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Voorwoord

Vier jaar geleden is het WODC gestart met een serie publikaties over de
ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit. De belangrijkste bronnen voor de
tweejaarlijks terugkerende overzichtstudies zijn de politiestatistiek, speciaal
bewerkt CBS-materiaal over straftoemeting, en de self-reportenquête, die
om de twee jaar afgenomen wordt van een aselecte steekproef jeugdigen van
12 t/m 17 jaar.

Inmiddels zijn reeds twee van deze publikaties verschenen en thans zijn
we in staat om in het derde rapport op grond van de politiegegevens een
overzicht te geven van tien jaar jeugdcriminaliteit en het strafrechtelijk op-
treden daartegen. Naast deze politiecijfers presenteren we self-reportgege-
vens over de laatste vier jaar.

Maar dit derde rapport in de reeks biedt meer. Ook de ontwikkeling van
de justitiële jeugdbescherming hebben we getracht in beeld te brengen.
Jeugdbescherming en jeugdstrafrecht zijn in ons land nu eenmaal sterk met
elkaar verbonden, al was het maar in de persoon van de kinderrechter.

Het is dan ook onze verwachting dat er veel belangstelling zal bestaan
voor een veel vollediger overzicht van de bemoeienissen van het kinder-
recht met minderjarigen, of het nu om het strafrecht dan wel om het civiele
(jeugdbeschermings)recht gaat.

Voor allen die zich met deze kinderen bezighouden, hetzij in enige be-
leidsfunctie, hetzij in de praktijk van het werk, geeft deze WODC-publika-
tie nuttige en belangwekkende achtergrondinformatie over de feiten waar-
voor minderjarigen met de politie en de rechterlijke macht in aanraking ko-
men en over de rechterlijke beslissingen die vervolgens ten aanzien van hen
worden genomen.

Dat dit rapport kon worden aangevuld met informatie over de justitiële
jeugdbescherming, is mede te danken aan de bereidwillige medewerking
van een groot aantal medewerkers van de Directie Jeugdbescherming en Re-
classering en de Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen. In het bij-
zonder willen we hier de bijdragen van C. Spindler en P. Linckens noemen.

De bewerking van (een deel van) CBS- en andere gegevensbestanden,
alsmede het maken van figuren, was in handen van A.A.M. Essers en
J.J.A. Essers. De produktie van het rapport werd verzorgd door M.J. Kok,
M.E. Sampiemon en H.J.J. Simons.
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Samenvatting en discussie

Dit rapport biedt in het eerste deel een overzicht van de ontwikkeling van
de jeugdcriminaliteit op grond van tien jaar politiecijfers en drie (tweejaar-
lijks uitgevoerde) self-reportenquêtes onder de Nederlandse jeugdbevolking.

Het tweede deel is gewijd aan de straftoemeting sedert 1981 en is geheel
gebaseerd op CBS-materiaal.

Het derde deel ten slotte is een nieuwe loot aan de stam van deze reeks
overzichten: het geeft een beeld van de ontwikkeling van de justitiële jeugd-
bescherming in de laatste tien jaar, zoals dit tot uiting komt in de door de
kinderrechter uitgesproken maatregelen als ondertoezichtstelling, plaatsing
onder voogdij van een instelling, toevertrouwing aan de Raad voor de kin-
derbescherming, plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling
en terbeschikkingstelling van de regering.

De jeugdcriminaliteit 1980-1990

Politiecijfers
- De politiecijfers geven aan dat de omvang van de jeugdcriminaliteit, ge-

rekend naar het aantal bekend geworden minderjarige verdachten, in
1990 ten opzichte van 1980 is gedaald. De jongenscriminaliteit (88%
van het totaal) is gedaald met 14%. De meisjescriminaliteit (12% van
het totaal) is met 10% gestegen.

- Per 100.000 jongeren van 12 t/m 17 jaar komen in 1990 echter 10%
meer jongens en 40% meer meisjes met de politie in aanraking dan in
1980.

- Van de totale jeugdbevolking komt in 1990 3,3% (5,5% van de jongens
en 0,5% van de meisjes) met de politie in aanraking. Dit percentage
blijft door de jaren heen praktisch onveranderd.

- Twee derde van de jongens en 85 % van de meisjes komen voor een ver-
mogensdelict bij de politie terecht.

- Hoewel de vermogenscriminaliteit in absolute aantallen tussen 1980 en
1990 is afgenomen, is er relatief gezien een toename: bij de jongens is
deze slechts 9%, maar bij de meisjes 32%.

- In 1990 worden 34% meer meisjes geregistreerd onder verdenking van
eenvoudige diefstal en 50% meer voor diefstal met braak.

- Gewelddelicten vormen 5,7% van de jongens- en 5,1% van de meisjes-
criminaliteit. Per 100.000 jongens is de geweldcriminaliteit met 38%
toegenomen.

- Drie kwart van de gewelddelicten wordt gevormd door eenvoudige mis-
handeling; dit delict is onder jongens met 30% toegenomen en onder
meisjes verdubbeld.



2 Samenvatting en discussie

- Gekwalificeerde diefstal, waaronder diefstal met geweld, is een typisch
jongensmisdrijf; het is sinds 1980 met 25% toegenomen.

Self-reportgegevens
- In 1990 geeft ongeveer een derde van de ondervraagden in de self-report-

enquête op in het afgelopen schooljaar delicten te hebben gepleegd: dat
verschilt nauwelijks van het percentage in 1988, maar is aanzienlijk lager
dan in 1986, toen het om ongeveer de helft van de ondervraagden ging.
Het delinquentieniveau lijkt zich sinds 1988 gestabiliseerd te hebben op
een lager niveau dan in 1986.

- De meest gerapporteerde delicten op een totaal van 14 self-reportvragen
zijn zwartrijden, graffiti, iemand lastig vallen en winkeldiefstal.

- Hoewel jongeren zelden bij het plegen van een delict betrapt worden, is
van de ondervraagde plegers van brandstichting, geweld tegen personen
en het lastig vallen van personen de helft door personeel, door toevallige
passanten of door hun ouders betrapt. Slechts enkelen (max. 4%) zijn
met de politie in aanraking geweest.

- Bij jongeren die delicten rapporteren, is de verhouding jongens : meisjes
1,4: 1 en die verhouding is sinds 1986 vrijwel constant gebleven.

- Met betrekking tot het voorkomen van zwartrijden, graffiti en winkel-
diefstal is er nauwelijks verschil tussen jongens en meisjes.

- Er zijn geen aanwijzingen dat delinquent gedrag van jongeren in 1990
op jongere leeftijd zou starten dan in eerdere jaren. De leeftijdscurves in
de verschillende enquêtes vallen vrijwel samen.

- Hoewel er nauwelijks verband is tussen sociaal-economische status (SES)
en delinquentie, plegen jongeren met een lagere SES wat vaker geweld-
delicten.

- Evenals in eerdere enquêtes blijkt ook nu weer een duidelijk verband tus-
sen delinquentie en probleemgedrag als spijbelen en alcoholmisbruik.

Straftoemeting 1981-1989
- Van de voor vervolging in aanmerking komende jongeren wordt 70%

door de officier van justitie afgedaan en 30% door de kinderrechter.
- Het aantal beleidssepots is tussen 1985 en 1989 afgenomen van ± 13.000

tot ±9.000.
- Beleidssepots vormen 64% en transacties 23 % van het totaal aantal af-

handelingen door de officier van justitie.
- Vanaf 1986 worden elk jaar 20% meer jongeren in preventieve hechtenis

genomen dan in 1981.
- Dat jongeren enige tijd in preventieve hechtenis hebben doorgebracht,

laat zich niet altijd aflezen uit het uiteindelijke vonnis. In 1989 zijn er
742 meer jongeren in preventieve hechtenis genomen dan onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraffen opgelegd. Voor een deel betreft het hier voorlopige
hechtenissen die onmiddellijk zijn geschorst.

- Een vijfde van alle uitspraken van de kinderrechter betreft een onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf. Deze wordt vooral toegepast bij gekwalifi-
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ceerde diefstal, waaronder diefstal met geweld, en misdrijven tegen het
leven.

- De gemiddelde duur van zowel de onvoorwaardelijke gevangenisstraf als
de onvoorwaardelijke tuchtschoolstraf is 11 weken.

- De verdeling van uitspraken naar type delict geeft weinig verschuivingen
te zien, behalve ten aanzien van diefstal met geweld. In 1989 zijn 55%
meer gevallen van diefstal met geweld voorgelegd aan de kinderrechter
dan in 1985.

- Er is een voortgaande stijging van het aantal voorwaardelijke vrijheids-
straffen: deze stijgen van 26,5% in 1985 naar 39% in 1989 op het totaal
aantal uitspraken. Dit hangt samen met de voortdurende toename van de
opgelegde alternatieve sancties (die nog steeds voornamelijk opgelegd
worden in het kader van een voorwaardelijke vrijheidsstraf).

- Het aantal alternatieve sancties groeit van circa 300 in 1983 naar circa
1.900 in 1987 tot circa 2.800 in' 1990. Ruim een kwart daarvan wordt
toegepast in het kader van het officiersmodel.

- De gemiddelde leeftijd van minderjarigen die voor de kinderrechter ver-
schijnen, is in 1989 15,7 jaar. Dit verschilt nauwelijks van het gemiddel-
de in 1985 (15,8).

- Er is een sterk verband tussen de ernst van het delict, recidive, leeftijd
en straftoemeting.

- 12- en 13-jarigen krijgen vaker een voorwaardelijke vrijheidsstraf opge-
legd en 16- en 17-jarigen vaker een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of
een boete.

- Meisjes vormen in 1989 slechts 5,6% van de veroordeelde minderjarigen
(in 1985 was dat 5%). Dit betekent, gezien het hogere percentage meisjes
dat in aanraking komt met de politie, dat de criminaliteit van meisjes nog
steeds minder ernstig is dan die van jongens.

Justitiële jeugdbescherming 1980-1990
- De reeds in de jaren zestig aangevangen daling van het aantal kinderen

onder een maatregel van kinderbescherming heeft zich tot 1984 voortge-
zet (14.148). Na een aantal jaren van stabilisering, is er sinds 1987 spra-
ke van een toename (17.307 in 1990). De stijging komt vrijwel geheel
voor rekening van de ondertoezichtstelling.

- Het aantal onder toezicht gestelde kinderen en jeugdigen stijgt in de pe-
riode 1980-1990 met 38%.

- Per 100.000 kinderen en jeugdigen stijgt het aantal onder toezicht gestel-
de kinderen van 222 in 1980 naar 360 in 1990; een stijging van 62%.

- De stijging is met 164% het grootst bij de 0- t/m 5-jarigen, gevolgd door
de 6- t/m 11-jarigen (100%).

- Het aantal nieuwe ondertoezichtstellingen laat een soortgelijk verloop
zien als het totale aantal onder toezicht gestelde kinderen. Het hoogste
punt werd echter al in 1988 bereikt; daarna neemt het aantal weer af.

- Het aandeel van allochtone kinderen en jeugdigen in de OTS-populatie
nam toe van 14% in 1982 tot 23% in 1989. De stijging is niet groter dan
die in de totale jeugdpopulatie.
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- Surinaamse en Marokkaanse jongeren zijn met 6% en 5% oververtegen-
woordigd in vergelijking met hun aandeel in de totale jeugdbevolking,
Turkse jongeren met 2% enigszins ondervertegenwoordigd.

- Ondertoezichtstellingen gaan in toenemende mate gepaard met uithuis-
plaatsingen (51 % in 1990 tegen 43 % in 1980).

- Bij de 0- t/m 11 jarigen is sprake van meer pleeggezinplaatsingen en
minder tehuisplaatsingen. Bij de oudste leeftijdscategorie (15- t/m 17-ja-
rigen) zijn tehuisplaatsingen toegenomen.

- Een ondertoezichtstelling duurt gemiddeld bijna drie jaar. Er zijn aanwij-
zingen dat de gemiddelde duur toeneemt.

- Het aantal kinderen dat onder voogdij is geplaatst is tot 1987 met 29%
gedaald. Na enkele jaren van stabilisering tekent zich in 1990 weer een
stijging af. Ten opzichte van 1980 is het aantal in 1990 nog wel 25%
lager.

- Per 100.000 daalt het aantal kinderen onder voogdij van 176 in 1980
naar 143 in 1987 (een daling van 19%). Daarna stijgt het tot 156 in 1990
(11 % onder het niveau van 1980).

- Alleen bij de 6- t/m 11 jarigen is sprake van een stijging van 27% ten
opzichte van 1980; deze stijging zet zich overigens pas in na 1985.

- In 1990 is het aantal onder voogdij geplaatste kinderen voor het eerst
(weer) groter dan het aantal beëindigde voogdijvoorzieningen.

- De recente toename is toe te schrijven aan een groeiend aantal minderja-
rige alleenstaande asielzoekers, bij wie in het gezag moet worden voor-
zien.

- De recente toename hangt niet samen met meer ontheffingen en ontzettin-
gen uit de ouderlijke macht. Rekesten dienaangaande van de Raad voor
de kinderbescherming nemen nog steeds in aantal af.

- Het aandeel van allochtone kinderen en jeugdigen bij de voogdij is toe-
genomen van 18% in 1982 tot 29% in 1989. Deze toename is vooral het
gevolg van het toegenomen aantal alleenstaande asielzoekers.

- Het percentage Surinaamse jongeren onder voogdij neemt aanvankelijk
toe tot 10%, maar is na 1986 weer gedaald. Er is nog wel sprake van
oververtegenwoordiging. Dat geldt ook voor Antilliaanse en Vietnamese
jongeren.

- Slechts 7% van de kinderen onder voogdij verblijft thuis. Dat is 4%
minder dan in 1980.

- Het aantal pleeggezinplaatsingen van 0- t/m 5-jarigen is toegenomen met
27%, dat van 6- t/m 11-jarigen met 7%. Het aantal plaatsingen in tehui-
zen is stabiel gebleven.

- Kinderen staan gemiddeld ruim vijf jaar onder voogdij. Er is sprake van
een dalende trend.

- Het aantal voorlopige toevertrouwingen aan de Raad voor de kinderbe-
scherming is gedaald met 47% (151 in 1990).

- Voorlopige toevertrouwingen vormen slechts 1 % van alle maatregelen.
- Per 100.000 jongeren is het aantal aan de Raad toevertrouwde kinderen

stabiel gebleven.
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- Bij de toevertrouwingen ligt het accent op de 0- t/m 5-jarigen. In tien
jaar is hun aandeel toegenomen van 62% tot 76%.

- Ruim de helft van de toevertrouwingen leidt tot een ontheffing of ontzet-
ting, ruim een kwart tot een ondertoezichtstelling. Ontheffingen en ont-
zettingen zijn afgenomen, ondertoezichtstellingen toegenomen.

- Het aantal jongeren met een maatregel terbeschikkingstelling van de re-
gering (jeugd-tbr) of plaatsing in een inrichting voor buitengewone be-
handeling (PIBB) is langzaam toegenomen van 53 in 1980 tot 77 in 1990.
Na 1988 is als gevolg van de verlaging van de meerderjarigheidsgrens
naar 18 jaar de jeugd-tbr vrijwel geheel verdrongen door de PIBB.

- Een toenemend aantal van deze maatregelen heeft betrekking op 18- t/m
20-jarigen (60% in 1981 en 77% in 1990).

- Het aantal door de Raden voor de kinderbescherming in behandeling
genomen zaken is sinds 1985 betrekkelijk stabiel gebleven (25.339 in
1990).

- 35 % van de behandelde zaken betreft strafzaken, 27 % opvoedingszaken,
19% echtscheidingszaken en 9% adoptiezaken. Het aandeel van strafza-
ken en opvoedingszaken is toegenomen, dat van adoptiezaken afgeno-
men.

- 60% van alle in behandeling genomen zaken wordt opgelegd, in 25%
wordt geadviseerd en in 11 % van de zaken wordt een maatregel gerekes-
treerd.

- Van strafzaken wordt 94% opgelegd.
- In 37% van de opvoedingszaken wordt een maatregel gerekestreerd.

- Eind 1990 zijn er 320 plaatsen in (gesloten) justitiële jeugdinrichtingen
voor opvang en 402 in (deels gesloten) justitiële, jeugdinrichtingen voor
behandeling.

- In 1990 verblijft 70% van de jongeren in een opvanginrichting in het ka-
der van voorlopige hechtenis, 9% in het kader van een tuchtschoolstraf
en 18% in het kader van een ondertoezichtstelling.

- In opvanginrichtingen is het aandeel van allochtone jongeren groter dan
dat van autochtone jongeren (respectievelijk 54% en 46%).

- De gemiddelde verblijfsduur in een opvanginrichting is 55 dagen.
- 79% van de jongeren verblijft in een behandelinrichting in het kader van

een ondertoezichtstelling, 11 % in het kader van een PIBB.

Discussie

Jeugdcriminaliteit

Het beeld van de jeugdcriminaliteit toont in 1990 geen grote veranderingen
ten opzichte van voorgaande jaren. Omdat de omvang van de jeugdbevol-
king nog steeds afneemt, daalt ook de absolute omvang van de jeugdcrimi-
naliteit.
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De veronderstelling dat jongeren op steeds jongere leeftijd met het jeugd-
strafrecht in aanraking komen, vindt geen steun in onze gegevens, noch in
de self-reportcijfers noch in de cijfers over de leeftijd waarop jongeren voor
de kinderrechter verschijnen.

Beziet men echter de relatieve cijfers, dan vallen er wel enkele kantteke-
ningen te maken. Globaal bezien kan van een zekere stabilisering gesproken
worden. In het onderzochte decennium valt een lichte stijging van de jon-
genscriminaliteit en een sterkere van de meisjescriminaliteit te constateren.
Maar omdat het merendeel van de door de politie verdachte minderjarigen
jongens zijn, heeft de stijging van de meisjescriminaliteit nog niet ^ veel
weerslag op de cijfers.

Ook de self-reportenquête geeft aan dat er sprake is van stabilisering van
de jeugddelinquentie, waarbij aangetekend wordt dat het in die enquête
overwegend gaat om wat lichtere feiten. Reflecterend op de mogelijke oor-
zaken van deze-positieve-ontwikkeling menen wij dat hierbij waarschijn-
lijk meer factoren een rol spelen. Zo kan gewezen worden op de sterke
verbreiding van het preventiebeleid in zijn algemeenheid en op het grote
succes van de Halt-bureaus in het bijzonder. Waren er in 1986 nog slechts
zes Halt-bureaus, op dit ogenblik wordt zo'n twee derde van ons land met
Halt-bureaus bestreken. Daarnaast is ook het werkterrein van Halt met suc-
ces verbreed met andere kleine delicten, zoals winkeldiefstalletjes en balda-
digheidsdelicten. Hieraan dient zeker toegevoegd te worden dat een vermin-
derde tolerantie ten aanzien van jeugdcriminaliteit de vruchtbare bodem
heeft geschapen voor een `lik-op-stuk'-beleid zoals dat in de diversie aan-
pak, de alternatieve sancties en de jeugdreclassering tot uiting komt. Ten
slotte speelt, zoals genoemd, het nog steeds dalende aandeel van jeugdigen
in de bevolking een rol.

Een opmerkelijke en enigszins zorgelijke ontwikkeling betreft de toename
van de gewelddelicten. Het delict mishandeling is zowel onder jongens als
onder meisjes toegenomen, hoewel het onder meisjes relatief nog steeds
laag is. De cijfers per 100.000 voor diefstal met geweld zijn vooral onder
jongens vrij sterk gestegen. Dat dit delict door de kinderrechters als zwaar
wordt beoordeeld, komt duidelijk naar voren uit de toename van het aantal
veroordelingen voor dit delict met 55%. Helaas bieden de hier gepresen-
teerde cijfers geen inzicht in de precieze aard en omstandigheden van deze
delicten, noch in de daders ervan. Gezien tegen de achtergrond van een ze-
kere verontrusting ten aanzien van dit verschijnsel en de vrees voor een
steeds maar toenemend geweld in onze samenleving, valt te overwegen om
een dieper gravend onderzoek te verrichten naar het vddrkomen, de aard en
de achtergronden van de gewelddadige jeugdcriminaliteit.

Opvallend is voorts het verschil in de verhouding jongens : meisjes, al naar
gelang men de politiecijfers danwel de self-reportgegevens bekijkt: in het
eerste geval is die verhouding in 1990 7,5: 1 en in het tweede geval 1,4: 1.
De voornaamste oorzaak van dit verschil is het feit dat de beide gegevens-
bronnen verschillende soorten delinquentie meten. In de politiestatistiek ko-
men voornamelijk de frequente en ernstiger vormen van criminaliteit te-
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recht, terwijl het in de self-reportenquête hoofdzakelijk-hoewel niet uit-
sluitend-om de lichtere delicten gaat. Die lichtere delicten worden zowel
door meisjes als door jongens in vrijwel gelijke mate gepleegd. Aangezien
jongens in het algemeen ook ernstiger delicten plegen dan meisjes en boven-
dien de frequentie waarmee zij delicten plegen, hoger ligt, lopen delinquen-
te jongens een grotere kans om in de politiestatistiek terecht te komen. Wel
is het goed hierbij aan te tekenen dat de verhouding jongens : meisjes in
1980 nog 9,5: 1 was. De verschuiving naar 7,5: 1, die in de afgelopen tien
jaar plaatsvond, is het resultaat van een toename van de meisjescriminaliteit,
met name van de wat ernstiger delicten.

Een derde opmerkelijk feit is de discrepantie tussen het aantal opgelegde
voorlopige hechtenissen en het aantal opgelegde onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraffen. Dit wordt onder meer verklaard doordat van een gedeelte van
deze jongeren de preventieve hechtenis hetzij onmiddellijk, hetzij zeer snel
geschorst wordt. In hoeveel gevallen dit gebeurt en hoe lang de hechtenis
heeft geduurd, weten we niet. In, naar we aannemen, nog meer gevallen
wordt de preventieve hechtenis echter niet verdisconteerd in het vonnis ten-
einde inschrijving in een strafregister te vermijden. Ook hier weten we niet
om hoeveel gevallen het gaat en we kennen evenmin de duur van de voor-
lopige hechtenis.

Hoewel men vanzelfsprekend begrip kan hebben voor de motieven van
de kinderrechter en zijn afweging van het belang van de individuele min-
derjarige, is tegen deze gang van zaken toch een aantal bezwaren in te bren-
gen.

In de eerste plaats valt op grond van deze praktijk niet met juistheid vast
te stellen hoeveel onvoorwaardelijke vrijheidsbenemingen de kinderrechter
nu eigenlijk heeft opgelegd. Veel blijft als het ware onder water en komt
niet in de cijfers tot uitdrukking. Dit klemt des te meer daar onbekend is
wat de duur is van de voorlopige hechtenis. Daardoor weten we niet in
hoeverre het, zoals bij onmiddellijke schorsing, alleen om een dreiging met
bewaring of om een pro forma vrijheidsbeneming gaat, danwel om een ech-
te vrijheidsbenemende straf.

In de tweede plaats en samenhangend met het bovenstaande, kan men op
grond van deze wankele cijferbasis geen behoorlijke berekeningen maken
ten behoeve van de capaciteitsbepaling. Zonder juiste opgave van alle on-
voorwaardelijke vrijheidsbenemingen en de duur daarvan, of het nu gehech-
ten danwel gestraften betreft, kan onvoldoende inzicht verkregen worden in
de behoefte aan gesloten plaatsen. Dit kan met name een probleem worden
wanneer het aantal voorlopig gehechten nog meer zou toenemen.

Het probleem geldt niet alleen voor ons land. Ook in Engeland, Frank-
rijk en Duitsland wordt de voorlopige hechtenis steeds meer als een kortere
of langere straf gehanteerd (Dunkel, 1991). Zo wordt in Duitsland slechts
5,5% van de minderjarigen tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf veroor-
deeld, maar wordt 20% in preventieve hechtenis genomen. Deze ontwikke-
ling heeft in een aantal landen tot aanzienlijke bezorgdheid aanleiding gege-
ven. In Frankrijk resulteerde dit tot het afschaffen van de voorlopige hech-
tenis voor 13- t/m 15-jarigen (Gazeau en Peyre, 1989). Wat ons land be-
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treft, zou men er in ieder geval naar moeten streven de cijfers beter boven
tafel te krijgen, zodat duidelijk verantwoord kan worden welke beslissingen
op dit terrein door de kinderrechters genomen worden.

De laatste opmerkelijke ontwikkeling die we zouden willen signaleren, is
de explosieve groei van de alternatieve sancties. Werden deze sancties,
waarbij we gemakshalve ook de alternatieve sancties die in het kader van
het officiersmodel worden toegepast, meetellen, in 1988 nog aan een derde
van de veroordeelde minderjarigen opgelegd (Junger-Tas en Kruissink,
1990), in 1990 is dit toegenomen tot zo'n 45% van alle opgelegde sancties.
Het ziet ernaar uit dat de alternatieve sanctie bezig is de meest populaire
straf te worden die de kinderrechters tot hun beschikking hebben. De ver-
klaring hiervan is wellicht het flexibele karakter van dit type sanctie: er zijn
niet alleen werk- en leerprojecten, maar de invulling daarvan kan aanzien-
lijk variëren. Dat maakt de alternatieve sanctie tot een aantrekkelijk instru-
ment voor zowel de kinderrechter als de officier van justitie. Ook deze laat-
ste maakt namelijk weer vaker van dit instrument gebruik. Wanneer men nu
bedenkt dat ook op politieniveau vaker ingegrepen wordt voor vandalisme
en andere lichte strafbare feiten (twee derde van het land wordt inmiddels
gedekt door Halt-bureaus), dan mogen we conluderen dat op deze wijze het
sanctiestelsel voor minderjarigen een steeds soepeler en gearticuleerder ka-
rakter krijgt. Het is onmiskenbaar zo dat diversie en alternatieve sancties de
diverse geledingen van het justitieel systeem in staat stellen om op inventie-
ve en creatieve wijze gestalte te geven aan het strafkarakter en aan de peda-
gogische doelstelling van het jeugdstrafrecht. Van de mogelijkheden die de-
ze sancties bieden, wordt dan ook dankbaar gebruikgemaakt.

Het sluitstuk van deze ontwikkeling zou naar onze mening gevormd
moeten worden door projecten die de detentie zouden kunnen vervangen.
Dit gebeurt nog onvoldoende, ondanks goede aanzetten zoals jeugdreclasse-
ring (Spaans en Doornhein, 1991) en de Kwartaalkursus (Van der Laan en
Essers, 1990). Op dit moment zijn er in Rotterdam voor minderjarigen en
in Eindhoven voor jong-volwassenen nieuwe initiatieven ontwikkeld, geïn-
spireerd door de Kwartaalkursus. Er zou echter veel meer gedaan moeten
worden om levensvatbare aanpakken te ontwerpen waar de rechterlijke
macht voldoende vertrouwen in kan hebben om ze als alternatief voor vrij-
heidsbeneming te kunnen beschouwen.

Justitiële jeugdbescherming

De justitiële jeugdbescherming heeft het afgelopen decennium een belang-
rijke verandering ondergaan. Voor het eerst sinds de jaren zestig is het aan-
tal kinderen en jeugdigen met een maatregel van kinderbescherming weer
toegenomen. Tegen de achtergrond van een in omvang dalende jeugdpopu-
latie is dat opmerkelijk. Bij de ondertoezichtstelling zien we een relatieve,
dat wil zeggen aan de omvang van de jeugdbevolking gekoppelde, stijging
van maar liefst 62%. Daarnaast is er ook een einde gekomen aan de al enige
tijd bestaande verschuiving van de meer ingrijpende ontheffing en ontzetting
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uit de ouderlijke macht naar de minder ingrijpende ondertoezichtstelling.
Het aantal kinderen dat onder voogdij van een instelling is geplaatst, neemt
namelijk niet langer meer af, maar sinds kort zelfs weer toe. Deze laatste
ontwikkeling echter, moet worden toegeschreven aan het groeiend aantal al-
leenstaande minderjarige asielzoekers, bij wie in het gezag moet worden
voorzien. Bij deze jongeren is niet zozeer sprake van bescherming alswel
van gezagsvoorziening.

