. Hoewel deze
gegevens slechts op één jaar betrekking hebben en bovendien maar twee ar-
rondissementen betreffen, geven ze geen steun aan de veronderstelling dat de
jeugdcriminaliteit ernstiger van aard is geworden.

Nederland staat in deze ontwikkeling niet alleen. Ook in andere Europese
landen (en in de Verenigde Staten) kan men dezelfde verschijnselen waarne-
men. In Groot-Brittannië is de daling nog veel substantiëler dan in ons land.
Gedurende de laatste tien jaar is het aantal minderjarigen dat ter kennis van
de politie komt, met 22,4% afgenomen en het aantal jongeren dat ten parket-
te werd ingeschreven, daalde met 53%. In concreto betekent dit een terug-
loop van het aantal minderjarigen dat het jeugdstrafrecht binnentreedt van
90.000 tot 42.000 jongeren. Maar ook daar zijn de cijfers per 100.000 het
meest interessant. In de jongere leeftijdsgroepen (10-13 jaar) is het aantal
met de politie in aanraking gekomen kinderen, tussen 1978 en 1987, vermin-
derd met 21% bij de jongens en 29,5% bij de meisjes, terwijl onder de oude-
re leeftijdsgroepen (14-17 jaar) de jongensdelinquentie nog toenam met
slechts 1,5% en de meisjesdelinquentie met 5,5%. Dit zijn duidelijk demogra-

3 De ernstscores kunnen variëren van 2 tot 30; de hier opgenomen vierde ernstscore heeft
een bereik van 3 tot 24.
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fische effecten die zeer sterk overeenstemmen met de Nederlandse cijfers
(Richardson, 1989).

De Duitse Bondsrepubliek onderscheidt drie categorieën minderjarigen:
kinderen (onder 14 jaar), jongeren (14-17 jaar) en adolescenten (18-21 jaar).
Het aantal kinderen dat in contact komt met de politie, is van 1978 tot 1982
gedaald met 16,5% en van 1984 tot 1986 met nog eens 16,5%. Bij de jonge-
ren zette de daling in 1984 in en bereikte 13% in 1986. De adolescentenpo-
pulatie toont in dezelfde periode, net als in Engeland en Nederland, nog een
lichte stijging van 2,5%. Vergelijkbare veranderingen zijn opgetreden in Beie-
ren, Nordrhein-Westfalen, Neder-Saksen en andere L^nder van de Bonds-
republiek (Traulsen, 1988). Belangwekkend is tenslotte nog het feit dat de
veranderingen in de aard van de jeugdcriminaliteit in West-Duitsland even-
eens sterk overeenkomen met die in ons land (Traulsen, 1988).

Tabel 13: Verandering in aantal jongeren (14-18 jaar) dat ter kennis van de politie komt voor
enkele geselecteerde delicten (West-Duitsland)

1984 1986 verandering in %

winkeldiefstal 52.811 46.882 - 11,2
vernieling 19.320 16.488 - 14,7
gekwalificeerde diefstal 35.643 27.780 - 22,1
beroving 3.474 2.996 - 13,8
ernstige mishandeling 8.236 7520 - 8,7

De sterkste daling betreft gekwalificeerde diefstal en vernieling, de kleinste
heeft betrekking op ernstig geweld, een bevinding die in de Nederlandse ge-
gevens eveneens te constateren valt.

Welke verklaringen kan men aanvoeren voor deze zeer brede ontwikke-
ling? Een belangrijke factor - en daar is al eerder op gewezen - is natuurlijk
het feit dat er minder jongeren zijn in de crimineel meest actieve leeftijds-
groepen (12-21 jaar). Deze demografische factor verklaart zonder enige twij-
fel het grootste deel van de geconstateerde verschuivingen. Toch lijkt er iets
meer aan de hand. Met name de dalende cijfers per 100.000 minderjarigen
tonen aan dat er ook sprake is van een reële vermindering van de jeugdcrimi-
naliteit.

In dit opzicht zouden we de volgende - enigszins speculatieve - opmerkin-
gen willen toevoegen. In de eerste plaats mag men veronderstellen dat min-
der jongeren in de totale bevolking betekent dat er meer controle op hen kan
worden uitgeoefend. Een samenleving met minder jeugd zal bovendien ge-
neigd zijn minder verdraagzaamheid te tonen tegenover allerlei `afwijkend' en
storend gedrag van jongeren. Enige aanwijzing daarvoor kan worden gehaald
uit een Canadees onderzoek, waarbij twee groepen adolescenten met een tus-
senperiode van tien jaar werden onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat het
gedrag van jongeren in 1985 veel sterker werd gecontroleerd dan in 1974, zo-
wel in het gezin als op school. Hun leven werd meer gestructureerd en de au-
teur tekent aan: `socialiserende pressies zijn nu uitgesprokener en zeker veel
dwingender' (Tremblay et al., 1986). Overigens zijn het niet alleen het gezin
en de school die meer controle uitoefenen, maar is het een kwestie van de
samenleving als geheel. Behalve in ons eigen land zijn ook in veel andere
Europese landen (o.m. Frankrijk, Engeland en Zweden) grootscheepse crimi-
naliteitspreventie programma's opgezet, voornamelijk gebaseerd op het redu-
ceren van de gelegenheid tot het plegen van delicten door middel van sterke-
re formele en informele sociale controle. Experimenten met striktere toezicht
en controle in scholen, winkelcentra en flatgebouwen, geven aan dat dit soort
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maatregelen een duidelijk effect heeft op de geneigdheid van jongeren delic-
ten te plegen. Het lijkt waarschijnlijk dat deze algemene veranderingen in so-
ciaal klimaat, attitude en concreet handelen, ook een zekere invloed uitoefent
op de omvang en aard van de jeugdcriminaliteit.

27



3 Gegevens uit de justitiële statistiek

3.1 Voorlopige hechtenis

In het eerste overzicht van de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit (Junger-
Tas en Kruissink, 1987) constateerden we een toename van het aantal jonge-
ren dat in voorlopige hechtenis wordt genomen. Vanaf 1982 ligt dit aantal op
een duidelijk hoger niveau dan in 1981. Deze trend heeft zich in 1987 voort-
gezet: het aantal voorlopig gehechten is in 1987, vergeleken met 1985, relatief
sterk toegenomen.

Tabel 14: In voorlopige hechtenis genomen strafrechtelijk minderjarigen

abs. index

1981 1573 100
1982 1784 113
1983 1828 116
1984 1716 109
1985 1795 114
1986 1880 120
1987 1911 121

Bron: CBS

De toename van de voorlopige hechtenis kan niet in verband gebracht wor-
den met een grotere omvang of een verandering in de aard van de jeugdcri-
minaliteit. Deze is immers juist gedaald en er zijn evenmin aanwijzingen dat
ze een ernstiger karakter krijgt. De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd
dat de toename van de voorlopige hechtenis gezien zou moeten worden als
een verharding van het strafrechtelijk klimaat ten aanzien van minderjarigen.

3.2 Afdoeningen door het openbaar ministerie

In het vorige verslag over de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit werd aan-
gegeven dat het aantal jongeren, dat jaarlijks door de politie wordt geregis-
treerd, sedert 1981 vrijwel onveranderd is gebleven en zich situeert op een ni-
veau van ongeveer 45.000. In verband met de demografische ontwikkelingen,
was hierin echter een verandering te verwachten. Inderdaad is het aantal jon-
geren dat in 1988 met de politie in contact is gekomen, gedaald tot ongeveer
39.500; vergeleken met 1981 betekent dit een daling van 12%. Gezien het feit
dat de daling van het aantal jongeren nog slechts gedeeltelijk op de wat ou-
dere leeftijdsklassen betrekking heeft, lijkt deze daling een vrij getrouwe

Bron: CBS, Criminaliteit en strafrechtspleging, 1986.
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weergave van de veranderende leeftijdsstructuur te zijn. Het aantal jongeren
dat ten parkette werd ingeschreven, is eveneens gedaald, van zo'n 36.000 tot
ongeveer 30.000, een daling van 17%. Dit totaal omvat een groot aantal tech-
nische sepots, voegingen ter informatie en ter berechting en overdrachten, en
is daardoor hoger dan het totaal aantal jongeren dat voor vervolging in aan-
merking komt. Het aantal niet-vervolgden en schuldigverklaarden, is weerge-
geven in tabel 15.

Tabel 15: Wegens misdrijven schuldig verklaarde en niet-vervolgde minderjarigen

abs. index

1981 24464 100
1982 25055 102
1983 26585 109
1984 24403 100
1985 23510 96
1986 22467 92
1987 21683 89

Bron: CBS

Het maximum met betrekking tot aantallen niet-vervolgden en schuldigver-
klaarden lag in 1983. Zoals uit tabel 15 blijkt, is dit niveau sinds 1981 met
11% gedaald.

Samenvattend blijkt uit de cijfers dat er ten opzichte van 1981 reeds een
daling is opgetreden in het aantal minderjarigen dat het jeugdstrafrechtsys-
teem binnenstroomt. Die daling is 12% op het niveau van bij de politie be-
kend geworden minderjarigen, 17% voor wat de ten parkette ingeschreven
jongeren betreft, 11% met betrekking tot de definitief voor vervolging in
aanmerking komende jongeren en 12% op het niveau van de kinderrechter.

Hiernaast komt de vraag aan de orde of er ook verschuivingen zijn opge-
treden in de verdeling tussen de officier van justitie en de kinderrechter van
het totaal aan afdoeningen.

Tabel 16: Niet-vervolgingen en schuldigverklaringen

niet vervolgd schuldig verklaard

abs. % abs. %

1981 17854 72 6781 28
1982 18242 72 6992 28
1983 19889 75 6767 25
1984 18344 75 6064 25
1985 17596 75 5917 25
1986 16927 75 5542 25
1987 15716 72 5967 28

Bron: CBS

Dit is nauwelijks het geval. Vergeleken met voorgaande jaren is de verhou-
ding tussen de afdoeningen door het openbaar ministerie en die door de kin-
derrechter 72% versus 28%, hetgeen betekent dat de kinderrechter in 1987
relatief iets meer zaken heeft afgedaan dan in 1986, maar evenveel als in
1981 en 1982.

Overigens kan over de doorstroming in het jeugdstrafrechtsysteem gezegd
worden dat, evenals voor 1985 werd geconstateerd, in 1987 ongeveer de helft
(21.000) van de ter kennis van de politie gekomen minderjarigen (42.000),
voor vervolging in aanmerking komt. Vervolgens verschijnt zo'n drie kwart
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van deze jongeren voor de officier van justitie en een kwart voor de kinder-
rechter.

Interessant is dat ondanks de vermindering van het aantal minderjarigen
zowel op het niveau van de politie als op dat van het parket en de kinder-
rechter, de verhouding tussen de verschillende vormen van afdoening hetzelf-
de is gebleven.

Met betrekking tot de afhandelingen door het openbaar ministerie kan het
volgende gesteld. De beleidssepots die reeds tussen 1981 en 1985 met zo'n
2000 gedaald waren, geven een nog steeds voortdurende daling te zien: in
1985 waren er nog 12.807 beleidssepots, in 1987 was dit aantal teruggelopen
tot 9.875, een daling van 23% ten opzichte van 1985 (bron CBS). Men mag
aannemen dat deze daling mede een gevolg is van de uitvoering van het be-
leidsplan Samenleving en Criminaliteit (1985), waarin het terugdringen van
de kale beleidssepots door het openbaar ministerie als uitdrukkelijke doelstel-
ling is opgenomen. Voor het overige is de verhouding tussen de verschillende
beleidssepotgronden nauwelijks gewijzigd. Die zijn hoofdzakelijk `het gepleeg-
de feit' (overwegend `gering feit') - 40% -, de persoon van de verdachte
- 32% - en de verhouding tussen verdachte en benadeelde - 20% -, waar-

bij het vergoeden van schade de belangrijkste rol speelt. Belangwekkend is
dat het aantal transacties, dat van 1981 tot 1985 al was toegenomen tot 2.050,
in 1987 een verdere stijging vertoont tot 3.151, een toename van 53%. Trans-
acties beslaan nu ongeveer een vijfde van alle afhandelingen van het parket.

33 Uitspraken van de kinderrechter

In deze paragraaf gaan we in op de uitspraken van de kinderrechter. De
nauwlettende lezer zal opmerken dat de totalen van tabel 17 iets lager liggen
dan die van tabel 16. Dat komt omdat we ons in dit hoofdstuk, voor de over-
zichtelijkheid, beperken tot de delicten uit het Wetboek van Strafrecht.

Tabel 17a: Schuldig verklaarde minderjarigen naar aard delictgroep (Wetboek van Strafrecht)

tegen openbare orde en gezag
seksuele misdrijven
geweld tegen personen
vermogensmisdrijven
ruwheidsmisdrijven
- vernieling

totaal Wetboek van Strafrecht

Bron: CBS

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

678 677 564 609 688 543 669
125 94 147 137 115 140 132
507 473 459 418 436 416 428

4144 4388 4433 4170 4067 3821 4067
504 511 494 399 348 397 428
393 382 364 308 262 300 304

5958 6143 6097 5734 5654 5317 5724

Tabel 17b: Schuldig verklaarde minderjarigen naar aard delictgroep (Wetboek van Strafrecht)
(index 1981 = 100)

tegen openbare orde en gezag
seksuele misdrijven
geweld tegen personen
vermogensmisdrijven
ruwheidsmisdrijven
- vernieling

totaal Wetboek van Strafrecht

Bron: CBS

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

100 100 83 90 101 80 99
100 75 118 110 92 112 106
100 93 91 82 86 82 84
100 106 107 101 98 92 98
100 101 98 79 69 79 85
100 97 93 78 67 76 77

100 103 102 96 95 89 96
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In de eerste plaats blijkt uit tabel 17 dat het aantal schuldigverklaringen door
de kinderrechter ten aanzien van delicten uit het Wetboek van Strafrecht de
laatste jaren is teruggelopen met zo'n 4 à 5%. Beziet men in figuur 10 het
verloop van de schuldigverklaringen naar aard van delictgroep, dan blijkt dat
dit aantal ten aanzien van delicten tegen openbare orde en gezag en vermó-
gensdelicten vrijwel constant is gebleven; ten aanzien van geweldsdelicten
tegen personen en tegen zaken kan men een daling constateren; enigermate
toegenomen zijn alleen de schuldigverklaringen met betrekking tot seksuele
misdrijven. Gaat men ervan uit dat alleen de werkelijk ernstige delicten bij de
kinderrechter terechtkomen, dan lijkt het een goed teken dat er de laatste ja-
ren minder schuldigverklaringen zijn met betrekking tot geweldsdelicten. Zo-
als eerder opgemerkt, zijn de geweldsdelicten tegen het leven en de eenvou-
dige mishandeling in omvang afgenomen.

3.4 Opgelegde vrijheidsstraffen

De laatste jaren hebben de alternatieve sancties een grote vlucht genomen: in
het volwassenenstrafrecht worden jaarlijks zo'n 5.000 dienstverleningen opge-
legd, in het jeugdstrafrecht is het aantal opgelegde alternatieve sancties onge-
veer 2.000. Wanneer we nu rekening houden met het feit dat er jaarlijks zo'n
6.000 minderjarigen voor de kinderrechter verschijnen, dan gaat het hier om
aanzienlijke aantallen. Nu is het bij dienstverlening heel nadrukkelijk de be-
doeling geweest de korte vrijheidsstraf terug te dringen, maar dit was niet het
geval in het jeugdstrafrecht. Hier was het doel veeleer de kinderrechter een
breder palet van mogelijkheden te bieden voor zinvolle sancties met een
meer educatief karakter. Toch is er - ook internationaal gezien - een steeds
bredere stroming die streeft naar het terugdringen van de vrijheidsstraf en
het vervangen van vrijheidsbeneming door bepaalde alternatieven. Dit komt
onder meer tot uiting in de `Standard minimum rules for the administration
of juvenile justice' (de zg. `Beijing rules'), die in november 1985 door de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn aangenomen, en in een
aanbeveling van de Raad van Europa (R (87)20) uit 1987. In dat verband is
het belangwekkend te bezien op welke wijze de aan minderjarigen opgelegde
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen zich in ons land ontwikkelen.