De ontwikkeling bij de ondertoezichtstelling kan tot geen andere conclu-
sie leiden dan dat we als samenleving weer meer dan vroeger ingrijpen in
opvoeding en gezinsleven. Dat betekent overigens niet dat er altijd eerder
wordt ingegrepen, al is met name bij de jongste leeftijdscategorieën de stij-
ging van het aantal ondertoezichtstellingen het grootst. Vergelijkend onder-
zoek (Mertens, in voorbereiding) laat zien dat meer dan vroeger sprake is
van vaak lange hulpverleningsgeschiedenissen in de vrijwillige sfeer. Men
probeert het eerst met vrijwillige hulpverlening. Faalt die, dan wordt als-
nog gegrepen naar het middel van een kinderbeschermingsmaatregel. Dat
er tegen die tijd sprake is van een zeer problematische situatie, hoeft geen
verbazing te wekken. Bovengenoemd vergelijkend onderzoek bevestigt een
in zwaarte toegenomen problematiek.

Behalve dat er meer wordt ingegrepen, wordt er ook zwaarder ingegre-
pen. Niet door middel van meer ontheffingen en ontzettingen, maar in de
zin van meer uithuisplaatsingen. Het door de overheid in het begin van de
jaren tachtig gepropageerde beleid om vaker te plaatsen in pleeggezinnen
heeft met name bij de jongste kinderen enig effect gesorteerd. Maar in veel
gevallen kwam de pleeggezinplaatsing niet in de plaats van een plaatsing in
een tehuis, maar in plaats van een verblijf bij de ouder(s) thuis. Bij de oud-
ste leeftijdscategorie komt het zwaarder ingrijpen tot uitdrukking in een toe-
nemend aantal plaatsingen in (deels gesloten) justitiële jeugdinrichtingen.
Voor een deel hangt dit overigens ook samen met een in ernst toegenomen
problematiek.

Vooralsnog is het onduidelijk of de hier geschetste ontwikkeling in de
justitiële jeugdbescherming net begonnen is en nog enige tijd zal voortdu-
ren, danwel dat deze slechts tijdelijk was en alweer tot stilstand is geko-
men. Het neemt niet weg dat de jeugdbescherming geconfronteerd wordt
met een enigszins andere populatie: deels jonger, maar bovenal problemati-
scher met als complicerende factor een langere en kennelijk weinig effectie-
ve (vrijwillige) hulpverleningsgeschiedenis. Het stelt de ambulante en de
residentiële jeugdbescherming voor de opgave nieuwe en effectievere inter-
ventiemethoden te ontwikkelen dan thans voorhanden zijn.
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Zoals in het voorwoord werd aangegeven, bestaat deze studie uit drie de-
len. In het eerste deel worden de politiegegevens van tien jaar jeugdcrimi-
naliteit gepresenteerd en van commentaar voorzien. Daarnaast worden de
resultaten beschreven van de derde self-reportenquête die onder de Neder-
landse jeugd is afgenomen. Eerdere publikaties (nrs. 79 en 100 in de reeks
Onderzoek en Beleid) hebben gegevens geleverd over de ontwikkeling in de
periodes 1980-1986 en 1980-1988. In dit rapport bestrijken we tien jaar po-
litiecijfers en drie (tweejaarlijks afgenomen) self-reportenquêtes. Zodoende
is het mogelijk een nog beter beeld te schetsen van de ontwikkeling van de
jeugdcriminaliteit in Nederland dan in de eerdere publikaties mogelijk was.

Een aantal vragen zal aan de orde komen. Zo is in de eerste publikatie
(in 1987) geconcludeerd tot een zekere stabilisatie van de jeugdcriminali-
teit. Twee jaar daarna lieten de cijfers zelfs een lichte daling zien. De
vraag is nu of deze tendens zich heeft gehandhaafd, dan wel of er weer een
toename van de criminaliteit valt te bespeuren.

Daarnaast is het van belang te bezien of, en in hoeverre er een verschui-
ving optreedt in de aard van de jeugdcriminaliteit. Met name wordt aan-
dacht geschonken aan de geweldcriminaliteit en - op uitdrukkelijk verzoek
van een aantal kinderrechters -aan het delict `diefstal met geweld', een de-
lict dat in de statistieken gerubriceerd wordt onder de vermogensdelicten.
Veel kinderrechters vinden dit onjuist: zij zouden dit delict onder de ge-
welddelicten willen rekenen.

Ook de meisjescriminaliteit krijgt weer extra aandacht. Hierbij zijn voor-
al twee vragen van belang. De eerste is of de meisjescriminaliteit blijft stij-
gen en zich langzaam naar het niveau van de jongenscriminaliteit toe be-
weegt. De tweede vraag is of de meisjescriminaliteit van aard verandert,
met dien verstande dat ook de verschillen in delinquentiepatroon tussen
meisjes en jongens afnemen.

Het leeftijdsaspect zal eveneens aan de orde komen. Op grond van de
self-reportgegevens zal getracht worden meer inzicht te verkrijgen in het
moment waarop jongeren beginnen met het plegen van delicten. Dit is een
punt van zorg voor politie en justitie: zij hebben nogal eens de indruk dat
de start van delinquent gedrag op steeds jongere leeftijd plaatsvindt.

Ten slotte is in de self-reportenquête nog een aantal vragen opgenomen
over risicogedrag dat, hoewel in ons land niet strafbaar, wel een extra licht
werpt op de context waarin delinquent gedrag tot uiting komt.

In deel II wordt allereerst een overzicht geboden van gegevens uit de
justitiële statistiek, zoals de preventieve hechtenis, de afdoeningen van het
openbaar ministerie en de uitspraken van de kinderrechter. Daarnaast wordt
op grond van een aantal bewerkingen van CBS-materiaal een verder gede-
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tailleerd beeld van de straftoemeting geboden, met uitsplitsingen naar sekse
en leeftijd en naar aard van het delict.

Deel III behandelt de justitiële jeugdbescherming in de periode 1980-
1990. Directe aanleiding voor opname van dit deel in het rapport is het
sinds enkele jaren niet meer verschijnen van de jaarverslagen van de toen-
malige Directie Kinderbescherming. Deze jaarverslagen bevatten een schat
aan (statistische) informatie over ontwikkelingen in de jeugdbescherming,
die zowel voor beleidsvoering als voor wetenschappelijke doeleinden buiten-
gewoon nuttig was. Dat die informatie node wordt gemist, blijkt uit de
steeds weer terugkerende vragen om gegevens van zowel binnen als buiten
het departement. Dit deel komt hopelijk enigszins tegemoet aan deze infor-
matiebehoefte.

Uitgangspunt in deel III zijn de kinderen en jeugdigen op wie een maat-
regel van kinderbescherming van toepassing is. Onderscheid wordt gemaakt
naar kinderen en jeugdigen die onder toezicht zijn gesteld, kinderen en jeug-
digen die onder voogdij van een instelling zijn geplaatst, kinderen die voor-
lopig zijn toevertrouwd aan de Raad voor de kinderbescherming, jongeren
die zijn geplaatst in een inrichting voor buitengewone behandeling en jonge-
ren die ter beschikking zijn gesteld van de regering. Aandacht wordt besteed
aan uiteenlopende zaken als geslacht, leeftijd en etnische achtergrond, als-
mede aan duur en beëindiging van de maatregelen en de verblijfplaats van
de betrokkenen.

Bij de toepassing van maatregelen spelen de Raden voor de kinderbe-
scherming een belangrijke rol. In rekestrerende of adviserende zin zijn zij
altijd bij de toepassing van maatregelen betrokken. Daarom worden tevens
enkele gegevens gepresenteerd die betrekking hebben op deze activiteiten
van de Raden. Daarnaast wordt ook enig statistisch materiaal verstrekt over
de justitiële jeugdinrichtingen. In een afsluitende paragraaf wordt een be-
schouwing gewijd aan de ontwikkelingen binnen de jeugdbescherming in de
afgelopen jaren.

Methode van onderzoek

Statistieken
In dit onderzoek is van diverse bronnen gebruikgemaakt. De politiegegevens
die in dit rapport aan de orde komen, zijn afkomstig uit de Maandstatistiek
Rechtsbescherming en Veiligheid van het CBS. Deze is gebaseerd op maan-
delijkse opgaven van alle gemeentepolitiekorpsen en rijkspolitiedistricten en
geeft informatie over zowel `ter kennis gekomen feiten' als `bekend gewor-
den verdachten'.

Wat betreft de afdoening van bij het parket ingeschreven zaken, is de
CBS-statistiek Criminaliteit en Strafrechtspleging gebruikt. Deze statistiek
kent echter twee bezwaren. De gegevens worden eerst twee jaar na afdoe-
ning gepubliceerd, en de cijfers betreffen uitsluitend zaken en geen daders.
Om aan het laatste bezwaar tegemoet te komen is bij het CBS een databe-
stand opgevraagd dat een aantal gegevens bevat over alle in 1989 gedane
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uitspraken van de rechter ten aanzien van minderjarigen. Deze kunnen ver-
geleken worden met de in 1985 en 1987 gedane uitspraken, waarover in de
vorige publikaties is gerapporteerd.

De cijfers over de justitiële jeugdbescherming zijn voor het grootste deel
afkomstig van de pupillenregistratie van het Ministerie van Justitie. Inherent
hieraan kent het materiaal een aantal beperkingen. De belangrijkste hebben
betrekking op ondertoezichtstelling en voogdij. De pupillenregistratie maakt
geen onderscheid naar de aard van de ondertoezichtstelling. We weten der-
halve niet in hoeveel gevallen het gaat om een civielrechtelijke of strafrech-
telijke, danwel een voorlopige ondertoezichtstelling. Ten aanzien van de
voogdijpupillen weten we niet in hoeveel gevallen plaatsing onder voogdij
van een instelling het gevolg is van een ontheffing of een ontzetting uit de
ouderlijke macht, of eventueel een gedwongen ontheffing (na een ondertoe-
zichtstelling), danwel dat voorzien moet worden in het gezag, zoals dat bij-
voorbeeld geschiedt bij alleenstaande, minderjarige asielzoekers.

Self-reportonderzoek
Behalve van deze statistieken is gebruikgemaakt van self-reportonderzoek
dat het WODC onder de Nederlandse jeugd heeft verricht. Het meest recen-
te self-reportonderzoek' is in 1990 uitgevoerd onder een aselect getrokken
steekproef strafrechtelijk minderjarigen, jongeren in de leeftijd van 12 t/m
17 jaar. Evenals voorgaande jaren is het veldwerk door het Amsterdamse
bureau Interview verricht, in het kader van een zogeheten 'omnibusonder-
zoek' waaraan diverse bedrijven en instellingen hebben deelgenomen. De
omnibus omvat een bredere leeftijdscategorie dan de strafrechtelijk minder-
jarigen, namelijk 6- t/m 24-jarigen.

De steekproef is als volgt getrokken. Eerst zijn 100 gemeenten geselec-
teerd, waarvan de verdeling naar regio en urbanisatiegraad overeenkomt
met de landelijke verdeling van gemeentes. Per gemeente is vervolgens een
random steekproef van adressen gegenereerd, die vervolgens door de PTT
van naam en telefoonnummer voorzien zijn. Adressen die geen huishouden
betroffen, zijn uit de steekproef verwijderd. De adressen zijn-voorzover
mogelijk-tevoren telefonisch benaderd. Gaf een nummer geen gehoor,
dan werd opnieuw gebeld, tot vier keer toe. Adressen zonder telefoonnum-
mer zijn door de enquêteurs bezocht. Werd niemand thuis aangetroffen, dan
volgde een herbezoek, indien nodig tot tweemaal toe.

Per deelnemend huishouden is één jongere geinterviewd. Woonden meer
jongeren in de juiste leeftijdscategorie op het adres, dan werd de 'eerstjari-
ge' geinterviewd. Uiteindelijk zijn 3.147 jongeren van 6 t/m 24 jaar geën-
quêteerd, van wie 1.006 jongeren in de strafrechtelijk minderjarige leef-
tijdscategorie vielen. Volgens opgave van bureau Interview bedroeg de res-
pons 66%. Na afloop van het interview kregen de respondenten een kleine
attentie (een cassettebandje).

Zie voor de responsverantwoording van de eerdere self-reportenquêtes Junger-Tas en
Kruissink, 1987 en 1990.
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Tabel 1: Leeftijdsverdeling van de steekproef in vergelijking met de landelijke cijfers

bevolkingsgegevens
op 1/1/1990

steekproef

leeftijd abs. % abs. %

12 jaar 177.503 15,3 144 14,3
13 jaar 181.101 15,6 178 17,7
14 jaar 183.497 15,8 144 14,3
15 jaar 193.365 16,6 174 17,3
16 jaar 202.892 17,5 187 18,6
17 jaar 222.725 19,2 179 17,8

totaal 1.161.083 100 1.006 100

De steekproef voor ons self-reportonderzoek omvat 1.006 jongeren, 48,1%
jongens en 51,9% meisjes. In hoeverre de leeftijdsverdeling van de
steekproef overeenkomt met de landelijke verdeling, is in tabel 1 te zien. In
de steekproef zijn de 13-jarigen lichtelijk oververtegenwoordigd en de 14-
en 17-jarigen iets ondervertegenwoordigd, maar over het geheel genomen
komt de leeftijdsverdeling in de steekproef redelijk overeen met het lande-
lijk beeld.



Deel 1:

Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit



2 Ontwikkeling op grond van politie-
cijfers

De nieuwe politiecijfers hebben betrekking op de jaren 1989 en 1990.
Naast deze cijfers bekijken we self-reportgegevens die het schooljaar 1989-
1990 betreffen. Natuurlijk is het niet zo dat men de enquêtegegevens zo-
maar naast de politiecijfers kan leggen. In de eerste plaats is de enquête uit-
gevoerd onder een aselecte steekproef uit de Nederlandse jeugd en betreft
dus een doorsneegroep jongeren. Bovendien zijn in de enquête vragen over
slechts een tiental delicten opgenomen. Wel gaat het om delicten waarvan
we weten dat ze onder jongeren zeer veelvuldig voorkomen.

De politiecijfers registreren echter delicten van jeugdigen die in het alge-
meen niet een doorsnee van de jeugdbevolking vormen. Zo komt uit onder-
zoek naar voren dat jongeren die met de politie in aanraking komen door-
gaans reeds een groot aantal delicten gepleegd hebben (Junger-Tas, 1983;
Kruissink en Verwers, 1989). Het is juist de frequentie waarmee deze jon-
geren delicten plegen, die ertoe leidt dat ze ten slotte tegen de lamp lopen.
Daarbij wordt een veel grotere diversiteit van delicten geregistreerd dan in
de self-reportenquête wordt opgevoerd. Toch is het zinvol beide soorten ge-
gevens nauwlettend te bestuderen. In de eerste plaats omdat het in beide ge-
vallen om trends gaat: spreken die elkaar tegen, dan moet verder gespeurd
worden naar de oorzaak van de geconstateerde discrepantie, maar gaan ze
in dezelfde richting, dan kan men meer vertrouwen in de gegevens hebben.
Anders gezegd, als er van een werkelijke daling of stijging van de crimina-
liteit sprake is, dan zou dit in beide bronnen tot uiting moeten komen. In de
tweede plaats kleven weliswaar aan beide bronnen nadelen, maar daar de te-
kortkomingen van de ene bron verschillen van die van de andere, lijken de
gegevens elkaar eerder te compenseren dan te ontkrachten.

V66r we nu overgaan tot de analyse van politie- en self-reportgegevens,
is het nuttig enige aandacht te besteden aan de demografische ontwikkeling
van de Nederlandse jeugdbevolking. Het geboortecijfer in ons land is name-
lijk sinds de jaren zeventig gestadig teruggelopen en dat betekent dat de
omvang van de jongerenpopulatie die in de crimineel actieve periode ver-
keert, in de jaren tachtig eveneens is afgenomen. Hoe sterk die afname is,
komt in tabel 2 naar voren. Het aandeel van de jeugd dat strafrechtelijk
verantwoordelijk is, dat wil zeggen de 12- t/m 17 jarigen, is op de totale
bevolking tussen 1980 en 1990 afgenomen van 38,2% tot 33,9%, een daling
van 11,5%. Bekijken we echter de indexcijfers, dan zien we dat de omvang
van de 12- t/m 17-jarige populatie met zo'n 25% is afgenomen. Het is dui-
delijk dat een dergelijke ontwikkeling wel van invloed moet zijn op de om-
vang van de jeugdcriminaliteit.
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Tabel 2: Omvang jongerenpopulatie 12 t/m 17 jaar x 1000, over de periode 1980-1990 (index
1980=100)

12 t/m 14 jr.
x1000 index

15 t/m 17 jr.
x1000 index

totaal
x1000 index

1980 727 100 760 100 1.487 100
1982 739 101,5 736 97 1.475 99
1984 697 96 739 97 1.436 96,5
1986 611 84 734 96,5 1.345 90,5
1988 557 76,5 660 87 1.217 82
1990 540 74 483 76,5 1.123 75,5

Tabel 3: Bekend geworden minderjarige verdachten 1980-1988, naar geslacht (index 1980=
100)

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

1980 38.134 100 4.068 100 42.202 100
1981 40.324 106 4.523 111 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 40.521 106 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 39.525 94
1989* 34.132 90 4.005 98 38.137 90
1990* 32.716 86 4.391 108 37.107 88

* Vanaf 1986 is de term 'bekend geworden verdachte' door het CBS vervangen door 'ge-
hoorde verdachten'

Bron: CBS

2.1 Bekend geworden minderjarige verdachten 1980-1990

Om te beginnen worden de politiecijfers bekeken en vervolgens besteden
we aandacht aan de gegevens uit de self-reportenquête.

Hoewel in deze studie nog gesproken wordt van `bekend geworden ver-
dachten', moet deze term sinds 1986 in feite vervangen worden door 'ge-
hoorde verdachten'. De gangbare definitie was namelijk te onduidelijk en
dat leidde tot verschillen in interpretatie bij de politie. Zo verstaat men nu
ook onder `ter kennis van de politie gekomen misdrijven' die delicten die
door de politie metterdaad zijn geregistreerd.

In tabel 3 zien we een overzicht van de minderjarigen die van 1980 tot
1990 bij de politie bekend zijn geworden (danwel gehoord). Bezien we de
index vanaf 1980, dan blijkt de criminaliteit een hoogtepunt te hebben be-
reikt in 1982; vervolgens zet een langzame daling in, die vanaf 1986 ster-
ker wordt en nog steeds voortduurt. Nog duidelijker dan uit de tabel blijkt
dit uit figuur 1, die van 1980 tot 1990 de ontwikkeling aangeeft van het aan-
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Figuur 1: Ontwikkeling in het aantal bij de politie bekend geworden minderjarige verdachten,
1980-1990 (index 1980=100)
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tal jongeren dat daadwerkelijk door de politie is gehoord. Hierbij moet wel
opgemerkt worden dat de figuren enigszins misleidend zijn, omdat er steeds
uitgegaan wordt van indexen. In werkelijkheid is de meisjescriminaliteit
aanzienlijk lager dan de jongenscriminaliteit en daarom werken schomme-
lingen in het criminaliteitsniveau van de meisjes ook veel sterker door in de
verhoudingscijfers en in de figuren.

Het is interessant om naar de verschillen tussen de seksen te kijken. De
curve van de totale omvang van de met de politie in aanraking gekomen
minderjarigen volgt betrekkelijk getrouw de ontwikkeling van de jongens-
criminaliteit: een maximum in 1982, gevolgd door vier jaar enige daling en
vervolgens een vrij sterke daling. Dat is natuurlijk geen verrassing, want
jeugdcriminaliteit is nog steeds voor het grootste deel jongenscriminaliteit.

De meisjescriminaliteit heeft echter een veel grilliger verloop. Zo zien
we, vergeleken met het basisjaar 1980, in de jaren 1984-1987 een sterke
stijging optreden. Eerst in 1988 daalt de meisjescriminaliteit, maar in 1990
stijgt ze weer. In figuur 1 vertaalt zich dit dan ook vanaf 1984 in een gro-
tere discrepantie tussen de curve van de totale omvang van de jeugdcrimi-
naliteit en de omvang van de jongenscriminaliteit. Die discrepantie tussen
beide curves geeft de omvang van de meisjescriminaliteit weer en zo is ook
te verklaren dat tussen 1989 en 1990 de jongenscriminaliteit sterker daalt
dan de totale jeugdcriminaliteit.
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Tabel 4: Procentuele verandering van het aantal bekend geworden minderjarige verdachten
1980-1988

jongens meisjes

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
1989 t.o.v. 1988 -2,3 -13,0
1990 t.o.v. 1989 -4,2 + 9,6

Bron: CBS

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
1989 8,5 1
1990 7,5 1

Bron: CBS

De absolute omvang van de jeugdcriminaliteit - in termen van bekend ge-
worden minderjarige verdachten - is van 1980 tot 1990 met 12% afgeno-
men. Voor de jongens geldt echter een afname van 14%, terwijl voor de
meisjes een toename van 8% vastgesteld kan worden.

Wanneer we de veranderingen in procenten bij jongens en meisjes van
jaar tot jaar volgen in tabel 4, zien we hetzelfde gestadig dalende verloop
bij de jongens en een veel grilliger verloop bij de meisjes. Nu is het zo dat
bij de veel geringere omvang van de meisjescriminaliteit toevalsfactoren het
beeld aanzienlijk kunnen verstoren. Dat verklaart zeker voor een deel het
grillige verloop van de meisjescriminaliteit. Toch ziet het ernaar uit dat deze
laatste, globaal bezien, een stijging vertoont ten opzichte van 1980. Dit
blijkt overduidelijk uit tabel 5, waar de verhoudingscijfers tussen de seksen
van bij de politie bekend geworden verdachten worden weergegeven. In
1980 waren er voor elk meisje 9,4 jongens bij de politie bekend; tien jaar
later is die verhouding gewijzigd in 7,5 jongens voor elk meisje.
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Tabel 6: Bekend geworden minderjarige verdachten per 100.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar
(index 1980=100)

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

1980 5.018 100 560 100 2.838 100
1981 5.299 106 623 111 3.016 106
1982 5.782 115 671 120 3.286 116
1983 5.390 107 653 117 3.081 109
1984 5.548 111 759 136 3.209 113
1985 5.521 110 850 152 3.238 114
1986 5.670 113 774 138 3.273 115
1987 5.334 106 786 141 3.113 110
1988 5.356 107 736 132 3.095 109
1989 5.479 109 674 120 3.134 110
1990 5.508 110 776 139 3.199 113

Bron: CBS

Tot nu toe is gesproken over de absolute omvang van de jeugdcriminaliteit,
dat wil zeggen over het totaal aantal jeugdigen dat ten slotte bij de politie
terechtkomt. Dit aantal is uiteraard sterk afhankelijk van de totale omvang
van de jeugdpopulatie: stijgt deze, dan mag je ook meer overtreders bij de
politie verwachten; daalt die, dan zullen er ook minder jongeren zijn die
delicten plegen en bij de politie op het bureau moeten verschijnen. Het is
daarom van belang de demografische ontwikkeling te blijven volgen. Zoals
al aangegeven, daalt de jeugdbevolking als gevolg van het dalende geboor-
tecijfer sinds de jaren zeventig. Die ontwikkeling verklaart dan ook voor
een belangrijk deel de dalende omvang van de jeugdcriminaliteit. Daarnaast
is het echter van groot belang naar de relatieve cijfers te kijken, dat wil
zeggen naar het aantal jongeren dat voor een delict met de politie in aanra-
king komt per 100.000 jeugdigen van dezelfde leeftijd. Dit is een andere
maat om aan te geven of er in 1990 verhoudingsgewijs meer danwel minder
jongeren bij de politie terechtkomen dan in 1980. Tabel 6 geeft een over-
zicht van die relatieve cijfers, een overzicht dat nog duidelijker in beeld
wordt gebracht in figuur 2. Wanneer men kijkt naar de indexcijfers en naar
figuur 2, dan is de voornaamste conclusie die men kan trekken ten aanzien
van de ontwikkeling in de laatste tien jaar, dat deze sinds de jaren 1982-
1984 betrekkelijk stabiel is gebleven. Hierbij valt aan te tekenen dat de
jeugdcriminaliteit per 100.000 jeugdigen zich sedert die jaren op een ni-
veau bevindt dat zo'n 10% tot 12% hoger is dan in 1980.

Voor de jongenscriminaliteit geldt dat deze tot 1982 toeneemt, vervol-
gens tot 1987/88 een dalende tendens vertoont, waarna in 1989 en 1990 een
lichte toename plaatsvindt. De jongenscriminaliteit ligt nu zo'n 8% tot 10%
hoger dan in 1980. Overigens blijkt uit figuur 2 dat vanaf 1983 de jongens-
criminaliteit duidelijker gaat afwijken van de totaalcurve; dat komt omdat
de meisjescriminaliteit dan sterk gaat toenemen, terwijl de jongenscrimina-
liteit licht daalt.
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Figuur 2: Ontwikkeling van het aantal bij de politie bekend geworden minderjarige ver-
dachten, 1980-1990, per 100.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar (index 1980=100)
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Wat de meisjescriminaliteit betreft, is het niveau in 1982 al flink hoger dan
in 1980 en dit blijft stijgen tot 1985, waarin het 52% hoger ligt. Dan volgt
ook bij de meisjes een daling, maar het laatste jaar zien we wederom een
stijging. Het resultaat van deze ontwikkeling is dat in 1990 per 100.000
meisjes 39% meer meisjes voor een delict met de politie in aanraking komt
dan in 1980. De jaarlijkse schommelingen bij de meisjes blijven echter ex-
tremer uitvallen dan bij de jongens, waar het patroon sedert het begin van
de jaren tachtig veel gelijkmatiger is en de delinquentie zich gestabiliseerd
lijkt te hebben op een wat hoger niveau dan in 1980. De conclusie in onze
vorige publikatie (Junger-Tas en Kruissink, 1990) was dat er aanzienlijk
meer meisjescriminaliteit is dan in het begin van de jaren zeventig. De
vraag is of de sinds 1975 aangevangen stelselmatige stijging nog zal voort-
duren of dat nu het plafond bereikt is en men ook bij de meisjes een stabili-
sering van het delinquentiepatroon zal gaan waarnemen.

Teneinde de zaken in een wat duidelijker perspectief te zetten en enigs-
zins te relativeren, is het nuttig figuur 3 te beschouwen. Hierin wordt na-
melijk het percentage weergegeven van de jeugdbevolking van 12 t/m 17
jaar dat bij de politie als verdachte bekend werd. In 1990 had de politie
bemoeienis met 37.107 minderjarigen; dat is 2.418 of 6% minder dan twee
jaar eerder (39.525 in 1988). De dikke zwarte lijn geeft aan dat dit zo'n
3,3% is van de totale jeugdpopulatie. Hoewel dit percentage over de jaren
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Figuur 3: Ontwikkeling van het percentage bij de politie bekend geworden minderjarige ver-
dachten, 1980-1990 (100%=aantal inwoners van 12 t/m 17 jaar)
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natuurlijk enigszins fluctueert, blijkt toch uit de figuur dat het sinds 1981 in
feite nauwelijks is veranderd (zo was het bijvoorbeeld in 1986 3,3% en in
1988 3,1 %). De bovenste stippellijn geeft aan dat de jongens het grootste
aandeel in dit totaal hebben: in 1990 werden er 32.716 jongens verdacht,
dat is 88% van het totale aantal jeugdigen dat door de politie gehoord werd
en 5,5% van de jeugdpopulatie. Helemaal onderaan zien we de curve van
de meisjescriminaliteit. Hoewel duidelijk blijkt dat er van een stijging spra-
ke is, vormden de 4.391 meisjes in 1990 slechts 12% van het totale politie-
aanbod aan minderjarigen en dat is maar zo'n 0,5% van de jeugdpopulatie.
Met andere woorden, hoewel er van een voortgaande stijgende tendens
sprake is, is de meisjescriminaliteit nog steeds zeer gering in omvang.

Samenvattend kan het volgende gesteld worden. Vergeleken met twee jaar
geleden is de absolute omvang van de jeugdcriminaliteit verder afgenomen.
Dit betreft met name de omvang van de jongenscriminaliteit, die het leeu-
wedeel, namelijk 88%, van de jeugdcriminaliteit vormt. In diezelfde periode
is de omvang van de meisjescriminaliteit, hoewel slechts 12% van het to-
taal, met een kleine 10% gestegen.

De relatieve cijfers (per 100.000) geven bij beide seksen een stijging te
zien. Bij de jongens is deze gering: het niveau heeft zich in de jaren tachtig
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gestabiliseerd op zo'n 10% boven dat van 1980. Bij de meisjes heeft de
voortdurende stijging geleid tot een niveau dat in 1990 40% boven dat van
1980 ligt.

Jongeren die door de politie als verdachte worden gehoord, vormen in
hun totaliteit niet meer dan 3,3% van de jeugdpopulatie van dezelfde leef-
tijd; van de jongenspopulatie is dit 5,5% en van de meisjespopulatie slechts
0,5%.

2.2 Aard van de bekend geworden jeugdcriminaliteit

Zoals al in eerdere analyses werd geconstateerd, plegen jongeren overwe-
gend delicten uit het Wetboek van Strafrecht. Dit is een constant gegeven
over de jaren heen en het wordt nog eens geïllustreerd in tabel 7. Omdat
deze categorie delicten praktisch de totaliteit van de jeugdcriminaliteit uit-
maakt, beperkt de analyse zich dan ook hiertoe.

Een eerste stap is nu om de verdeling over verschillende delicttypen te
bezien, waarbij we weer onderscheid maken tussen jongens en meisjes.

Er zijn enkele zaken die in tabel 8 opvallen. Daar is in de eerste plaats
het gegeven dat 85% van de meisjescriminaliteit vermogensmisdrijven be-
treft. Dit betekent dat meisjes bijna uitsluitend vermogensdelicten plegen,
terwijl dit slechts voor twee derde van de jongens geldt. Meisjes plegen
nauwelijks vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde. Bij de jon-
gens liggen de percentages voor deze delicten twee tot drie keer zo hoog.
Een verrassend gegeven is echter dat, gegeven de nog steeds lage criminali-
teitscijfers van meisjes, gewelddelicten verhoudingsgewijs een bijna even
groot aandeel in het totaal vormen bij de meisjes als bij de jongens, name-
lijk respectievelijk 5,1% en 5,7%.

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

absolute aantallen 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Wetboek van Strafrecht 45.861 45.510 44.539 40.884 38.515 37.158 36.251
Wegenverkeerswet 619 641 727 581 687 660 549
Opiumwet 92 106 103 134 123 168 120
Vuurwapenwet 97 103 137 140 104 100 114
andere wetten 185 131 147 126 96 51 73

totaal misdrijven 46.854 46.491 45.653 41.865 39.525 38.137 37.107

in procenten

Wetboek van Strafrecht 97,9 97,9 97,6 97,7 97,4 97,4 97,7
Wegenverkeerswet 1,3 1,4 1,6 1,4 1,7 1,7 1,5
Opiumwet 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3
Vuurwapenwet 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
andere wetten 0,4 0;3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2

totaal misdrijven 100 100 100 100 100 100 100

Bron: CBS
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Tabel 8: Verdeling van minderjarigen naar misdrijf en geslacht in 1990, in %

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

25

jongens meisjes
(N=31.922) (N=4.329)

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

68,4 85,0
14,4 4,2

1,5 1,1

100 100

Tabel 9: 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 1989 1990

100 102 115 93 109 105 110 113 102 100 102
100 98 98 93 94 98 100 67 80 76 63
100 106 108 97 108 111 115 110 106 104 108
100 108 119 115 114 110 105 94 89 87 85
100 101 108 89 100 103 113 103 99 97 82
100 146 121 103 111 109 152 174 183 222 171

100 106 116 108 111 108 108 98 93 91 87

100 145 146 95 181 173 143 144 138 152 176
100 300 67 67 333 333 33 500 633 200 367
100 104 134 148 114 161 153 173 160 190 188
100 111 119 115 134 147 131 125 110 93 103
100 99 124 108 119 135 108 130 121 113 100
100 123 136 164 132 164 136 255 227 200 209

100 111 120 116 134 148 131 128 114 99 108

100 104 116 93 112 108 111 114 103 102 105
100 99 97 93 95 99 99 69 83 77 65
100 106 109 101 108 114 118 114 110 109 113
100 108 119 115 116 115 108 98 92 87 87
100 101 109 90 101 104 113 103 100 98 83
100 144 122 108. 112 113 151 180 186 221 174

100 107 117 109 113 112 110 101 95 92 89

Een andere vraag is of er de afgelopen tien jaar verandering is opgetreden
in de aard van de jeugdcriminaliteit (zie tabel 9; zie voor absolute aantallen
en procentuele verdeling bijlage 1, tabellen la en lb).

Een blik op de veranderingen in de jongenscriminaliteit toont dat in de
periode 1980-1990 de geregistreerde seksuele delinquentie sterk gedaald is.
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Of het daarbij gaat om een reële afname van het aantal gepleegde zedenfei-
ten danwel simpelweg om een daling van het aantal aangiften voor dit type
delict, is op grond van deze cijfers niet vast te stellen. Ook de vermogens-
criminaliteit en het vandalisme tonen een forse daling, zij het dat die daling
eerst na 1982 is ingezet.

Bij misdrijven tegen openbare orde en gezag is praktisch gesproken het
niveau van 1980 weer bereikt. Geweld tegen personen is, na een stijging
tot 15% boven het niveau van 1980, weer langzaam gedaald tot 4% boven
dat niveau. Het laatste jaar is het geweld tegen personen weer iets in om-
vang toegenomen tot 8 % boven het niveau van 1980.

Wat de meisjes betreft, blijkt uit tabel 9 dat de seksuele delinquentie met
bijna een factor vier is toegenomen. Men moet echter in het oog houden dat
de meisjesdelinquentie z6 gering is dat de kleinste toename relatief al een
groot verschil maakt: in dit geval gaat het bijvoorbeeld om 3 zedendelicten
in 1980 en 11 in 1990. De andere categorieën delicten zijn echter omvang-
rijker en dan blijkt er tussen 1980 en 1990 geen verschil te zijn opgetreden
in het niveau van de vermogenscriminaliteit en het vandalisme, maar wel in
dat van de misdrijven tegen openbare orde en gezag en het geweld tegen
personen. Misdrijven tegen openbare orde en gezag zijn toegenomen met
76% sinds 1980, terwijl het geweld tegen personen bijna is verdubbeld
(van 118 tot 222 meisjes door de politie voor gewelddelicten gehoord).

Deze gegevens betreffen echter alleen de omvang van de criminaliteit in
absolute cijfers. Zoals eerder opgemerkt, is die omvang gedaald, voorname-
lijk omdat sinds 1980 het aantal jongeren in de totale bevolking is terugge-
lopen. Hieruit volgt derhalve niet dat de jongeren die in 1990 door de poli-
tie geregistreerd werden, minder delicten pleegden dan degenen die in 1980
geregistreerd werden. Het tegendeel is waar, zoals uit de cijfers per 100.000
jongeren naar voren komt.

Wat de door de politie geregistreerde jongens aangaat, blijkt uit tabel 10
in 1990 per 100.000 jongeren een stijging van misdrijven tegen openbare
orde en gezag met ongeveer een derde ten opzichte van 1980 (zie bijlage 1,
tabel 2 voor absolute aantallen per 100.00). Het niveau van de vermogens-
criminaliteit is eerst gestegen tot 1982, daarna gedaald tot 1988 en de laat-
ste twee jaar weer iets gestegen tot een niveau dat in 1990 9% hoger ligt
dan dat in 1980. In de categorie vernielingen bleef het niveau vrijwel on-
veranderd van 1980 tot 1985, waarna de registratie van vandalisme een
plotselinge toename vertoonde. In 1990 ligt het echter praktisch weer op
hetzelfde niveau als in 1980. Geweld tegen personen is evenwel langzaam
maar gestadig gestegen; in 1990 plegen 38% meer jongens per 100.000 een
gewelddelict dan in 1980.

Bij de meisjes constateren we voor alle delictcategorieën een flinke toe-
name, hetgeen betekent dat, per 100.000 meisjes van 12 t/m 17 jaar, er
meer delicten zijn gaan plegen. Zo heeft ongeveer een derde méér meisjes
vermogensdelicten gepleegd en een kwart méér meisjes vernielingen. Nog
opvallender is echter het gegeven dat in 1990 per 100.000 tweemaal zoveel
meisjes geregistreerd werden voor misdrijven tegen openbare orde en gezag
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Tabel 10: Bekend geworden minderjarige verdachten naar misdrijf en geslacht per 100.000
inwoners van 12 t/m 17 jaar (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 1989 1990

100 102 115 93 111 109 117 125 119 122 131
100 98 97 94 95 101 106 74 94 93 81
100 106 108 98 110 115 123 122 124 127 138
100 108 119 116 116 114 112 104 104 106 109
100 101 108 90 102 106 121 113 116 119 105

100 146 121 104 113 113 162 193 213 271 219

100 106 116 109 113 112 115 108 108 111 112

100 146 146 96 184 179 152 159 160 186 226
100 300 67 67 340 345 35 553 737 245 471
100 104 134 150 117 167 163 191 186 232 242
100 111 119 117 136 152 139 138 128 113 132
100 100 124 109 122 139 115 143 141 139 128
100 123 137 165 134 169 145 282 264 245 269

100 111 120 117 137 153 139 142 132 121 139

100 104 116 93 114 112 118 126 120 125 135
100 99 97 94 97 102 106 76 97 94 83
100 106 109 101 110 118 126 126 128 134 145
100 108 119 116 119 119 116 108 107 107 112
100 101 109 91 103 107 120 114 116 120 106
100 144 122 109 114 117 160 199 217 270 223

100 107 117 110 115 116 117 112 111 112 115

(van 108 in 1980 tot 190 in 1990) en 2,5 maal meer voor geweld tegen per-
sonen (van 118 in 1980 tot 222 in 1990).

Deze paragraaf samenvattend, is uit de politiecijfers naar voren gekomen
dat jongeren voornamelijk delicten uit het Wetboek van Strafrecht plegen.
Meisjes plegen overwegend vermogensdelicten, jongens plegen daarnaast
vrij veel vernielingen en delicten tegen openbare orde en gezag. Beide sek-
sen plegen naar verhouding ongeveer evenveel gewelddelicten. Wat de jon-
genscriminaliteit betreft zijn alle delicten in omvang gedaald, behalve de
gewelddelicten: deze zijn in omvang enigszins toegenomen. Per 100.000
hebben in 1990 meer jongens delicten tegen openbare orde en gezag en ge-
welddelicten gepleegd dan in 1980. Bij de meisjes valt tussen 1980 en 1990
een absolute stijging van vrijwel alle delictcategorieén vast te stellen, terwijl
per 100.000 meisjes naar verhouding de misdrijven tegen openbare orde en
gezag en gewelddelicten fors zijn toegenomen.
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Tabel 11: Bekend geworden minderjarige verdachten naar geweldmisdrijf en geslacht in
1990, in %

belediging
bedreiging
misdrijven tegen het leven
eenvoudige mishandeling
dood door schuld

jongens meisjes
(N=1.819) (N=222)

1,9 2,3
16,3 8,1
5,3 2,7

75,8 74,8
0,7 12,2

100 100

2.3 Enkele specifieke delictcategorieën

De benadering die tot nu toe gevolgd werd, is betrekkelijk globaal. In deze
paragraaf willen we dan ook proberen iets meer in detail te kijken naar de
ontwikkeling van twee belangrijke delictcategorieën: gewelddelicten, omdat
deze de samenleving - en de kinderrechters - de grootste zorgen baren, en
vermogensdelinquentie, omdat dit de omvangrijkste categorie is.

Geweldmisdrijven
Om te beginnen is het nuttig de verdeling over de verschillende geweldde-
licten te bezien voor het jaar 1990. Daarbij wordt er nog eens aan herinnerd
dat deze op het totaal van de bekend geworden criminaliteit onder jongens
5,7 % is en onder meisjes 5,1 %.

Uit tabel 11 blijkt dat van de 2.041 in 1990 geregistreerde gewelddelic-
ten 89% door jongens werden gepleegd en 11 % door meisjes, of anders ge-
zegd, achtmaal zoveel jongens als meisjes werden in 1990 voor een geweld-
delict geregistreerd. Beziet men de verdeling van de verschillende geweld-
delicten, dan worden jongens naar verhouding tweemaal zo vaak als meisjes
geregistreerd voor bedreiging en voor misdrijven tegen het leven, terwijl
meisjes vaker betrokken blijken bij dodelijke ongevallen.

Belangrijker dan deze constateringen zijn echter de veranderingen in de-
lictpatroon die in de afgelopen tien jaar zijn opgetreden. In dit opzicht is
tabel 12 onthullend. Onder de door de politie gehoorde jongens is tussen
1980 en 1990 het aantal geregistreerde beledigingen met 36% verminderd,
terwijl het delict bedreiging met 86% is toegenomen (van 159 naar 296 ge-
registreerde gevallen). Nu betreft dit de wat minder ernstige gewelddelic-
ten. Waar het echter de ernstigste categorie delicten aangaat, de levensmis-
drijven, valt een aanzienlijk minder sterke toename met 11 % te constateren.
Het is daarbij goed om in het oog te houden dat we in dit geval met relatief
sterke fluctuaties te maken hebben, omdat de absolute aantallen betrekkelijk
laag zijn: in 1980 ging het om 87 misdrijven tegen het leven en in 1990 om
97. Het delict mishandeling vormt echter verreweg de grootste categorie
binnen de gewelddelicten: drie kwart van het geweld betreft eenvoudige
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Tabel 12: Bekend geworden minderjarige verdachten naar soort geweldmisdrijf en geslacht
(index 1980=100)

jongens

belediging
bedreiging
misdrijven tegen het leven
eenvoudige mishandeling
dood door schuld

totaal jongens

meisjes

belediging
bedreiging
misdrijven tegen het leven
eenvoudige mishandeling
dood door schuld

totaal meisjes

totaal

belediging
bedreiging
misdrijven tegen het leven
eenvoudige mishandeling
dood door schuld

totaal

Bron: CBS

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

100 142 134 98 158 125 96 74 83 53 64
100 120 126 130 143 141 179 192 196 193 186
100 94 108 78 94 101 132 91 99 115 111
100 104 105 96 103 108 108 105 99 96 101
100 100 62 48 79 66 86 45 17 24 45

100 106 108 97 108 111 115 110 106 104 108

100 17 92 158 117 67 83 92 58 25 42
100 22 178 44 56 200 167 111 256 144 200
100 80 60 220 200 160 180 220 120 240 120
100 130 139 152 118 173 155 189 169 207 189

100 25 150 175 50 100 275 150 100 350 675

100 104 134 148 114 161 153 173 160 190 188

100 118 126 109 151 114 94 77 78 48 60
100 115 129 125 138 144 179 188 199 190 187
100 93 105 86 100 104 135 98 100 122 112
100 106 108 99 104 112 111 110 104 103 106
100 91 73 64 76 70 109 58 27 64 121

100 106 109 101 108 114 118 114 110 109 113

mishandeling (1.364 gevallen in 1980 en 1.379 in 1990). Dat was in 1980
het geval en dat is in 1990 nog zo (zie bijlage 1, tabel 3a voor de absolute
aantallen en tabel 3b voor de procentuele verdeling).

Het aantal gewelddelicten dat door meisjes gepleegd wordt, stijgt, maar
is nog steeds gering. Zo komt uit tabel 12 naar voren dat het aantal geregi-
streerde gevallen van bedreiging is verdubbeld. In concreto betekent dit
evenwel dat het aantal geregistreerde bedreigingen in 1980 9 was en in
1990 18. De categorie misdrijven tegen het leven geeft een stijging van
20% te zien, maar dit betrof vijf gevallen in 1980 en zes in 1990. Een zelf-
de redenering is van toepassing op de categorie dood door schuld, waar het
aantal geregistreerde gevallen tussen 1980 en 1990 toenam van 4 naar 27.
Een uitzondering vormt echter het delict eenvoudige mishandeling. Hier is
wel degelijk sprake van bijna een verdubbeling (van 88 naar 166 gevallen).

Het lijkt niet overdreven te stellen dat.de geweldcriminaliteit van minder-
jarigen van beide seksen hoofdzakelijk betrekking heeft op eenvoudige mis-
handeling. Het absolute niveau daarvan is over de jaren vrijwel constant
gebleven. Het werkelijk ernstige geweld heeft in de afgelopen tien jaar
voornamelijk gefluctueerd rond het niveau van 1980, waarbij de laatste twee
jaar een lichte stijging te constateren valt.
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Figuur 4: Ontwikkeling van het aantal bij de politie bekend geworden minderjarige verdach-
ten voor mishandeling, 1980-1990 (index 1980=100)
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De figuren 4 én 5 brengen de ontwikkeling van het delict eenvoudige mis-
handeling in beeld. Figuur 4 toont het absolute niveau, en we zien dat dit
delict bij de jongens min of meer rond het niveau van 1980 gestabiliseerd
is. Vanaf 1985 wordt het verschil tussen de jongenscurve en de totale curve
iets groter en dat wordt verklaard door het feit dat meisjes dit delict vaker
zijn gaan plegen. Duidelijk blijkt echter uit het plaatje dat het verschil nog
zeer gering is. Figuur 5 geeft de cijfers per 100.000 van dezelfde leeftijds-
groep aan (zie bijlage 1, tabellen 4a en 4b voor respectievelijk absolute aan-
tallen en procentuele verdeling). Hieruit komt naar voren dat er relatief ge-
zien wel van een stijging sprake is. Onder 12- t/m 17-jarige jongens werden
in 1990 30% meer jongens per 100.000 12- t/m 17-jarigen geregistreerd
voor een mishandelingsdelict dan in 1980. Wat de meisjes betreft, is dit
aantal per 100.000 zelfs verdubbeld.

Een ander delict dat als typisch jeugddelict beschouwd kan worden, is
vernieling. De figuren 6 en 7 (zie p. 32) geven hiervan de ontwikkeling te
zien tussen 1980 en 1990. Uit figuur 6 blijkt dat de geregistreerde vernielin-
gen in 1990 tot ver onder het niveau van 1980 zijn gedaald. Zelfs bij de
meisjes ziet men een terugval naar het niveau van 1980, na nogal wat fluc-



Ontwikkeling op grond van politiecijfers 31

Figuur 5: Ontwikkeling van het aantal bij de politie bekend geworden minderjarige verdach-
ten voor mishandeling, 1980-1990, per 100.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar (index
1980=100)
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tuaties. Bekijkt men echter daarnaast de verhoudingscijfers in figuur 7, dan
komt daaruit naar voren dat de registratie van vernielingen tot 1986 vrij
sterk is toegenomen. Gedurende de tweede helft van dit decennium heeft
zich echter een geleidelijke daling ingezet, waarbij het aantal jongeren per
100.000 dat voor vernieling bij de politie komt, weer vrijwel het niveau
van 1980 bereikt lijkt te hebben. De jongenscurve valt hier praktisch samen
met de totaalcurve, hetgeen aangeeft dat vernieling bijna uitsluitend een
jongensdelict is. Hoewel ook hier weer bij de meisjes een grotere stijging
valt waar te nemen, zijn de aantallen per 100.000 dermate gering dat ze de
totaalcurve nauwelijks beïnvloeden.

Tot slot besteden we in dit kader enige aandacht aan het delict diefstal met
geweld, dat in de CBS-categorisering behoort tot de rubriek `overige ge-
kwalificeerde diefstal'. Op het totaal van de geregistreerde vermogensdelic-
ten beslaat gekwalificeerde diefstal 16% van het geheel bij de jongens
(3.461 gevallen) en 12,5% bij de meisjes (466 gevallen). Na een aanvanke-
lijke stijging in het begin van de jaren tachtig liggen de absolute aantallen
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Figuur 6: Ontwikkeling van het aantal bij de politie bekend geworden minderjarige verdach-
ten voor vernieling, 1980-1990 (index 1980=100)
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Figuur 7: Ontwikkeling van het aantal bij de politie bekend geworden minderjarige verdach-
ten voor vernieling, 1980-1990, per 100.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar (index
1980=100)
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in 1990 praktisch op hetzelfde niveau als in 1980. Dat is zowel bij de jon-
gens als bij de meisjes het geval.

Bekijkt men echter de ontwikkeling per 100.000 jongeren, dan komt met
name bij de jongens een ander beeld naar voren. Sinds 1980 heeft zich daar
een stijging voorgedaan en in 1989 en 1990 werden respectievelijk 18% en
25% meer jongens per 100.000 geregistreerd voor gekwalificeerde diefstal
dan in 1980. Op te merken valt dat bij de meisjes de ontwikkeling niet ge-
heel parallel aan die van de jongens verloopt: na een sterke stijging in de
jaren 1986 en 1987 volgt een daling tot 1990, waarbij het laatste niveau
slechts 10% hoger ligt dan in 1980. Op grond van de cijfers lijkt de con-
clusie dan ook gerechtvaardigd dat ook dit delict in sterkere mate een 'jon-
gens-' dan een `meisjesdelict' is.

Concluderend kunnen we het volgende zeggen. Indien we afgaan op het
absolute niveau van de geregistreerde gewelddelinquentie, dan is deze in de
afgelopen tien jaar in zeer geringe mate gestegen. Sommige delicten, zoals
vernieling, zijn zelfs in omvang vrij sterk afgenomen, terwijl de grootste
categorie gewelddelicten, `eenvoudige mishandeling', nauwelijks een toena-
me te zien geeft. Beziet men evenwel de cijfers per 100.000 van dezelfde
leeftijdsgroep, dan blijkt dat zowel de mishandelingen als de gekwalificeer-
de diefstallen zijn toegenomen. Een opmerkelijk aspect hierbij is de relatief
sterke stijging van de geregistreerde mishandelingen onder meisjes.

Vermogensdelicten
Zoals eerder reeds is aangegeven, vormen de vermogensdelicten de voor-
naamste categorie delicten die door minderjarigen (en meerderjarigen) wor-
den gepleegd. Onder de jongens die door de politie gehoord worden, gaat
het in twee derde van de gevallen om een vermogensfeit; onder de meisjes
betreft het 85% van de gevallen (zie tabel 8). Tabel 13 geeft een detaillering
van de verschillende soorten vermogensmisdrijven (zie. bijlage 1, tabel 5
voor absolute aantallen).

Uit de gegevens komt niet alleen duidelijk naar voren dat met name de
meisjescriminaliteit bijna uitsluitend vermogensdelinquentie is, maar boven-
dien dat de jongenscriminaliteit een aanzienlijk ernstiger karakter heeft. Bij-
na drie kwart van de geregistreerde feiten van meisjes betreft eenvoudige

Tabel 13: Bekend geworden minderjarige verdachten naar vermogensdelict en geslacht in
1990, in %

jongens meisjes
(N=21.846) (N=3.678)

eenvoudige diefstal 45,5 72,5
diefstal d.m.v. braak 33,5 12

overige gekwalificeerde diefstal 16 12,5
verduistering/bedrog/afpersing 2,5 2
heling 2,5 1

100 100
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Tabel 14: Bekend geworden minderjarige verdachten naar aard vermogensmisdrijf en geslacht
(index 1980=100)

jongens

eenvoudige diefstal
diefstal d.m.v. braak
overig gekwal. diefstal
verduist./bedrog/afpersing
heling

totaal jongens

meisjes

eenvoudige diefstal
diefstal d.m.v. braak
overig gekwal. diefstal
verduist./bedrog/afpersing
heling

totaal meisjes

totaal

eenvoudige diefstal
diefstal d.m.v. braak
overig gekwal. diefstal
verduist./bedrog/afpersing
heling

totaal

Bron: CBS

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

100 107 116 115 119 117 107 94 95 87 89
100 109 122 119 112 104 101 90 80 82 75
100 107 121 111 103 103 107 103 93 97 98
100 88 111 88 114 125 128 131 136 153 159
100 110 115 110 119 110 113 91 80 71 70

100 108 119 115 114 110 105 94 89 87 85

100 110 118 121 141 158 132 127 113 93 104
100 118 137 113 142 137 145 134 110 113 117
100 114 104 92 97 111 117 113 92 74 86
100 87 109 79 102 94 123 128 126 140 149
100 114 143 127 120 92 114 80 127 92 82

100 111 119 115 134 147 131 125 110 93 103

100 107 116 116 123 125 112 100 98 88 92
100 109 123 119 113 105 103 92 81 83 77
100 108 119 108 102 104 109 105 93 94 96
100 88 111 87 112 121 127 131 134 152 158
100 110 117 111 119 109 113 90 83 73 71

100 108 119 115 116 115 108 98 92 87 87

diefstal, waar dit bij de jongens nog niet de helft is. Een derde van de jon-
gens is gehoord voor diefstal met braak, dat is driemaal zoveel als onder de
meisjes. Ook worden jongens vaker gehoord in verband met gekwalificeer-
de diefstal dan meisjes, hoewel het verschil hier minder groot is. Verduiste-
ring en heling lijken minder vaak voor te komen, maar zoals we weten,
worden deze delicten bijzonder moeilijk opgespoord en blijft veel ervan
verborgen.

Bezien we nu de veranderingen die de afgelopen tien jaar zijn opgetre-
den, dan blijkt uit tabel 14 dat het niveau van de vermogenscriminaliteit on-
der jongens in zijn totaliteit met 15% is gedaald. Die daling is 11% wat
eenvoudige diefstal betreft en 25% voor diefstal met braak.

Het niveau van gekwalificeerde diefstal is echter vrijwel onveranderd ge-
bleven, terwijl dat van verduistering is gestegen. Maar in dit laatste geval
gaat het slechts om 2,5% van het totaal aantal vermogensfeiten. Bij de meis-
jes zien we na aanvankelijk sterke stijgingen in 1984 en 1985, met name
wat de grootste categorie, eenvoudige diefstal, betreft de laatste jaren een
geleidelijke daling naar om en nabij het niveau van 1980. We zien dit goed
geillustreerd in figuur 8. De totale vermogenscriminaliteit - weergegeven
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Figuur 8: Ontwikkeling van het aantal bij de politie bekend geworden minderjarige verdach-
ten van een vermogensmisdrijf, 1980-1990 (index 1980=100)
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Figuur 9: Ontwikkeling van het aantal bij de politie bekend geworden minderjarige verdach-
ten van een vermogensmisdrijf, 1980-1990, per 100.000 inwoners van 12 t/m 17
jaar (index 1980=100)
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door de vette lijn - is sedert 1987 onder het niveau van 1980 gedaald. Waar
de jongenscriminaliteit in 1989 de dalende trend blijft volgen, geeft de
meisjescriminaliteit enige toename te zien. De verhoudingscijfers vertellen
echter een enigszins ander verhaal (figuur 9; zie bijlage 1, tabellen 6a en
6b voor absolute aantallen en procentuele verdeling). Zo is de vermogens-
criminaliteit per 100.000 minderjarigen-dat is de vette lijn-tot 1982 ge-
stegen en daarna gestadig gedaald. Het laatste jaar valt er toch weer een
lichte toename te constateren. Die toename geldt zowel voor de jongens als
voor de meisjes. De totale toename onder meisjes is echter groter dan
onder jongens. In 1990 werden per 100.000 van dezelfde leeftijdsgroep 9%
meer jongens voor vermogensdelicten geregistreerd dan in 1980, terwijl dit
er per 100.000 meisjes 32% meer waren. Onder de jongens was de toena-
me relatief sterk wat gekwalificeerde diefstal betreft (25%). Bij de meisjes
was de toename 34% voor eenvoudige diefstal en zelfs 50% voor diefstal
met braak.

Wat kan men hier uit concluderen? Herhaalde malen is al gewezen op de
demografische ontwikkeling waarmee een teruggang van de jeugdpopulatie
gepaard gaat. Omdat verreweg de meeste door jongeren gepleegde delicten
vermogensdelicten zijn, komt de algehele daling van het absolute niveau van
de jeugdcriminaliteit bij de vermogenscriminaliteit het sterkst tot uiting. Dit
betekent echter geenszins dat daarmee naar verhouding minder jongeren de-
licten zijn gaan plegen: dat is niet het geval en dat is dan ook de verklaring
voor de discrepantie tussen de absolute en de relatieve cijfers. Op te merken
valt dat per 100.000 jongens de vermogenscriminaliteit in 1990 slechts eni-
germate boven dat van 1980 ligt, terwijl dat niveau per 100.000 meisjes in
de afgelopen tien jaar fors is gestegen.

Samenvatting
De omvang van de geregistreerde jeugdcriminaliteit is van 1980 tot 1990
met 12% gedaald. De jongenscriminaliteit is afgenomen met 14%, terwijl
de meisjescriminaliteit met 8% is toegenomen.