Uit tabel 18 komt naar voren dat er sinds 1981 een langzame verschuiving
is opgetreden in de omvang en aard van de vrijheidsbenemende sancties. In
de eerste plaats is er een relatieve toename van het aandeel van de onvoor-
waardelijke vrijheidsstraffen op het totaal van opgelegde straffen. In de twee-
de plaats kan men constateren dat de onvoorwaardelijke gevangenisstraf en
arreststraf zijn afgenomen en dat de onvoorwaardelijke tuchtschoolstraffen
zijn toegenomen.

Indexeren we de absolute cijfers, dan blijken de opgelegde gevangenisstraf-
fen tussen 1981 en 1987 met 30% te zijn afgenomen en de arreststraffen met
22%. De tuchtschoolstraffen daarentegen zijn met 27% toegenomen.

Als men de voorwaardelijke en onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen iets
nauwkeuriger beziet, dan blijkt uit tabel 18 dat beide soorten tuchtschool-
straffen zijn toegenomen, maar de onvoorwaardelijke het meest. De toename
daarvan is overigens vooral een kwestie van de laatste jaren. De arreststraf-
fen zijn reeds sinds 1984 aan het teruglopen, na een aanvankelijke stijging.
Meer speciaal de onvoorwaardelijke arreststraffen zijn met bijna 50% afge-
nomen.
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De groei van het relatieve aantal opgelegde voorwaardelijke tuchtschoolstraf-
fen valt zeker gedeeltelijk te verklaren door het succes van de alternatieve
sancties: gezien het feit dat deze nog steeds niet wettelijk geregeld zijn, wor-
den ze overwegend opgelegd door de kinderrechter in het kader van een
voorwaardelijke vrijheidsstraf.

Tabel 18a: Opgelegde vrijheidsstraffen'

soort straf 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

(deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf
tuchtschool
- voorwaardelijk
- (deels) onvoorwaardelijk
arrest
- voorwaardelijk
- (deels) onvoorwaardelijk

320
1778
1137
641

1556
1230
326

279
2067
1290
777

1704
1288
416

308
2195
1438
757

1569
1285
284

297
1965
1211
754

1478
1134

344

232
1864
1144
720

1392
1087

305

180
2020
1181
839

1276
1029
247

223
2255
1400
855

1213
1037

176

Bron: CBS

Tabel 18b: Opgelegde vrijheidsstraffen (index 1981=100)'

soort straf 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

(deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf 100 87 96 93 72,5 56 70
tuchtschool 100 116 123 110 105 113 127
- voorwaardelijk 100 113 126 106 100 104 123
- (deels) onvoorwaardelijk 100 121 118 117 112 130 133
arrest 100 109 101 95 89 82 78
- voorwaardelijk 100 105 104 92 88 84 84
- (deels) onvoorwaardelijk 100 127 87 105 94 76 54

' In deze tabel zijn om twee redenen geen totaalcijfers opgenomen:
-In de eerste plaats omdat de tabel geen cijfers over de voorwaardelijke gevangenisstraffen

bij mindeijarigen bevat. De CBS-statistiek Criminaliteit en strafrechtspleging verschaft
daarover geen informatie. Terzijde zij opgemerkt dat het aantal voorwaardelijke gevange-
nisstraffen ongeveer even groot is als het aantal (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf-
fen, zo blijkt uit analyses die zijn uitgevoerd op door het CBS geleverde databestanden
over de jaren 1985 en 1987 (zie hoofdstuk 4 van dit rapport).

-In de tweede plaats zijn personen die een combinatie van voorwaardelijke tuchtschoolstraf
en onvoorwaardelijke arreststraf opgelegd kregen, door het CBS in beide rubrieken mee-
geteld. De CBS-statistiek biedt geen mogelijkheid om van ieder jaar het precieze aantal
personen na te gaan aan wie die combinatie van straffen opgelegd is. Uit door het CBS
geleverde databestanden valt af te leiden dat die combinatie jaarlijks bij ongeveer 100 per-
sonen voorkomt.

Bron: CBS

Concluderend kan gesteld worden dat de kinderrechter de laatste acht jaar
geleidelijk aan minder vaak een gevangenisstraf of een arreststraf heeft opge-
legd en vaker een tuchtschoolstraf. Het netto resultaat is niettemin een lichte
toename van het aantal opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen.
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Erratum p. 33

Abusievelijk is in het produktieproces van het rapport een
passage aan het eind van p. 33 weggevallen.
De alinea onder tabel 18 dient aldus te worden aangevuld:

`Concluderend kan gesteld worden dat de kinderrechter de
laatste acht jaar geleidelijk aan minder vaak een gevangenis-
straf of een arreststraf heeft opgelegd en vaker een tucht-
schoolstraf. Gezien de verandering in bevolkingssamenstelling
zou men een daling van het aantal onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraffen verwachten in de orde van grootte van zo'n
10%. Daarentegen laten de hierboven vermelde resultaten
eerder een stabilisatie zien. In dit licht bezien zou men kun-
nen spreken van een lichte relatieve toename van het aantal
opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen.'



4 Straftoemeting 1985-1987

Evenals in het vorige verslag worden in dit hoofdstuk de resultaten gepresen-
teerd van analyses die zijn uitgevoerd op een CBS-bestand, dat een aantal
gegevens bevat omtrent de onherroepelijke uitspraken van de kinderrechters
in 1987. Dit keer kunnen de gegevens met die uit 1985 vergeleken worden,
zodat enig zicht ontstaat op bepaalde ontwikkelingen. Het voordeel van deze
cijfers is hun veel grotere gedetailleerdheid ten opzichte van de gewone justi-
tiële statistiek, waarvan in het vorige hoofdstuk gebruik is gemaakt.

4.1 De straftoemeting

In tabel 19 is een vergelijking gemaakt tussen 1985 en 1987 met betrekking
tot de onherroepelijke uitspraken van de kinderrechter. Hoewel een tijdsbe-
stek van twee jaar uiteraard te kort is om belangrijke verschuivingen te kun-
nen meten, is de zeer grote overeenkomst zowel in aantal uitspraken (6174 in
1985 en 6165 in 1987) als in straftoemeting toch opvallend. Er zijn nauwelijks
verschuivingen te constateren, behalve de relatieve afname van uitspraken op
grond van gekwalificeerde diefstal met 4,5% en relatief iets meer uitspraken
op grond van diefstal met geweld en eenvoudige diefstal en vernieling.

Tabel 19: Onherroepelijke uitspraken naar delicttype, in %

delicttype 1985
(N=6174)

1987

(N = 6165)

openlijk geweld
(openbare orde en gezag) 12,0 12,0

seksuele misdrijven 2,0 2,0

geweldsmisdrijven 7,5 7,5
eenvoudige mishandeling 5,0 5,0
tegen leven + persoon 2,5 2,5

vermogensmisdrijven 68,5 67,0
eenvoudige diefstal 9,0 10,5
gekwalificeerde diefstal 51,0 46,5
diefstal + geweld 4,5 6,0
heling 2,5 2,0
overige 1,5 2,0

ruwheidsmisdrijven 6,0 7,5
vernieling 4,5 5,5
overige (brandstichting) 1,5 2,0

overige misdrijven (o.m. verkeer, wapenwet, telegraaf- en telefoonwet) 4,0 4,0

totaal 100 100

Wanneer men nu de opgelegde sancties in meer detail wil bekijken, dan zou
men van de in totaal 6165 uitspraken in 1987 de vrijspraken (4%) en de
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schuldigverklaringen zonder straf (4%) moeten aftrekken. Dit is gedaan in ta-
bel 20, waarbij men dan op lagere totalen komt.

Tabel 20: Verdeling over opgelegde sancties, in %

onvoorwaardelijke gevangenis
onvoorwaardelijke tuchtschool
onvoorwaardelijke arrest
voorwaardelijke gevangenis
voorwaardelijke tuchtschool
voorwaardelijke arrest
onvoorwaardelijke boete
onvoorwaardelijke boete + voorwaardelijke vrijheidsstraf
voorwaardelijke boete
berisping
overige sancties

totaal

1985 1987
abs. % abs. %

229 4,0 214 4,0
685 12,0 810 14,0
294 5,0 168 3,0
235 4,0 218 3,5
715 12,5 985 17,5
524 9,5 666 11,5

1337 24,0 1275 22,5
1075 19,0 785 14,0
307 5,5 349 6,0
157 3,0 135 2,5
96 1,5 84 1,5

5654 100 5689 100

Als men de verdeling over de verschillende sancties van 1987 met die van
1985 vergelijkt, komen enkele belangwekkende veranderingen naar voren. Zo
is het aandeel van de boetes in het totale sanctiepakket tussen 1985 en 1987
verder teruggelopen van 48,5% naar 42,5%. Met name de combinatie van
een onvoorwaardelijke boete en een voorwaardelijke vrijheidsstraf is relatief
gereduceerd. Anderzijds is het aandeel van de voorwaardelijke vrijheidsstraf-
fen in diezelfde tijd toegenomen van 26% tot 32,5%, maar - zoals eerder op-
gemerkt - dit is hoofdzakelijk het gevolg van een stijging van het aantal alter-
natieve straffen, die in verband met het ontbreken van een wettelijke regeling
in het kader van een voorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd worden. Met na-
me in 1987 is er een flinke toename geweest van alternatieve sancties: per ar-
rondissement was er sprake van gemiddeld 100 alternatieve sancties. Hoewel
er ook een lichte toename van leerprojecten vast te stellen valt, wordt het
grootste deel van deze sancties toch gevormd door werkprojecten (Raden
voor de Kinderbescherming, Jaarverslag 1987).

Tenslotte blijkt uit de vergelijking dat het relatieve aantal onvoorwaardelij-
ke arreststraffen verminderd is en het aantal onvoorwaardelijke tuchtschool-
straffen is gestegen, een bevinding die in het vorige hoofdstuk reeds gesigna-
leerd werd.

Naast verschuivingen in het opleggen van bepaalde sancties kan ook veran-
dering opgetreden zijn in de duur van de straf. Dit is met name, van belang
voor wat betreft de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen, omdat niet alleen het
frequenter opleggen van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen een verzwaring
van de straftoemeting zou betekenen, maar ook een verlenging van de straf-
duur daarop zou wijzen. Tabel 21 geeft hier meer duidelijkheid over.

De opvallendste conclusie die uit tabel 21 getrokken kan worden, is dat
voor alle drie de vormen van vrijheidsstraffen geldt dat vooral het aandeel
van de korte vrijheidsstraf is toegenomen. Dit geldt voor de gevangenisstraf
tot twee weken, waarvan het aandeel is gestegen van 7,5% tot 16%. Het geldt
eveneens voor de arreststraf, waar de straffen van minder dan een week van
24% tot 38,5% zijn toegenomen en het aandeel van straffen van één tot en
met twee weken navenant is afgenomen. Nu is eerder reeds gewezen op het
feit dat kinderrechters steeds minder vaak arreststraffen en gevangenisstraf-
fen opleggen en dat betekent dat in dit opzicht vooral de ontwikkeling bij de
tuchtschoolstraffen van belang is.
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Uit tabel 21 blijkt dan dat het aandeel van de tuchtschoolstraffen van twee
weken tot één maand, van 6% tot 16% is toegenomen, terwijl tegelijkertijd
tuchtschoolstraffen van drie tot vijf maanden zijn verminderd. Met andere
woorden de kinderrechters lijken geneigd om inderdaad wat vaker een on-
voorwaardelijke vrijheidsstraf op te leggen, maar het gaat dan vooral om een
kortdurende straf.

Tabel 21: Duur van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf in %

onvoorwaardelijke
gevangenisstraf

onvoorwaardelijke
tuchtschoolstraf

onvoorwaardelijke
arreststraf

1985 1987 1985 1987 1985 1987
(N=229) (N=214) (N=685) (N=809) (N=294) (N=168)

< 1 week 2,5 3,5 - 1,0 24,0 38,5
1-2 weken 5,0 12,5 2,0 3,5 40,0 61,5
2 weken - 1 maand 25,5 17,0 6,0 16,0 36,0* -
1-3 maanden 35,5 39,5 52,0 51,0
3-5 maanden 22,5 15,0 32,5 23,0
S maanden of meer 9,0 12,5 7,5 5,5

100 100 100 100 100 100

* 2 weken

Bezien we nog de gemiddelde strafduur, dan dient rekening gehouden te
worden met extreme gevallen. Zo kregen 16 minderjarigen een gevangenis-
straf opgelegd van een jaar of langer en dit brengt de gemiddelde gevangenis-
straf op 15 weken of zo'n 3,5 maand. Haalt men deze extreme groep uit de
analyse, dan is de gemiddelde duur van de gevangenisstraf 65 dagen, of twee
maanden. De gemiddelde tuchtschoolstraf duurt elf weken of 2,5 maand en
de gemiddelde arreststraf negen dagen.

Wat de boetes betreft, zijn er niet veel verschuivingen te melden: net als in
1985 krijgt ongeveer een derde een boete van minder dan f 100,-, 40% een
boete tussen de f 100,- en f 200,- en een kwart een boete van f 200,- of
meer. De gemiddelde boete bedraagt ongeveer f 180,-; dat is iets minder dan
in 1985 (f 200,-). Maakt men onderscheid naar onvoorwaardelijke boetes en
de combinatie van boete met een voorwaardelijke vrijheidsstraf, dan is het
gemiddelde boetebedrag in het eerste geval f 154,- en in het tweede f 219,-.

Opnieuw is gekeken naar het verband tussen de opgelegde straf en het
hebben van eerdere veroordelingen. Dat verband is heel sterk en uit de cij-
fers blijkt nog eens dat er een soort strafzwaarteschaal bestaat, waarbij de
lichtste straf, zoals een voorwaardelijke boete, voornamelijk wordt opgelegd
aan minderjarigen zonder eerdere veroordelingen en de zwaarste straf, in
casu de vrijheidsstraf, aan minderjarigen van wie ongeveer de helft reeds eer-
dere veroordelingen heeft opgelopen.

Tabel 22: Straf en recidive

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
voorwaardelijke vrijheidsstraf
onvoorwaardelijke boete
voorwaardelijke boete
berisping

1985 1987
abs. % abs. %

1206 45,0 1192 43,5
1474 19,0 1869 .18,0
2412 16,5 2060 16,5

307 11,0 349 11,0
157 4,5 135 5,0
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Vergelijking tussen 1985 en 1987 lijkt erop te wijzen dat er in dit opzicht een
soort consensus onder kinderrechters bestaat: de percentages recidivisten in
iedere categorie straffen zijn nagenoeg onveranderd gebleven en er lijkt der-
halve een globale overeenstemming te bestaan over de zwaarte van de straf-
toemeting in geval van recidive.

Straftoemeting hangt echter niet alleen samen met recidive. Veel belangrij-
ker is natuurlijk de aard van het delict. In tabel 23 wordt de straftoemeting
gedifferentieerd naar de aard van het gepleegde delict, waarbij 1985 en 1987
weer met elkaar vergeleken worden.

Tabel 23a: Enkele gepleegde delicten en opgelegde sancties in 1985; in %

openb. or-
de + gezag

eenv.
mish.

tegen leven eenv.
+ pers. diefstal

gekwalif. diefstal ruwheid
diefstal met gew. (w.o. vern.)

(N=741) (N=313) (N=148) (N=541) (N=1367) (N=264) (N=365)

onvoorw. vrijh.str. 16,5 4,5 28,5 11,0 22,0 54,5 12,0
voorw. vrijh.str. 18,5 13,0 22,5 20,0 28,5 25,5 21,0
onvoorw. boete 47,0 61,5 31,0 51,0 35,0 10,5 30,5
voorw. boete 6,5 0,5 - 7,0 4,0 2,0 12,5
overige 11,5 16,5 18,0 11,0 10,5 7,5 24,0

Tabel 23b: Enkele gepleegde delicten en opgelegde sancties in 1987; in %

openb. or-
de + gezag

eenv.
mish.

tegen leven eenv.
+ pers. diefstal

gekwalif. diefstal ruwheid
diefstal met gew. (w.o. vern.)