Gerekend naar 100.000 jongeren van 12 t/m 17 jaar, geven de resultaten
een ander beeld te zien. In het decennium 1980-1990 heeft de jongenscrimi-
naliteit zich gestabiliseerd op een niveau dat zo'n 10% hoger ligt dan in
1980 het geval was. De meisjescriminaliteit is in diezelfde periode met
39% gestegen. In concreto betekent dit dat per 100.000 jeugdigen in 1990
10% meer jongens en 39% meer meisjes voor een delict met de politie in
contact zijn gekomen dan in 1980.

Wat de aard van de jeugdcriminaliteit betreft, vormt de vermogenscrimi-
naliteit het grootste aandeel in het totaal. Bij de jongens beslaat deze twee
derde van het totaal, bij de meisjes 85%. Jongens plegen tweemaal zoveel
vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag als meisjes. Ge-
welddelicten vormen respectievelijk 5,7% van de jongenscriminaliteit en
5,1 % van de meisjesdelinquentie.

In absolute aantallen vertonen het aantal geregistreerde vermogensdelic-
ten en het aantal vernielingen een duidelijke daling, terwijl het aantal gere-
gistreerde gewelddelicten iets is toegenomen.
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Per 100.000 jongeren werden echter in 1990 een derde meer jongens gere-
gistreerd voor delicten tegen openbare orde en gezag en 38% meer voor
gewelddelicten. Het percentage registraties voor vernielingen bleef vrijwel
constant, terwijl het voor vermogensdelicten heel licht steeg. Onder meisjes
nam het percentage registraties voor delicten tegen openbare orde en gezag
toe met 76% en verdubbelde dat voor geweld.

Gewelddelicten komen relatief zelden voor (5,5% op het totaal voor bei-
de seksen) en bestaan voor drie kwart uit eenvoudige mishandelingen. Dit
delict is onder jongens toegenomen met 30% per 100.000 en onder meisjes
is het naar verhouding verdubbeld. Ook het delict gekwalificeerde diefstal
geeft onder jongens een relatieve toename te zien van 25%. Onder meisjes
is die toename slechts gering.

Van de vermogensfeiten die door meisjes gepleegd worden betreft 72,5%
eenvoudige diefstal. Dit is bij de jongens nog niet de helft. Een derde van
de door jongens gepleegde vermogensfeiten heeft betrekking op diefstal met
braak. De vermogenscriminaliteit van jongens ligt in 1990 relatief gezien
op een iets (9%) hoger niveau dan in 1980. Bij de meisjes is dit niveau in
1990 32% hoger: 50% meer meisjes per 100.000 werden in 1990 geregi-
streerd voor diefstal met braak en 34% meer voor eenvoudige diefstal.



3 Resultaten landelijk self-report-
onderzoek

In het voorgaande hoofdstuk is de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit
geschetst aan de hand van cijfers over bij de politie bekend geworden ver-
dachten. Zoals iedereen echter weet, worden veel feiten nooit opgehelderd,
als ze uberhaupt al ter kennis van de politie komen. Dat geldt vooral voor
de relatief minder ernstige feiten-zoals onder andere graffiti, vernieling
en winkeldiefstal - die bekend staan onder de noemer massale, kleine of
veel voorkomende criminaliteit. Een aanzienlijk deel van deze feiten komt
voor rekening van de jeugd.' De ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit
schetsen aan de hand van louter politiecijfers zou dus een onvolledig beeld
geven. Om dat probleem te ondervangen verricht het WODC self-reporton-
derzoek op landelijke schaal. In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van
de jeugdcriminaliteit vanuit self-reportperspectief belicht.

Tweejaarlijks wordt een aselecte steekproef van ongeveer 1.000 12- t/m
17-jarige jongeren geënquêteerd. Dat gebeurde voor het eerst in 1986 (zie
Junger-Tas en Kruissink, 1987) en vervolgens in 1988 (zie Junger-Tas en
Kruissink, 1990). Inmiddels is in 1990 voor de derde keer een landelijke
self-reportenquête uitgevoerd.

Met het oog op de vergelijkbaarheid van de drie enquêtes is er zorg
voor gedragen dat de vragen steeds op dezelfde referentieperiode betrekking
hebben. Elke keer is de enquête eind september / begin oktober uitgevoerd,
waarbij steeds aan dezelfde periode' werd gerefereerd: `het afgelopen school-
jaar'. Successievelijk zijn daarmee de schooljaren 1985/1986, 1987/1988 en
1989/ 1990 bestreken, voor het gemak in dit rapport verder aangeduid met
het jaar waarin de enquête plaatsvond, dus 1986, 1988 en 1990.

De resultaten van het meest recente self-reportonderzoek staan in dit
hoofdstuk centraal, maar vanzelfsprekend wordt veelvuldig vergeleken met
de twee eerdere onderzoeken. Het in 1990 verrichte onderzoek is onder
1.006 jongeren uitgevoerd (in 1986 waren dat er 1.120 en twee jaar later
994). De meeste delictitems die aan deze jongeren zijn voorgelegd, zijn in

z

3

Van alle winkeldiefstallen bijvoorbeeld, wordt ongeveer een kwart door minderjarigen ge-
pleegd, zo kan op grond van CBS-cijfers berekend worden (zie Kruissink, 1991, p. 11).
Die referentieperiode is niet van toepassing op de vragen naar het `ooit' gepleegd hebben
van die feiten en de leeftijd waarop dat voor het eerst gebeurde.
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ongewijzigde vorm overgenomen uit het vorige self-reportonderzoek; daar-
naast zijn enkele nieuwe delictvragen aan de enquête toegevoegd.4

3.1 Delinquentie

Hoeveel van de 1.006 minderjarigen zich naar eigen zeggen ooit aan delin-
quent gedrag schuldig gemaakt hebben, is in tabel 15 weergegeven. Van de
delicten die in de self-reportvragenlijst aan de orde gesteld zijn, komen
zwartrijden in het openbaar vervoer, kleine winkeldiefstallen (artikelen van
minder dan f 10) en vernieling volgens de meest recente cijfers uit 1990
het meest voor; respectievelijk 30,3%, 26,4% en 25,9% van de ondervraag-
den heeft deze feiten ooit gepleegd. Gewelddelicten tegen personen komen
het minst voor: 47 jongeren (4,7%) bekenden ooit iemand in elkaar te heb-
ben geslagen en 11 respondenten (1,1%) zouden ooit iemand met een wapen
verwond hebben. Deze cijfers over het ooit gepleegd hebben van delicten
vertonen in grote lijnen hetzelfde patroon als de cijfers van het vorige lan-
delijke self-reportonderzoek (zie tabel 15).
Of jongeren ooit delicten hebben gepleegd, zegt weinig over de huidige
omvang en aard van de jeugdcriminaliteit of over ontwikkelingen in de af-
gelopen jaren. Delinquentiecijfers op jaarbasis kunnen daar wèl licht op
werpen. De resultaten van de in 1990 gehouden enquête zijn in tabel 16
naast de cijfers van de enquêtes uit 1986 en 1988 gezet. In de vorige rap-
portage over dit onderwerp constateerden we dat het criminaliteitsniveau in
1988 aanmerkelijk lager bleek te liggen dan twee jaar eerder. Over het to-
taal van alle feiten bezien, daalde het aantal jongeren dat ten minste één de-
lict had gepleegd, van 47,4% in 1986 tot 31,6% in 1988. De daling was bij
vrijwel alle delicten waarneembaar, variërend van een kwart tot de helft
minder delictplegers in 1988 in vergelijking met twee jaar eerder.

Wat wijst de meest recente self-reportenquête uit? Over het totaal5 be-
zien, ligt het percentage jongeren dat in de referentieperiode een of meer
delicten heeft gepleegd, op 32,7%. Dat resultaat verschilt niet significant

4 Hiermee wordt aangesloten op een door het WODC geïnitieerd internationaal self-report-
onderzoek, waaraan ongeveer 15 landen zullen deelnemen. Om resultaten te kunnen ver-
gelijken is een aantal vragen uit de internationale enquête aan het landelijk instrument toe-
gevoegd. Mocht het zo ver komen dat ook dit internationale onderzoek op gezette tijden
wordt herhaald, dan is het streven om beide instrumenten in de loop der jaren zoveel mo-
gelijk te uniformeren. De toegevoegde items betreffen: 'geld uit een telefooncel of auto-
maat pikken', 'iets op school pikken, van (mede)leerlingen, van school', 'betrokkenheid
bij vechtpartijen of rellen op een openbaar terrein (bv. in voetbalstadion, op stations,
tijdens popfestivals, relletjes, demonstraties of gewoon op straat)' en 'het verwonden van
iemand met een mes of ander wapen'. Aan de bestaande lijst van zes items op het gebied
van vernieling zijn er twee toegevoegd: 'het kapotmaken van een bushokje' en 'het bescha-
digen van bomen, struiken of bloemen in een park'. Bovendien is het aantal subvragen bij
de delicten uitgebreid (zie voor een volledig overzicht van de vragenlijst bijlage 2).

In verband met de vergelijking met de eerdere enquêtes is het totaal berekend uitsluitend
op basis van feiten die ook in de voorgaande enquêtes opgenomen waren.

5
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Tabel 15: 'Ooit' gepleegde delicten (gegevens 1988 en 1990)*

delict

zwartrijden
graffiti
iemand lastig vallen
vernieling
winkeldiefstal <f 10
winkeldiefstal 2!ƒ 10
brandstichting
heling
fietsendiefstal
iemand in elkaar slaan
inbraakinsluiping
diefstal uit telefooncel/automaat
diefstal op school
betrokken bij vechtpartijen/rellen
iemand met een wapen verwonden
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1988 (N=994) 1990 (N=1.006)
abs. % abs. %

273 27,7 305 30,3
214 21,7 196 19,6
170 17,3 176 17,5
247 24,8 261** 25,9
225 22,9 265 26,4

45 4,6 64 6,4
146 14,8 191 19,0
77 7,8 84 8,4
41 4,2 59 5,9
42 4,3 47 4,7
33 3,4 51 5,1
-*** - 59 5,9
-*** - 156 15,6
-*** - 209 20,9
-*** - 11 1,1

* In 1986 zijn de 'ooit-vragen' niet gesteld.
De vragen over vernieling uit de meest recente versie van de vragenlijst zijn hier buiten
beschouwing gelaten i.v.m. de vergelijking met de voorgaande jaren.

*** geen gegevens beschikbaar

Tabel 16: Aantal (zelf-gerapporteerde) delictplegers in 1986, 1988 en 1990, uitgesplitst per
delict

1986 1988 1990 resultaat x2-toetsen

(N=1.120) (N=994) (N=1.006) 88 Vs. 90 vs. 90 Vs.

delict abs. % abs. % abs. % 86 86 88

zwartrijden 223 19,9 134 13,6 167 16,7 p<0,01 p<0,05 p<0,01
graffiti 157 14,0 97 9,8 85 8,5 p<0,01 p<0,01 n.s.
iemand lastig vallen -** - 94 9,5 115 11,5 - - p<0,05
vernieling*** 134 12,0 80 8,1 92 9,2 p<0,01 p<0,05 n.s.
winkeldiefstal 124 11,1 49 5,0 66 6,7 p<0,01 p<0,01 p<0,05
brandstichting _** - 34 3,5 49 4,9 - - p<0,05
heling 78 7,0 31 3,1 39 3,9 p<0,01 p<0,01 n.s.
fietsendiefstal 39 3,5 18 1,8 28 2,8 p<0,01 n.s. p<0,05
iemand in elkaar slaan -** - 18 1,8 25 2,5 - - n.s.
inbraak/insluiping 22 2,0 15 1,5 17 1,7 n.s. n.s. n.s.
diefstal uit telefooncel/

automaat -** - -* - 13 1,3 - - -
diefstal op school -** - -* - 66 6,6 - - -
betrokken bij vecht-

partijen/rellen -** - -* - 66 6,6 - - -
iemand met een wapen

verwonden -** - -* - 6 0,6 - - -

* geen gegevens beschikbaar
** geen vergelijkbare gegevens beschikbaar

*** De vragen over vernieling uit de meest recente versie van de vragenlijst zijn hier buiten
beschouwing gelaten i.v.m. de vergelijking met de voorgaande jaren.
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Figuur 10: Ontwikkeling van het aantal jongeren dat zwartrijdt, graffiti, vernieling en winkel-
diefstal pleegt, in %

0 1986

H 1988

1990

van de 31,6% uit 1988 (x2=0,549; df=1 en p=0,459).' Over het geheel geno-
men, lijkt de jeugdcriminaliteit zich gestabiliseerd te hebben. De vraag is
nu welke trends de afzonderlijke delicten te zien geven. Van de vier meest
voorkomende feiten is in figuur 10 de ontwikkeling in beeld gebracht.

De uitgevoerde statistische toetsen' kunnen uitsluitsel geven over de in-
terpretatie van de trends (zie de laatste drie kolommen van tabel 15). Zwart-
rijden in het openbaar vervoer werd in 1988 door (significant) minder jon-
geren gerapporteerd dan in 1986, om vervolgens in 1990 weer een toename
te vertonen. De toename is weliswaar significant, maar het huidige niveau
ligt nog wèl significant lager dan in 1986. Winkeldiefstal laat hetzelfde
beeld zien. Na een sterke daling in 1988 ten opzichte van 1986 laat dit de-
lict een stijging zien, terwijl het huidige niveau nog wel steeds significant
onder dat van 1986 ligt. Het aantal graffiteurs in 1990 wijkt weinig af van
de vorige enquête en is nog steeds (significant) lager dan in 1986. Hier kan
derhalve van een stabilisatie gesproken worden. Precies hetzelfde gaat op
voor het aanrichten van vernielingen. Het aantal jongeren dat zich daar in
1990 volgens eigen opgave aan schuldig maakte, ligt ongeveer even hoog

6 De geobserveerde verdeling van wel- versus niet-delictplegers is met de x-goodness-of-fit-
test getoetst tegen de op grond van de vorige enquête verwachte verdeling; zie bijvoor-
beeld Siegel en Castellan (1988).

De nu gevolgde werkwijze, waarbij per delict drie afzonderlijke toetsen uitgevoerd zijn,
ziet er niet erg elegant uit. Het geringe aantal metingen, te weten drie, laat echter geen
tijdreeksanalyses toe. Het was mogelijk geweest om per delict de scores van de drie
enquêtes in één keer te toetsen. Van een eventueel significant verschil zou dan echter niet
duidelijk zijn door welk jaar dat is veroorzaakt. Om uitspraken te kunnen doen over de
verhouding van de scores in 1990 versus die van 1988, 1990 versus 1986 en 1988 versus
1986 is gekozen voor het uitvoeren van afzonderlijke toetsen.

7
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Tabel 17: Frequentie van delictpleging van enkele veel voorkomende feiten*, in %

delict lx 2x 3x z4x gemiddelde
frequentie

zwartrijden 25,2 25,2 15,4 34,3 3,6
graffiti 13,0 23,2 20,3 43,5 4,4
iemand lastig vallen 22,2 30,3 18,2 29,3 3,4
vernieling** 41,3 21,7 7,6 29,3 3,3
winkeldiefstal 33,3 25,8 7,6 33,3 3,6
diefstal op school 28,8 27,1 18,6 25,4 3,2
betrokken bij vechtpartijen/rellen 42,1 28,1 8,8 21,1 2,5

* Uitsluitend de relatief veel voorkomende feiten (zie tabel 15) zijn hier opgenomen.
De vragen over vernieling uit de meest recente versie van de vragenlijst zijn hier buiten
beschouwing gelaten i.v.m. de vergelijking met de voorgaande jaren.

als in 1988, maar toch nog onder het niveau van 1986. De laatste twee en-
quêtes wijzen op een stijging van het aantal jongeren dat mensen lastig valt
in café, disco, enz. c.q. met geweld bedreigt; in 1986 is over dit onderwerp
geen enquêtevraag gesteld. Het daadwerkelijk uitoefenen van geweld, 'ie-
mand in elkaar slaan', laat in 1990 op het eerste gezicht een lichte stijging
zien in vergelijking met 1988; het verschil is echter niet significant. Van-
wege de geringe aantallen jongeren die rapporteerden zich daaraan schuldig
gemaakt te hebben, is het niet mogelijk hier verantwoorde conclusies aan te
verbinden. Dat geldt ook voor de overige in tabel 16 opgenomen feiten.

In het voorgaande is niet gedifferentieerd naar de frequentie waarmee de
feiten gepleegd zijn. In tabel 17 zijn per delict de pleegfrequenties weerge-
geven (uit de meest recente enquête) van uitsluitend die jongeren die het be-
treffende feit ten minste eenmaal gepleegd hebben. Wat opvalt, is dat graf-
fiti relatief vaak gepleegd wordt: ruim 60% heeft dat drie of meer keer ge-
durende de referentieperiode gedaan. Aan de andere kant blijft de frequentie
waarmee vernieling, winkeldiefstal, diefstal op school en de betrokkenheid
bij vechtpartijen en relletjes voorkomen, bij 60 à 70% tot één à twee keer
beperkt. Dit patroon is ook terug te vinden in de gemiddelde pleegfrequen-
ties.8 Graffiti springt eruit en de betrokkenheid bij vechtpartijen en relletjes
laat de laagste gemiddelde frequentie zien.

Wat betreft de vergelijking met de voorgaande enquêtes: voor geen enkel
delict blijken de gemiddelde delictfrequenties van 1986, 1988 en 1990 sig-
nificant van elkaar af te wijken.

Zoals bekend, worden maar weinig jongeren betrapt op het plegen van
deze relatief geringe feiten, laat staan dat ze uiteindelijk met de politie in
aanraking komen. In de meest recente enquête is aan jongeren die ten min-
ste één delict rapporteerden, gevraagd of ze weleens betrapt zijn, en zo ja
door wie (zie tabel 18). Vervolgens is gevraagd of dat tot een politiecontact

s Per delict zijn uitsluitend die jongeren in de analyse betrokken die het desbetreffende feit
ten minste eenmaal gepleegd hebben. Aan scores van 10 of hoger is de waarde 10 toege-
kend om een vertekenende invloed van extreme scores te voorkomen.
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Tabel 18: Betrapping op delictpleging in 1990, in %

Hoofdstuk 3

niet weleens betrapt door:
betrapt ouders perso- toevallige politie

neel* getuige(n)
anderen

delict

zwartrijden (N=167) 80,7 1,2 16,3 1,8 - -
graffiti (N =85) 81,0 1,2 2,4 10,7 3,6 1,2
iemand lastig vallen (N=115) 57,5 11,5 21,3 3,5 2,7 3,5
vernieling (N=92) 70,8 5,6 4,5 11,2 5,6 2,2
winkeldiefstal (N =66) 75,4 - 15,4 1,5 6,2 1,5
brandstichting (N=49) 51,0 18,4 4,0 16,3 6,1 4,1
heling (N=39) 92,3 5,1 - - - 2,6
fietsendiefstal (N =28) 81,5 3,7 - 7,4 3,7 3,7
iemand in elkaar slaan (N=25) 52,0 4,0 20,0 16,0 4,0 4,0
inbraak/insluiping (N=17) 70,6 - 5,9 11,8 11,8 -
diefstal uit telefoon-

cel/automaat (N=13) 92,3 7,7 - - - -
diefstal op school (N=66) 82,8 3,1 9,4 3,1 - 1,6
betrokken bij vecht-

partijen/rellen (N=66) 71,2 1,5 - 13,6 9,1 4,5
iemand met een wapen

verwonden (N=6) 100

* Afhankelijk van het delict in kwestie bestond de antwoordcategorie personeel uit: winkel-
personeel, leraren of ander schoolpersoneel, personeel in het openbaar vervoer.

Tabel 19: Delictpleging en (zelf-gerapporteerde) politiecontacten in 1988 en 1990

delict

zwartrijden
graffiti
iemand lastig vallen
vernieling*
winkeldiefstal
brandstichting
heling
fietsendiefstal
iemand in elkaar slaan
inbraak/insluiping
diefstal uit telefooncel/automaat
diefstal op school
betrokken bij vechtpartijen/rellen
iemand met een wapen verwonden

1988 1990
delict- politiecontact delict- politiecontact
plegers abs. % plegers abs. %

134 6 4,5 167 9 5,4
97 10 10,4 85 5 6,2
94 9 9,6 115 13 12,1
80 8 10,0 92 12 13,0
49 7 14,3 66 10 15,2
34 8 23,5 49 7 15,2
31 2 6,5 39 10 25,6
18 1 5,6 28 6 22,2
18 3 16,7 25 3 13,0
15 1 6,7 17 2 13,3
-** - - 13 - -
-** - - 66 5 7,6
-** - - 66 9 18,8
-** - - 6 - -

* De vragen over venieling uit de meest recente versie van de vragenlijst zijn hier buiten
beschouwing gelaten i.v.m. de vergelijking met de voorgaande jaren.
geen gegevens beschikbaar

heeft geleid; zie tabel 19 (van de laatste vraag zijn ook uit 1988 gegevens
beschikbaar, die eveneens in de tabel opgenomen zijn).

Opvallend in tabel 18 zijn de hoge percentages niet-betrapte delictple-
gers: bij de meeste delicten is 70% of meer van de jeugdige overtreders in
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1990 niet betrapt. Uitzonderingen zijn: brandstichting, het lastig vallen van
mensen en geweld tegen personen, waarbij steeds ongeveer de helft van de
delictplegers is betrapt. Worden jongeren al betrapt, dan gebeurt dat vooral
door personeel dat op de plaats van het delict aanwezig is of door toevallige
getuigen. De rol van de ouders en ook die van de politie blijkt hierin rela-
tief gering te zijn.

De aantallen delictplegers die uiteindelijk na betrapt te zijn met de politie
in aanraking komen, liggen nog veel lager dan de aantallen betrapte jonge-
ren (zie tabel 19). Ten opzichte van twee jaar geleden laten deze cijfers wel-
iswaar enkele verschuivingen zien, maar het aantal respondenten met een
politiecontact is zo gering dat het niet verantwoord is om daar conclusies
aan te verbinden.

3.2 Sociaal-demografische kenmerken en delinquentie

In deze paragraaf komt de relatie van delinquentie met een aantal achter-
grondkenmerken aan de orde: achtereenvolgens sekse, leeftijd, sociaal-eco-
nomische status, opleiding en urbanisatiegraad.

In het voorgaande al eens opgemerkt dat het aantal daders bij sommige
delicten te gering is om verantwoorde conclusies te kunnen trekken. Om nu
met dit probleem af te rekenen blijven de feiten die in 1990 door minder
dan 50 respondenten gerapporteerd zijn (dat is ±S% van de steekproef), in
dit hoofdstuk verder buiten beschouwing.

Sekse
Het aandeel van vrouwen in de criminaliteit is van oudsher gering. Cijfers
over zowel geregistreerde criminaliteit als self-reportcijfers tonen dat keer
op keer aan. De laatste jaren lijkt een kentering op te treden; de criminali-
teit onder vrouwen vertoont een stijging, waardoor het verschil tussen man-
nen en vrouwen, hoewel nog onmiskenbaar aanwezig, iets vermindert. Zo
blijkt uit de cijfers over bij de politie bekend geworden verdachten (zie
hoofdstuk 2) dat de verhouding jongens : meisjes in 1980 op 9,4: 1 ligt, ter-
wijl die in 1990 op 7,4: 1 uitkomt.

De self-reportcijfers over het totaal van alle feiten bezien, leveren het
volgende beeld op. In 1986 pleegde 56,1% van de jongens en 38,6% van
de meisjes een of meer feiten, twee jaar later lagen die cijfers op respectie-
velijk 36,5% en 27,1%, terwijl volgens de meest recente cijfers 38,2% van
de jongens en 27,7% van de meisjes zich aan criminele feiten schuldig
maakte. De verhouding jongens : meisjes in de jaren 1986, 1988 en 1990
komt achtereenvolgens uit op 1,5:1, 1,3: 1 en 1,4: 1. Deze cijfers wijzen
veeleer op een stabiele sekseverhouding dan op een vermindering van ver-
schil. Natuurlijk ziet de ontwikkeling van de sekseverhouding over de afge-
lopen jaren bezien er niet bij alle feiten identiek uit. De cijfers van de af-
zonderlijke delicten zijn in tabel 20 te zien. Bovendien zijn de meest voor-
komende feiten, waarover in alle drie de enquêtes vragen waren opgeno-
men, in figuur 11 gevisualiseerd.
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Figuur 11: Sekseverhouding bij zwartrijden, graffiti, vernieling en winkeldiefstal in 1986,
1988 en 1990
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Tabel 20: Sekse en delinquentie (in %) en sekseverhouding

delict (N=547)

zwartrijden
graffiti
iemand lastig vallen
vernieling**
winkeldiefstal
diefstal op school
betr. bij vechtp./rellen

(573) (476) (518) (484) (522)

18,9 1,1:1 13,6 12,2 1,1:1 16,9 16,6 1,0:1
9,5 1,9:1 10,6 8,9 1,2:1 10,0 7,1 1,4:1

13,2 6,0 2,2:1 16,8 6,5 2,6:1
5,3 3,2:1 12,3 4,3 2,9:1 13,1 5,6 2,3:1
8,0 1,7:1 5,7 4,3 1,3:1 7,0 6,4 1,1:1

- - -* 10,5 3,1 3,4:1
-* 8,6 4,8 1,8:1

1986 1988 1990
man vrouw m:v man vrouw m:v man vrouw m:v

20,6
18,2

17,2
13,2

* geen of geen vergelijkbare gegevens beschikbaar
** De vragen over vernieling uit de meest recente versie van de vragenlijst zijn hier buiten

beschouwing gelaten i.v.m. de vergelijking met de voorgaande jaren.
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Worden de gegevens van 1986, 1988 en 1990 met elkaar vergeleken, dan
zien we inderdaad de verschillen tussen jongens en meisjes verminderen.
Het is echter vooral een daling van het niveau van de jongens-en geen
stijging van de meisjescriminaliteit-die daarvoor verantwoordelijk is. Fi-
guur 11 spreekt wat dat betreft boekdelen. Voor winkeldiefstal treffen we in
1990 nog maar nauwelijks een verschil tussen de seksen aan, terwijl de ver-
houding in 1986 nog op 1,7: 1 lag. Deze ontwikkeling moet vooral toege-
schreven worden aan een relatief sterke daling van de activiteiten van de
jongens. Bij graffiti kan in 1988 een sterk verminderde activiteit van de jon-
gens worden geconstateerd, waardoor het verschil met de meisjes is vermin-
derd. In 1990 blijkt het niveau bij de meisjes enigszins gedaald, terwijl bij
de jongens het niveau hetzelfde is als in 1988, met als gevolg dat het ver-
schil weer iets vergroot is. Op het gebied van vernieling blijven de meisjes
nog steeds ver achter bij de jongens. Ook hier zijn verschuivingen in de
verhouding tussen jongens en meisjes voor het grootste deel veroorzaakt
door fluctuaties in de activiteiten van de jongens. Bij zwartrijden ten slotte
ligt de verhouding jongens : meisjes in de afgelopen jaren vrijwel gelijk.

Leeftijd
Uit de criminologie is bekend dat crimineel gedrag aan leeftijd is gebonden.
Op ongeveer 15-jarige leeftijd zou dit gedrag serieuze vormen aannemen om
rond het 18e jaar de top te bereiken en vervolgens weer af te nemen. De
totaalscores over de jaren 1988 en 1990, die in figuur 12 te zien zijn, vol-
doen min of meer aan dat beeld (zij het dat we niet beschikken over gege-
vens van jongeren van 18 jaar of ouder).

Natuurlijk volgen niet alle onderscheiden delicten precies dezelfde leef-
tijdscurve (zie tabel 21). De vermogensfeiten blijken vrij goed overeen te
komen met het beeld uit figuur 12. Zwartrijden in het openbaar vervoer
stijgt met de leeftijd; onder de 12- en 13-jarigen komt dit nauwelijks voor,

Figuur 12: Delictplegers per leeftijd, in 1988 en 1990; in %
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Tabel 21: Delinquentie naar leeftijd in 1990, in % (N=1.006)

Hoofdstuk 3

12 13 14 15 16 17
delict (N=144) (178) (144) (174) (187) (179)

zwartrijden 6,9 8,0 14,8 18,1 24,1 25,7
graffiti 2,8 7,9 11,8 12,8 10,8 4,5
iemand lastig vallen 12,6 11,8 9,7 10,5 12,8 11,2
vernieling* 6,3 10,1 9,1 13,4 6,5 9,6
winkeldiefstal 1,4 6,8 7,1 8,9 9,7 5,1
diefstal op school 2,8 6,3 7,0 8,2 5,9 9,0
betrokken bij vechtpartijen/rellen 1,4 5,2 6,3 8,7 9,1 7,8

* De vragen over vernieling uit de meest recente versie van de vragenlijst zijn hier buiten be-
schouwing gelaten i.v.m. de vergelijking met de voorgaande jaren.

Tabel 22: Gemiddelde leeftijd waarop een delict voor het eerst gepleegd is

delict

zwart rijden
graffiti
iemand lastig vallen
vernieling
winkeldiefstal
brandstichting
heling
fietsendiefstal
iemand in elkaar slaan
inbraak/insluiping
diefstal telefooncel/automaat
diefstal op school
betrokkenheid bij vechtpartijen/rellen enz.
iemand met een wapen verwonden

gemiddelde leeftijd
1988 1990

13,2 13,3
13,1 12,5
12,3 12,6
12,3* 12,3*
11,4 11,0
10,8 10,3
13,8 13,6
14,3 14,3
13,4 13,2
12,5 12,0
-** 12,2
-** 11,5
-** 13,2
-** 13,6

* gewogen gemiddelde van de vragen over vernieling (zonder de vragen over vernieling die
aan de in 1990 gebruikte enquête zijn toegevoegd)

** geen gegevens beschikbaar

maar van zowel 16- als 17-jarigen zegt maar liefst 25% in 1990 zonder be-
talen met het openbaar vervoer te hebben gereisd. Het pikken van school-
eigendommen of spulletjes van medeleerlingen alsmede winkeldiefstal ver-
tonen ongeveer dezelfde tendens. Graffiti wordt vooral door 14- en 15-jari-
gen gepleegd; vernieling het meest door 15-jarigen.

Een hele andere kwestie in dit verband is de leeftijd waarop men met het
plegen van strafbare feiten begint. Vaak wordt gesuggereerd-vooral door
kinderrechters - dat die steeds lager zou komen te liggen, met andere woor-
den dat mensen op steeds jongere leeftijd delicten gaan plegen. Self-report-
vragen over dit onderwerp zijn voor het eerst in 1988 aan de landelijke
steekproeven gesteld, zodat we nu slechts twee metingen kunnen vergelij-
ken. De resultaten vertonen een vrij consistent patroon. Met brandstichting
en winkeldiefstal wordt volgens opgave van de ondervraagde jeugdigen het
vroegst begonnen, op 10- à 11-jarige leeftijd. Heling en fietsendiefstal ge-
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ven de hoogste aanvangsleeftijden te zien, 13 à 14 jaar. Het gelijkmatige
beeld van de resultaten van de twee enquêtes biedt geen steun aan de ver-
onderstelling dat de leeftijd waarop delictpleging begint, zou dalen (zie ta-
bel 22).

Sociaal-economische status
Jarenlang is aangenomen dat jeugddelinquentie meer voorkomt onder de
lagere sociale klassen. Op grond van diverse studies concluderen Rutter en
Giller (1983) echter dat er slechts een zwakke samenhang tussen een lagere
sociale status en delinquentie bestaat, en dan nog alleen voor de ernstiger
delicten. De resultaten van het vorige self-reportonderzoek zijn daarmee in
overeenstemming. Voor geen enkel delict werd een verband met delinquen-
tie gevonden.

In de meest recente enquête is de sociaal-economische status (SES) van
de jongeren, evenals twee jaar geleden, met behulp van drie informatiebron-
nen gemeten. Ten eerste hebben de enquêteurs de respondenten in vijf groe-
pen ingedeeld op grond van hun indruk over de buurt waar de respondent
woont, de aard en grootte van de woning en de staat van onderhoud van
woning en interieur. De andere bronnen zijn het beroep en de hoogstgeno-
ten opleiding van de hoofdkostwinner. Met die gegevens is een SES-index
geconstrueerd9, waarop de respondenten in vijf categorieën van laag naar
hoog ingedeeld zijn.

De resultaten zijn vrijwel identiek aan die van twee jaar geleden. De fei-
ten zwartrijden, graffiti, vernieling, winkeldiefstal, diefstal op school en
betrokkenheid bij rellen en opstootjes, blijken geen (significant) verband
met de SES-index te vertonen. Het lastig vallen van mensen op straat, in de
disco, enz. vormt hierop een uitzondering. Dat blijkt meer door de op één
na laagste groep en de middengroep te worden gedaan. Worden aan de voor
vernieling geconstrueerde maat de twee items toegevoegd die deze keer
voor het eerst in de enquête opgenomen waren, dan blijkt dit delict ook een
verband met SES te vertonen, in die zin dat de twee laagste SES-groepen
alsmede de middengroep zich hier relatief vaak aan schuldig maken.

Resumerend levert het materiaal nauwelijks aanwijzingen voor een ver-
band tussen sociale klasse en zelf-gerapporteerde delinquentie, afgezien dan
van vernieling en het lastig vallen van personen op straat enz. Die feiten
worden door meer jongeren uit de lagere sociale klassen gerapporteerd dan
door jongeren uit hogere klassen.

Opleiding
Volgens onder meer Junger-Tas (1983) en Mutsaers (1987) zou delinquent
gedrag in ons land vooral onder leerlingen van het lbo en de mavo voorko-
men. Uit het in 1988 verrichte self-reportonderzoek kwam een wat meer ge-
nuanceerd beeld naar voren. Zwartrijden kwam vooral voor onder jongeren

9 Hiervoor is een homogeniteitsanalyse toegepast die met het programma HOMALS (zie
Gifi, 1981) is uitgevoerd. Er zijn twee dimensies berekend, die als eigenwaarden 0,71 en
0,55 opleveren.
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Tabel 23: Delinquentie naar opleidingsniveau, voor enkele veel voorkomende feiten; in %
(gegevens 1990)

delict

zwart rijden
graffiti*
iemand lastig vallen*
vernieling
winkeldiefstal*
diefstal op school
betr. bij vechtp.Irellen

univers., mbo, lts, leao, brug- andere geen
hbo, vwo havo mavo lhno klas opleid. opleid.
(N=191) (208) . (283) (170) (59) (70) (25)

21,5 15,9 17,2 11,2 13,8 17,1 14,0
4,7 5,8 12,1 12,4 6,8 4,3 8,0
6,8 6,7 13,9 14,4 16,9 14,3 20,0
7,3 5,8 11,0 12,0 7,0 11,4 12,0
7,4 6,3 10,8 1,8 3,4 2,9 8,3
7,9 5,8 7,5 5,5 5,1 2,9 16,0!
5,2 5,0 8,8 7,8 6,8 2,9 8,0

* p <0,05
** De vragen over vernieling uit de meest recente versie van de vragenlijst zijn hier buiten

beschouwing gelaten i.v.m. de vergelijking met de voorgaande jaren.

die een wat hogere opleiding volgen, te weten onder vwo- en havo-leerlin-
gen, hbo-ers en studenten. Graffiti bleek vooral door jongeren zonder oplei-
ding alsmede door lbo-, mbo-, mavo- en havo-leerlingen gepleegd te wor-
den. Het aanrichten van vernielingen en agressie tegen personen kwam rela-
tief veel voor onder lbo-leerlingen. De overige feiten vertoonden geen enkel
verband met opleidingsniveau.

De huidige cijfers (zie tabel 23) wijken op een aantal punten af van de
resultaten van 1988.10 Zo vertoont zwartrijden nu geen enkel verband met
opleiding. Daarentegen houden winkeldiefstal en het lastig vallen van men-
sen op straat, in een disco, enz. nu verband met opleiding. Het laatstge-
noemde feit wordt (significant) meer door mbo-, mavo-, lbo- en brugklas-
leerlingen gerapporteerd dan op grond van toeval verwacht mag worden, en
bij winkeldiefstal springen nu vooral de mbo- en mavo-leerlingen eruit.
Graffiti geeft ongeveer dezelfde resultaten als twee jaar geleden te zien.
Het twee jaar geleden nog aanwezige verband tussen opleiding en vernie-
ling is nu als sneeuw voor de zon verdwenen.

Urbanisatie
De veronderstelling dat verschillen in delinquentieniveau afhankelijk zijn
van de mate van urbanisatie, ligt voor de hand. De resultaten van de vorige
enquête strookten daar evenwel niet mee, afgezien van zwartrijden, dat
door aanzienlijk meer respondenten uit de grote steden werd gerapporteerd
dan door de overige respondenten. De meest recente cijfers laten een zelfde
beeld zien. Significant meer jongeren uit de grote steden maken gebruik
van het openbaar vervoer zonder te betalen (p<0,01). De overige feiten la-
ten geen significante verschillen zien. In tabel 24 wordt een overzicht gege-
ven.

10 In 1986 was opleiding niet adequaat geoperationaliseerd, om welke reden daar niet mee
vergeleken wordt.
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Tabel 24: Delinquentie naar urbanisatiegraad, voor enkele veel voorkomende feiten; in %
(gegevens 1990)

platte-
land

versted.
platteland

kleine
steden

grote
steden

delict (N=135) (N=446) (N=263) (N=162)

zwartrijden** 17,3 13,7 14,9 27,5
graffiti 6,8 7,7 9,9 9,9
iemand lastig vallen 13,4 10,6 11,4 12,5
vernieling* 9,8 9,0 8,4 10,6
winkeldiefstal 7,6 5,0 6,5 10,8
diefstal op school 9,7 7,0 3,8 7,5
betrokken bij vechtpartijen/rellen 5,9 5,4 8,1 8,2

* De vragen over vernieling uit de meest recente versie van de vragenlijst zijn hier buiten
beschouwing gelaten i.v.m. de vergelijking met de voorgaande jaren.

** p<0,01

3.3 Probleemgedrag en delinquentie

Verbanden tussen enerzijds delinquentie en anderzijds gedragingen die als
problematisch gekenschetst kunnen worden, zoals weggelopen van huis,
overmatig drankgebruik, druggebruik en van school spijbelen zijn al in veel
jeugdonderzoek aangetoond.

Weglopen van huis
Een item over weglopen van huis met de bedoeling om nooit meer terug te
komen, is voor het eerst in de meest recente versie van de self-reportenquê-
te opgenomen. In totaal 11 van de 1.006 jongeren, dat is 1,1 %, zeiden in
de referentieperiode van huis te zijn weggelopen. Een dermate gering aan-
tal respondenten maakt het onmogelijk om iets zinnigs te zeggen over het
delinquentieniveau van de weglopers in vergelijking met dat van de overige
respondenten.

Schoolverzuim
Een variabele die het altijd goed doet als voorspeller van delinquent ge-
drag, is spijbelen. De vorige twee enquêtes lieten een behoorlijk consistent
beeld zien, waarbij onder andere zwartrijden, vernieling en winkeldiefstal
aanmerkelijk meer door spijbelaars dan door de plichtsgetrouwe leerlingen
gerapporteerd werden. In tabel 25 zijn de resultaten van de drie enquêtes
naast elkaar gezet. De meest recente cijfers geven ongeveer hetzelfde beeld
te zien als de vorige enquêtes. Zwartrijden in het openbaar vervoer, graffiti,
vernieling, winkeldiefstal en betrokkenheid bij vechtpartijen in het open-
baar en relletjes komen onder spijbelaars significant meer voor dan onder
niet-spijbelende leeftijdgenoten.
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Tabel 25: Schoolverzuim en delinquentie; in %

Hoofdstuk 3

1986 1988 1990
spijb. niet-sp. spijb. niet-sp. spijb. niet-sp.

delict (N=114) (954) (110) (838) (84) (722)

zwartrijden 36,5** 18,0 31,8** 10,6 34,5** 13,8
graffiti 18,0 13,0 17,3** 8,3 16,7** 7,9
iemand lastig vallen - - 11,8 9,2 14,3 10,2
vernieling 20,0** 10,0 16,5** 6,8 17,9** 8,2
winkeldiefstal 24,0** 9,0 14,7** 3,4 19,5** 6,0
diefstal op school -*** -*** -*** -*** 10,7 5,9
betrokken bij vechtpartijen/rellen -*** -*** -*** -*** 13,1** 5,7

P<0,05
** P<0,01

*** geen gegevens beschikbaar

Gebruik van alcohol en softdrugs
Ongeveer de helft van de Nederlandse jongeren nuttigt weleens alcoholhou-
dende dranken. Dat blijkt een vrij constant gegeven te zijn dat uit alle drie
de enquêtes naar voren komt. Over het totaal van de delicten bekeken bleek
uit de vorige enquête dat een vijfde van de niet-drinkers in 1988 weleens
een of ander strafbaar feit pleegde, van de incidentele drinkers ruim een
derde, terwijl van de regelmatige drinkers de helft dat wel eens deed. Alco-
holconsumptie en self-reportdelinquentie gaven een positief verband te zien,
niet alleen over het geheel genomen, maar ook voor vrijwel alle afzonder-
lijke feiten.

De recente cijfers leveren bijna exact dezelfde resultaten op. Over het
geheel bezien, zegt 19,6% van de niet-drinkers zich weleens aan een laak-
baar feit schuldig te maken, voor de incidentele drinkers ligt dat percentage
op 36,4% en voor de regelmatige drinkers op 56,4% (p<0,01). De resulta-
ten van de afzonderlijke delicten zijn in tabel 26 te zien. Aangezien het niet
ondenkbaar is dat jongens meer alcohol drinken dan meisjes en hetzelfde
van de oudere jongeren in vergelijking met de jongere respondenten gezegd
kan worden, is enige voorzichtigheid op zijn plaats. Delinquentie is immers
sterk afhankelijk van leeftijd en geslacht."

Controleren we op geslacht, dan blijft het reeds besproken verband tus-
sen drankgebruik en self-reportdelinquentie overeind: zowel onder de jon-
gens als de meisjes zijn de meer frequente drinkers eerder geneigd tot delin-
quent gedrag dan de incidenteel- of nooit-drinkende jongeren. De enige uit-
zondering is diefstal op school door meisjes. Wordt de relatie tussen drank-
gebruik en self-reportdelinquentie voor de 12- t/m 14-jarigen en 15- t/m
17-jarigen apart bekeken, dan blijkt ook hier voor beide groepen de relatie

ii Met andere woorden, het is mogelijk dat de gevonden relatie tussen drank en delictpleging
in feite het verband met leeftijd en sekse weerspiegelt. Uit de gegevens blijkt dat jongens
inderdaad meer drinken dan meisjes; ook drinken 15- t/m 17-jarigen vaker alcoholhouden-
de drankjes dan de 12- t/m 14-jarigen. Het is dus zaak om in de analyses op leeftijd en
geslacht te controleren.
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Tabel 26: Delinquentie en mate van alcoholgebruik, voor enkele veel voorkomende feiten; in
% (gegevens 1990)

delict

zwartrijden**
graffiti**
iemand lastig vallen**
vernieling**
winkeldiefstal**
diefstal op school**
betrokken bij vechtpartijen, rellen enz. **

alcoholgebruik
nooit

(N=435)
<lx per week

(N=283)
i lx per week

(N=233)

9,0 17,5 32,0
4,6 9,6 15,9
7,8 10,7 20,3
3,2 10,7 19,0
3,5 7,2 13,7
3,2 7,9 11,3
3,0 8,2 12,4

* P<0,05
P<0,01

tussen drinkfrequentie en het plegen van delicten van kracht te blijven:
onder de meer frequente drinkers worden meer delictplegers aangetroffen.
Voor twee feiten gaat dit niet op: in de jongere leeftijdscategorie blijkt
zwartrijden in het openbaar vervoer niet van de mate van alcoholgebruik af
te hangen, evenmin als diefstal van spullen op school onder de 15- t/m 17-
jarigen.

Landelijk gezien lag het gebruik van softdrugs in 1986 en 1988 op onge-
veer 4,5% à 5%, waarbij de grote steden wat hoger scoorden. Volgens de
meest recente cijfers zou 3,8% van de jongeren (38 jongeren uit de steek-
proef van 1.006) weleens een stickie roken; in de grote steden doet 6,2%
dat weleens (10 van 162 jongeren). Al met al gaat het om zulke geringe
aantallen respondenten dat eventuele verbanden tussen druggebruik en straf-
baar gedrag niet bekeken zullen worden.

3.4 Conclusies en discussie

Op grond van de drie tot nu toe verrichte enquêtes lijkt de conclusie gewet-
tigd dat de criminaliteit onder minderjarigen zich stabiliseert, althans voor-
zover het gaat om de relatief geringe feiten waar in de self-reportenquêtes
naar gevraagd is. In 1986 rapporteerde nog ongeveer de helft van de jonge-
ren in ons land ten minste één strafbaar feit; in 1988 lag dat niveau aanzien-
lijk lager (rond de 30%) en in 1990 blijkt het niveau van 1988 zich te hand-
haven.

In de rapportage over de resultaten van het in 1988 verrichte onderzoek
opperden we als mogelijke verklaring voor de sterke daling van de crimina-
liteitscijfers dat het preventiebeleid dat naar aanleiding van de regeringsnota
`Samenleving en Criminaliteit' in gang gezet is, haar vruchten begon af te
werpen. Of dat een juiste conclusie is, valt nooit met zekerheid te zeggen.
Wèl kunnen we nu zien dat de criminaliteitscijfers zich stabiliseren, terwijl
ook het preventiebeleid langzamerhand vaste voet aan de grond begint te
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krijgen en zich een meer structurele plaats in het beleid van de lokale over-
heden verwerft. In de afgelopen jaren zijn tal van projecten gestart en pre-
ventiecoórdinatoren aangesteld (zie bv. Polder en Van Vlaardingen, 1992).
Het preventiebeleid heeft de opmars van de Halt-bureaus in gang gezet en
gestimuleerd. Inmiddels zijn er ruim 60 Halt-bureaus, die ongeveer twee
derde van ons land bestrijken, terwijl er in 1986 nog slechts 7 bureaus be-
stonden. Van oudsher houden de Halt-bureaus zich met de preventie en be-
strijding van vernieling en graffiti bezig, maar op steeds meer plaatsen heeft
het werkterrein van Halt zich uitgebreid tot vermogensdelicten als (kleine)
winkeldiefstal en inbraak (Kruissink en Verwers, 1989; Kruissink, 1991).

Nu is het misschien wat al te gemakkelijk om de dalende criminaliteits-
cijfers rechtstreeks aan het justitiële beleidsplan `Samenleving en Criminali-
teit' toe te schrijven. Een andere mogelijke verklaring is een verminderde
tolerantie in de samenleving ten opzichte van regelovertredend gedrag. De
maatschappelijke acceptatie van het in genoemd beleidsplan vervatte preven-
tiebeleid kan als illustratie daarvan dienen. Zo vormde dit plan politiek ge-
zien geen `issue'. Het in 1984 door de Commissie-Roethof uitgebrachte in-
terimrapport over de aanpak van de kleine criminaliteit werd in brede kring
positief ontvangen. De aanbevelingen van het toenmalig PvdA-kamerlid
dienden vervolgens als basis voor het beleid van het CDA/VVD-kabinet.
Vriend en vijand waren het op dit punt blijkbaar eens en werden gesteund
door de volksvertegenwoordiging. De tijd was rijp voor een nieuwe aanpak,
waarin preventie centraal staat en overtreders `lik op stuk' krijgen. Dat dit
beleid op lokaal niveau gestalte kon krijgen-en bijvoorbeeld het aantal
Halt-bureaus zich in ongeveer vijf jaar bijna vertienvoudigde-kan uitge-
legd worden als expressie van de verminderde tolerantie. We sluiten ons op
dit punt van harte aan bij Bruinsma (1992), die stelt dat de causale volgorde
van de gebeurtenissen zich moeilijk laat vaststellen: `Wordt er nieuw (cen-
traal) overheidsbeleid geformuleerd en ontwikkeld omdat de samenleving
daar rijp voor is, daar als het ware om vraagt? Of vindt er door het gevoer-
de overheidsbeleid een mobilisatie van krachten plaats, waardoor een geïn-
tegreerde aanpak van de criminaliteit mogelijk wordt? Een eenduidig ant-
woord is uiteraard niet te geven'.

Tegelijkertijd kan het feit dat de criminaliteit zich nu stabiliseert op een
lager niveau dan dat van 1986, te maken hebben met een toenemend toe-
zicht van volwassenen als gevolg van de vergrijzing van de bevolking. Het
aandeel van de 12- t/m 17-jarigen in onze samenleving is van 1980 tot
1990 met maar liefst 25% gedaald (zie ook hoofdstuk 1). Het aantal vol-
wassenen per jongere neemt dus toe, waarmee jongeren wellicht meer onder
toezicht van volwassenen komen te staan en minder dan vroeger hun eigen
gang kunnen gaan.

Het laatste woord is hierover ongetwijfeld nog niet geschreven. Naar on-
ze mening hebben elk van de hierboven beschreven factoren-het preven-
tiebeleid, de verminderde tolerantie en de vergrijzing van de bevolking -
bijgedragen tot de geconstateerde daling van veel voorkomende criminali-
teit.



Resultaten landelijk self-reportonderzoek 55

Bekijken we uitsluitend de jongeren die - volgens eigen opgave - weleens
delicten plegen, dan zijn er geen verschillen in pleegfrequentie. Dus het
aantal jongeren dat delicten pleegt, is sinds 1986 gedaald en lijkt zich nu te
stabiliseren. Echter, degenen die in 1990 delicten pleegden, deden dat ge-
middeld even vaak als de delictplegers uit 1986 en 1988.

Globaal gesproken is 30% van de delictplegers weleens betrapt. Dat
blijkt vooral door ter plaatse aanwezig personeel of toevallige getuigen te
gebeuren. Slechts een fractie van de betrapte jongeren is uiteindelijk met de
politie in aanraking gekomen.

De verschillen in delinquentieniveau tussen jongens en meisjes worden
kleiner, zo blijkt uit self-reportcijfers over een aantal veel voorkomende
feiten. Dit vindt haar oorzaak vooral in een daling van het niveau van de
jongens en niet in een stijging van de meisjescriminaliteit. Overigens wijzen
ook de politiecijfers (uit hoofdstuk 2) op het verminderen van sekseverschil-
len. Daarbij zal het de lezer misschien opgevallen zijn dat die twee bronnen
een heel verschillende geslachtsverhouding te zien geven: onder de door de
politie gehoorde verdachten treffen we ruim zeven jongens tegen één meisje
aan, terwijl de geslachtsverhouding volgens het self-reportmateriaal op
1,4: 1 ligt. Dit verschil wekt op het eerste gezicht wellicht verwondering.
Men moet echter bedenken dat in de self-reportenquêtes naar relatief lichte,
veel voorkomende feiten wordt gevraagd. Ruim 30% van de jeugdpopulatie
maakt zich daar jaarlijks weleens aan schuldig. Daarbij is de pakkans bij
die feiten zeer gering. Ook uit dit onderzoek bleek dat slechts een fractie
van de delictplegers uiteindelijk met de politie in aanraking was gekomen.
En dan is het nog maar de vraag of de politie bij die geringe feiten is over-
gegaan tot het opmaken van een proces-verbaal. Zoals bekend, worden ge-
ringe feiten in groten getale door de politie geseponeerd. De politiestatistiek
daarentegen behelst een hele andere categorie jongeren: namelijk jongeren
die van relatief zwaardere zaken verdacht worden. Dit betreft ongeveer 3%
van de jongerenpopulatie. Die ernstiger feiten worden meer door jongens
dan door meisjes gepleegd.

Het verband tussen leeftijd en self-reportdelinquentie is in de afgelopen
jaren vrijwel ongewijzigd gebleven. Onder de 12-jarigen komt delinquentie
nog relatief weinig voor, om in de daaropvolgende jaren gestaag te blijven
toenemen. Met sommige feiten wordt op jongere leeftijd begonnen dan met
andere. Brandstichting en winkeldiefstal beginnen gemiddeld op 10- à 11-
jarige leeftijd, terwijl heling en fietsendiefstal gemiddeld drie à vier jaar la-
ter voor het eerst worden gepleegd. De door kinderrechters regelmatig ge-
ventileerde indruk dat de jeugdcriminaliteit op steeds jongere leeftijd een
aanvang zou nemen, kan door het beschikbare self-reportmateriaal niet be-
vestigd worden. Overigens is het nog zeer wel mogelijk dat de gemiddelde
leeftijd van jongeren die uiteindelijk voor de kinderrechter moeten verschij-
nen, een dalende lijn vertoont. Elders in dit rapport zullen we daar nog aan-
dacht aan besteden.

De onderzoeksresultaten leveren geen aanwijzingen voor een verband
tussen sociale klasse en delinquentie, en zijn daarmee in overeenstemming
met de resultaten van twee jaar geleden. Een uitzondering daarop vormen
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vernieling en het lastig vallen van personen op straat, in de disco, enz. Die
feiten worden door de lagere sociale klassen wat meer gepleegd dan door
de hogere.

De cijfers betreffende de relatie tussen opleiding en delinquentie geven
over de afgelopen jaren bekeken een nogal instabiel beeld te zien. Twee
jaar geleden nog aangetroffen verbanden met opleidingsniveau zijn nu ver-
dwenen (zwartrijden, vernieling), en andersom laten sommige feiten nu op-
eens een significant verband met opleiding zien (winkeldiefstal, mensen in
het openbaar lastig vallen), terwijl dat twee jaar geleden niet het geval was.
Een goede verklaring voor deze fluctuaties ontbreekt vooralsnog.

De mate van urbanisatie blijkt geen verband te houden met delinquentie,
afgezien van zwartrijden in het openbaar vervoer. Zwartrijden is typisch
een feit dat in de grote steden wordt gepleegd. En dat is niet zo verbazend.
De mogelijkheid tot zwartrijden bestaat vooral in trams en in de metro,
waar men door diverse deuren ongecontroleerd naar binnen kan. Tram en
metro treffen we alleen in enkele grote steden van ons land aan. In bussen
geldt een zogenaamd `gesloten instapregime' : passagiers kunnen uitsluitend
via de chauffeur naar binnen en worden geacht een geldig plaatsbewijs te
tonen c.q. aan te schaffen.

Het inmiddels genoegzaam bekende gegeven dat min of meer problema-
tisch gedrag zoals spijbelen en alcoholgebruik, een samenhang met delin-
quent gedrag vertoont, geeft over de afgelopen jaren bezien geen schokken-
de verschuivingen te zien. Onder de meer frequente drinkers zal men eerder
delinquente jongeren aantreffen dan onder jongeren die helemaal niet of in-
cidenteel drinken. Hetzelfde geldt voor spijbelaars in vergelijking met jon-
geren die niet spijbelen.
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4 Enkele gegevens uit de justitiële
statistiek

4.1 Voorlopige hechtenis

Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig heeft de voorlopige hechtenis
zich gesitueerd op een hoger niveau dan in 1981. In 1989, en ook reeds in
1986 en 1987, worden 20% meer jongeren in voorlopige hechtenis geplaatst
dan in 1981 (zie tabel 27).

De reden voor deze ontwikkeling is niet geheel duidelijk. Gezien tegen
de achtergrond van een dalend aantal jongeren (-12% in 1990) dat met jus-
titie in aanraking komt, zou men dit niet verwachten. In ons vorige over-
zicht werd dan ook de veronderstelling uitgesproken van een zekere verhar-
ding van het strafklimaat ten aanzien van minderjarigen.

Er kunnen echter ook andere redenen ten grondslag liggen aan deze ont-
wikkeling. Ten eerste is er een capaciteitsuitbreiding geweest die specifiek
gericht was op de opvang. Maar ook de klacht van de kinderrechters dat de
jeugdcriminaliteit een steeds ernstiger karakter vertoont, krijgt enige onder-
steuning in de thans voorliggende cijfers. Daaruit is immers onder de jon-
gens een relatieve toename van het aantal geregistreerde mishandelingen en
gekwalificeerde diefstal van respectievelijk 30% en 25% per 100.000 en
onder meisjes een relatieve verdubbeling van eenvoudige mishandeling naar
voren gekomen.