(N=643) (N=276) (N=143) (N=610) (N=2690) (N=350) (N=365)

onvoorw. vrijh.str. 13,0 4,5 30,0 16,5 24,0 50,0 7,0
voorw. vrijh.str. 39,0 25,0 40,5 24,0 35,0 37,5 31,5
onvoorw. boete 37,5 57,0 24,5 47,0 33,0 10,5 37,0
voorw. boete 6,5 9,0 1,0 7,5 5,0 0,5 17,0
overige 4,0 4,5 4,0 5,0 3,0 1,5 7,5

Wat de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf betreft, blijkt uit tabel 23 dat deze in
1987, net als in 1985, het meest wordt opgelegd bij diefstal met geweld, en
wel in respectievelijk 50% en 54,5% van de gevallen. Hierna volgen in fre-
quentie de misdrijven tegen leven en persoon en de gekwalificeerde diefstal.
Vergelijkt men nu de beide jaren, dan blijken er in 1987 wat meer vrijheids-
straffen opgelegd te zijn voor eenvoudige diefstal (16,5% tegen 11%) en wat
minder voor ruwheidsdelicten en delicten tegen openbare orde en gezag.
Maar over het geheel bezien lijken er geen belangrijke verschuivingen te zijn
opgetreden in het oordeel van de kinderrechters over de aard en ernst van de
delicten die voor een voorwaardelijke vrijheidsstraf in aanmerking komen.

Ten aanzien van de voorwaardelijke vrijheidsstraf ziet men een geheel
andere ontwikkeling. Over de hele linie blijken deze in 1987 aanzienlijk vaker
te worden opgelegd dan in 1985. Bij sommige delicten is het aandeel van de
voorwaardelijke vrijheidsstraffen verdubbeld, zoals bij misdrijven tegen open-
bare orde en gezag (39% tegen 18,5%), eenvoudige mishandeling (25% tegen
13%) en misdrijven tegen leven en persoon (40,5% tegen 22,5%). Bij andere
is dit aandeel fors toegenomen, zoals bij diefstal met geweld (37,5% tegen
25,5%), ruwheidsdelicten (31,5% tegen 21%) en gekwalificeerde diefstal
(35% tegen 28,5%). Parallel aan deze ontwikkeling is het aantal boetes ver-
der teruggelopen, met uitzondering van de ruwheidsdelicten (waaronder ver-
nieling) en diefstal met geweld. Maar het opleggen van een voorwaardelijke
vrijheidsstraf is vooral ten koste gegaan van de `overige straffen en maatrege-
len', waaronder de berisping, voorwaardelijke hechtenis e.d.
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We kunnen nu het volgende concluderen. In de eerste plaats komt uit verge-
lijking van de gegevens uit 1985 en 1987 naar voren dat de ernst van het de-
lict en het delictverleden van de jongere in sterke mate de strafmaat bepalen
en dat over de zwaarte van die strafmaat, met name waar het de onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf betreft, een grote mate van stabiliteit uit de cijfers blijkt.
In de tweede plaats lijkt de forse toename van de voorwaardelijke vrijheids-
straffen opnieuw de nog steeds groeiende populariteit van de alternatieve
sancties, waarvan er zo'n 2000 per jaar worden opgelegd, te bevestigen. Een
derde conclusie is dat deze sancties zeker niet in de plaats van een onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf zijn gekomen, maar veeleer in de plaats van een
boete of een andere voorwaardelijke straf.

4.2 Straftoemeting en leeftijd

De volgende tabel geeft de leeftijdsverdeling weer van de minderjarigen die
voor de kinderrechter verschijnen.

Tabel 24: Leeftijdsverdeling veroordeelde minderjarigen; in %

1985 1987
(N = 6174) (N=5689)

12 jaar 1,0 1,0
13 jaar 4,0 3,5
14 jaar 9,5 10,0
15 jaar 19,5 21,5
16 jaar 29,5 30,5
17 jaar 36,5 33,5

Net als in 1985 is het ook in 1987 zo dat voornamelijk de leeftijdsgroep van
15 tot en met 17 jaar in contact komt met de kinderrechter komt. Interessan-
ter is dat er in dit opzicht nauwelijks van enige verandering sprake is. In 1987
vormen de 12-, 13- en 14-jarigen 14,5% van de totale populatie die voor de
kinderrechter verschijnt; in 1985 was dit percentage precies hetzelfde. Dit re-
sultaat weerspreekt de nogal eens geuite bewering als zouden de kinderen die
voor strafbare feiten met de kinderrechter in aanraking komen, steeds jonger
worden. Nu is het natuurlijk wel zo dat de kinderrechter bij gebleken straf-
bare feiten altijd de optie heeft het civiele recht toe te passen in de vorm van
een ondertoezichtstelling. De kinderrechter zal hier echter over het algemeen
eerst toe besluiten als hij van mening is dat het strafbare feit uiting is van een
veel dieperliggende problematiek, waarbij een ingrijpender interventie nodig
lijkt dan een simpele straf. Het is dus niet erg waarschijnlijk dat in geval van
jongere kinderen de kinderrechter steeds zijn toevlucht zou nemen tot een
civiele maatregel. In ieder geval geven de cijfers van tabel 24 geen enkele
aanleiding voor de veronderstelling dat de kinderen die met de kinderrechter
in aanraking komen, steeds jonger worden.

Men kan dit vraagstuk nog op een andere manier benaderen, nl. door de
recidive bij de analyse te betrekken. Als de populatie die voor de kinderrech-
ter verschijnt voor een strafbaar feit, steeds jonger wordt, dan neemt de kans
toe dat deze minderjarigen een tweede keer voor de kinderrechter moeten
komen. Dit zou dan tot uiting moeten komen in het aantal jongeren dat al
eens eerder met de kinderrechter in contact is geweest. Met andere woorden
de recidive, ook onder de jongere leeftijdsgroepen, zou dan een stijgende ten-
dens moeten vertonen.
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Tabel 25: Percentage recidivisten naar leeftijd

1985 1987

12 jaar (N= 64) 0,0 (N= 66) 0,0
13 jaar (N= 237) 8,0 (N= 195) 5,0
14 jaar (N = 595) 9,5 (N = 567) 9,5
15 jaar (N=1204) 17,0 (N= 1216) 16,5
16 jaar (N= 1831) 22,5 (N= 1743) 23,0
17 jaar (N= 2216) 30,5 (N= 1902) 31,0

Welnu, tabel 25 ondersteunt deze veronderstelling in het geheel niet. Het
percentage recidivisten onder de 12-, 13- en 14-jarigen is zelfs met 3% ver-
minderd. Globaal bezien zijn er nauwelijks verschuivingen te constateren. In
1987, net als in 1985, stijgt het recidivepercentage met de leeftijd: is het nog
slechts 16,5% onder de 15-jarigen, onder de 16-jarigen is een kwart en onder
de 17-jarigen iets minder dan een derde al eens eerder voor de kinderrechter
verschenen. Deze verhoudingen blijken derhalve vrij constant in de tijd.

Tenslotte wordt leeftijd in verband gebracht met straftoemeting en wordt
wederom een vergelijking gemaakt tussen 1985 en 1987.

Tabel 26: Straftoeneming en leeftijd, in %

onvoorw. vrijb.straf
voores. vrijh.straf
onvoorw. boete
voorw. boete
overige, w.o. berisping

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

1985 1987 1985 1987 1985 1987
(N=258) (N=261) (N=1623) (N=1783) (N=3677) (N=3645)

18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 21,0
34,0 41,5 31,5 37,0 24,0 30,5
28,5 25,5 37,5 29,5 47,0 40,0
10,5 5,0 6,5 7,0 4,5 5,5
8,5 8,5 4,0 5,0 2,0 3,0

totaal 100 100 100 100 100 100

In de eerste plaats dient nogmaals gewezen te worden op het praktisch gelijk
blijven van de verhoudingscijfers met betrekking tot de onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf. De 12- en 13-jarigen vormen slechts 4,5% van de totale popula-
tie die voor de kinderrechter verschijnt. In deze leeftijdsgroep wordt echter
net als in de overige in zo'n vijfde van de gevallen een onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf opgelegd. Deze percentages zijn globaal genomen ongewijzigd ge-
bleven. Niet zo echter voor wat de voorwaardelijke vrijheidsstraf betreft: deze
is bij alle leeftijdsgroepen fors toegenomen. Dit is zelfs het geval voor de 16-
en 17-jarigen, hoewel het aandeel van de voorwaardelijke vrijheidsstraf hier
lager ligt dan bij de andere leeftijdsgroepen. Belangwekkend is evenwel dat
waar in 1985 er praktisch evenveel onvoorwaardelijke als voorwaardelijke vrij-
heidsstraffen aan 16- en 17-jarigen werden opgelegd, in 1987 deze verhouding
zich heeft gewijzigd naar drie voorwaardelijke tegen twee onvoorwaardelijke
vrijheidsstraffen. Bij de boetes zien we een tegengestelde ontwikkeling: het
aandeel van de boetes in het totaal van de straffen neemt af in elke leeftijds-
groep, maar het sterkst bij de 14- tot 17-jarigen. Toch is er nog steeds een
verband tussen het opleggen van een boete en de leeftijd van de minderjari-
ge: bij de 12- en 13-jarigen vormen boetes een kwart van de straffen, bij de
16- en 17-jarigen is dit 40%.

Samenvattend blijkt uit de gegevens een sterk verband tussen leeftijd en
het verschijnen voor de kinderrechter, recidive en straftoemeting. Opvallend
is dat er geen verband is tussen leeftijd en het opleggen van een onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf: in alle leeftijdsgroepen krijgt ongeveer een vijfde zo'n
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straf. Wel wordt aan de oudste leeftijdsgroep vaker een boete en minder vaak
een voorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd. Dit laatste suggereert dat aan 16-
en 17-jarigen ook relatief minder vaak dan aan de andere minderjarigen een
alternatieve sanctie wordt opgelegd.

43 Straftoemeting en geslacht

In 1985 bestond de populatie die voor de kinderrechter verscheen voor 95%
uit jongens en voor 5% uit meisjes; in 1987 gaat het om 94% jongens en 6%
meisjes, een geringe verschuiving. Komen meisjes nu voor dezelfde feiten bij
de kinderrechter terecht of is er in dit opzicht een verschil tussen de seksen?

Tabel 27: Geslacht en gepleegde delicten 1987; in %

jongens meisjes

(N=5129) (N=326)

misdrijven openbare orde en gezag 11,5 13,0
eenvoudige mishandeling 5,0 7,5
tegen leven en persoon 2,5 2,0
seksuele misdrijven 2,5 0,5
eenvoudige diefstal 10,5 19,5
gekwalificeerde diefstal 50,0 44,5
diefstal en geweld 6,5 6,0
heling 4,0 5,0
ruwheidsmisdrijven/vernieling 7,5 2,0

totaal 100 100

Zoals uit tabel 27 blijkt, is dit inderdaad het geval. Naar verhouding meer
meisjes komen met de kinderrechter in contact voor eenvoudige diefstal, mis-
drijven tegen openbare orde en gezag, eenvoudige mishandeling en minder
meisjes voor seksuele delicten, gekwalificeerde diefstal en vernieling. Toch
zijn de verschillen niet opzienbarend. Het enige verschil dat er enigszins
uitspringt, is het - reeds bekende - feit dat meisjes relatief meer eenvoudige
diefstallen plegen en jongens meer gekwalificeerde diefstallen. In dit verband
is het wellicht goed nog eens op te merken dat meisjes later met het plegen
van delicten beginnen, er eerder mee ophouden, minder vaak recidiveren,
minder geweldsdelicten plegen en over het algemeen minder ernstige delicten
plegen dan jongens.

Een en ander zou zijn weerslag moeten vinden in de uitspraken van de
kinderrechter en dat bezien we weer voor 1985 en 1987.

Tabel 28: Verdeling opgelegde sancties naar geslacht; in %

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
voorwaardelijke vrijheidsstraf
onvoorwaardelijke boete
voorwaardelijke boete
berisping
overige straffen

jongens meisjes

1985 1987 1985 1987
(N=5852) (N=5356) (N=322) (N=333)

20,0 21,5 13,5. 8,5
24,0 33,0 22,0 30,5
39,5 36,0 35,5 42,0
4,5 6,0 10,0 10,5
2,5 2,0 4,5 7,5
9,5 1,5 14,5 1,0
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Dit komt het duidelijkst naar voren in het relatieve aantal onvoorwaardelijke
vrijheidsstraffen dat wordt opgelegd. Het verschil in dit opzicht tussen jon-
gens en meisjes was in 1985 al aanzienlijk (6,5%), maar het is tussen 1985 en
1987 twee maal zo groot geworden en bedraagt nu 13%. Het aantal voor-
waardelijke vrijheidsstraffen is voor beide geslachten ongeveer gelijk en
vormt zo'n derde van alle straffen. Meisjes krijgen vaker dan jongens een
boete opgelegd, hetzij onvoorwaardelijk, hetzij voorwaardelijk en ze krijgen
vaker een berisping. Uit alles blijkt dan ook dat de meisjes lichtere straffen
krijgen dan de jongens.

Samenvattend herinneren we eraan dat meisjes in 1987 zo'n 14% vormen
van de minderjarigen die ter kennis van de politie kwamen. Op het niveau
van de kinderrechter is dit nog maar 6%. De meisjesdelinquentie is in het al-
gemeen van een minder ernstig karakter en minder gewelddadig dan de jon-
gensdelinquentie. Om die reden worden van meisjes - relatief gezien - min-
der zaken vervolgd. Wordt er vervolgd, dan worden vervolgens lichtere straf-
fen opgelegd. Dit was in 1985 zo en dat is in 1987 nog het geval.
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Deel II:

Ontwikkeling op grond van self-report-
gegevens



5 Resultaten landelijk self-report-
onderzoek

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van een landelijk onder-
zoek onder een aselecte steekproef van bijna 1000 strafrechtelijk minderjari-
gen, jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Deze jongeren hebben
een vragenlijst ingevuld, waarin behalve over een aantal achtergrondvariabe-
len, vragen gesteld zijn over het plegen van delicten `ooit' en `in het afgelo-
pen schooljaar', dat is het cursusjaar 1987/1988 (een overzicht van de items is
in bijlage 1 opgenomen). Deze delicten vallen alle onder de noemer `kleine
criminaliteit', een begrip dat tegenwoordig wordt aangeduid met de term
`veel voorkomende criminaliteit': `massaal voorkomende strafbaar gestelde
gedragingen (........) die vooral door hun massaliteit hinderlijk zijn of de ge-
voelens van onveiligheid bij de burgerij bevorderen' (Commissie Kleine Cri-
minaliteit, 1984). De keuze voor juist deze relatief lichte vergrijpen is ingege-
ven door de sterk verhevigde aandacht die zowel het kabinet als de lokale
overheden sinds enkele jaren besteden aan het terugdringen van deze vormen
van criminaliteit. Bovendien wordt juist van deze vergrijpen, die voor een
aanzienlijk deel voor rekening komen van de jongeren in de samenleving, het
grootste deel nooit opgehelderd. Wil men een beeld krijgen van ontwikkelin-
gen in de omvang en aard van de jeugdcriminaliteit, dan is de noodzaak om
aanvullende gegevens op de politie- en justitiestatistieken te verzamelen, op
dit gebied sterker aanwezig dan bij de ernstiger delicten.