Ten slotte is het niet onmogelijk dat door de zich steeds verder ontwikke-
lende alternatieve afdoeningen, waaronder de Halt-procedure en de alterna-
tieve afhandeling door de officier van justitie, de criminaliteit van de rest-
categorie die voor de kinderrechter verschijnt, een gemiddeld zwaarder ka-
rakter heeft. Als gevolg hiervan zou bij de kinderrechters de overtuiging
kunnen postvatten dat de jeugdcriminaliteit in zijn totaliteit steeds ernstiger

Tabel 27: In voorlopige hechtenis genomen strafrechtelijk minderjarigen

abs. index

1981 1.573 100
1982 1.784 113
1983 1.828 116
1984 1.716 109
1985 1.795 114
1986 1.880 120
1987 1.911 121
1988 1.719 109
1989 1.887 120

Bron: CBS
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wordt en dat harder ingrijpen derhalve noodzakelijk is. Zonder dieper gaand
onderzoek, met name naar de geweldcriminaliteit, kunnen op dit ogenblik
geen harde uitspraken gedaan worden over de precieze oorzaak van het va-
ker plaatsen van minderjarigen in voorlopige hechtenis in de afgelopen ja-
ren.

4.2 Afdoening door het openbaar ministerie

Zoals eerder vermeld, was het aantal bekend geworden minderjarige ver-
dachten in 1980 zo'n 42.000 en in 1990 ongeveer 37.100, een daling van
12%. Deze daling moet gezien worden als het gevolg van een kleiner wor-
dende omvang van de jeugdpopulatie.

Het gaat hier dus om jongeren die op grond van strafbare feiten door de
politie geregistreerd zijn. Dat wil niet zeggen dat al deze gevallen voor ver-
volging in aanmerking komen, omdat in dit totaal een aantal technische se-
pots, overdrachten en voegingen ter informatie en ter berechting besloten
liggen. Het aantal jongeren dat niet vervolgd wordt alsmede de schuldig
verklaarden (zonder voegingen, vrijspraken en dergelijke), is in tabel 28
weergegeven. Uit de cijfers blijkt dat het aantal voor vervolging in aanmer-
king komende jongeren sedert 1983 voortdurend is gedaald. Vergelijkt men
1989 met 1981, dan beloopt die daling zelfs 25%. In de inleiding is aange-
geven dat de jeugdpopulatie van 12 t/m 17 jaar tussen 1980 en 1990 met
25% is afgenomen. Men mag dus voorzichtig besluiten dat naar verhouding
het aantal jongeren dat ten parkette ingeschreven wordt, de bevolkingsont-
wikkeling op de voet volgt en dat het in dit opzicht - relatief gezien - niet
om een daling gaat.

Tabel 29 geeft een overzicht van de verhouding tussen niet-vervolgden
en schuldig verklaarden van 1981 t/m 1989. Gedurende de jaren 1983-1986
werd drie kwart van de voor vervolging in aanmerking komende minderja-
rigen door het openbaar ministerie afgedaan; een kwart kwam voor de kin-
derrechter. Maar de laatste jaren lijkt daar enige verandering in te komen.
In 1989 werden relatief wat meer jongeren naar de kinderrechter doorgezon-
den en werd de verhouding 75:25 gewijzigd in 70:30. Dit zou kunnen
wijzen op een strafwaardig `aanbod' van een iets ernstiger karakter. Een
andere verklaring zou kunnen zijn dat het openbaar ministerie - in overeen-
stemming met het beleidsplan `Strafrecht met beleid' - een terughoudender
sepotbeleid is gaan ontwikkelen. Het is evenwel nog te vroeg om hier een
definitieve uitspraak over te kunnen doen.

Een opmerkelijk feit blijft dat ongeveer 70% van de door de politie ge-
registreerde minderjarigen voor vervolging in aanmerking komt. Vervolgens
wordt van deze groep-exclusief voegingen-70% door de officier van
justitie afgedaan en verschijnt 30% voor de kinderrechter. Voegingen en
overdrachten vormen tezamen zo'n 30% van alle op het parket ingeschreven
zaken. Anders gèzegd: van het totaal aantal door de politie geregistreerde
jongeren verschijnt zo'n 50% bij de officier van justitie, de officier handelt
35% zelf af en 15% belandt bij de kinderrechter. Het opmerkelijke schuilt
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Tabel 28: Wegens misdrijven schuldig verklaarde en niet-vervolgde minderjarigen 1981-1989
(index 1981=100)

abs. index

1981 24.464 100
1982 25.055 102
1983 26.585 109
1984 24.403 100
1985 23.510 96
1986 22.467 92
1987 21.683 89
1988 21.240 87
1989 18.348 75

Tabel 29: Niet-vervolgingen en schuldigverklaringen

niet vervolgd schuldig verklaard
abs. % abs. %

1981 17.854 72 6.781 28
1982 18.242 72 6.992 28
1983 19.889 75 6.767 25
1984 18.344 75 6.064 25
1985 17.596 75 5.917 25
1986 16.927 75 5.542 25
1987 15.716 72 5.967 28
1988 15.280 72 5.960 28
1989 12.859 70 5.489 30

Bron: CBS

in het feit dat ondanks de daling van het aantal voor vervolging in aanmer-
king komende minderjarigen, de verhouding tussen de verschillende wijzen
van afhandeling relatief onveranderd blijft.

Een laatste woord over de afdoeningen door het openbaar ministerie.
Zoals men weet, wordt in de beleidsplannen van Justitie ('Samenleving en
Criminaliteit', `Recht in Beweging' en het openbaar-ministeriebeleidsplan
`Strafrecht met beleid') al geruime tijd sterk aangedrongen op een vermin-
dering van het aantal beleidssepots. Welnu, het is duidelijk dat voorzover
het het jeugdstrafrecht betreft, dit proces nog steeds voortgang vindt. In
1985 waren er 12.807 beleidssepots en in 1989 is dit aantal gedaald tot
8.199. Overigens lijkt die daling nu ten einde. Zowel in 1988 als in 1989
vormden de beleidssepots twee derde van het totaal aantal afhandelingen. .

De gronden voor de beleidssepots zijn onveranderlijk `gering feit'
(40%), `de persoon van de verdachte' (34%) en `de verhouding tussen ver-
dachte benadeelde', dat wil zeggen de aanwezigheid van een schaderegeling
(18,5%). Gerekend naar het totaal aantal afhandelingen van het openbaar
ministerie vormen de beleidssepots 64% en de transacties 23% van dit to-
taal (bron: CBS, 1989). Het aandeel van de transacties, dat in 1987 nog
zo'n 20% was, is dus verder toegenomen.
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4.3 De beslissing van de kinderrechter

In 1988 verschenen in ons land ongeveer 5.700 minderjarigen voor de kin-
derrechter; in 1989 was dit aantal gezakt tot zo'n 5.300, dat is 11,5% min-
der dan in 1981, toen het er nog zo'n 6.000 waren. Hoewel er dus ook op
het niveau van de kinderrechter een daling optreedt van het aantal minder-
jarigen, is deze minder groot dan men op grond van de ontwikkeling van
de jeugdbevolking zou verwachten. Deze conclusie komt echter overeen
met wat opgemerkt is ten aanzien van het beleid van het openbaar ministe-
rie. Wanneer dit beleid terughoudender wordt, neemt naar verhouding het
aantal minderjarigen dat voor de kinderrechter moet verschijnen, toe. Het
nettoresultaat van twee tegengestelde bewegingen is dan op het niveau van
de kinderrechter een minder sterke daling dan verwacht.

Tabel 30 geeft die ontwikkeling weer voor de voornaamste delictcatego-
rieën in absolute aantallen en percentages, waarbij het aantal jongeren dat
in 1981 voor de kinderrechter verschijnt, op 100 is gesteld (zie p. 61).

Als we 1989 met 1981 vergelijken, dan zien we dat het aantal schuldig
verklaarde jongeren over de hele linie terugloopt. Bij sommige delictcate-
gorieén is die terugval echter groter dan bij andere. Zo is het aantal schul-
digverklaringen ten aanzien van vernieling met 26% afgenomen en ten aan-
zien van ruwheidmisdrijven in het algemeen en misdrijven tegen openbare
orde en gezag met 17%. Het aantal schuldigverklaringen met betrekking tot
vermogensmisdrijven en geweldmisdrijven is minder sterk gedaald, namelijk
met respectievelijk 10 % en 8 %. Waar het om ruwheidmisdrijven - inclusief
vernieling-en om misdrijven tegen openbare orde en gezag gaat, lijkt de
veronderstelling gerechtvaardigd dat veel van dit soort delicten via een al-
ternatieve afhandeling, zoals de Halt-procedure, geregeld worden, overwe-
gend door middel van schadevergoeding, eventueel gecombineerd met een
aantal uren werken. Met betrekking tot de vermogensmisdrijven, geweld-
misdrijven en ook de seksuele delicten valt op grond van deze cijfers niet
te zeggen in welke mate alternatieve sancties zijn toegepast. In het volgen-
de hoofdstuk komen we op dit punt terug.

4.4 Opgelegde vrijheidsstraffen

In de eerste plaats wordt in tabel 31 een overzichtje gegeven van de percen-
tuele verdeling over de verschillende vrijheidsbenemende en vrijheidsbeper-
kende straffen in 1989. Op het eerste gezicht krijgt 62% van de minderjari-
gen die voor de kinderrechter verschijnen, een vrijheidsstraf opgelegd,
waarvan ongeveer twee derde een tuchtschoolstraf en een derde een arrest!
gevangenisstraf. Zo eenvoudig ligt het echter niet. Zoals uit tabel 31 blijkt,
betreft twee derde van de tuchtschoolstraffen en bijna 90% van de arrest-
straffen voorwaardelijke straffen. Berekend over het totaal aan opgelegde
straffen kregen in 1989 1.145 jongeren (21%) een onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf opgelegd. Hiervan kreeg 70% een tuchtschoolstraf, 20% ging de
gevangenis in en 10% kreeg een arreststraf. Een voorwaardelijke vrijheids-
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Tabel 30: Schuldig verklaarde minderjarigen naar aard delictgroep (Wetboek van Strafrecht)

absolute aantallen

openb. orde en gezag
seksuele misdrijven
geweld tegen pers.
vermogensmisdr.
ruwheidsmisdr.
vernielingen

totaal WvSr.

index (1981=100)

openb. orde en gezag
seksuele misdrijven
geweld tegen pers.
vermogensmisdr.
ruwheidsmisdr.
vernielingen

totaal WvSr.

Bron: CBS

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

678 677 564 609 688 543 669 710 562
125 94 147 137 115 140 132 96 112
507 473 459 418 436 416 428 524 468

4.144 4.388 4.433 4.170 4.067 3.821 4.067 3.941 3.725
504 511 494 399 348 397 428 450 417
393 382 364 308 262 300 304 310 290

5.958 6.143 6.097 5.734 5.654 5.317 5.724 5.721 5.284

100 100 83 90 101 80 99 105 83
100 75 118 110 92 112 106 77 90
100 93 91 82 86 82 84 103 92
100 106 107 101 98 92 98 95 90
100 101 98 79 69 79 85 89 83
100 97 93 78 67 76 77 79 74

100 103 102 96 95 89 96 96 89

Tabel 31: Soort opgelegde straf in 1989 (N=5489)

(deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf 4%
tuchtschool 40%
-voorwaardelijk 63%
-onvoorwaardelijk 37%
arrest 18%
-voorwaardelijk 89%
- onvoorwaardelijk 11%
overige straffen (o.a. boetes) 38%

100%

straf werd opgelegd aan 2.273 jongeren, dat is 41 % van het totaal aantal
opgelegde straffen, waarvan twee derde een voorwaardelijke tuchtschool-
straf en een derde een voorwaardelijke arreststraf. Samenvattend kreeg in
ons land in 1989 een vijfde van alle voor de kinderrechter verschenen jon-
geren een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd en werd in vier vijfde
van de gevallen naar een andersoortige sanctie gezocht. Met dit percentage
neemt Nederland onder de Europese landen een gemiddelde plaats in. In
Frankrijk vormen vrijheidsstraffen ongeveer 25% van alle sancties (Gazeau
en Peyre, 1989). In Engeland is het aantal vrijheidsstraffen de laatste jaren
aanzienlijk gereduceerd, gedeeltelijk door demografische ontwikkelingen,
gedeeltelijk op grond van bewust beleid: tussen 1982 en 1987 was het aan-
tal vrijheidsbenemende maatregelen en straffen met 54% gedaald tot 11,5%
van het totaal aantal uitspraken (Richardson, 1989). Een aanzienlijk deel
van de vrijheidsstraffen zijn vervangen door streng gecontroleerde ambulan-
te programma's, zoals het zgn. `tracking' en `zeer intensief toezicht'. Ook
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Tabel 32: Verdeling schuldigverklaringen bij minderjarigen naar soort opgelegde vrijheids-
straf

absolute aantallen 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

gevangenisstraf* 320 279 308 297 232 180 223 227 228
tuchtschool 1.778 2.067 2.195 1.965 1.864 2.020 2.255 2.215 2.177
-voorwaardelijk 1.137 1.290 1.438 1.211 1.144 1.181 1.400 1.408 1.375
-deels onvoorw. 641 777 757 754 720 839 855 807 802
arrest 1.556 1.704 1.569 1.478 1.392 1.276 1.213 1.137 1.013
-voorwaardelijk 1.230 1.288 1.285 1.134 1.087 1.029 1.037 992 898
-deels onvoorw. 326 416 284 344 305 247 176 145 115
overig 3.127 2.942 2.695 2.324 2.429 2.066 2.276 2.381 2.071

totaal 6.781 6.992 6.767 6.064 5.917 5.542 5.967 5.960 5.489

index (1981=100)

gevangenisstraf 100 87 96 93 73 56 70 71 71
tuchtschool 100 116 123 111 105 114 127 125 122
-voorwaardelijk 100 113 126 107 101 104 123 124 121
- deels onvoorw. 100 121 118 118 112 131 133 126 125
arrest 100 110 101 95 89 82 78 73 65
-voorwaardelijk 100 105 104 92 88 84 84 81 73
-deels onvoorw. 100 128 87 106 94 76 54 44 35
overig 100 94 86 74 78 66 73 76 66

totaal 100 103 100 89 87 82 88 88 81

* (deels) onvoorwaardelijk

Bron: CBS

in de Bondsrepubliek Duitsland is het aantal vrijheidsstraffen met 35% afge-
nomen op grond van gelijkwaardige ontwikkelingen als in Engeland. Maar
hoewel slechts 5,5% van alle veroordeelde jongeren een onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf krijgt opgelegd, brengt zo'n 20% van hen enige tijd in preven-
tieve hechtenis door (Dankel, 1990).

Wat zijn nu de veranderingen die in de periode 1981-1989 in ons land
zijn opgetreden? Hierin biedt tabel 32 inzicht. Met name het tweede gedeel-
te van de tabel geeft enkele interessante ontwikkelingen weer. Wanneer we
ervan uitgaan dat in 1989 zo'n 11,5% minder jongeren voor de kinderrech-
ter zijn verschenen dan in 1981, dan valt duidelijk waar te nemen dat in die
tussenliggende periode bepaalde straffen aan populariteit hebben ingeboet.
Zo is de gevangenisstraf meer dan evenredig, immers met bijna 30% terug-
gelopen en de onvoorwaardelijke arreststraf zelfs met 65%. De arreststraf
is in zijn totaliteit met 35% verminderd. Met andere woorden, de onvoor-
waardelijke arreststraf en gevangenisstraf zijn in de hier behandelde periode
fors in omvang afgenomen, maar dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door
de onvoorwaardelijke tuchtschoolstraffen, die met 25% zijn toegenomen.

Vergelijken we 1981 met 1989, dan vormden in 1981 de tuchtschool-
straffen nog slechts 26% van het totaal tegen 40% in 1989; de arreststraffen
vormden 23% (tegen 18%) en de gevangenisstraf 5% (tegen 4 %) van het
geheel. Maar berekening van het aantal opgelegde onvoorwaardelijke vrij-
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heidsstraffen leert dat deze toen 19% van het totaal besloegen tegen 21 %
nu. We kunnen dus concluderen dat er een verschuiving heeft plaatsgevon-
den van de arreststraf en gevangenisstraf naar de tuchtschoolstraf, waarbij
het aandeel van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf licht is gestegen.

Rest nog een punt ter verklaring. In 1981 werden namelijk 46% `andere
straffen' - met name boetes - opgelegd en in 1989 is dit aandeel gedaald
tot 38%. Tegelijk zien we dat in die periode ook de voorwaardelijk tucht-
schoolstraffen met 21% zijn toegenomen. De verklaring voor deze cijfers
ligt voornamelijk in de ontwikkeling van de alternatieve sancties die, bij
ontstentenis van een wettelijke regeling, opgelegd worden in de vorm van
een voorwaardelijke vrijheidsstraf. De alternatieve sancties hebben in de ja-
ren tachtig een zeer sterke ontwikkeling doorgemaakt. In het volgende
hoofdstuk wordt hierop verder ingegaan. Voor een klein deel is de daling
van het aantal boetes te verklaren uit een toename van het aantal door de
officier van justitie aangeboden transacties.



5 Uitspraken van de kinderrechter
1985-1989

Ook deze keer is weer een aantal bewerkingen uitgevoerd op een CBS-be-
stand dat informatie bevat over de onherroepelijke uitspraken van de kinder-
rechters in 1989, zodat we nu over gegevens beschikken die een periode van
vijf jaar beslaan. Deze gegevens zijn met name interessant, omdat ze infor-
matie bieden die in de reguliere CBS-publikaties niet (meer) te vinden is.

5.1 Straftoemeting

In tabel 33 zijn de jaren 1985, 1987 en 1989 naast elkaar gezet en is bezien
of er in de straftoemetingspraktijk enige verschuiving vast te stellen is.
Tussen 1985 en 1987 traden er weinig verschillen op, zij het dat er relatief
iets meer uitspraken waren ten aanzien van eenvoudige diefstal (1,5%),
diefstal met geweld (1,5%) en vernieling (1 %). Nu we in staat zijn de uit-
spraken van de kinderrechters over een wat langere periode te bekijken,
komt er toch een zekere trend naar voren. Zo blijken de uitspraken inzake
gewelddelicten naar verhouding iets (1 %) te stijgen, maar dit is met name
het geval als men diefstal met geweld hiertoe rekent. In 1987 waren er met

Tabel 33: Onherroepelijke uitspraken naar delicttype, 1985-1989, in %

1985 1987 1989
del icttype (N=6.174) (N=6.165) (N=5.738)

openlijk geweld
(incl. openbare orde en gezag) 12,0 12,0 11,0

seksuele misdrijven 2,0 2,0 2,0
geweldsmisdrijven 7,5 7,5 8,5
- eenvoudigemishandeling 5,0 5,0 5,5
- tegen leven en persoon 2,5 2,5 3,0

vermogensmisdrijven 68,5 67,0 67,0
- eenvoudige diefstal 9,0 10,5 7,5
- gekwalificeerdediefstal 51,0 46,5 47,5
-diefstal met geweld 4,5 6,0 7,5
-heling 2,5 2,0 2,0
-overige 1,5 2,0 2,5
ruwheidsmisdrijven 6,0 7,5 7,5
- vernieling 4,5 5,5 5,5
-overige 1,5 2,0 2,0
overige misdrijven (verkeer,

wapenwet, drugs ...) 4,0 4,0 4,0

100 100 100
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Tabel 34: Uitspraken ten aanzien van gewelddelicten 1985-1989 (index 1985=100)

geweldmisdrijven diefstal met geweld
abs. index abs. index

1985 463 100 278 100
1987 462 100 370 133
1989 487 105 432 155

Tabel 35: Door de kinderrechter opgelegde sancties 1985-1989, in %

onvoorwaardelijke gevangenis
onvoorwaardelijke tuchtschool
onvoorwaardelijk arrest
voorwaardelijke gevangenis
voorwaardelijke tuchtschool
voorwaardelijk arrest
onvoorwaardelijke boete
onvoorw. boete + voorw. vrijheidsstraf
voorwaardelijke boete
berisping
overige sancties

1985 1987 1989
(N=5.654) (N=5.689) (N=5.301)

4,0 4,0 4,3
12,0 14,0 14,7
5,0 3,0 2,0
4,0 3,5 6,0

12,5 17,5 21,0
9,5 11,5 12,0

24,0 22,5 20,3
19,0 14,0 11,5
5,5 6,0 5,0
3,0 2,5 1,2
1,5 1,5 2,0

100 100 100

betrekking tot dit delict al wat meer uitspraken en in 1989 is dit opnieuw
het geval (1,5%).

We kunnen deze ontwikkeling nog iets meer preciseren door de aantallen
uitspraken ten aanzien van de categorie gewelddelicten en die van diefstal
met geweld naast elkaar te plaatsen en uit te gaan van het niveau van 1985.
Uit tabel 34 komt duidelijk naar voren dat met betrekking tot de categorie
gewelddelicten zoals die in de CBS-statistiek wordt opgenomen, nauwelijks
van een toename gesproken kan worden. De toename van geweld zoals die
in de uitspraken van de kinderrechters tot uiting komt, betreft praktisch uit-
sluitend de categorie diefstal met geweld. Op te merken valt evenwel dat
tussen 1985 en 1989 het aantal jongeren dat voor dit delict door de kinder-
rechter veroordeeld wordt, met 154 (55%) is toegenomen.

Op grond van de politiecijfers en bovenstaande gegevens lijkt de conclu-
sie dan ook onontkoombaar dat onder minderjarigen die met politie en justi-
tie in aanraking komen, een aantal specifieke gewelddelicten fors in omvang
is toegenomen.

Tabel 35 geeft een veel gedetailleerder beeld van het totaal aan opgelegde
sancties dan het overzicht in het vorige hoofdstuk. Hierbij ligt het totaal
iets lager dan in de vorige tabel, omdat we de vrijspraken en schuldigver-
klaringen zonder straf (8%) eruit hebben gelaten. We zien een trend die
twee jaar eerder ook al te bespeuren viel, namelijk een lichte stijging van
de onvoorwaardelijke tuchtschoolstraffen, maar vooral een nog steeds voort-
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Tabel 36: Alternatieve sancties
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werkprojecten leerprojecten combinatie totaal
abs. % abs. % abs. % abs.

1983 298 98,0 6 2,0 - - 304
1984 746 95,6 34 4,4 - - 780
1985 839 96,2 33 3,8 - - 872
1986 1.321 94,5 77 5,5 - - 1.398
1987 1.648 87,2 242 12,8 - - 1.890
1988 1.687 78,1 356 16,5 117 5,4 2.160
1989 1.799 76,5 449 19,1 103 4,4 2.351
1990 2.062 74,3 510 18,4 204 7,3 2.776

durende stijging van de voorwaardelijke vrijheidsstraffen. Rekening hou-
dend met het klaarblijkelijk in onbruik raken van de arreststraf, is tussen
1985 en 1989 het totale aandeel van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen
onveranderd gebleven, namelijk 21% van alle opgelegde sancties. De voor-
waardelijke vrijheidsstraffen zijn echter toegenomen van 26,5% in 1985
naar 39% in 1989 op het totaal van opgelegde sancties, een wel zeer sterke
stijging.

Dit hangt natuurlijk samen met de ontwikkeling van de alternatieve sanc-
ties die, zoals eerder gemeld, nu nog opgelegd worden in het kader van een
voorwaardelijke vrijheidsstraf. Reeds in 1987 bleek een aanzienlijke toena-
me van de alternatieve sancties, namelijk van 304 in 1983 tot 1890 in 1987,
waarbij per arrondissement gemiddeld zo'n 100 sancties werden opgelegd.
In 1989 kunnen we een verdere toename constateren tot een totaal van
2.776 in 1990. Tabel 36 geeft een overzicht van de werkelijk explosieve
toename van dit type sancties.

Interessant is dat het aantal leerprojecten de laatste jaren gestegen is van
5,4% van het totaal in 1988 tot 7,3% in 1990. De gemiddelde duur van de
werkprojecten is de laatste jaren afgenomen: in 1988 was die 60 uur en in
1990 50 uur. De helft van de opgelegde werkprojecten duurt nu tussen de 6
en 40 uur en slechts 12,5% tussen de 80 en 150 uur. Deze ontwikkeling
zou kunnen samenhangen met het feit dat het officiersmodel weer wat meer
wordt toegepast. Lange tijd was het aandeel van het officiersmodel in het
geheel van de opgelegde alternatieve sancties zo ongeveer een vijfde. Van
1988 tot 1990 is dit aandeel echter met 50% gestegen tot 29% van het to-
taal en is het aandeel van het rechtersmodel navenant gedaald. Het is duide-
lijk dat een alternatieve sanctie opgelegd door de officier van justitie in het
kader van een voorwaardelijk sepot, een lichter karakter heeft dan een sanc-
tie opgelegd door de kinderrechter. Bovendien is, zoals men weet, in het
bij de Tweede Kamer liggende wetsvoorstel ter herziening van het jeugd-
strafrecht, de modaliteit van het officiersmodel behouden, maar de op te
leggen sanctie is beperkt tot een maximum van 40 uur. Het lijkt dus voor
de hand te liggen de gemiddelde afname van de duur van de alternatieve
sancties te wijten aan een actievere inbreng van het parket op dit terrein.



70 Hoofdstuk 5

Tabel 37: Duur van de onvoorwaardelijke gevangenis- en tuchtschoolstraffen in 1989, in %

onv. gs. onv. tss.
(N=228) (N=781)

minder dan 1 week 4 1
1 tot 2 weken 11,5 3
2 weken tot 1 maand 17,5 16,5
1 tot 3 maanden 36,5 48,5
3 tot 5 maanden 15 23,5
5 maanden of meer 15,5 7

Tot nu toe zijn alleen aantallen opgelegde sancties over de jaren met elkaar
vergeleken en we hebben daarbij kunnen zien dat het totaal aantal opgeleg-
de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen vrijwel ongewijzigd is gebleven, zij
het dat de arreststraf lijkt te. verdwijnen en de tuchtschoolstraf vaker opge-
legd wordt. Op grond van dit gegeven zou men kunnen veronderstellen dat
de duur van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is toegenomen.

In tabel 37 laten we de arreststraf buiten beschouwing, niet alleen omdat
deze straf nog maar zelden.wordt opgelegd, maar ook omdat in ruim een
derde van de gevallen het verblijf binnen een week beëindigd wordt. Het
verschil tussen de gevangenis- en de tuchtschoolstraf zit, behalve in de aan-
tallen, in de duur. Ongeveer een derde van de gevangenisstraffen is binnen
een maand beëindigd en dat geldt slechts voor 20% van de tuchtschoolstraf-
fen. De helft van de tuchtschoolstraffen duurt één tot drie maanden tegen
iets meer dan een derde van de gevangenisstraffen, terwijl nog eens een
kwart tussen de drie en vijf maanden duurt. Anderzijds is het echter zo dat
een klein deel van de minderjarigen die een gevangenisstraf opgelegd kre-
gen (36 jongeren of 15,5%), veel langere straffen kregen: 10% zit tot een
jaar vast en 5,5% nog langer. Wanneer deze laatste groep (12 jongeren)
buiten beschouwing wordt gelaten, dan is de gemiddelde duur van de gevan-
genisstraffen 79 dagen of 11 weken. Dat verschilt nauwelijks van de gemid-
delde duur van de tuchtschoolstraffen, die 78 dagen is. De gemiddelde duur
van de arreststraffen is 10 dagen. Vergelijken we deze cijfers met die van
1987 en 1985, dan komen er nauwelijks verschillen naar voren. Wel is het
zo dat in 1989 wat meer langere gevangenisstraffen werden opgelegd dan
in 1985 en 1987: in 1985 kreeg 9% een straf van meer dan vijf maanden
opgelegd, in 1987 was dat 12,5% en in 1989 was het 15,5% van het totaal.
Van de tuchtschoolstraffen is het aantal kortere straffen (twee weken tot één
maand) vanaf 1985 gestegen van 6% tot 16,5% en zijn de langere straffen
(drie t/m vijf maanden) afgenomen van 32,5% tot 23,5% van het totaal. Al
met al zijn de verschuivingen relatief gering te noemen.