Zoals reeds eerder vermeld is, ligt het in de bedoeling om dit onderzoek
om de twee jaar te herhalen, en zodoende een graadmeter voor de jeugdcri-
minaliteit te creëren. Het onderhavige onderzoek is het tweede in successie.
Ofschoon enigszins onderbouwde conclusies over ontwikkelingen in de crimi-
naliteit onder jeugdigen zich pas op grond van een groter aantal meetmo-
menten laten trekken, zal toch - waar mogelijk - een vergelijking gemaakt
worden met het vorige jeugdonderzoek, dat het schooljaar 1985/1986 beslaat
(zie Junger-Tas en Kruissink, 1987). Het is om twee redenen niet mogelijk
om alle gegevens van dit onderzoek met de gegevens van twee jaar geleden
te vergelijken. In de eerste plaats zijn sommige items te sterk gewijzigd' en in

5 De volgende wijzigingen zijn aangebracht. Het oorspronkelijke item over winkeldiefstal is
gesplitst in twee vragen: winkeldiefstal van artikelen die minder dan f 10,- en artikelen die
f 10,- of meer kosten. De vraag over geweld tegen personen is zodanig gewijzigd dat niet
meer ieder tamelijk onschuldig vecht- of stoeipartijtje hieronder kan vallen. Er is een vraag
toegevoegd over het `lastig vallen of dreigen met in elkaar slaan van mensen op straat, op
school of in de disco of een café'. De vraag over `bedreiging met een mes of ander wapen'
is geschrapt wegens het geringe aantal respondenten dat zich hieraan had schuldig gemaakt.
Aan het item over brandstichting is een toelichtende zin toegevoegd om te voorkomen dat
het verbranden van kerstbomen rond oud en nieuw hier door de respondenten bij geteld
zou worden.
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de tweede plaats is in het onderhavige onderzoek een aantal gegevens verza-
meld die in het vorige onderzoek niet aan de orde geweest zijn.

Nadat de omvang en de aard van de jeugdcriminaliteit zijn besproken,
wordt het verband tussen delinquentie en een aantal sociaal-demografische
kenmerken en het verband tussen delinquentie en `probleemgedrag' belicht.
Tenslotte wordt ingegaan op de relatie tussen sportbeoefening en delinquen-
tie. De aanleiding om daar aandacht aan te besteden vloeit voort uit secun-
daire analyses die destijds op materiaal van het vorige jeugdonderzoek ver-
richt zijn teneinde de relatie tussen vrijetijdsbesteding en delinquentie te on-
derzoeken (zie Kruissink, 1988).

5.2 Delinquentie

Twee derde deel van de jongeren - 64,7%; 643 van de 994 respondenten -
heeft ooit weleens één van de tien delicten waar in de self-reportlijst naar ge-
vraagd is, gepleegd. In tabel 29 is voor de tien delicten afzonderlijk aange-
geven door hoeveel respondenten deze ooit weleens gepleegd zijn.

Tabel 29: Aantal respondenten dat een delict ooit heeft gepleegd (N=994)

delict aantal %

zwart rijden
graffiti
iemand lastig vallen
vernieling'
winkeldiefstal <f 10,-
winkeldiefstal >f 10,-
brandstichting
heling
fietsendiefstal
iemand in elkaar slaan
inbraak/insluiping

273 27,7
214 21,7
170 17,3
247 24,8
225 22,9
45 4,6

146 14,8
77 7,8
41 4,2
42 4,3
33 3,4

Over vernieling is, behalve een algemene vraag, een aantal subvragen gesteld, waarin expli-
ciet naar het vernielen van een aantal afzonderlijke objecten gevraagd is (zie bijlage 1). Ten-
zij anders vermeld wordt, is in dit hoofdstuk gebruik gemaakt van een somscore, die is bere-
kend door de antwoorden op de subvragen over vernieling bij elkaar op te tellen.

Zwart rijden in het openbaar vervoer, het aanrichten van vernielingen, kleine
winkeldiefstallen en het met verf of stiften bekladden van muren, bushokjes
en dergelijke komen het meeste voor. Een vijfde tot een kwart van de jonge-
ren heeft zich ooit weleens aan die delicten schuldig gemaakt. Inbraak/inslui-
ping, geweld tegen personen en fietsendiefstal komen van deze tien delicten
het minste voor; minder dan 5% van de respondenten geeft op deze delicten
te hebben gepleegd.

Ongeveer de helft van de respondenten die ooit weleens een delict ge-
pleegd hebben, heeft dat ook in het cursusjaar 1987/1988 gedaan. Van de
totale groep van 994 respondenten hebben er 311 - dat is 31,6% - ten minste
één delict gepleegd. In het cursusjaar 1985/1986 lag dat percentage hoger:
toen gaven 525 (47,4%) van de 1120 respondenten aan ten minste één delict
te hebben gepleegd.` Alvorens in te gaan op deze tamelijk sterke afname van

6
In feite is het niet helemaal gerechtvaardigd om de totale delictscores van beide cursusjaren
te vergelijken, omdat de formulering van enkele items is gewijzigd, één item is geschrapt
en één item is toegevoegd (zie voetnoot 5).
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de criminaliteit, wordt bekeken in hoeverre de scores op de afzonderlijke de-
licten verschillen met die van twee jaar geleden (zie tabel 30).

Tabel 30: Aantal delictplegers in de cursusjaren 1985/1986 en 1987/1988, per delict

delict 1985/1986 1987/1988

aantal % aantal %
(N=1120) (N=994)

zwart rijden** 223 19,9 134 13,6
graffiti" 157 14,0 97 9,8
iemand lastig vallen - - 94 9,5
vernieling" 134 12,0 80 8,1
winkeldiefstal* •• 124 11,1 49 5,0
brandstichting - - 34 3,5
heling" 78 7,0 31 3,1
fietsendiefstal" 39 3,5 18 1,8
iemand in elkaar slaan - - 18 1,8
inbraak/insluiping'' 22 2,0 15 1,5

' De gegevens over 1987/1988 bevatten twee vragen over winkeldiefstal (diefstal van artikelen
<f 10,- en >f 10,-), terwijl in het cursusjaar 1985/1986 maar één algemene vraag over
winkeldiefstal is. gesteld. Ten behoeve van deze vergelijking zijn voor de gegevens over
1987/1988 de antwoorden op de twee vragen over winkeldiefstal samengevoegd.

'• p<0,01 (one sample Chi2-toets)

De gesignaleerde afname in de criminaliteit valt niet terug te voeren tot één
type delict. De afname manifesteert zich bij alle vormen van kleine criminali-
teit: voor alle feiten geldt dat het aantal delictplegers significant afwijkt van
de cijfers van twee jaar geleden (zie tabel 30). Een dergelijke afname van de-
linquentie laat zich niet gemakkelijk verklaren. Een mogelijke verklaring zou
kunnen zijn dat deze steekproef op een andere wijze is getrokken en daar-
door van een iets andere samenstelling is dan twee jaar geleden. Die moge-
lijkheid is echter vrijwel uitgesloten, aangezien de steekproef op dezelfde wij-
ze is getrokken als twee jaar geleden en er geen aanwijzingen zijn dat de
samenstelling sterk verschilt met de steekproef van twee jaar geleden. Verge-
lijking van de twee steekproeven voor wat betreft geslacht, leeftijd en urba-
nisatiegraad leert dat er geen noemenswaardige verschillen zijn. Evenals twee
jaar geleden kan de steekproef beschouwd worden als representatief voor de
populatie van strafrechtelijk minderjarigen in Nederland.

Zoals reeds eerder vermeld is, wordt er de laatste jaren van alle kanten
aandacht besteed aan de preventie en bestrijding van de kleine criminaliteit.
Veelal met subsidie -van rijksoverheidswege in het kader van het kabinets-
plan `Samenleving en Criminaliteit' - zijn in het hele land tal van preventie-
projecten gestart. Een stabilisering van de self-reportdelinquentie of een lich-
te teruggang zou mede daardoor verklaard kunnen worden, maar deze sterke
afname van kleine criminaliteit volledig aan het huidige preventiebeleid toe-
schrijven, is wellicht een iets te optimistische conclusie.

Waarschijnlijk is het reëler om te veronderstellen dat als gevolg van het
gevoerde preventiebeleid de sociale controle is toegenomen. Wellicht kan de
afname van criminaliteit daar voor een deel aan toegeschreven worden.

Een andere mogelijke verklaring is dat als gevolg van de verhevigde aan-
dacht voor de kleine criminaliteit de sociale wenselijkheid om die delicten te
bekennen is afgenomen. In dat geval komt dus de betrouwbaarheid van de
gebruikte methode, de self-reportmethode, in het geding.

Tenslotte dient erop gewezen te worden dat dit pas het tweede meetmo-
ment in een reeks van metingen is. In hoeverre de huidige ontwikkeling duidt
op een permanente daling, valt op grond van dit beperkte aantal metingen
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niet te voorspellen. Wellicht geven de self-reportdelinquentiecijfers over twee
jaar weer een stijging te zien.

Afgezien van de lagere percentages in het cursusjaar 1987/1988 vergeleken
met 1985/1986, geven de beide jaren wat betreft de pleegfrequentie ongeveer
dezelfde rangordening van delicten te zien. Zwart rijden in het openbaar ver-
voer, graffiti en vernieling worden het meeste gepleegd, terwijl slechts enke-
len zich schuldig maken aan inbraak/insluiping, fietsendiefstal of geweld
tegen personen. Hoeveel delicten gepleegd zijn door de jongeren die in de
cursusjaren 1985/1986 en 1987/1988 ten minste één delict gepleegd hebben,
is in de volgende tabel aangegeven.

Tabel 31: Aantal gepleegde feiten

aantal feiten* 1985/1986 1987/1988
aantal % aantal %

(N=525) (N=311)

1 116 22,1 70 22,5
2 70 13,3 64 20,6
3 64 12,2 27 8,7
4 44 8,4 20 6,4
S 36 6,9 22 7,1
6-10 77 14,7 40 12,9

11-50 94 17,9 56 18,0
>50 24 4,5 12 3,9

525 100 311 100

*Het aantal gepleegde feiten is berekend door de frequenties waarmee de afzonderlijke delic-
ten gepleegd zijn, bij elkaar op te tellen. Dit levert een zeer ruwe maat voor het totaal aantal
gepleegde delicten op. Zie verder voetnoot 6.

In beide groepen delictplegers is de verdeling naar pleegfrequentie vrijwel
gelijk. Ongeveer de helft van de delictopgevers pleegt jaarlijks één tot drie
feiten, terwijl ongeveer 20% van hen jaarlijks meer dan tien delicten blijkt te
plegen. Opmerkelijk is een kleine verschuiving die zich heeft voorgedaan bij
respondenten die twee of drie maal een delict gepleegd hebben. In vergelij-
king met 1985/1986 is het percentage jongeren dat twee delicten gepleegd
heeft, iets gestegen, ten koste van het aantal jongeren dat drie delicten ge-
pleegd heeft. Dit duidt erop dat de frequentie waarmee delicten gepleegd
worden, enigszins is afgenomen. Hoe vaak de afzonderlijke delicten gepleegd
zijn, is aangegeven in tabel 32.

Tabel 32: Pleegfrequentie; in % (gegevens 1987/1988)

delict

zwart rijden (N=126)
graffiti (N= 96)
iemand lastig vallen (N=93)
vernieling (N=80)
winkeldiefstal (N=49)
brandstichting (N=32)
heling (N=31)
fietsendiefstal (N=18)
iemand in elkaar slaan (N= 18)
inbraak/insluiping (N= 15)

lx 2x 3x >4x

27,8 18,3 7,1 46,8
22,9 26,0 14,6 36,5
19,4 29,0 9,7 41,9
36,3 27,5 5,0 31,3
20,4 28,6 22,4 28,6
43,8 12,5 15,6 28,1
38,7 29,0 3,2 29,0
27,8 22,2 27,8 22,2
33,3 27,8 27,8 11,1
46,7 20,0 0,0 33,3

De delicten zwart rijden in het openbaar vervoer, graffiti aanbrengen en het
lastig vallen van mensen blijken door veel respondenten - variërend van
46,8% tot 36,5% - meer keren per jaar te worden gepleegd, vaak meer dan
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vier keer, terwijl andere delicten, zoals fietsendiefstal en winkeldiefstal, een
gelijkmatiger pleegfrequentie vertonen: excessieve plegers. zowel als inciden-
tele plegers - één à twee feiten - komen ongeveer even vaak voor.

Zoals bekend is, worden zeer veel delicten nooit door de politie opgehel-
derd. Aan de respondenten is gevraagd of zij in 1987/1988 weleens met de
politie in aanraking zijn gekomen wegens het plegen van delicten. De percen-
tages bij de politie bekend geworden daders zijn weergegeven in tabel 33.
(N.B. Weergegeven zijn de aantallen respondenten en niet de aantallen za-
ken; de vraag luidde `Is de politie daar weleens achter gekomen?'.)

Tabel 33: Delictpleging en (zelf-gerapporteerde) politiecontacten in 1987/1988

delict delictplegers politiecontact %

zwart rijden 134 6 4,5
graffiti 97 10 10,4
iemand lastig vallen 94 9 9,6
vernieling 80 8 10,0
winkeldiefstal 49 7 14,3
brandstichting 34 8 23,5
heling 31 2 6,5
fietsendiefstal 18 1 5,6
iemand in elkaar slaan 18 3 16,7
inbraak/insluiping 15 1 6,7

Het aantal bij de politie bekend geworden delictplegers is betrekkelijk klein.
Dat geldt voor alle delicten, ofschoon de percentages bij de politie bekend
geworden verdachten wel variëren bij de verschillende delicten. Delicten die
het hoogste scoren, zijn brandstichting (23,5%), geweld tegen personen
(16,7%) en winkeldiefstal (14,3%). Zwartrijders in het openbaar vervoer zijn
het minst met de politie in aanraking gekomen (4,5%).

De gegevens over de omvang en aard van de jeugdcriminaliteit resumerend,
blijkt dat in het cursusjaar 1987/1988 minder jongeren delicten hebben ge-
pleegd dan in 1985/1986. Of hier werkelijk sprake is van een blijvende daling
van criminaliteit onder de Nederlandse jongerenpopulatie, moet worden afge-
wacht. Wat betreft de aard en frequentie van delictpleging - binnen de groe-
pen delictplegers - is er in de afgelopen twee jaar weinig veranderd. De
meest gepleegde delicten zijn zwart rijden in het openbaar vervoer, graffiti,
vernieling en het lastigvallen of bedreigen van mensen. De ernstiger delicten,
zoals geweld tegen personen, inbraak/insluiping en fietsendiefstal, worden
door veel minder jongeren gepleegd.

53 Delinquentie en sociaal-demografische kenmerken

In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre het plegen van kleine crimina-
liteit samenhangt met een aantal sociaal-demografische kenmerken van de
respondenten. Achtereenvolgens komen aan de orde: sekse, leeftijd, sociaal-
economische status, opleidingsniveau en urbanisatiegraad. Voor zover de
relatie tussen die kenmerken en de afzonderlijke delicten aan de orde komt,
dienen de cijfers die betrekking hebben op fietsendiefstal, geweld tegen per-
sonen en inbraak/insluiping, met de nodige reserve bekeken te worden we-
gens de geringe aantallen respondenten die zich in het schooljaar 1987/1988
aan die feiten schuldig gemaakt hebben.
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Sekse
Uit de criminologische literatuur is bekend dat het aandeel van vrouwen in
de criminaliteit gering is. Zowel uit de cijfers over geregistreerde criminaliteit
als uit de resultaten van self-reportstudies (zie o.a. Canter, 1982; Junger-Tas,
1983; Junger-Tas en Kruissink, 1987) blijkt dat vrouwen minder delicten en
minder ernstige delicten plegen dan mannen.

Sinds enkele jaren is in de geregistreerde criminaliteit de tendens waar-
neembaar dat het aandeel van vrouwen enigszins toeneemt. Zo is in hoofd-
stuk 1 van dit rapport vermeld dat de verhouding jongens: meisjes in 1988 op
7,5:1 lag, terwijl in 1980 de verhouding nog 9:1 was, en in de jaren daarvoor
zelfs 10: 1. De vraag is of een dergelijke tendens ook in de self-reportdata
valt te bespeuren.

Ook uit dit onderzoek komt naar voren dat delinquentie onder jongens
meer voorkomt dan onder meisjes. Van de jongens heeft 36,5% tijdens het
afgelopen schooljaar één of meer delicten gepleegd, terwijl dat percentage bij
de meisjes op 27,1% ligt. Twee jaar geleden lagen die percentages voor jon-
gens en meisjes op respectievelijk 56,1% en 38,6%. De verschillen tussen
jongens en meisjes zijn dus inderdaad kleiner geworden, hoewel jongens nog
steeds meer delicten plegen dan meisjes.