Met betrekking tot de boetes lijkt er een tendens waarneembaar tot het
opleggen van iets hogere boetes dan in de voorgaande jaren. In 1989 heeft
een derde een boete van f 100 of minder opgekregen, iets meer dan een
kwart een boete van f 100 -f 200 en 40 % een boete van meer dan f 200.
Het gemiddelde boetebedrag is f 228, en dat is meer dan in 1985 (f 180)
en in 1987 (f 200). Wordt de boete gecombineerd met een voorwaardelijke



Uitspraken van de kinderrechter 1985-1989 71

Tabel 38: Straftoemeting voor enkele geselecteerde delicten (1985-1989), in %

opnb.orde
+gezag

eenv.
mish.

tg.leven
+pers.

eenv.
dfst.

gekwal. dfstal
dfst. +gewld.

vern.

onvoorw. vrijheidsstraf
1985 16,5 4,5 28,5 11 22 54,5 12
1987 13 4,5 30 16,5 24 50 7
1989 10 4,5 26,5 10 24,5 52,5 6

voorw. vrijheidsstraf
1985 18,5 13 22,5 20 28,5 25,5 21
1987 39 25 40,5 24 35 37,5 31,5
1989 41,5 28 36,5 34,5 42,5 35,5 42,5

onvoorwaardelijke boete
1985 47 61,5 31 51 35 10,5 30,5
1987 37,5 57 24,5 47 33 10,5 37
1989 40 55 28,5 46,5 27 6,5 31,5

vrijheidsstraf, dan is het boetebedrag aanzienlijk hoger, namelijk f 283, en
dat was in 1987 nog f 219.

Zoals in de vorige overzichten reeds is genoteerd (Junger-Tas en Kruis-
sink, 1988 en 1990), bestaat er een sterk verband tussen recidive en straf-
toemeting. Van degene die een onvoorwaardelijk vrijheidsstraf opgelegd
kregen, was zo'n 40% recidivist; van degene die een voorwaardelijke vrij-
heidsstraf of een boete kregen, was dit 17,5%. Men kan het ook nog anders
bezien: van de recidivisten kreeg 39,5% een onvoorwaardelijke en een der-
de een voorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd; een kwart kreeg een on-
voorwaardelijke boete en slechts 2% een voorwaardelijke. Deze verdeling
in straftoemeting naar recidive is sinds 1985 vrijwel ongewijzigd gebleven
en men zou bijna veronderstellen dat er op dit terrein een soort communis
opinio onder kinderrechters bestaat.

Straftoemeting hangt echter in de eerste plaats samen met de aard van
het delict. In dit opzicht zijn er enkele belangwekkende verschuivingen in
de beslissingen van de kinderrechters te melden. Tabel 38 geeft voor drie
van de voornaamste straffen weer voor welk type delict deze worden toege-
past en daarbij wordt tegelijkertijd bekeken welke veranderingen zijn opge-
treden sinds 1985.

In de eerste plaats komt uit de tabel naar voren dat de onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf vooral toegepast wordt in geval van diefstal met geweld-in
meer dan de helft van de gevallen-en eerst daarna bij misdrijven tegen
het leven en bij gekwalificeerde diefstal - in ongeveer een kwart van de ge-
vallen. Deze percentages zijn in de periode van 1985-1989 praktisch onver-
anderd gebleven. Vermelding verdient het feit dat het aandeel van de on-
voorwaardelijke vrijheidsstraf voor twee delicten verminderd is: bij delicten
tegen openbare orde en gezag van 16,5% naar 10% en bij ruwheidmisdrij-
ven van 12% naar 6%.

In de tweede plaats is het een opmerkelijk feit dat voor alle delicten de
voorwaardelijke vrijheidsstraf zeer fors is toegenomen. Voor sommige de-
licten, met name misdrijven tegen openbare orde en gezag, eenvoudige mis-
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handeling en ruwheiddelicten is deze sanctie meer dan verdubbeld. Voor de
andere hier genoemde delicten is ze met een derde toegenomen. Opvallend
is dat dit ook het geval is bij de ernstige delicten. Zo steeg het aandeel van
de voorwaardelijke vrijheidsstraf voor misdrijven tegen leven en persoon
van 22% naar 36%, voor gekwalificeerde diefstal van 28,5% naar 42,5%
en voor diefstal met geweld van 25,5% naar 35,5%. Men mag rustig aan-
nemen dat voor een belangrijk deel de verklaring voor de sterke toename
van de voorwaardelijke vrijheidsstraf gezocht moet worden in de nog steeds
groeiende populariteit onder kinderrechters van de alternatieve sancties.

Het aandeel van de boetes is over de hele linie licht gedaald. Boetes
worden vooral opgelegd voor eenvoudige mishandeling en eenvoudige dief-
stal, waar ze ongeveer de helft van het totaal opgelegde sancties vormen en
voor misdrijven tegen openbare orde en gezag (40%). In mindere mate is
dit het geval voor vernielingen (een derde van alle sancties), gekwalifi-
ceerde diefstal en misdrijven tegen leven en persoon (in beide gevallen een
kwart). Boetes komen nauwelijks voor bij diefstal met geweld.

We kunnen op grond van deze en voorgaande gegevens concluderen dat
er door de introductie van de alternatieve sancties fundamentele wijzigingen
zijn opgetreden in het straftoemetingsbeleid van de kinderrechters. Het komt
erop neer dat de grootste categorie van opgelegde straffen wordt gevormd
door de alternatieve sancties; het aandeel van onvoorwaardelijke vrijheids-
straffen is globaal gezien onveranderd gebleven en het aandeel van onvoor-
waardelijke en voorwaardelijke boetes en andere straffen is verminderd.

5.2 Straftoemeting en leeftijd

Tabel 39-geeft de leeftijdsverdeling weer van de minderjarigen die van 1985
t/m 1989 voor de kinderrechter zijn verschenen. Het belang hiervan ligt in
de veel gehoorde opmerking dat kinderen die met politie en justitie in aan-
raking komen, steeds jonger zouden worden. Ook in 1989 ligt het zwaarte-
punt van de minderjarigen die bij de kinderrechter terechtkomen, op 15 t/m
17 jaar. Deze categorie omvat zo'n 83% van alle voor de kinderrechter ver-
schenen minderjarigen. De verschuivingen over de jaren zijn overigens ge-
ring, zij het dat in 1989 vergeleken met 1985 de 15- en 16-jarigen iets meer
vertegenwoordigd zijn ten koste van de 17-jarigen. Wat hiervan de reden
is, weten we niet. Een mogelijkheid is dat er in 1989 naar verhouding wat
meer 15- en 16-jarigen dan 17-jarigen voor de kinderrechter zijn versche-
nen. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat 17-jarigen iets eerder dan
voorheen het geval was, naar het volwassenenstrafrecht worden overgehe-
veld. Hoe het ook zij, de verschuivingen zijn te gering om van echte veran-
deringen te spreken. Overigens zij erop gewezen dat zelfs indien de kinde-
ren die met politie en justitie in aanraking komen, steeds jonger worden,
dit proces niet noodzakelijkerwijs in de justitiële statistiek tot uiting hoeft te
komen. De kinderrechter - en ook de officier van justitie - heeft immers
zoveel andere mogelijkheden tot optreden bij jongere kinderen en zal niet
zo snel zijn toevlucht nemen tot het jeugdstrafrecht.
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Tabel 39: Leeftijdsverdeling veroordeelde minderjarigen, in %
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1985 1987 1989
(N=6.174) (N=5.689) (N=5.738)

12 jaar 1 1 1
13 jaar 4 3,5 4
14 jaar 9,5 10 11
15 jaar 19,5 21,5 21,5
16 jaar 29,5 30,5 32
17 jaar 36,5 33,5 30

100 100 100

Tabel 40: Straftoemeting naar leeftijd in 1989, in %

12-13 jaar 14-15 jaar 16-17 jaar
(N=251) (N=1.739) (N=3.311)

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 15 21,5 21,5
voorwaardelijke vrijheidsstraf 50 44 35,5
onvoorwaardelijke boete 22,5 24,5 36,5
anders 12,5 10 6,5

100 '100

Tabel 41: Ontwikkeling van de straftoemeting naar leeftijd 1985-1989

100

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

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
1985 18,5 20,5 22,5
1987 19,5 21,5 21
1989 15 21,5 21,5

voorwaardelijke vrijheidsstraf
1985 34 31,5 24
1987 41,5 37 30,5
1989 50 44 35,5

onvoorwaardelijke boete
1985 28,5 37,5 47
1987 25,5 29,5 40
1989 22,5 24,5 36,5

Uit tabel 40 blijkt dat 12- en 13-jarigen minder vaak een onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf opgelegd krijgen dan de oudere leeftijdsgroepen en vaker een
voorwaardelijke vrijheidsstraf, wellicht in de vorm van een alternatieve
sanctie; 16- en 17-jarigen krijgen minder vaak een voorwaardelijke straf op-
gelegd en vaker een boete. De berisping, die nog maar mondjesmaat wordt
uitgesproken, wordt relatief toch iets vaker bij de jongste leeftijdsgroepen
toegepast (4%) dan bij de oudste (1 %).

Er zijn in dit opzicht sinds 1985 enkele veranderingen opgetreden, die in
tabel 41 naar voren komen.
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Wat de jongste leeftijdscategorie betreft, kunnen we nu in tegenstelling tot
het vorige verslag een relatieve daling van het aantal onvoorwaardelijke
vrijheidsstraffen constateren tot 15%. Dit geldt echter niet voor de andere
leeftijdsgroepen, waar het aandeel van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
onveranderd iets meer dan een vijfde van alle straffen uitmaakt. Een twee-
de vaststelling is dat voor alle leeftijdsgroepen de boetes aanzienlijk zijn
afgenomen. Bij de 12- en 13-jarigen is dit weliswaar een daling met slechts
6%, maar bij de oudere leeftijdsgroepen is deze 13% en 11%. Aan te
nemen valt dat deze wijzigingen grotendeels toegeschreven kunnen worden
aan de ontwikkeling van de alternatieve sancties: van de jongste tot de oud-
ste leeftijdsgroepen is de relatieve toename van het aantal voorwaardelijke
vrijheidsstraffen (alternatieve sancties) respectievelijk 16%, 13% en 11%.
Indien deze verklaring juist is, vormen alternatieve sancties grofweg de
helft van alle opgelegde straffen onder 12- en 13-jarigen en meer dan een
derde onder 14- t/m 17-jarigen.

We krijgen nu het volgende beeld. Er is een sterk verband tussen de
ernst van het misdrijf, recidive, leeftijd en straftoemeting. Dit is een con-
stant gegeven en dat blijft ook in 1989 het geval. Toch zijn er enkele duide-
lijke veranderingen in straftoemeting te bespeuren. Deze zijn in de vorige
paragrafen reeds aan de orde geweest, maar nu brengen we die in verband
met leeftijd. Uit de gegevens valt op te maken dat de toename van de alter-
natieve sancties waarschijnlijk vooral ten koste is gegaan van de boetes. Al-
leen onder de jongste leeftijdsgroepen zien we ook een teruggang van het
aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen. Naarmate de minderjarigen die
voor de kinderrechter verschijnen, ouder zijn, blijkt deze laatste minder
vaak te kiezen voor een alternatieve straf en vaker voor een boete: de mees-
te boetes (36,5%) worden opgelegd aan 16- en 17-jarigen, terwijl de voor-
waardelijke vrijheidsstraffen (alternatieve sancties) teruglopen van de helft
van de opgelegde straffen naar een derde daarvan.

5.3 Straftoemeting en geslacht

Eerder werd gemeld dat de meisjescriminaliteit was gestegen en dat op poli-
tieniveau voor elk meisje thans 7,4 jongens met de politie in aanraking ko-
men. Deze verhouding is op het niveau van de kinderrechter een geheel an-
dere. In 1985 ging het om 95% jongens en 5% meisjes, in 1987 was het
aandeel van de meisjes in het totaal aan veroordeelde minderjarigen 6% en
in 1989 was het 5,6%. Deze cijfers geven in de eerste plaats aan dat de
meisjescriminaliteit nog altijd aanzienlijk minder ernstig is dan de jongens-
criminaliteit. Daarnaast moet de mogelijkheid dat de kinderrechter bij meis-
jes eerder zijn toevlucht neemt tot een ondertoezichtstelling, niet uitgesloten
worden geacht.

In dit verband is het interessant om te bekijken voor welke delicten jon-
gens en meisjes bij de kinderrechter terechtkomen (tabel 42). De voornaam-
ste verschillen betreffen eenvoudige diefstal en eenvoudige mishandeling:
naar verhouding driemaal zoveel meisjes als jongens worden veroordeeld
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Tabel 42: Veroordeelde minderjarigen naar delict en geslacht in 1989, in %
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jongens meisjes
(N=4.809) (N=286)

misdrijven openbare orde en gezag 10,5 10
eenvoudige mishandeling 5,5 11,5
tegen leven en persoon 3 3
seksuele misdrijven 2,5 0,5
eenvoudige diefstal 7,5 22,5
gekwalificeerde diefstal 51 38
diefstal met geweld 8 5,5
heling + overige vermogensmisdrijven 4,5 4,5
ruwheidsmisdrijven/vernieling 7,5 5

100 100

wegens eenvoudige diefstal en tweemaal zoveel meisjes als jongens worden
veroordeeld voor eenvoudige mishandeling. Anderzijds worden meer jon-
gens (51 %) dan meisjes (38 %) veroordeeld voor gekwalificeerde diefstal en
voor diefstal met geweld (8% versus 5,5%). Hieruit blijkt inderdaad dat
meisjes voor minder ernstige feiten een straf oplopen dan bij jongens het
geval is.

Wanneer we deze gegevens vergelijken met die van 1987, dan blijkt het
aantal meisjes dat veroordeeld wordt voor eenvoudige mishandeling, geste-
gen te zijn van 7,5% naar 11,5% van het totaal aantal sancties. Ditzelfde
geldt voor eenvoudige diefstal (19,5% naar 22,5%), waarbij het aantal ver-
oordelingen van de jongens voor dit delict licht is gedaald. De veroordelin-
gen voor gekwalificeerde diefstal zijn bij de meisjes afgenomen (van 44,5%
naar 38%), terwijl die voor vernielingen zijn toegenomen. Anderzijds is het
aantal veroordelingen voor diefstal met geweld onder jongens gestegen (van
6,5% naar 8%). Al deze gegevens bevestigen eerdere analyses waaruit naar
voren kwam dat meisjes meer eenvoudige diefstal, eenvoudige mishandeling
en meer vernielingen zijn gaan plegen en jongens meer gekwalificeerde
diefstal en meer diefstal met geweld. Deze tendensen komen ten slotte ook
tot uiting in het criminaliteitspatroon waar de kinderrechter mee te maken
krijgt.

Ten slotte is het nog van belang te bezien in hoeverre de sanctionering van
jongens en meisjes zich langzaam wijzigt, gezien de ontwikkeling van de
meisjes- en de jongenscriminaliteit (zie tabel 43).

Bij de jongens zien we in feite hetzelfde patroon dat al eerder is aange-
toond. Een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wordt opgelegd aan ongeveer
een vijfde van het aantal jongens dat voor de kinderrechter verschijnt, en
dat is over de gerapporteerde jaren zo gebleven. Het aandeel van de voor-
waardelijke vrijheidsstraffen, in casu de alternatieve sancties, is van een
kwart tot zo'n 40% gestegen en dat van de boetes verminderd met 8%. Bij
de meisjes echter is sprake van een stijging van het aantal onvoorwaardelij-
ke vrijheidsstraffen ten opzichte van 1987, een toename van het aantal voor-
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Tabel 43: Opgelegde sancties naar geslacht 1985-1989, in %

Hoofdstuk 5

jongens meisjes

onvoorwaardelijke vri jh eidsstraf
1985 20 13,5
1987 21,5 8,5
1989 21,5 12,5

voorwaardelijke vrijheidsstraf
1985 24 22
1987 33 30,5
1989 39,5 33

onvoorwaardelijke boete
1985 39,5 35,5
1987 36 42
1989 31,5 37

waardelijke vrijheidsstraffen van 22% naar 33% en een ongeveer gelijk ge-
bleven aantal boetes, zij het dat tweemaal zoveel meisjes (11 %) als jongens
(4,5%) in 1989 een voorwaardelijke boete krijgen opgelegd. Al met al ziet
het ernaar uit dat meisjes weliswaar in het algemeen nog steeds lichter ge-
straft worden dan jongens, maar dat ook in dit opzicht de verschillen gelei-
delijk minder groot worden. Vergeleken met de jongens is het totaal aantal
boetes dat aan meisjes opgelegd wordt, hoger en zijn de vrijheidsbenemin-
gen relatief nog steeds minder frequent, maar meisjes en jongens krijgen
grofweg even vaak een voorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd en dat is een
duidelijke verandering ten opzichte van voorgaande jaren.

In hoeverre die voorwaardelijke straffen vertaald worden in een naar
verhouding gelijk aantal alternatieve sancties, is helaas niet aan het be-
schikbare materiaal te ontlenen.



Deel III:

Justitiële j eugdbescherming



6 Justitiële jeugdbescherming

In dit deel wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in de jeugd-
bescherming in de periode 1980-1990. Alvorens dat te doen, worden de
maatregelen van kinderbescherming kort toegelicht.12

Een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken indien een kind zodanig
opgroeit dat het met zedelijke of lichamelijke ondergang wordt bedreigd.
Door de kinderrechter wordt een gezinsvoogd benoemd die ouders en kind
ondersteunt bij de opvoeding. Getracht wordt het gezin bijeen te houden,
alhoewel uithuisplaatsing mogelijk is. Er is sprake van een beperking van
het ouderlijk gezag; de ouders dienen de aanwijzingen van de gezinsvoogd
op te volgen. Een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken voor de duur
van één jaar en kan zonodig telkens met een jaar worden verlengd. In de
meeste gevallen gaat het om een civielrechtelijke ondertoezichtstelling,
maar de maatregel kan ook in een strafrechtelijk kader worden uitgespro-
ken. Indien nodig, kan een kind voorlopig onder toezicht worden gesteld,
voordat de maatregel definitief wordt uitgesproken.

Kinderen worden onder voogdij van een instelling geplaatst wanneer de
ouders ontheven of ontzet worden uit de ouderlijke macht. In vergelijking
met de ondertoezichtstelling gaat het hier om ingrijpender maatregelen. In
het geval van ontheffing is er sprake van onmacht of ongeschiktheid van de
ouders. De maatregel kan niet tegen de zin van de ouders worden genomen.
Dat is wel het geval bij de ontzetting. Ouders worden ontzet uit de ouderlij
ke macht indien sprake is van verwijtbaar wangedrag. Daarmee is de ontzet-
ting de meest ingrijpende maatregel. Kinderen kunnen overigens ook onder
voogdij van een instelling worden geplaatst als voorzien moet worden in
het gezag, zonder dat er sprake is van ontheffing of ontzetting. Dat is bij-
voorbeeld het geval bij minderjarige asielzoekers die zonder ouders naar
Nederland zijn gekomen.

Is de situatie thuis zodanig slecht dat een kind niet langer thuis kan blij-
ven zonder grote risico's te lopen, dan kan de officier van justitie het kind
aan de ouderlijke macht onttrekken (of de rechtbank de ouderlijke macht
schorsen) en toevertrouwen aan de Raad voor de kinderbescherming. De
Raad plaatst het kind in een pleeggezin of een tehuis en zal, als de situatie
thuis niet op korte termijn verbetert, voorbereidingen treffen om een maat-
regel te rekestreren.

De strafrechtelijke maatregel plaatsing in een inrichting voor buitenge-
wone behandeling (PIBB), alleen uit te spreken wanneer een misdrijf of be-
paalde overtredingen zijn gepleegd, is bestemd voor jongeren die als niet of

12 Zie voor uitvoeriger uiteenzettingen Delfos en Doek (1982) en Doek en Drewes (1988).
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verminderd toerekeningsvatbaar worden beschouwd en niet in een gewone
opvoedingsinrichting thuishoren. Er moet sprake zijn van een gebrekkige
ontwikkeling of ziekelijke storing der geestvermogens. Deze maatregel is
daarom te vergelijken met de terbeschikkingstelling bij de volwassenen
(tbs). De duur van de maatregel is onbepaald, maar kan op elk moment van
regeringswege worden beëindigd. Iedere twee jaar beoordeelt de rechtbank
of voortzetting noodzakelijk is. De maatregel eindigt in ieder geval bij het
bereiken van de leeftijd van 21 jaar.

De eveneens strafrechtelijke maatregel terbeschikkingstelling van de re-
gering (jeugd-tbr) is bestemd voor jongeren bij wie (her)opvoeding met uit-
huisplaatsing noodzakelijk wordt geacht. De duur van de maatregel is onbe-
paald. De maatregel kan te allen tijde door de Minister van Justitie voor-
waardelijk of onvoorwaardelijk worden beëindigd. Gebeurt dat niet, dan
beoordeelt de rechtbank elke twee jaar of voortzetting noodzakelijk is. De
maatregel eindigt in ieder geval bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar.

6.1 Maatregelen van kinderbescherming

6.1.1 Algemeen

Jarenlang heeft het aantal kinderen en jeugdigen onder een maatregel van
kinderbescherming een daling vertoond. Stonden er op 31 december 1960
nog 42.181 kinderen en jeugdigen onder een maatregel, in 1970 was dat
aantal gedaald tot 37.905 om vervolgens in een nog sneller tempo te dalen
tot 21.291 in 1980. In twintig jaar was de totale kinderbeschermingspopula-
tie gehalveerd. De daling was het gevolg van de bij velen gegroeide over-
tuiging dat justitieel ingrijpen schadelijk zou kunnen zijn voor de ontplooi-
ing van het kind en daarom zoveel mogelijk vermeden diende te worden.
Dat resulteerde in èn minder maatregelen èn een verschuiving van de zeer
ingrijpende ontzetting en ontheffing uit de ouderlijke macht (voogdij) in de
richting van de als minder ingrijpend beschouwde ondertoezichtstelling. Ge-
lijktijdig nam ook het aantal uithuisplaatsingen (in tehuizen) af. In toene-
mende mate kwam het accent te liggen op vrijwillige hulpverlening die bij
voorkeur thuis of, als uithuisplaatsing onvermijdelijk is, zo min mogelijk
residentieel plaatsvindt. Wat eerst nog een overtuiging was die vooral in de
zogenoemde alternatieve hulpverlening opgeld deed, werd later verheven tot
officieel beleid. De notities over de Raden voor de kinderbescherming van
de Staatssecretaris van Justitie (Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984,
nr. 18 122; vergaderjaar 1984-1985, nr. 18 122), waarin gewezen wordt op
de noodzaak van terughoudendheid bij het rekestreren van maatregelen, on-
derstrepen dat. Dat geldt ook voor het door de overheid in het begin van de
jaren tachtig geformuleerde beleid om plaatsingen in pleeggezinnen te sti-
muleren en plaatsingen in tehuizen terug te dringen. Het jeugdhulpverle-
ningsbeleid was te typeren als het 'z6-zó-z6'-beleid: zo licht mogelijk, zo
nabij mogelijk en zo kort mogelijk (vgl. Bisschops, 1989). En daarmee was
het welzijnsmodel tot volle bloei gekomen.



Justitiële jeugdbescherming 81

Tabel 44: Totaal aantal kinderen (0 t/m 17 jaar) onder een maatregel van kinderbescherming
per 31 december (index 1980=100)

absoluut index per 100.000

1980 15.847 100 407
1981 15.345 97 401
1982 15.010 95 401
1983 14.795 93 404
1984 14.148 89 394
1985 14.335 90 406
1986 14.480 91 417
1987 14.862 94 434
1988 15.953 101 473
1989 16.526 104 496
1990 17.307 109 521

In het begin van de jaren tachtig heeft de daling van het aantal kinderen on-
der een maatregel van kinderbescherming zich nog korte tijd voortgezet,
maar al snel kwam het tot een stabilisering van dat aantal en de laatste jaren
is er zelfs sprake van een toename. Onmiskenbaar heeft zich in de jaren
tachtig een trendbreuk voorgedaan. Deze trendbreuk manifesteert zich niet
alleen in de toename van het totale aantal kinderen en jongeren onder een
maatregel, maar ook in het niet langer dalen van het aantal kinderen en jon-
geren dat onder voogdij van een instelling is geplaatst. Aan de verschuiving
van ontheffing en ontzetting naar ondertoezichtstelling lijkt op het eerste ge-
zicht een einde te zijn gekomen. Gezien het gestaag afnemend aantal kinde-
ren en jeugdigen in ons land krijgt de trendbreuk alleen maar meer reliëf.
Betekent dit dat het welzijnsmodel zijn hoogtepunt heeft gehad? Dat wellicht
niet, maar veranderingen hebben zeker plaatsgevonden. In het navolgende
zullen we dat laten zien aan de hand van cijfers over de periode 1980-1990.

Een opmerking vooraf. De cijfers betreffende de jaren 1980 t/m 1987 zijn
gecorrigeerd voor leeftijd. Jongeren van 18 jaar en ouder zijn buiten be-
schouwing gelaten teneinde een zinvolle vergelijking met de jaren 1988 t/m
1990 mogelijk te maken. Immers, sinds 1 januari 1988 ligt de meerderjarig-
heidsgrens niet meer bij 21, maar bij 18 jaar. Kinderbeschermingsmaatre-
gelen worden beëindigd op het moment dat jongeren meerderjarig worden.
Jongeren van 18 jaar en ouder komen derhalve sinds 1988 niet meer in de
statistieken voor. De enige uitzondering hierop vormt de maatregel plaat-
sing in een inrichting voor buitengewone behandeling (PIBB); deze kan
doorlopen tot 21 jaar. In de hieronder te presenteren cijfers over alle maat-
regelen tezamen is met betrekking tot de PIBB ook voor de jaren 1988 t/m
1990 gecorrigeerd voor..leeftijd (geen 18-jarigen en ouder). In de paragraaf
over de PIBB zijn wel gegevens opgenomen over 18- t/m 20-jarigen.

De cijfers in tabel 44 hebben betrekking op alle maatregelen. Peildatum
is steeds 31 december van het desbetreffende jaar. Tot en met 1984 zet de,
reeds in de jaren zestig aangevangen daling van het aantal kinderen onder
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Figuur 13: Ontwikkeling van het aantal onder toezicht gestelde en onder voogdij geplaatste
kinderen, 1980-1990
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een maatregel zich voort. Daarna stabiliseert het aantal zich, om vervolgens
met ingang van 1987 toe te nemen. In ruim tien jaar is de stijging 9%.

In relatieve zin, dat wil zeggen gerelateerd aan het totaal aantal minder-
jarigen in ons land, is in de periode 1980 t/m 1985 min of meer sprake van
stabilisering. Per 100.000 jongeren staan er rond de 400 onder een maatre-
gel. Daarna neemt het aantal per 100.000 sterk toe tot 521 in 1990; dat is
een stijging ten opzichte van 1980 van 28%. (Bijlage 3, tabel 1 geeft een
overzicht van de omvang van de minderjarige bevolking van ons land.)

Een en ander zien we weerspiegeld in het aantal maatregelen dat jaarlijks
wordt uitgesproken. In 1980 waren dat er 4.331 en in 1990 4.983. Gerela-
teerd aan de totale bevolking betekent dit dat in 1980 111 kinderen per
100.000 onder een maatregel zijn geplaatst en in 1990 150 per 100.000 (zie
voor een overzicht bijlage 3, tabel 2). Een piek lag overigens in 1988 met
157 per 100.000.

Ondertoezichtstelling en voogdij nemen het leeuwedeel van de maatrege-
len voor hun rekening. Toevertrouwingen aan de Raad voor de kinderbe-
scherming, jeugd-tbr en PIBB vormen slechts 1 % van het totaal (in 1990).

De stijgende trend in de toepassing van maatregelen is in zijn geheel toe
te schrijven aan de ontwikkelingen bij de ondertoezichtstelling (zie figuur
13). De daling heeft zich bij de voogdij wèl voortgezet, zij het sinds 1984
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op bescheidener schaal. Vanaf 1987 kan ten aanzien van de voogdij van sta-
bilisering worden gesproken. In de paragrafen 6.1.2 t/m 6.1.5 worden de
ontwikkelingen van de afzonderlijke maatregelen nader uitgewerkt.

6.1.2 Ondertoezichtstelling

Zoals gezegd, is de toename van het aantal kinderen onder een maatregel
van kinderbescherming uitsluitend een kwestie van meer ondertoezichtstel-
lingen. Het aantal onder toezicht gestelde kinderen is tussen 1980 en 1990
in absolute zin met 38% toegenomen en in relatieve zin, dat wil zeggen ge-
relateerd aan de bevolkingsomvang, zelfs met 62%. In 1990 stonden er per
100.000 kinderen 360 onder toezicht, in 1980 waren dat er 222 (tabel 45).

Alhoewel er vanuit gegaan mag worden dat het aantal strafrechtelijke
ondertoezichtstellingen klein is, kunnen we hierover geen exacte aantallen
verstrekken. De pupillenregistratie geeft geen uitsluitsel over de civiel- of
strafrechtelijke titel. De registratie biedt evenmin inzicht in het aantal voor-
lopige ondertoezichtstellingen.