Hetzelfde beeld komt naar voren uit de frequentie waarmee delicten ge-
pleegd worden. Uit de self-reportgegevens blijkt dat jongens zich meer fre-
quent aan strafbare feiten schuldig maken dan meisjes. De mannelijke delict-
opgevers hebben zich in het cursusjaar 1987/1988 gemiddeld 12,4 keer aan
een strafbaar feit schuldig gemaakt, terwijl de vrouwelijke delictopgevers in
die periode gemiddeld 7,4 delicten gepleegd hebben (t=2,22, p<0,05). Die
verschillen komen duidelijk tot uiting in tabel 34. Het blijkt dat meisjes meer
vertegenwoordigd zijn bij de lage pleegfrequenties en jongens meer bij de ho-
gere frequenties. Zo blijft bij ongeveer de helft van de vrouwelijke delictop-
gevers het aantal feiten beperkt tot één of twee. Onder de jongens heeft 38%
één of twee delicten gepleegd. Bij de hogere pleegfrequenties scoren de jon-
gens aanmerkelijk hoger dan de meisjes. Ruim 15% van de jongens tegen
een kleine 10% van de meisjes heeft zich zes tot tien keer aan een strafbaar
feit schuldig gemaakt. Van de jongens rapporteert 25% meer dan tien keer
een delict te hebben gepleegd, terwijl die pleegfrequentie bij 18% van de
meisjes voorkomt.

Vergelijking van deze gegevens met de gegevens van twee jaar geleden
wijst uit dat ook wat betreft de frequentie waarmee delicten gepleegd wor-
den, de verschillen tussen mannen en vrouwen enigermate verminderd zijn.
Twee jaar geleden pleegden jongens en meisjes gemiddeld respectievelijk 14,4
en 8,2 delicten (tegen 12,4 en 7,4 in 1987/1988).

Tabel 34: Frequentie opgegeven delicten naar geslacht; in % (gegevens 1987/1988)

delictfrequentie jongens meisjes
(N=172) (N=139)

1 18,0 28,1
2 20,3 20,9
3 7,6 10,1
4 6,4 6,5
5 7,0 7,2
6-10 15,7 9,4

11-50 19,2 16,5
>50 5,8 1,4

100 100
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Dit beeld kan genuanceerd worden door de afzonderlijke delicten te bekij-
ken. In de volgende tabel is van de afzonderlijke delicten aangegeven door
hoeveel jongens en meisjes deze gepleegd zijn. Daarnaast zijn de verhou-
dingscijfers jongens: meisjes afgedrukt.

Tabel 35: Frequentie van delictpleging, naar geslacht, in %, en geslachtsverhouding

delict 1985/1986
jongen meisje j :m

1987/1988
jongen meisje j : m

(N=547) (N=573) (N=476) (N=518)

zwart rijden 20,6 18,9 1,1 : 1 13,6 12,2 1,1 : 1
graffiti 18,2 9,5 1,9 :1 10,6 8,9 1,2 :1
iemand lastig vallen - - - 13,2 6,0 2,2 : 1
vernieling 17,2 5,3 3,2 :1 12,3 4,3 2,9 :1
winkeldiefstal 13,2 8,0 1,7 : 1 5,7 4,3 1,3 : 1
brandstichting - - - 5,1 1,6 3,2 :1
heling 11,3 2,3 4,9 :1 5,3 1,2 4,4 :1
fietsendiefstal 5,2 1,6 3,3 :1 3,0 0,8 3,8 :1
iemand in elkaar slaan - - - 3,0 0,8 3,8 : 1
inbraak/insluiping 3,2 0,7 4,6 :1 2,5 0,6 4,2 :1

Uit de gegevens over het jaar 1987/1988 blijkt dat ongeveer-evenveel jongens
als meisjes zich schuldig maken aan zwart rijden, graffiti en winkeldiefstal.
Grote verschillen doen zich voor bij het aanrichten van vernielingen, iemand
lastig vallen, inbraak/insluiping, geweld tegen personen, fietsendiefstal, heling
en brandstichting. Veel meer jongens dan meisjes hebben die delicten ge-
pleegd. Wat betreft de aard van het delict komt ook uit dit onderzoek weer
naar voren dat meisjes zich vooral met de minder ernstige delicten inlaten:
zwart rijden, graffiti en - in mindere mate - winkeldiefstal.

Worden deze gegevens vergeleken met het cursusjaar 1985/1986, dan zijn
de verschillen tussen jongens en meisjes voor enkele delicten kleiner gewor-
den: graffiti, vernieling, winkeldiefstal, heling en inbraak/insluiping. Dit wordt
met name veroorzaakt doordat in vergelijking met 1985/1986 minder jongens
deze delicten plegen, terwijl die feiten door ongeveer evenveel meisjes ge-
pleegd worden als twee jaar geleden. Dit gaat niet op voor winkeldiefstal. Bij
dit delict geven ook de meisjes een daling te zien, echter minder sterk dan de
jongens, waardoor de verschillen tussen de seksen toch kleiner zijn geworden.
Het stelen van fietsen is bij zowel jongens als meisjes gedaald, maar bij de
meisjes sterker, waardoor het verschil tussen jongens en meisjes juist groter
geworden is. Zwart rijden is zowel onder de jongens als de meisjes minder
geworden, waardoor dit delict evenals in 1985/1986 door beide geslachten
ongeveer even vaak gepleegd wordt.

Resumerend kan gesteld worden dat - hoewel de criminaliteit onder jon-
gens nog steeds meer en meer frequent voorkomt dan onder meisjes - bij
sommige delicten de verschillen tussen jongens en meisjes minder groot zijn
dan twee jaar geleden. Die vermindering van verschillen moet vooral worden
toegeschreven aan een relatief sterke daling van de criminaliteit onder de
jongens; bij meisjes is de criminaliteit slechts in geringe mate gedaald of con-
stant gebleven.

Die zelfde tendens is waarneembaar in de cijfers uit de politiestatistiek,
betreffende de geregistreerde criminaliteit (zie hoofdstuk 2 van dit rapport).
Uit de politiestatistiek blijkt dat het aantal jongens dat de afgelopen jaren
met de politie in aanraking is gekomen, een sterkere daling te zien geeft dan
het aantal meisjes. Volgens die cijfers heeft de jongenscriminaliteit zich sinds
1982 gestabiliseerd en over de afgelopen twee jaar bekeken valt er zelfs een

51



daling te constateren, terwijl de meisjescriminaliteit in de eerste helft van de
jaren tachtig een stijging te zien geeft en er pas de afgelopen twee jaar spra-
ke is van een daling. Zowel de cijfers over geregistreerde als over zelf-gerap-
porteerde criminaliteit wijzen erop dat de verschillen tussen jongens en meis-
jes kleiner worden.

Leeftijd
Criminologen zijn het erover eens dat criminaliteit een leeftijdsgebonden ver-
schijnsel is. Vanaf het 15` jaar stijgt het criminaliteitsniveau, om een piek te
bereiken rondom het 18` jaar. Daarna neemt dit gedrag weer langzaam af.
Ook uit het jeugdonderzoek van twee jaar geleden (Junger-Tas en Kruissink,
1987) bleek dat de criminaliteit toeneemt naarmate de leeftijd stijgt. Werd er
echter gedifferentieerd naar type delict, dan bleken - globaal gesproken - de
jongere respondenten minder ernstige delicten te plegen dan de ouderen.

Ook uit de gegevens over 1987/1988 blijkt dat het criminaliteitsniveau
- wanneer wordt opgeteld over alle delicten waarnaar gevraagd is - stijgt
naarmate de leeftijd toeneemt. Van de 12- tot en met 17-jarigen hebben res-
pectievelijk 23,8%, 24,1%, 30,9%, 33,7%, 35,4% en 39,0% in het afgelopen
schooljaar ten minste één delict gepleegd. Hieruit blijkt dat het plegen van
delicten toeneemt vanaf het 14` jaar. Hoe de leeftijden verdeeld zijn bij de af-
zonderlijke delicten, is aangegeven in tabel 36.

Tabel 36: Delinquentie naar leeftijd; in % (gegevens 1987/1988, N=994)

delict 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar
(N=122) (N=162) (N=177) (N=184) (N=161) (N=177)

zwart rijden 4,9 8,0 11,4 15,7 10,7 23,6
graffiti 5,7 3,7 11,2 14,1 9,9 11,8
iemand lastig vallen 8,2 9,3 11,2 9,2 9,3 9,0
vernieling 4,1 6,2 10,2 9,8 7,5 9,6
winkeldiefstal 3,3 3,1 5,1 6,5 6,9 4,5
brandstichting 4,1 4,3 4,5 4,9 0,6 1,1
heling 0,0 0,0 2,2 4,9 4,3 6,2
fietsendiefstal 0,0 0,6 0,0 1,6 2,5 5,6
iemand in elkaar slaan 1,6 0,0 2,8 3,3 1,9 1,1
inbraak/insluiping 0,8 1,2 1,7 2,7 0,6 1,7

Onder alle leeftijdsgroepen komen zwart rijden, graffiti, vernieling en het las-
tig vallen van mensen het meeste voor. Relatief gezien plegen de 12- en 13-
jarigen weinig delicten. Zo er al delicten gepleegd worden, gaat het vooral
om de zojuist genoemde - minder ernstige - delicten. Het zijn deze zelfde
delicten die ook door de overige leeftijdscategorieën het meest gepleegd wor-
den, echter aanzienlijk vaker dan door de 12- en 13-jarigen. Afgezien van die
vier delicten is in het schooljaar 1987/1988 door de 14-, 15-, en 16-jarigen het
meest winkeldiefstal gepleegd en door de 17-jarigen heling en fietsendiefstal.

Aan de respondenten die rapporteerden een bepaald delict te hebben ge-
pleegd, is gevraagd op welke leeftijd zij dat voor het eerst gedaan hebben. De
antwoorden zijn samengevat in tabel 37 waarbij in de laatste kolom de ge-
middelde leeftijd waarop een delict voor het eerst gepleegd is, vermeld staat.
Het stichten van brandjes blijkt al op zeer jeugdige leeftijd te worden gedaan.
Gemiddeld beginnen jongeren hiermee voor hun 11` jaar. Ook vernieling en
kleine winkeldiefstalletjes blijken reeds op vrij jeugdige leeftijd voor het eerst
gepleegd te worden: op een gemiddelde leeftijd van respectievelijk 11,3 en
11,4 jaar oud. Met het stelen van fietsen, heling en geweld tegen personen
wordt over het algemeen op wat latere leeftijd begonnen.
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1 Tabel 37: Leeftijd waarop delict voor het eerst gepleegd is; in %

delict

zwart rijden (N=265)
graffiti (N=208)
lastig vallen (N=158)
vernieling* (N=217)
winkeldiefstal <f10 (N=209)
winkeldiefstal >ƒ10 (N=43)
brandstichting (N=140)
heling (N=76)
fietsendiefstal (N=40)
iemand in elkaar slaan (N=37)
inbraak/insluiping (N=30)

<10 11 12 13 14 15 16 17 gem.

12,5 4,5 17,7 15,5 18,9 17,0 10,6 3,4 13,2
8,2 6,7 21,6 20,7 19,7 16,3 6,3 0,5 13,1

22,8 7,6 18,4 16,5 13,3 9,5 10,1 1,9 12,3
33,2 9,7 22,6 13,8 11,5 6,0 2,8 0,5 11,4
36,4 8,6 17,7 17,2 12,4 6,2 1,4 0,0 11,3
27,9 9,3 16,3 7,0 23,3 14,0 2,3 0,0 12,1
45,7 15,0 17,1 7,9 9,3 4,3 0,7 0,0 10,8

5,3 3,9 17,1 11,8 22,4 19,7 10,5 9,2 13,8
5,0 0,0 2,5 12,5 30,0 22,5 27,5 0,0 14,3

10,8 10,8 10,8 10,8 27,0 16,2 5,4 8,1 13,4
20,0 0,0 13,3 30,0 16,7 10,0 10,0 0,0 12,5

' In dit geval is de algemene vraag over het aanrichten van vernielingen gebruikt in plaats van
de somscore over de verschillende typen vernielingen.

De gegevens over leeftijd samenvattend, blijkt criminaliteit met de leeftijd toe
te nemen. Alle leeftijdscategorieën maken zich van de verschillende delicten
het meest schuldig aan zwart rijden, graffiti, vernieling en het lastig vallen van
mensen. Onder de 14- tot en met 17-jarigen komen die delicten meer voor
dan onder de 12- en 13-jarigen. Beperkt de laatste groep zich tot die delicten,
de oudere leeftijdscategorieën plegen daarbij ook nog andere feiten, zij het
op bescheiden schaal. De gegevens over de leeftijd waarop de delicten voor
het eerst gepleegd zijn, komen hiermee min of meer overeen.

Sociaal-economische status
Jarenlang is aangenomen dat jeugddelinquentie vaker voorkomt onder de la-
gere sociale klassen. Ruiter en Giller (1983) concluderen echter op grond van
de bestudering van diverse onderzoekingen dat er slechts een zwakke samen-
hang bestaat tussen lage sociale status en delinquentie, en dan nog alleen
voor de ernstiger delicten.

Sociaal-economische status kan op verschillende wijzen geoperationaliseerd
worden. De gegevens van twee jaar geleden leverden uitsluitend informatie
over de opleiding van de hoofdkostwinner (één van de ouders) van het huis-
houden waartoe de respondent behoort en over het al dan niet werkloos zijn
van de hoofdkostwinner. Uit die gegevens bleek dat - enkele uitzonderingen
daargelaten - sociaal-economische status over het algemeen geen verband
houdt met het plegen van kleine criminaliteit.

De gegevens van het onderhavige onderzoek bieden meer informatie over
de sociaal-economische status. In de eerste plaats hebben de enquêteurs de
respondenten in vijf klassen ingedeeld op grond van hun indruk van de buurt
waar de respondent woonachtig is, de aard en grootte van de woning en de
staat van onderhoud van de woning en het interieur. Voorts zijn gegevens
beschikbaar over het soort beroep van de hoofdkostwinner en over de hoogst
genoten opleiding van de hoofdkostwinner. Op basis van deze drie gegevens
(indruk van enquêteur over de woning en de buurt, soort beroep hoofdkost-
winner en opleiding hoofdkostwinner) is een schaal geconstrueerd.7 Op grond
van de scores op die schaal zijn de respondenten in vijf sociale klassen inge-

Hiervoor is een homogeniteitsanalyse met behulp van het programma HOMALS (zie Gift,
1981) uitgevoerd. De analyse is in twee dimensies uitgevoerd en leverde eigenwaarden van
respectievelijk 0,73 en 0,58 op.
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deeld en is nagegaan in hoeverre die klassen verschillen in het plegen van
kleine criminaliteit. Voor geen enkel delict bleken er significante verschillen
tussen de sociale klassen te bestaan. Met andere woorden: onder de verschil-
lende sociale klassen komt het plegen van delicten even vaak voor.

Opleiding
Uit onderzoek is gebleken dat er een verband bestaat tussen delinquentie en
het type opleiding. Volgens onder andere Junger-Tas (1983) en Mutsaers
(1987) komt delinquent gedrag in Nederland met name onder leerlingen van
het Lager Beroepsonderwijs Onderwijs (LBO) en het Middelbaar Algemeen
Vormend Onderwijs (MAVO) voor.

In het onderhavige onderzoek zijn, evenals bij de sociaal-economische sta-
tus, ook over de opleiding van de respondenten deze keer vollediger gegevens
verzameld dan twee jaar geleden. De toen gebruikte CBS-indeling komt in
feite neer op een vrij grove leeftijdsindeling. Uit die gegevens bleek dat zwart
rijden iets vaker voorkomt onder de oudere respondenten en graffiti, brandje
stichten en geweld tegen personen meer onder de jongere respondenten.

Uit de gegevens over 1987/1988 (zie tabel 38) blijken significante verschil-
len voor de delicten zwart rijden, graffiti, vernieling en agressie tegen perso-
nen. Zwart rijden wordt meer gepleegd onder de leerlingen van de wat hoge-
re opleidingen: HAVO, VWO, HBO en universiteit. Graffiti komt het meest
voor onder de jongeren die geen opleiding volgen en verder onder de LTS-,
LEAO-, LHNO-, MBO-, MAVO- en HAVO-leerlingen. Het aanrichten van
vernielingen en agressie tegen personen komt vooral voor onder LTS-,
LEAO- en LHNO-leerlingen en onder de categorie `andere opleiding'. Deze
categorie omvat diverse opleidingen waarin lagere school en verschillende
soorten agrarisch onderwijs het meest vertegenwoordigd zijn. Voor de overi-
ge delicten werden geen verschillen gevonden tussen de diverse opleidingen.

Tabel 38: Delinquentie en opleidingsniveau; in % (gegevens 1987/1988)

univers. LTS,
HBO,
VWO HAVO

MBO,
MAVO

LEAO,
LHNO brugklas

andere
opleid.

geen
opleid.

delict (N=150) (N=170) (N=290) (N=181) (N=68) (N=92) (N=42)

zwart rijden' 18,1 17,2 10,4 13,3 4,4 11,2 9,5
graffiti' 3,4 11,8 11,2 11,7 4,4 6,6 19,0
iemand lastig vallen 6,1 5,9 9,1 15,0 10,3 11,0 9,5
vernieling* 4,8 5,9 7,7 12,2 2,9 12,1 14,6
winkeldiefstal 5,5 6,5 3,2 5,6 4,4 3,3 11,9
brandstichting 2,0 1,8 3,2 4,4 1,5 4,4 9,5
heling 2,0 4,7 1,7 5,0 0,0 4,4 4,8
fietsendiefstal 0,7 1,8 1,1 3,3 1,5 1,1 7,1
iemand in elkaar slaan" 0,0 1,2 0,7 6,1 0,0 2,2 2,4
inbraak/insluiping 0,0 3,0 0,3 2,8 0,0 3,3 2,4

' p<0,05
'• p<0,01

Burgerlijke staat/samenlevingsvorm
Zoals valt te verwachten in de onderhavige leeftijdscategorie, 12- tot en met
17-jarigen, woont het grootste deel van de steekproef nog bij de ouders thuis,
namelijk 98,5%. Van een huwelijk of andere samenwoonrelatie is bij het
merendeel van de respondenten dus nog geen sprake. Een andere indicator
op dit gebied, die meer op deze leeftijdsgroep van toepassing is, is het heb-
ben van relaties met de andere sekse: `verkering'. Wat dit betreft, zijn in dit
onderzoek drie categorieën jongeren onderscheiden: jongeren zonder vaste
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verkering, jongeren mèt vaste verkering en jongeren die af en toe wat 'schar-
relen' met de andere sekse. Meer dan de helft van de steekproef heeft geen
vaste verkering (63,4%), 25,7% zegt af en toe wat met de andere sekse te
`scharrelen' en 11,0% heeft vaste verkering.

Alvorens enkele cijfers te presenteren over het verband tussen delinquentie
en het al dan niet hebben van verkering, moet opgemerkt worden dat twee
variabelen hierin een belangrijke interveniërende rol spelen: sekse en leeftijd.
Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt het aantal vaste verkeringen toe, even-
als het aantal `scharrelaars', terwijl het aantal jongeren zonder vaste verkering
afneemt. Onder de meisjes komt vaste verkering vaker voor dan onder jon-
gens. Een eventueel verband tussen het al dan niet hebben van vaste verke-
ring en delinquentie zou dus voor een groot deel bepaald zijn door leeftijd en
sekse, want zoals ook uit dit onderzoek weer is gebleken, neemt delinquentie
toe met de leeftijd en plegen jongens meer delicten dan meisjes. Daarom is
in de analyses gecontroleerd voor leeftijd en sekse. Allereerst sekse: onder de
jongens worden de meeste delicten gepleegd door de `scharrelaars' - 51,6%
geeft op in 1987/1988 één of meer delicten te hebben gepleegd - gevolgd
door de jongens met een vaste relatie (45,7%), terwijl van de jongens zonder
vaste verkering slechts 29,4% delicten heeft gepleegd (p<0,01).Bij de meisjes
doemt een soortgelijk beeld op. Van de `scharrelaars' heeft 35,9% één of
meer delicten gepleegd, en bij de meisjes met vaste verkering respectievelijk
zonder vaste verkering liggen die percentages op 29,7% en 22,8% (p<0,05).
Hetzelfde verband blijkt ook te bestaan, wanneer gecontroleerd wordt voor
leeftijd. Zowel bij de 12- tot en met 14-jarigen als bij de 15- tot en met 17-
jarigen blijken de `scharrelaars' de meeste delicten te plegen, respectievelijk
37,1% en 48,3%. Onder de 12- tot en met 14-jarige respondenten komt vaste
verkering nauwelijks voor, bij de oudere respondenten vormt deze groep na
de `scharrelaars' de meest delinquente groep. Meer dan een derde van de 15-
tot en met 17-jarigen met vaste verkering - 37,9% - rapporteert één of meer
delicten, tegen 28,8% van die leeftijdscategorie zonder vaste relatie (p<0,01).

Urbanisatie
Werden twee jaar geleden nog tamelijk grote verschillen in delinquentie
gevonden, afhankelijk van urbanisatiegraad, uit de gegevens van 1987/1988
blijken er wat dit betreft alleen voor de delicten zwart rijden en heling signifi-
cante verschillen te bestaan. Deze delicten worden door respondenten die in
de grote steden wonen aanzienlijk meer gepleegd dan door respondenten uit
kleine steden of van het (verstedelijkt) platteland.

Tabel 39: Delinquentie en urbanisatiegraad; in % (gegevens 1987/1988)

platteland
verstelijkt
platteland

kleine
steden

grote
steden

(N=144) (N=398) (N=267) (N=185)

zwart rijden'' 10,5 10,6 11,3 22,0
graffiti 5,6 10,7 10,1 10,6
iemand lastig vallen 9,7 9,6 9,7 8,3
vernieling 10,4 7,4 7,1 9,4
winkeldiefstal 2,1 4,8 4,9 7,9
brandstichting 2,8 3,6 3,0 3,3
heling` 0,7 3,6 1,9 6,1
fietsendiefstal 1,4 1,3 2,2 2,8
iemand in elkaar slaan 3,5 0,8 2,2 2,2
inbraak/insluiping 2,1 1,8 1,1 1,1

* p<0,05
• p<0,01
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Vaak wordt verondersteld dat wanneer bekend is waar delinquenten wonen,
tevens duidelijk is waar de meeste criminaliteit gepleegd wordt. Vooral ten
aanzien van jongeren is dit een veel gehoorde opvatting. Echter, er kan niet
zonder meer aangenomen worden dat de woonbuurt van een dader eveneens
de locatie van delictpleging is, aldus concludeert ó.a. Hesseling (1986) op
grond van een (beknopt) overzicht. De afstand tussen woonbuurt en locatie
van delictpleging blijkt voor verschillende typen delicten te variëren (zie
Gabor en Gottheil, 1984). Op zich zegt de woonplaats van de respondent dus
nog niet alles over de locaties waar delicten gepleegd worden. Daarom is aan
de respondenten die opgaven het afgelopen schooljaar delicten te hebben ge-
pleegd, gevraagd wáár dat meestal gebeurde (zie tabel 40).

Tabel 40: Locaties waar delicten gepleegd worden; in % (gegevens 1987/1988)

delict
eigen
buurt

centrum elders in
woonplaats woonplaats

centrum
andere pl.

zwart rijden n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
graffiti 29,2 15,6 18,8 36,5
iemand lastig vallen 30,9 17,0 17,0 35,1
vernieling' 40,2 16,5 17,5 25,8
winkeldiefstal" 18,8 37,5 4,2 39,6
brandstichting 48,5 9,1 24,2 18,2
heling n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
fietsendiefstal 16,7 22,2 33,3 27,8
iemand in elkaar slaan 27,8 27,8 27,8 16,7
inbraak/insluiping 33,3 6,7 20,0 40,0

In dit geval was het uiteraard niet mogelijk om de somscore over de verschillende typen
vernielingen te gebruiken. In plaats daarvan zijn de gegevens van de algemene vraag over
het aanrichten van vernielingen gebruikt.
De gesommeerde winkeldiefstalscore was in dit geval niet bruikbaar. Uitsluitend de gege-
vens over winkeldiefstal van artikelen van minder dan f 10,- zijn opgenomen. (Slechts zeven
respondenten hebben voor meer dan f 10,- uit winkels gestolen.)

Vernielingen, graffiti, het lastigvallen van mensen en inbraak/insluiping blij-
ken het meest in de eigen buurt of in het centrum van een andere plaats
gepleegd te worden. Winkeldiefstal blijkt vooral in het centrum van de eigen
woonplaats of in het centrum van een andere plaats te worden gepleegd. On-
getwijfeld draagt de aanwezigheid van veel winkelbedrijven op die locaties
hier aan bij. Brandstichting wordt veruit het meest in de eigen buurt ge-
pleegd, fietsendiefstal wordt of elders in de woonplaats of in het centrum van
een andere plaats gepleegd. Geweld tegen personen wordt overwegend in de
eigen woonplaats gepleegd en in mindere mate in een andere plaats.

De belangrijkste conclusie die uit deze resultaten kan worden getrokken, is
dat jeugdige delinquenten tamelijk mobiel zijn. Zij beperken zich niet tot hun
eigen woonomgeving, maar plegen ook elders in hun woonplaats of in andere
plaatsen delicten.

5.4 Delinquentie en probleemgedrag

Uit veel jeugdonderzoek is naar voren gekomen dat `problematische' gedra-
gingen, zoals overmatig alcohol- en druggebruik en spijbelen van school, een
samenhang met delinquentie vertonen. Een extreem voorbeeld van jongeren
bij wie die problematiek zich voordoet, vormen de zogeheten 'randgroepjon-
geren'; zie bijvoorbeeld Van Ewijk (1981) of Franssen (1981). Randgroepjon-
geren verkeren in diverse opzichten in een achterstandssituatie die zich ken-
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merkt door onder andere lage en/of niet-afgemaakte schoolopleidingen,
werkloosheid, een problematische thuissituatie en slechte woonomstandig-
heden. Die jongeren komen in een vicieuze cirkel terecht, waarin overmatig
alcohol- en druggebruik en diverse vormen van kleine criminaliteit de be-
staande achterstandssituatie - aan de rand van de maatschappij - alleen
maar versterken.

In deze paragraaf wordt de relatie tussen schoolverzuim, alcohol- en drug-
gebruik en delinquentie belicht. Evenals voor de voorgaande paragraaf die-
nen de resultaten betreffende fietsendiefstal, geweld tegen personen en in-
braak/insluiping met de nodige voorzichtigheid bekeken te worden in ver-
band met de geringe aantallen jongeren door wie die feiten gepleegd zijn.

Schoolverzuim
De relatie tussen schoolverzuim en delinquentie is al in zeer veel onderzoek
aangetoond, zowel in binnen- als buitenland; zie bijvoorbeeld West en Far-
rington (1973 en 1977), Junger-Tas (1983). Ook uit de gegevens over 1985/
1986 bleek een duidelijk verband tussen spijbelen en het plegen van delicten.
In tabel 41 zijn die gegevens, alsmede de gegevens over 1987/1988 afgedrukt.
Over het algemeen blijkt er wat dit betreft in de afgelopen twee jaar weinig
te zijn veranderd.

Tabel 41: Schoolverzuim en delinquentie; in %

1985/1986 1987/1988

spijbelen niet-spijbelen spijbelen niet-spijbelen
delict (N=114) (N=954) (N=110) (N=838)

zwart rijden 36,5" 18,0 31,8" 10,6
graffiti 18,0 13,0 17,3" 8,3
iemand lastig vallen - - 11,8 9,2
vernieling 20,0" 10,0 16,5•' 6,8
winkeldiefstal 24,0" 9,0 14,7" 3,4
brandstichting - - 1,8 3,0
heling 21,0" 5,0 8,2" 2,4
fietsendiefstal 16,0" 2,0 9,2" 0,6
iemand in elkaar slaan - - 2,7 1,7
inbraak/insluiping 5,5" 1,5 2,7 1,3

•• p<0,01

Ook uit de gegevens over 1987/1988 blijkt weer een duidelijk verband tussen
spijbelen en het plegen van delicten, in die zin dat onder de spijbelaars meer
delictplegers voorkomen dan onder de niet-spijbelaars. Dit verband doet zich
overigens niet bij alle delicten voor. Bij de delicten inbraak/insluiping, geweld
tegen personen, brandstichting en het lastig vallen van personen werd dit ver-
band niet gevonden; bij de overige delicten wel.

In de gegevens is nagegaan of er wellicht verschillen in spijbelgedrag be-
staan tussen jongens en meisjes en tussen de verschillende leeftijden. Onge-
veer evenveel jongens als meisjes spijbelen weleens, en om die reden is in de
analyses niet gecontroleerd voor sekse. Dat was echter wel nodig voor leef-
tijd. Spijbelen blijkt afhankelijk te zijn van de leeftijd. Naarmate de leeftijd
toeneemt, neemt ook het aantal spijbelaars toe. Aangezien : een soortgelijk
verband tussen delinquentie en leeftijd bestaat, is het verband tussen spijbe-
len en delinquentie voor de 12-14-jarigen en 15-17-jarigen apart bekeken.
Wordt de algemene delinquentiescore bekeken, dan blijkt het gesignaleerde
verband tussen spijbelen en delinquentie niet onder de 12-14-jarigen voor te
komen, maar wel onder de 15-17-jarigen. ;Overigens wordt onder de jongere
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leeftijdscategorie zeer weinig gespijbeld: van de 110 spijbelaars in de steek-
proef vallen'slechts 17 jongeren in de categorie 12 tot en met 14 jaar. Om die
reden is het verband tussen delinquentie en spijbelen voor deze groep niet
verder per afzonderlijk delict bekeken. Onder de 15-17-jarigen worden pre-
cies dezelfde delicten als in tabel 41 is aangegeven, door significant meer spij-
belaars dan niet-spijbelaars gepleegd.

Alcoholgebruik
Evenals twee jaar geleden drinkt ongeveer de helft van de steekproef weleens
alcohol. Wat dat betreft komen de gegevens over 1985/1986 en 1987/1988
met elkaar overeen. Echter, uit de gegevens over het afgelopen schooljaar
blijkt dat door de jongeren die weleens alcohol drinken, in vergelijking met
twee jaar geleden veel minder wordt gedronken. Slechts 17 jongeren (3,4%)
gaven op vrijwel dagelijks één of meer alcoholische drankjes te consumeren.
Terwijl twee jaar geleden nog ruim een kwart van de jongeren rapporteerde
vrijwel dagelijks te drinken.

Desalniettemin blijkt ook uit de gegevens over het afgelopen cursusjaar
een duidelijk verband tussen de consumptie van alcohol en het plegen van
delicten. Van de jongeren die nooit drinken, rapporteerde 22,1% één of meer
delicten te hebben gepleegd; van degenen die minder dan eens per week
alcohol drinken, rapporteerde 34,6% één of meer delicten en bij de meer
regelmatige drinkers - één maal per week of vaker - ligt dat percentage op
51,8%. In tabel 42 is de verdeling voor de delicten afzonderlijk gegeven. Bij
vrijwel alle delicten blijken er significante verschillen te bestaan, afhankelijk
van de mate waarin alcohol gebruikt wordt. Hoe meer de jongeren drinken,
hoe meer delicten zij plegen.

Tabel 42: Delinquentie en mate van alcoholgebruik; in % (gegevens 1987/1988)

delict
nooit

(N=494)
<lx per week

(N=300)
> lx per week

(N= 195)

zwart rijden" 7,4 12,8 27,2
graffiti" 5,5 12,1 17,0
iemand lastig vallen" 5,9 10,4 17,0
vernieling" 4,5 7,0 19,2
winkeldiefstal'! 3,3 3,7 11,4
brandstichting 2,9 3,1 4,6
heling" 0,8 3,4 8,8
fietsendiefstal" 0,2 0,7 7,8
iemand in elkaar slaan' 1,2 1,3 4,1
inbraak/insluiping" 1,2 0,3 4,1

'• p<0,01

Het ligt voor de hand dat de hoeveelheid alcohol die gedronken wordt, af-
hankelijk is van leeftijd en geslacht. Om die reden is in het materiaal nage-
gaan of voor leeftijd en geslacht gecontroleerd zou moeten worden. Dat
bleek inderdaad zo te zijn. Oudere jongeren blijken meer te drinken dan jon-
gere respondenten, en meer jongens dan meisjes drinken minstens één maal
per week alcoholische drankjes. Overigens is het aantal respondenten dat
nooit alcohol gebruikt, gelijkelijk over beide seksen verdeeld.

Wordt er gecontroleerd voor leeftijd, dan blijven de in tabel 42 aangegeven
verbanden voor het merendeel in tact. Door zowel de jongere (12-14 jaar) als
de oudere respondenten (15-17 jaar) worden meer delicten gerapporteerd
naarmate er vaker wordt gedronken. Het beeld kan nog enigszins genuan-
ceerd worden. Zo bleek over de totale groep bekeken, brandstichting geen
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significant verband met alcoholconsumptie te vertonen; echter in de jongere
leeftijdscategorie blijkt dit verband wel te bestaan - fikkie stoken is ook ty-
pisch een delict voor de wat jongere leeftijdscategorie - en onder de 15-17-
jarigen niet.

Wat betreft het algemeen delinquentieniveau blijkt het reeds geconstateer-
de verband met alcoholgebruik onder zowel jongens als meisjes te bestaan.
Worden de afzonderlijke delicten voor jongens en meisjes apart bekeken, dan
blijken onder de meisjes uitsluitend nog de verbanden tussen enerzijds alco-
holconsumptie en anderzijds de delicten graffiti, zwart rijden, iemand lastig
vallen en winkeldiefstal over te blijven. Onder de jongens blijft het oorspron-
kelijke patroon (zie tabel 42) vrijwel hetzelfde.

Softdruggebruik
Minder dan 5% van de respondenten rapporteerde weleens softdrugs te heb-
ben gebruikt. Overigens is dat percentage in de grote steden wat hoger. Van
de respondenten uit de grote steden gaf 7,6% op wel eens softdrugs te heb-
ben gebruikt. In vergelijking met twee jaar geleden is de mate waarin soft-
drugs gebruikt worden, ongeveer gelijk gebleven. Ook de samenhang tussen
delinquentie en het gebruik van softdrugs komt uit de gegevens over 1987/
1988 weer naar voren. Van de softdruggebruikers heeft 70,5% in het cursus-
jaar 1987/1988 delicten gepleegd, terwijl dat percentage onder de niet-gebrui-
kers op 29,8% ligt (p <0,01). Vrijwel alle delicten - met uitzondering van
brandstichting en geweld tegen personen - komen onder softdruggebruikers
vaker voor dan onder niet-gebruikers. Vanwege het geringe aantal gebruikers
van softdrugs dienen deze resultaten met de nodige reserve te worden beke-
ken. Om dezelfde reden is dit verband niet voor verschillende leeftijden, noch
voor jongens en meisjes apart onderzocht.

Tabel 43: Delinquentie en het gebruik van softdrugs; in %

1985/1986 1987/1988

gebruiker niet-gebruiker gebruiker niet-gebruiker
delict (N=40) (N=1060) (N=44) (N=948)

zwart rijden 57,5 18,5" 45,5 11,4--
graffiti 35,0 13,0-• 27,3 8,9--
iemand lastig vallen - - 25,0 8,7'*
vernieling 30,0 10,5-- 25,0 7,4--
winkeldiefstal 35,0 9,5-- 27,3 4,0**
brandstichting - - 4,5 3,2
heling 30,0 6,00- 13,6 2,7*
fietsendiefstal 25,0 2,5-- 15,9 1,2**
iemand in elkaar slaan - - 4,5 1,7
inbraak/insluiping 7,5 1,5-- 6,8 1,2--

-- p<0,01

Veelal hangen verschillende typen probleemgedrag met elkaar samen. Dat
blijkt ook voor deze steekproef op te gaan. Onder spijbelaars komen veel
meer regelmatige drinkers voor dan onder niet-spijbelaars: 46,4% tegen
16,1% (p<0,01).Ook druggebruik komt onder spijbelaars meer voor (12,7%)
dan onder niet-spijbelaars (3,3%; p<0,01).Alcoholgebruik blijkt ook samen te
hangen met het gebruik van drugs. Van de softdruggebruikers behoort 58,1%
tot de regelmatige drinkers, terwijl van de niet-druggebruikers 17,9% regel-
matig drinkt (p<0,01).

De gegevens over probleemgedrag resumerend, blijkt dat ongeveer hetzelf-
de patroon als twee jaar geleden naar voren komt. Spijbelen van school, het
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regelmatig gebruik van alcohol, het gebruik van softdrugs en delinquentie
vertonen een duidelijke onderlinge samenhang.

5.5 Delinquentie en sportbeoefening

Op verzoek van de redactie van het tijdschrift Justititiële Verkenningen ver-
richtte Kruissink (1988) een aantal secundaire analyses op het materiaal van
Junger-Tas en Kruissink (1987), met als doel de relatie tussen vrijetijdsbeste-
ding en delinquentie te onderzoeken. Wat betreft de sportbeoefening kwam
uit die analyses naar voren dat het frequent beoefenen van sommige sporten
een samenhang met het plegen van kleine criminaliteit vertoont. Onder ande-
re de fanatieke kracht- en vechtsporters en voetballers bleken zich nogal fre-
quent aan kleine criminaliteit schuldig te maken. Overigens is het van belang
om erop te wijzen dat het gaat om een samenhang en niet om een causaal
verband. Kruissink (1988) concludeerde onder meer dat het delinquent ge-
drag integraal onderdeel is van een levensstijl of levenswijze waarvan een
voorkeur voor bepaalde vrijetijdsbestedingen en sporten blijkbaar deel uit-
maakt.

Ook in de herhaling van het self-reportonderzoek is gevraagd naar de
sportbeoefening en is het verband tussen sport en delinquentie onderzocht.
Meer dan twee derde van de respondenten beoefent dagelijks of meer malen
per week één of meer sporten (70,3%). De overige respondenten houden
zich in veel mindere mate - één à drie keer per maand of nog minder - of
helemaal niet met sportbeoefening bezig. Voetbal is het meest populair.
Maar liefst 15,8% van de respondenten beoefent die sport dagelijks of één à
drie keer per week. Andere relatief veel beoefende sporten zijn zwemmen en
tennis (zie tabel 44).

Tabel 44: Tijdsbesteding aan diverse sporten; in %

sport

dagelijks of
1 à 3x per

week

1 à 3x per
maand of

minder nooit

zwemmen 10,6 9,7 79,6
voetbal 15,8 3,1 81,1
tennis 8,2 4,8 86,9
schaatsen 4,7 4,8 90,4
kracht- en vechtsporten 6,6 1,0 92,4
badminton 3,4 4,2 92,4
volleybal 4,8 2,8 92,4
basketbal 3,4 3,4 93,2
hockey 4,3 1,7 94,0
tafeltennis 2,7 3,1 94,2
trimmen, joggen 3,4 4,3 94,3
paardesport 4,0 1,7 94,3

Hoe staat het met het verband tussen sportbeoefening en delinquentie? Wor-
den alle sporters samengenomen, ongeacht de tak van sport die zij beoefe-
nen, dan blijken er evenals twee jaar geleden geen verschillen in delictpleging
te bestaan. Sporters plegen net zoveel of net zo weinig kleine criminaliteit als
jongeren die niet of nauwelijks aan sport doen.

Uit het onderzoek van Kruissink (1988) bleek op grond van multivariate
analyse dat er een samenhang bestaat tussen het frequent beoefenen van
enerzijds onder meer kracht- en vechtsport en voetbal en anderzijds diverse
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vormen van kleine criminaliteit. De gegevens van het onderhavige onderzoek
zijn eveneens met behulp van multivariate technieken geanalyseerd. Dit keer
werd een dergelijke samenhang uitsluitend voor de kracht- en vechtsporters
en in veel mindere mate voor trimmen en joggen gevonden. Jongeren die
frequent aan die sporten doen, plegen vaker kleine criminaliteit dan jongeren
die zich niet met die sporten bezighouden. In de volgende tabel zijn de per-
centages delictplegers onder de verschillende typen sportbeoefenaren weer-
gegeven.

Tabel 45: Delinquentie en sportbeoefening, naar tak van sport; in %

sport %

zwemmen
voetbal
tennis
schaatsen
kracht- en vechtsporten*
badminton
volleybal
basketbal
hockey
tafeltennis
trimmen/joggen'
paardesport

37,0
31,7
36,7
36,8
43,4
30,3
34,7
35,3
33,3
31,6
46,4
38,6

P<0,05

Ook uit deze tabel komt naar voren dat door de kracht- en vechtsporters en
de trimmers en joggers significant meer delicten gepleegd worden dan op
grond van toeval verwacht kan worden. De percentages delinquenten onder
de andere sporten liggen ongeveer op het niveau van de totale steekproef van
994 jongeren (zie paragraaf 5.2).

In de vorige publikatie over dit onderwerp werd het ontbreken van infor-
matie over het al dan niet in clubverband beoefenen van de verschillende
sporten als een belangrijke tekortkoming in het onderzoeksmateriaal be-
schouwd (zie Kruissink, 1988), te meer daar voor de overige vrijetijdsbeste-
dingen een onmiskenbaar verband werd gevonden tussen de mate van onge-
organiseerdheid van de bezigheden en het plegen van delicten. In het huidige
onderzoek over het cursusjaar 1987/1988 is daarom ter nuancering van de
relatie tussen sportbeoefening en delinquentie bij iedere sport aan de respon-
denten gevraagd of deze doorgaans in clubverband dan wel op eigen houtje
beoefend werd.

Op grond van die gegevens zou, theoretisch gesproken, voor de twee tak-
ken van sport die met delinquentie blijken samen te hangen, nagegaan kun-
nen worden of er wat dit betreft nog verschillen in delinquentie zijn. Echter,
de empirie laat een dergelijke vergelijking niet toe. De kracht- en vechtspor-
ten blijken voor het merendeel - ongeveer 80% - in clubverband (sport-
school) te worden beoefend. Als gevolg hiervan blijven er te weinig respon-
denten over die zich op eigen houtje met die sporten bezighouden, om een
verantwoorde statistische toetsing te kunnen uitvoeren. Het omgekeerde doet
zich voor bij de trimmers en joggers. Dit blijkt vooral een solitaire aangele-
genheid te zijn: ongeveer 90% trimt en jogt op eigen houtje, waardoor een
verantwoorde vergelijking evenmin valt te maken.

Welke conclusies kunnen uit deze resultaten getrokken worden? In de eerste
plaats geldt evenals twee jaar geleden dat, over het geheel genomen, sporters
niet meer of minder crimineel zijn dan jongeren die niet aan sport doen. De
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veel gehoorde opvatting dat sportbeoefening een remmende werking op het
plegen van delicten zou hebben, wordt opnieuw ontkracht. Wordt de relatie
tussen sport en delinquentie per afzonderlijke tak van sport bekeken, dan
blijkt er evenals twee jaar geleden een samenhang tussen de beoefening van
kracht- en vechtsporten en het plegen van delicten te bestaan. Daarnaast
werd voor enkele sporten die twee jaar geleden nog een relatie met delin-
quentie vertoonden, deze keer geen relatie aangetroffen, terwijl uit de huidige
gegevens naar voren komt dat het trimmen en joggen met delinquentie zou
samenhangen, een verband dat twee jaar geleden niet gevonden werd. De
vraag in hoeverre de relatie tussen sport en delinquentie gekleurd wordt door
het al dan niet in georganiseerd verband beoefenen van sporten, laat zich
helaas niet beantwoorden.

In elk geval kan, evenals twee jaar geleden, uit deze resultaten geconclu-
deerd worden dat een voorkeur voor bepaalde sporten samen blijkt te hangen
met een van de gangbare normen afwijkende levensstijl. Immers, uit de in dit
hoofdstuk gepresenteerde resultaten blijken opnieuw onmiskenbare verban-
den tussen enerzijds overmatig alcoholgebruik, softdruggebruik, spijbelen en
`scharrelen' met de andere sekse en anderzijds het plegen van delicten.
Delinquentie is een integraal onderdeel van een dergelijke levensstijl, en de
betreffende jongeren hebben klaarblijkelijk ook een voorkeur voor bepaalde
sporten, met name de kracht- en vechtsporten.

Hierbij moeten nog enkele kanttekeningen geplaatst worden. In de eerste
plaats is het van belang om erop te wijzen dat de onderhavige steekproef
minder kleine criminaliteit heeft gepleegd dan de steekproef van twee jaar
geleden (zie paragraaf 5.2). Wat voor invloed die situatie op de relatie tussen
sport en delinquentie heeft, valt niet te zeggen. Tenslotte dient opgemerkt te
worden dat voor een werkelijk gefundeerd en doorwrocht antwoord op de
vraag naar een mogelijke relatie tussen sportbeoefening en delinquentie een
andere onderzoeksopzet vereist is. Het onderhavige gegevensbestand is voor
andere doeleinden verzameld en biedt slechts een oppervlakkig inzicht in
deze materie.
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Bijlage 1: Delinquentie-items

1. Ben je ooit weleens meegereden met de bus, tram, of metro zonder te betalen?

2. Heb je ooit weleens iets van minder dan 10 gulden uit een winkel meegenomen
zonder te betalen?

3. Heb je ooit weleens iets van 10 gulden of meer uit een winkel meegenomen, zon-
der te betalen?

4. Heb je ooit weleens met opzet iets beschadigd of kapot gemaakt?

Bijvoorbeeld een telefooncel vernield?

Bijvoorbeeld een straatlantaarn vernield?

Bijvoorbeeld ruiten ingegooid?
Bijvoorbeeld een auto vernield?

Bijvoorbeeld een fiets vernield?
Bijvoorbeeld in bus/tram/trein dingen vernield?

5. Heb je ooit weleens dingen beklad of volgekliederd met stiften of met een spuit-
bus, zoals een muur of een tramhuisje of de binnenkant van een tram/bus?

6. Heb je ooit weleens een fiets van iemand anders meegenomen zonder hem terug
te brengen?

7. Heb je ooit weleens met opzet iemand op straat, op school, in de disco of in een
café lastig gevallen, of gedreigd hem/haar in elkaar te slaan?

8. Heb je ooit weleens met opzet iemand op straat, op school, in de disco of in een
café, in elkaar geslagen, of zo geslagen dat hij/zij naar de dokter moest?
(Terugslaan of terugschoppen als verdediging niet meetellen.)

9. Heb je ooit weleens een brandje aangestoken, bv. in een kelder, een fietsenbox of
een houten keet, of ergens anders?
(Verbranden van kerstbomen en fikkie stoken op een landje niet meetellen.)

10. Ben je ooit weleens zonder toestemming ergens naar binnen geklommen - in een
school of huis - met de bedoeling iets mee te nemen?

11. Heb je ooit weleens iets gekocht of verkocht waarvan je eigenlijk wel wist/het
idee had dat het gestolen was?

Subvragen bij de delinquentie-items

Indien ja:
Hoe oud was je toen je dat voor het eerst deed?

....... (leeftijd invullen)

Heb je dat het afgelopen schooljaar ook weleens gedaan?

1 ja
2 nee
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Hoe vaak heb je dat het afgelopen schooljaar gedaan?

..... keer

Waar is dat meestal gebeurd?
(N.B. Deze subvraag is bij de items 1 en 11 - zwart rijden en heling - niet gesteld.)
1 in je eigen buurt
2 in het centrum van je woonplaats
3 ergens anders in je woonplaats
4 in een andere plaats

Is de politie daar weleens achter gekomen?

1 ja
2 nee

Was je die keer/keren dat je het deed, meestal alleen, of samen met anderen?
1 alleen
2 samen met anderen
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Bijlage 2: Tabellen

Tabel la: Bekend geworden minderjarige verdachten naar misdrijf en geslacht

jongens
openbare orde en gezag
seksuele misdrijven
geweld tegen personen
vermogensmisdrijven
vernielingen
overig

totaal jongens WvSr.

meisjes
openbare orde en gezag
seksuele misdrijven
geweld tegen personen
vermogensmisdrijven
vernielingen
overig

totaal meisjes WvSr.

totaal
openbare orde en gezag
seksuele misdrijven
geweld tegen personen
vermogensmisdrijven
vernielingen
overig

totaal WvSr

Bron: CBS

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

2761 2823 3184 2557 3020 2911 3031 3126 2816
579 566 565 540 543 565 577 387 466

1692 1801 1822 1646 1822 1876 1953 1867 1801
25643 27607 30486 29564 29215 28209 27020 24181 22849
5580 5632 6043 4984 5599 5734 6312 5726 5534

273 398 330 282 302 297 414 476 499

36528 38827 42430 39573 40501 39592 39307 35763 33965

108 157 158 103 195 187 154 155 149
3 9 2 2 10 10 1 15 19

118 123 158 175 135 190 181 204 189
3570 3958 4231 4114 4774 5250 4669 4455 3923

182 181 225 196 217 245 197 236 220
22 27 30 36 29 36 30 56 50

4003 4455 4804 4626 5360 5918 5232 5121 4550

2869 2980 3342 2660 3215 3098 3185 3281 2965
582 575 567 542 553 575 578 402 485

1810 1924 1980 1821 1957 2066 2134 2071 1990
29213 31565 34717 33678 33989 33459 31689 28636 26772

5762 5813 6268 5180 5816 5979 6509 5962 5754
295 425 360 318 331 333 444 532 549

40531 43282 47234 44199 45861 45510 44539 40884 38515
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Tabel lb: Bekend geworden minderjarige verdachten naar misdrijf en geslacht; in %

jongens
openbare orde en gezag
seksuele misdrijven
geweld tegen personen
vermogensmisdrijven
vernielingen
overig

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

7,6 7,3 7,5 6,5 7,5 7,4 7,7 8,7 8,3
1,6 1,5 1,3 1,4 1,3 1,4 1,5 1,1 1,4
4,6 4,6 4,3 4,2 4,5 4,7 5,0 5,2 5,3

70,2 71,1 71,9 74,7 72,1 71,2 68,7 67,6 67,3
15,3 14,5 14,2 12,6 13,8 14,5 16,1 16,0 16,3
0,7 1,0 0,8 0,7 0,7 0,8 1,1 1,3 1,5

totaal jongens WvSr. 100 100 100 100 100 100 100 100 100

meisjes
openbare orde en gezag
seksuele misdrijven
geweld tegen personen
vermogensmisdrijven
vernielingen
overig

totaal meisjes WvSr.

totaal
openbare orde en gezag
seksuele misdrijven
geweld tegen personen
vermogensmisdrijven
vernielingen
overig

2,7
0,1
2,9

89,2
4,5
0,5

3,5
0,2
2,8

88,8
4,1
0,6

3,3
0,0
3,3

88,1
4,7
0,6

2,2
0,0
3,8

88,9
4,2
0,8

3,6
0,2
2,5

89,1
4,0
0,5

3,2
0,2
3,2

88,7
4,1
0,6

2,9
0,0
3,5

89,2
3,8
0,6

3,0
0,3
4,0

87,0
4,6
1,1

3,3
0,4
4,2

86,2
4,8
1,1

100 100 100 100 100 100 100 100 100

7,1 6,9 7,1 6,0 7,0 6,8 7,2 8,0 7,7
1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,0 1,3
4,5 4,4 4,2 4,1 4,3 4,5 4,8 5,1 5,2

72,1 72,9 73,5 76,2 74,1 73,5 71,1 70,0 69,5
14,2 13,4 13,3 11,7 12,7 13,1 14,6 14,6 14,9
0,7 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 1,3 1,4

totaal WvSr 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Bron: CBS

Tabel 2: Bekend geworden minderjarige verdachten naar misdrijf en geslacht per 100.000 inwo-
ners van 12-17 jaar

jongens
openbare orde en gezag
seksuele misdrijven
geweld tegen personen
vermogensmisdrijven
vernielingen
overig

totaal jongens WvSr.

meisjes
openbare orde en gezag
seksuele misdrijven
geweld tegen personen
vermogensmisdrijven
vernielingen
overig

totaal meisjes WvSr.

totaal
openbare orde en gezag
seksuele misdrijven
geweld tegen personen
vermogensmisdrijven
vernielingen
overig

totaal WvSr.

Bron: CBS

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

363 371 418 338 404 397 426 454 409
76 74 74 71 73 77 81 56 68

223 237 239 218 244 256 274 271 262
3374 3628 4006 3911 3911 3843 3795 3515 3321

734 740 794 659 750 781 887 832 804
36 52 43 37 40 40 58 69 73

4806 5102 5576 5235 5422 5394 5521 5198 4937

15 22 22 14 27 27 23 24 23
0 1 0 0 1 1 0 2 3

16 17 22 24 19 27 27 31 29
491 545 583 572 670 748 684 678 597

25 25 31 27 30 35 29 36 33
3 4 4 S 4 5 4 9 8

551 614 662 643 752 843 766 779 693

193 200 225 179 216 208 214 221 199
39 39 38 36 37 39 39 27 33

122 129 133 122 132 139 144 139 134
1965 2123 2335 2265 2286 2250 2131 1926 1800

387 391 422 348 391 402 438 401 387
20 29 24 21 22 22 30 36 37

2726 2911 3176 2972 3084 3061 2995 2749 2590
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Tabel 3a: Bekend geworden minderjarige verdachten naar soort geweldsmisdrijf en geslacht

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

jongens
belediging 53 75 71 52 84 66 51 39 44
bedreiging 159 191 200 206 227 224 285 306 312
misdr. tegen het leven 87 82 94 68 82 88 115 79 86
mishandeling 1364 1424 1439 1306 1406 1479 1477 1430 1354
dood door schuld 29 29 18 14 23 19 25 13 5

totaal jongens 1692 1801 1822 1646 1822 1876 1953 1867 1801

meisjes
belediging 12 2 11 19 14 8 10 11 7
bedreiging 9 2 16 4 5 18 15 10 23
misdr. tegen het leven 5 4 3 11 10 8 9 11 6
mishandeling 88 114 122 134 104 152 136 166 149
dood door schuld 4 1 6 7 2 4 11 6 4

totaal meisjes 118 123 158 175 135 190 181 204 189

totaal
belediging 65 77 82 71 98 74 61 50 51
bedreiging 168 193 216 210 232 242 300 316 335
misdr. tegen het leven 92 86 97 79 92 96 124 90 92
mishandeling 1452 1538 1561 1440 1510 1631 1613 1596 1503
dood door schuld 33 30 24 21 25 23 36 19 9

totaal 1810 1924 1980 1821 1957 2066 2134 2071 1990

Bron:CBS

Tabel 3b: Bekend geworden minderjarige verdachten naar soort geweldsmisdrijf en geslacht
(index 1980=100)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

jongens
belediging 100 142 134 98 158 125 96 74 83
bedreiging 100 120 126 130 143 141 79 192 196
misdr. tegen het leven 100 94 108 78 94 101 132 91 99
mishandeling 100 104 105 96 103 108 108 105 99
dood doorIschuld 100 100 62 48 79 66 86 45 17

totaal jongens 100 106 108 97 108 111 115 110 106

meisjes
belediging 100 17 92 158 117 67 83 92 58
bedreiging 100 22 178 44 56 200 167 111 256
misdr. tegen het leven 100 80 60 220 200 160 180 220 120
mishandeling 100 130 139 152 118 173 155 189 169
dood door schuld 100 125 150 175 50 100 275 150 100

totaal meisjes 100 104 134 148 114 161 153 173 160

totaal
belediging 100 118 126 109 151 114 94 77 78
bedreiging 100 115 129 125 138 144 179 188 199
misdr. tegen het leven 100 93 105 86 100 104 135 98 100
mishandeling 100 106 108 99 104 112 111 110 104
dood door schuld 100 91 73 64 76 70 109 58 27

totaal 100 106 109 101 108 114 118 114 110

Bron: CBS
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Tabel 4a: Bekend geworden minderjarige verdachten naar soort geweldsmisdrijf en geslacht
per 100.000 inwoners van 12-17 jaar

jongens
belediging
bedreiging
misdr. tegen het leven
eenvoudige mishandeling
dood door schuld

totaal jongens

meisjes
belediging
bedreiging
misdr, tegen het leven
eenvoudige mishandeling
dood door schuld

totaal meisjes

totaal
belediging
bedreiging
misdr. tegen het leven
eenvoudige mishandeling
dood door schuld

totaal

Bron: CBS

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

7 10 9 7 11 9 7 6 6
21 25 26 27 30 31 40 44 45
11 11 12 9 11 12 16 11 13

179 187 189 173 188 201 207 208 197
4 4 2 2 3 3 4 2 1

223 237 239 218 244 256 274 271 262

2 0 2 3 2 1 1 2 1
1 0 2 1 1 3 2 2 4
1 1 0 2 1 1 1 2 1

12 16 17 19 15 22 20 25 23
1 0 1 1 0 1 2 1 1

16 17 22 24 19 27 27 31 29

4 5 6.. 5 7 5 4 4 4
11 13 15 14 16 17 22 23 25
6 6 7 5 6 7 9 7 7

98 103 105 98 103 114 116 119 112
2 2 2 1 2 2 3 1 1

122 129 133 123 134 144 153 154 148

Tabel 4b: Bekend geworden minderjarige verdachten naar soort geweldsmisdrijf en geslacht
per 100.000 inwoners van 12-17 jaar (index 1980=100)

jongens
belediging
bedreiging
misdr. tegen het leven
eenvoudige mishandeling
dood door schuld

totaal jongens

meisjes
belediging
bedreiging
misdr. tegen het leven
eenvoudige mishandeling
dood door schuld

totaal meisjes

totaal
belediging
bedreiging
misdr. tegen het leven
eenvoudige mishandeling
dood door schuld

totaal

Bron:CBS

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

100 141 134 99 161 129 103 81 92
100 120 126 130 145 146 191 213 217
100 94 108 79 96 105 141 100 109
100 104 105 96 105 112 116 116 110
100 100 62 49 81 68 92 50 19

100 106 108 98 110 115 123 122 118

100 17 92 160 119 69 89 101 65
100 22 178 45 57 207 177 123 283
100 80 60 222 204 166 192 243 133
100 130 139 154 121 179 165 209 187
100 25 150 177 51 104 293 166 111
100 104 134 150 117 167 163 191 177

100 118 126 110 154 118 100 85 87
100 115 129 126 141 149 190 208 220
100 93 105 87 102 108 144 108 111
100 106 108 100 106 116 118 122 114
100 91 73 64 77 72 116 64 30
100 106 109 101 110 118 126 126 122
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Figuur 1: Ontwikkeling van het percentage minderjarigen dat door de politie werd verdacht
van (eenvoudige) mishandeling
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Figuur 2: Ontwikkeling van het percentage minderjarigen dat door de politie werd verdacht
van vernieling
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Tabel 5: Bekend geworden minderjarige verdachten naar aard vermogensmisdrijf en geslacht

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

jongens
eenvoudige diefstal 11188 11972 12939 12823 13266 13140 12006 10510 10644
diefstal d.m.v. braak 9811 10692 12000 11684 11004 10160 9925 8878 7836
overig gekwal. diefstal 3530 3792 4280 3906 3638 3635 3784 3645 3292
verduistering/bedrog/

afpersing 331 290 368 291 377 414 423 435 449
heling 783 861 899 860 930 860 882 713 628

totaal jongens 25643 27607 30486 29564 29215 28209 27020 24181 22849

meisjes
eenvoudige diefstal 2545 2788 3015 3080 3593 4033 3362 3228 2877
diefstal d.m.v. braak 377 446 517 426 536 518 547 504 414
overig gekwal. diefstal 544 620 568 501 530 602 637 614 500
verduistering/bedrog/

afpersing 53 46 58 42 54 50 65 68 67
heling 51 58 73 65 61 47 58 41 65

totaal meisjes 3570 3958 4231 4114 4774 5250 4669 4455 3923

Bron: CBS

Tabel 6a: Bekend geworden minderjarige verdachten naar soort vermogensmisdrijf en geslacht
per 100.000 inwoners van 12-17 jaar

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

jongens
eenvoudige diefstal 1472 1573 1700 1696 1776 1790 1686 1528 1547
diefstal d.m.v. braak 1291 1405 1577 1546 1473 1384 1394 1290 1139
overig gekwal. diefstal 464 498 562 517 487 495 531 530 478
verduistering/bedrog/

afpersing 44 38 48 38 50 56 59 63 65
heling 103 113 118 114 124 117 124 104 91

totaal jongens 3374 3628 4006 3911 3911 3843 3795 3515 3321

meisjes
eenvoudige diefstal 350 384 415 428 504 575 492 491 438
diefstal dmv braak 52 61 71 59 75 74 80 77 63
overig gekwal. diefstal 75 85 78 70 74 86 93 93 76
verduistering/bedrog/

afpersing 7 6 8 6 8 7 10 10 10
heling 7 8 10 9 9 7 8 6 10
totaal meisjes 491 545 583 572 670 748 684 678 597

Bron: CBS
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Tabel 6b: Bekend geworden minderjarige verdachten naar soort vermogensmisdrijf en geslacht
per 100.000 inwoners van 12-17 jaar (index 1980=100)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

jongens
eenvoudige diefstal 100 107 115 115 121 122 115 104 105
diefstal dmv braak 100 109 122 120 114 107 108 100 88
overig gekwal. diefstal 100 107 121 111 105 107 114 114 103
verduistering/bedrog/

afpersing 100 87 111 88 116 130 136 145 150
heling 100 110 115 110 121 114 120 101 89

totaal jongens 100 108 119 116 116 114 112 104 98

meisjes
eenvoudige diefstal 100 110 119 122 144 164 141 140 125
diefstal dmv braak 100 118 137 114 145 142 154 148 122
overig gekwal. diefstal 100 114 105 93 99 115 125 125 102
verduistering/bedrog/

afpersing 100 87 110 80 104 98 131 142 140
heling 100 114 143 129 122 95 121 89 141

totaal meisjes 100 111 119 117 136 152 139 138 122

Bron: CBS

Figuur 3: Ontwikkeling van het percentage minderjarigen dat door de politie werd verdacht
van een vermogensmisdrijf, 1980-1988
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Tabel 7: Frequentie opgegeven delicten naar geslacht; in %

delictfrequentie jongens
(N=172)

meisjes
(N=139)

1 maal 18,0 28,1
2 maal 20,3 20,9
3 maal 7,6 10,1
4 maal 6,4 6,5
5 maal 7,0 7,2
6-10 maal 15,7 9,4

11-50 maal 19,2 16,5
>50 maal 5,8 1,4

Tabel 8: Delinquentie naar leeftijd en geslacht; in %

leeftijd jongens meisjes
(N=471) (N=513)

12 jaar 27,1 20,6
13 jaar 29,8 17,9
14 jaar 33,7 28,1
15 jaar 36,7 30,2
16 jaar 47,7 27,1
17 jaar 44,7 34,7

Tabel 9: Leeftijd en delictfrequentie; in %

delictfrequentie 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar
(N=29) (N=39) (N=55) (N= 62) (N=57) (N= 69)

1 maal 20,7 33,3 18,2 21,0 22,8 21,7
2 maal 31,0 15,4 20,0 19,4 29,8 13,0
3 maal 3,4 2,6 9,1 9,7 8,8 13,0
4 maal 13,8 10,3 5,5 6,5 3,5 4,3
5 maal 6,9 7,7 5,5 4,8 5,3 11,6
6-10 maal 10,3 15,4 18,2 9,7 15,8 8,7

11-50 maal 13,8 15,4 20,0 22,6 12,3 20,3
>50 maal 0,0 0,0 3,6 6,5 1,8 7,2

100 100 100 100 100 100
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