Het toenemend aantal kinderen met een ondertoezichtstelling (OTS) gaat
na 1988 niet langer gepaard met een toenemend aantal `nieuwe' ondertoe-
zichtstellingen. In 1980 werden er 2.694 nieuwe ondertoezichtstellingen uit-
gesproken, in 1988 waren dat er 4.139. Gerelateerd aan de bevolkingsom-
vang, werden in 1980 69 per 100.000 kinderen onder toezicht gesteld, in
1988 waren dat er 103 per 100.000. Vanaf 1989 neemt het aantal nieuwe
ondertoezichtstellingen weer aftot 3558 in 1990; dat is 107 per 100.000
kinderen (zie voor een overzicht bijlage 3, tabel 3).

Leeftijd en geslacht
Onder de OTS-pupillen is het aandeel van de 0- t/m 5-jarigen voortdurend
toegenomen (tot 16,4% in 1990) en dat van de 6- t/m 11 jarigen, na aan-
vankelijk te zijn gedaald, eveneens (29,3% in 1990). Het aandeel van de
12- t/m 14-jarigen is langzaam gedaald (naar 19,1% in 1990); dat van de

Tabel 45: Totaal aantal onder toezicht gestelde kinderen (0 dm 17 jaar) per 31 december
(index 1980=100)

absoluut index per 100.000

1980 8.642 100 222
1981 8.550 99 224
1982 8.666 100 232
1983 8.854 102 242
1984 8.628 100 240
1985 8.996 104 255
1986 9.277 107 267
1987 9.763 113 285
1988 10.908 126 324
1989 11.510 133 346
1990 11.958 138 360
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Tabel 46: Aantal OTS-pupillen per 100.000 van de bevolking per 31 december, naar leeftijd

0-5 jr. 6-11 jr. 12-14 jr. 15-17 jr. totaal

1980 66 164 283 484 222
1981 71 161 278 492 224
1982 75 164 283 515 232
1983 98 170 282 530 242
1984 97 171 272 516 240
1985 107 186 280 541 255
1986 115 203 296 553 267
1987 133 232 311 579 285
1988 166 280 358 625 324
1989 174 308 405 664 346
1990 174 328 424 720 360

15- t/m 17-jarigen is vanaf ongeveer 1987 afgenomen (35,1% in 1990). In
alle leeftijdscategorieën is ten opzichte van 1980 sprake van een soms be-
scheiden, soms grote absolute stijging van het aantal ondertoezichtstellin-
gen. Een volledig overzicht van zowel absolute aantallen als procentueel
aandeel van de verschillende leeftijdscategorieën is opgenomen in bijlage 3,
tabel 4.

De relatieve stijging, waarbij 'het aantal ondertoezichtstellingen is gekop-
peld aan de bevolkingsomvang, is voor alle leeftijdscategorieën nog meer
uitgesproken. Het stijgingspercentage ten opzichte van 1980 varieert van
50% bij de 12- t/m 14- jarigen en 49% bij de 15- t/m 17-jarigen tot 100%
bij de 6- t/m 11 jarigen en zelfs 164% bij de 0- t/m 5-jarigen (zie tabel 46).
Figuur 14 geeft het beeld dat we krijgen als we de relatieve cijfers indexe-
ren.

In 1987 was de gemiddelde leeftijd bij het uitspreken van de ondertoe-
zichtstelling 11,2 jaar (van de periode vóór 1987 zijn geen gegevens be-
schikbaar). In 1990 waren de in dat jaar onder toezicht gestelde kinderen
gemiddeld 10,8 jaar oud."

Door de jaren heen is het aandeel van de jongens in de OTS-populatie
steeds iets groter geweest: 54% tegen 46% meisjes. Wel is het aandeel
meisjes sinds 1980 licht toegenomen: in 1990 ligt het zo'n 3% hoger. Bij
de 0- t/m 5-jarigen is het aandeel van de meisjes in 1990 nog het grootst
(49%) (zie bijlage 3, tabel 5).

Etnische achtergrond
In de jaren tachtig is het aandeel van allochtone jongeren in de OTS-popula-
tie gegroeid. Het aandeel groeide van 14% in 1982 tot 23% in 1989. Suri-
naamse en Marokkaanse jongeren. vormen de grootste groepen met (in 1989)
respectievelijk ruim 6% en bijna 5%. Een andere grote groep is de catego-
rie overige (in 1989 bijna 8%); deze groep bestaat voor een belangrijk deel
uit jongeren uit Westeuropese landen.

13 Gemiddelde leeftijd in 1988: 10,6 jaar; in 1989: 10,9 jaar.
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Figuur 14: Ontwikkeling van aantal ondertoezichtstellingen per 100.000 naar leeftijd, 1980-
1990
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De gegevens in tabel 47 (zie p. 86) zijn overigens niet afkomstig uit de pu-
pillenregistratie van het Ministerie van Justitie, maar gebaseerd op de met
ingang van 1982 jaarlijks door de Directie Jeugdbescherming en Reclasse-
ring (voorheen de Directie Kinderbescherming) uitgevoerde enquêtes onder
de instellingen voor gezinsvoogdij. De gegevens over 1990 zijn nog onvol-
ledig en daarom buiten beschouwing gelaten.

De groei van het aandeel allochtonen heeft min of meer gelijke tred ge-
houden met de groei van hun aandeel in de totale bevolking. Dat geldt ech-
ter niet voor alle afzonderlijke groepen. Zo is met name het aandeel van
Marokkaanse kinderen en jeugdigen in de kinderbeschermingspopulatie ster-
ker toegenomen dan hun aandeel in de totale bevolking. Maar ook de ver-
vijfvoudiging van het aantal Antilliaanse kinderen en jeugdigen is opval-
lend. Het aandeel van kinderen en jeugdigen met een Surinaamse achter-
grond was al langere tijd betrekkelijk hoog, maar neemt na 1987 weer
enigszins af.

Wat betreft Surinaamse en Marokkaanse kinderen en jeugdigen, kan ge-
sproken worden van oververtegenwoordiging, die bij de Surinaamse kinde-
ren en jeugdigen de laatste jaren weer kleiner wordt. Op 31 december 1989
bedroeg hun aandeel in de OTS-populatie respectievelijk 6,1% en 4,6%.
Het CBS schatte op 1 januari 1990 hun aandeel in de totale jeugdbevolking
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Tabel 47: Aantal OTS-pupillen (0 t/m 17 jaar) per 31 december, naar etnische achtergrond
van de ouder(s)

absolute aantallen 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Nederlands 7.484 7.482 7.221 7.284 7.282 7.629 8.688 8.892
Surinaams 446 487 475 533 636 698 689 697
Antilliaans 32 37 53 64 95 93 118 153
Marokkaans 121 151 165 255 333 375 463 524
Turks 76 80 94 131 202 197 223 227
gemengd milieu 198 340 310 381
versch. landen - - - - 92 94 135 101
overige 309 296 310 348 637 677 592 878
onbekend - - - - - - - 38

totaal 8.666 8.854 8.628 8.996 9.277 9.763 10.908 11.510

in procenten

Nederlands 86,4 84,5 83,7 81,0 78,5 78,1 79,6 77,3
Surinaams 5,1 5,5 5,5 5,9 6,9 7,1 6,3 6,1
Antilliaans 0,4 0,4 0,6 0,7 1,0 1,0 1,1 1,3
Marokkaans 1,4 1,7 1,9 2,8 3,6 3,8 4,2 4,6
Turks 0,9 0,9 1,1 1,5 2,2 2,0 2,0 2,0
gemengd milieu 2,3 3,8 3,6 4,2 - - - -
versch. landen - - - - 1,0 1,0 1,2 0,9
overige 3,6 3,3 3,6 3,9 6,9 6,9 5,4 7,6
onbekend - - - - - - - 0,3

totaal 100 100 100 100 100 100 100 100

op respectievelijk 2,6% en 2,4%. Bij Antilliaanse en Turkse kinderen zijn
de afwijkingen geringer. Het aandeel van Antilliaanse kinderen, en jeugdigen
in de OTS-populatie is 1,3% en in de totale bevolking 1%. Voor Turkse
kinderen luiden deze percentages respectievelijk 2,0 en 2,5 en zou gespro-
ken kunnen worden van ondervertegenwoordiging. Bij dit alles zij opge-
merkt dat geen rekening is gehouden met maatschappelijke en/of sociaal-
economische factoren. Vanuit de wetenschap dat kinderen en hun gezinnen
uit de lagere sociaal-economische strata van de samenleving een grotere
kans lopen in aanraking te komen met de justitiële jeugdbescherming, èn
rekening houdend met het gegeven dat allochtonen in ons land verhoudings-
gewijs vaker tot die lagere sociaal-economische strata behoren, is het rela-
tief grote aantal Surinaamse en Marokkaanse kinderen en jeugdigen minder
verrassend. Tegen deze achtergrond is niet zozeer het grote aantal Suri-
naamse en Marokkaanse kinderen en jeugdigen, maar juist het betrekkelijk
kleine aantal Turkse kinderen en jeugdigen opmerkelijk. Het doet de vraag
rijzen waarom zoveel minder Turkse kinderen en jeugdigen dan Marokkaan-
se met de jeugdbescherming in aanraking komen. Het betreft een verschijn-
sel dat we niet alleen tegenkomen in de jeugdbescherming, maar ook in cij-
fers van politie en justitie.
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Tabel 48: OTS-pupillen (0 t/m 17 jaar) per 31 december, naar verblijfplaats, in %
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thuis tehuis pleeggez. kamers elders

1980 (N= 8.642) 56,9 30,9 10,6 1,2 0,4
1981 (N= 8.550) 54,8 31,0 11,9 2,0 0,3
1982 (N= 8.666) 53,5 30,7 12,4 3,0 0,3
1983 (N= 8.854) 51,9 29,7 14,0 3,6 0,7
1984 (N= 8.628) 51,3 28,2. 15,4 3,9 1,2
1985 (N= 8.996) 50,5 27,7 16,7 3,8 1,3
1986 (N= 9.277) 49,4 27,8 17,9 3,5 1,4
1987 (N= 9.763) 49,5 27,6 17,3 2,7 2,9
1988 (N=10.908) 48,5 27,3 18,4 2,5 3,3
1989 (N=11.510) 49,3 27,2 17,7 2,3 3,5
1990 (N=11.958) 48,6 27,2 18,5 1,9 3,7

Verbliffplaats
Ondertoezichtstellingen zijn in de jaren tachtig in toenemende mate gepaard
gegaan met uithuisplaatsingen. Verbleef in 1980 nog 57% van de OTS-pu-
pillen thuis, in 1990 was dat gezakt naar 49%. De toename van uithuisplaat-
singen komt alleen tot uitdrukking in verhoudingsgewijs meer plaatsingen
in pleeggezinnen. Het aandeel van plaatsingen in pleeggezinnen steeg van
11% in 1980 naar 18% in 1990 (zie tabel 48). Het aandeel van plaatsingen
in tehuizen bleef nagenoeg constant (rekening houdend met het gegeven dat
onder de categorie elders voornamelijk residentiële voorzieningen vallen).
In het midden van de jaren tachtig was er sprake van een toename van het
aantal OTS-pupillen dat zelfstandig op kamers woonde. In 1990 is het per-
centage kamerbewoners weer bijna op het niveau van 1981.

In alle leeftijdscategorieën is het aantal kinderen dat thuis verblijft, sinds
1980 afgenomen; bij de oudste leeftijdscategorieën overigens sterker dan bij
de jongste. Plaatsingen in pleeggezinnen zijn in alle leeftijdscategorieën toe-
genomen; bij de jongste leeftijdscategorie het sterkst, bij de oudste het
minst sterk. Een overzicht van verblijfplaatsen per leeftijdscategorie is op-
genomen in bijlage 3, tabel 6. Het beleid gericht op stimulering van plaat-
singen in pleeggezinnen, heeft dus bij OTS-pupillen wel (enig) effect ge-
had. Het betekent echter niet dat plaatsing in een pleeggezin altijd in de
plaats is gekomen van plaatsing in een tehuis. De cijfers suggereren dat
plaatsingen in pleeggezinnen soms in de plaats zijn gekomen van een ver-
blijf thuis. Bij de jongste leeftijdscategorieën is ook het aantal kinderen dat
in een tehuis verblijft, duidelijk afgenomen. Dat is bij de 12- t/m 14-jarigen
nauwelijks het geval en bij de 15- t/m 17-jarigen is het zelfs toegenomen
(zie figuur 15, p. 88). De toename van tehuisplaatsingen bij 15- t/m 17-jari-
gen lijkt niet alleen in de plaats te zijn gekomen van verblijf thuis, maar
ook van zelfstandige kamerbewoning, dat aanvankelijk een stijging liet zien,
maar is na 1985 weer afgenomen.

Veel kinderen hebben gedurende hun ondertoezichtstelling op meer dan
één plaats gewoond. Het ontbreekt echter aan betrouwbare informatie om
het juiste aantal verblijfplaatsen te kunnen bepalen.
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Figuur 15: Vergelijking verblijfplaats van OTS-pupillen in 1980 en 1990, naar leeftijd
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Duur en beëindiging van de ondertoezichtstelling
Hiervoor hebben we gezien dat het sinds 1988 afnemend aantal nieuwe on-
dertoezichtstellingen niet samengaat met het kleiner worden van de OTS-
populatie. Dit wijst op een langere duur van de maatregel. Het zal echter
nog wel twee à drie jaar duren voordat we dat met zekerheid kunnen vast-
stellen. De thans beschikbare informatie over de duur van maatregelen heeft
uitsluitend betrekking op reeds beëindigde maatregelen. Die gegevens laten
ogenschijnlijk een daling van de duur van de ondertoezichtstelling zien van
4,1 jaar in 1980 naar 2,9 jaar in 1990 (zie figuur 16). In werkelijkheid is
de duur van de ondertoezichtstelling betrekkelijk constant. Genoemde daling
tussen 1980 en 1990 is voornamelijk het gevolg geweest van de verlaging
van de meerderjarigheidsgrens naar 18 jaar en de daarmee samenhangende
(eerdere) beëindiging van kinderbeschermingsmaatregelen. In 1987 duurde
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Figuur 16: Gemiddelde duur van beëindigde ondertoezichtstellingen
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de ondertoezichtstelling nog 3,8 jaar; in 1988 is zij, vrij plotseling, gezakt
naar gemiddeld drie jaar. In bijlage 3, tabel 7 is een overzicht opgenomen
van de gemiddelde duur van (reeds beëindigde) ondertoezichtstellingen.

Gezien de toegenomen omvang van de OTS-populatie blijft het aantal
jaarlijks beëindigde ondertoezichtstellingen achter bij dat van de nieuw uit-
gesproken maatregelen (zie figuur 17, p. 90). Het aantal jaarlijks beëindigde
ondertoezichtstellingen laat overigens een nogal schommelend verloop zien
(zie eveneens bijlage 3, tabel 3), maar vertoont, net als de nieuw uitgespro-
ken maatregelen over de periode 1980-1990, een lichte stijging.

De verlaging van de meerderjarigheidsgrens heeft ook gevolgen gehad
voor de gemiddelde leeftijd bij beëindiging van de ondertoezichtstelling.
Tussen 1980 en 1987 steeg de gemiddelde leeftijd van 15,6 jaar naar 16,0
jaar. In 1988 bedroeg de deze 14,8 jaar en daalde daarna tot 14,5 jaar in
1990. In bijlage 3, tabel 8 is een overzicht opgenomen van de gemiddelde
leeftijd bij beëindiging van de ondertoezichtstelling. De verlaging van de
meerderjarigheidsgrens is ook goed te zien als we kijken naar de reden
voor beëindiging van de ondertoezichtstelling (zie tabel 49, p. 90).

In 1988 wordt het bereiken van de meerderjarigheid een van de belang-
rijkste redenen voor beëindiging. Uit het feit dat deze reden vooral in de
plaats komt van `geen verlenging', zou geconcludeerd kunnen worden dat in
zulke gevallen de ondertoezichtstelling in feite voortijdig wordt beëindigd,
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Figuur 17: Nieuwe en beëindigde ondertoezichtstellingen, 1980-1990
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Tabel 49: Aantal kinderen bij wie de OTS is beëindigd, naar reden van beëindiging, in %

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
(N=2.695) (2.903) (2.573) (2.679) (2.848) (2.819) (2.978) (3.233) (2.965) (3.125) (3.056)

huwelijk 2,3 1,8 1,9 1,3 1,7 1,6 1,3 0,9 0,1 0,2 0,2
overlijden 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3
meerderjarigheid 6,3 6,5 6,4 8,2 8,2 9,2 10,0 7,8 34,4 36,6 38,1

toev. Raad 1,0 0,6 0,3 0,6 0,2 0,3 0,5 0,2 1,5 0,7 0,7
voogdij 9,2 7,9 9,9 10,3 8,9 9,0 10,6 9,3 10,9 10,3 9,3
tbr/BB 0,3 0,1 - 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 - - 0,1
geen verlenging 80,4 82,8 81,2 79,1 80,4 79,1 76,9 81,3 52,9 52,0 51,4

dat wil zeggen nog vóórdat de gebruikelijke termijn van (telkens) één jaar
waarop besloten dient te worden over verlenging, is verstreken. Dat zou
kunnen betekenen dat bij ten minste een aantal jongeren begeleiding wel
noodzakelijk wordt geacht, maar dat dit uitsluitend op formele gronden
(meerderjarigheid) niet langer mogelijk is in het kader van een ondertoe-
zichtstelling. Om hieraan tegemoet te komen is de mogelijkheid van `voort-
gezette hulpverlening' in het leven geroepen. De jongeren kunnen hier zelf
voor kiezen en dienen daartoe vóór het bereiken van de leeftijd van 18 jaar
een aanvraag in te dienen. Helaas ontbreekt het aan betrouwbare gegevens
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om aan te kunnen geven in hoeveel gevallen jongeren van die mogelijkheid
gebruikmaken.

Het overzicht van redenen van beëindiging geeft overigens geen enkel
inzicht in het verloop van de ondertoezichtstelling. Dat in zoveel gevallen
de ondertoezichtstelling niet wordt verlengd, kan het gevolg zijn van een
positieve ontwikkeling op grond waarvan geen verdere begeleiding in het
kader van een maatregel noodzakelijk wordt geacht. In bepaalde gevallen
echter, kan het niet verlengen van de maatregel zijn ingegeven door een ne-
gatieve ontwikkeling, een `gebrek aan baten': men ziet geen kans, bijvoor-
beeld als gevolg van gebrek aan medewerking van de ouders, een negatieve
gang van zaken te doorbreken. Soms leidt dit tot een gedwongen ontheffing;
in tabel 49 vinden we dat terug in de rij `voogdij', maar soms ook niet.

Samenvatting
De jaren tachtig hebben een grote verandering laten zien in de toepassing
van de ondertoezichtstelling. In absolute (van 8.642 in 1980 naar 11.958 in
1990), maar vooral in relatieve zin is sprake van een forse toename. In
1980 stonden nog 222 kinderen en jeugdigen per 100.000 onder toezicht, in
1990 waren dat er 360. De stijging varieerde van bijna 50% bij de 15- t/m
17-jarigen tot meer dan 160% bij de 0- t/m 5-jarigen. De gemiddelde leef-
tijd bij het uitspreken van de ondertoezichtstelling bedroeg in 1990 bijna 11
jaar.

Het aandeel van allochtone kinderen en jeugdigen is toegenomen van
14% in 1982 tot bijna 23% in 1989. Alhoewel verschillende informatiebron-
nen zeker niet in alle opzichten vergelijkbaar zijn, lijkt deze toename gelijke
tred te hebben gehouden met het toenemende aandeel van allochtone kinde-
ren en jeugdigen in de totale Nederlandse jeugdpopulatie.

Ondertoezichtstellingen gaan in toenemende mate gepaard met uithuis-
plaatsingen. In 1980 verbleef nog 57% van de OTS-pupillen thuis, in 1990
was dat gedaald naar 49%. Het beleid om zo mogelijk in pleeggezinnen en
niet in tehuizen te plaatsen heeft het meeste succes gehad bij de jongste
leeftijdscategorieën. Bij de oudsten was sprake van een (lichte) toename
van het aantal tehuisplaatsingen.

De gemiddelde duur van de ondertoezichtstelling is door de jaren heen
betrekkelijk constant gebleven. De laatste jaren duurde een ondertoezicht-
stelling gemiddeld een jaar of drie. Gezien de bij het aantal nieuwe onder-
toezichtstellingen achterblijvende beëindigde ondertoezichtstellingen, zou de
gemiddelde duur de komende jaren wel eens omhoog kunnen gaan.

6.1.3 Voogdij

De ontwikkeling in de jaren tachtig bij de voogdij is anders dan bij de on-
dertoezichtstelling (tabel 50). Het aantal voogdijpupillen is met zo'n 30%
gedaald: van 6.875 in 1980 tot 4.861 in 1989. De grootste daling vond ge-
durende de eerste helft van het decennium plaats. In 1990 is het aantal ten
opzichte van het jaar daarvoor met 7% vrij fors gestegen: 5.180. Afgezet
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Tabel 50: Totaal aantal kinderen (0 t/m 17 jaar) onder voogdij per 31 december (index
1980=100)

absoluut index per 100.000

1980 6.875 100 176
1981 6.578 96 172
1982 6.124 89 164
1983 5.741 84 157
1984 5.339 78 149
1985 5.132 75 145
1986 5.016 73 144
1987 4.905 71 143
1988 4.868 71 144
1989 4.861 71 146
1990 5.180 75 156

tegen de totale omvang van de jeugdpopulatie is de daling tussen 1980 en
1989 geringer (17%) en kwam al in 1986 tot stilstand.

Meer dan bij de ondertoezichtstelling wordt de ontwikkeling bij de voog-
dij beïnvloed door wat genoemd zou kunnen worden externe of incidentele
factoren. De tamelijk scherpe daling van het aantal voogdijpupillen vanaf
1960 werd tegen het einde van de jaren zeventig afgeremd door de komst
van een betrekkelijk groot aantal minderjarige Vietnamese bootvluchtelin-
gen, die, naar Nederland gekomen zonder ouders, onder voogdij van een
instelling werden geplaatst. Daarna is een periode van stabilisering opgetre-
den. De aantallen jaarlijks onder voogdij geplaatste kinderen bleven tussen
1983 en 1989 betrekkelijk constant (zie bijlage 3, tabel 9). Vervolgens doet
zich, te beginnen in 1990, een verschijnsel voor dat vergelijkbaar is met
wat destijds gebeurde rond de Vietnamese bootvluchtelingen. Ons land
krijgt te maken met een groeiend aantal alleenstaande minderjarige asiel-
zoekers, voor wie in het gezag moet worden voorzien. De sterke toename
van voogdijpupillen in 1990 moet, naar we aannemen in zijn geheel, aan
deze gang van zaken worden toegeschreven. Of en hoe lang deze ontwikke-
ling zich zal doorzetten, valt uiteraard niet te voorspellen.

Als gevolg van deze incidentele factoren en de daarmee gepaard gaande
fluctuaties in het aantal voogdijpupillen, is het niet eenvoudig de algemene
ontwikkeling rond de voogdij te beschrijven. Er zijn evenwel geen aanwij-
zingen dat er weer meer nadruk is komen te liggen op ontheffing en ontzet-
ting uit de ouderlijke macht. Er is geen sprake van een toenemend aantal
verzoeken om ontheffing of ontzetting van de kant van de Raden voor de
kinderbescherming (zie paragraaf 6.2). Het onder voogdij plaatsen van bui-
tenlandse alleenstaande minderjarigen is eerst en vooral een kwestie van ge-
zagsvoorziening. Het staat los van ontwikkelingen in de jeugdbescherming
die samenhangen met de opkomst van het welzijnsmodel in de jaren zestig
en zeventig. Er lijkt overigens wel een einde te zijn gekomen aan de verde-
re daling van het aantal voogdijpupillen en daarmee wellicht ook aan de
verschuiving van ontheffing en ontzetting in de richting van de ondertoe-
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Tabel 51: Aantal kinderen onder voogdij per 100.000 van de bevolking per 31 december,
naar leeftijd

0-5 jr. 6-11 jr. . 12-14 jr. 15-17 jr. totaal

1980 78 124 228 359 176
1981 73 123 219 350 172
1982 73 122 202 324 164
1983 74 119 191 301 157
1984 76 115 178 273 149
1985 80 115 174 257 145
1986 83 122 170 244 144
1987 80 129 176 236 143
1988 76 138 172 244 144
1989 67 150 172 256 146
1990 64 158 189 300 156

zichtstelling. Het vrijwel gelijk blijvende aantal nieuwe voogdijpupillen tus-
sen 1983 en 1989 duidt daar op.

Leeftijd en geslacht
Ook als we kijken naar de verschillende leeftijdscategorieën, is de ontwik-
keling bij de voogdij anders dan bij de ondertoezichtstelling. Het aandeel
van de 6- t/m 11-jarigen is het sterkste toegenomen (van 24% in 1980 tot
33% in 1990). Het aandeel van de 0- t/m 5-jarigen vertoont na een aanvan-
kelijke stijging en later een stabilisering vanaf 1989 een dalende tendens
(14% in 1990). De daling bij de twee oudste leeftijdscategorieën is in 1987
tot stilstand gekomen en bedraagt in 1990 respectievelijk 20% en 34%. Zie
voor een overzicht van zowel absolute aantallen als procentueel aandeel van
de verschillende leeftijdscategorieën bijlage 3, tabel 10.

Met uitzondering van de 6- t/m 11-jarigen is in alle leeftijdscategorieën
het absolute aantal voogdijpupillen ten opzichte van 1980 gedaald (zie tabel
51). Dat geldt ook voor het relatieve aantal, dat wil zeggen gerelateerd aan
de totale bevolkingsomvang. De relatieve daling van het aantal voogdijpu-
pillen ten opzichte van 1980 bedraagt ongeveer 13%. Over de gehele perio-
de is het verloop voor de afzonderlijke leeftijdscategorieën nogal grillig. Zo
is bij 6- t/m 11-jarigen het (relatieve) aantal kinderen onder voogdij ten op-
zichte van 1980 niet gedaald, maar gestegen met 27%; een stijging die zich
overigens pas na 1985 heeft ingezet, daarv66r was nog sprake van een da-
ling. Bij de 15- t/m 17-jarigen zien we iets soortgelijks: aanvankelijk een
daling van het aantal voogdijpupillen, maar na 1987 een stijging. Het grilli-
ge verloop laat zich goed aflezen uit figuur 18 (p. 94).

De laatste jaren is de gemiddelde leeftijd van `nieuwe' voogdijpupillen
omhoog gegaan. In 1987 bedroeg de gemiddelde leeftijd van in dat jaar on-
der voogdij geplaatste kinderen 9,8 jaar en in 1990 was dat gestegen tot ge-
middeld 11,7 jaar (over de periode v66r 1987 zijn geen gegevens beschik-
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Figuur 18: Ontwikkeling van het aantal kinderen onder voogdij per 100.000, naar leeftijd,
1980-1990
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baar). 14 Het toenemende aantal minderjarige asielzoekers is hieraan debet.
Het gaat hier doorgaans om wat oudere kinderen.

Net als in de OTS-populatie is de verhouding jongens : meisjes bij de
voogdijpupillen niet aan verandering onderhevig geweest: 55% jongens en
45% meisjes (zie ook bijlage 3, tabel 11 voor absolute aantallen). Slechts
bij de 15- t/m 17-jarigen is in 1989 en 1990 een verandering opgetreden in
de richting van verhoudingsgewijs meer jongens. In 1990 was de verdeling
in deze leeftijdscategorie 60-40. Ook dit houdt, naar we aannemen, verband
met de toename van minderjarige asielzoekers, welke groep voor een be-
langrijk deel uit jongens bestaat.

Etnische achtergrond
Het aandeel van autochtone kinderen is tussen 1982 en 1989 afgenomen
van 82% tot 71 %. Deze gegevens zijn evenals die met betrekking tot de
ondertoezichtstelling gebaseerd op jaarlijkse enquêtes van de Directie Jeugd-
bescherming en Reclassering. De cijfers over 1990 zijn nog niet volledig
en om die reden buiten beschouwing gelaten.

14 Gemiddelde leeftijd `nieuwe' voogdijpupillen in 1988: 9,6 jaar; in 1989: 10,8 jaar.
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Tabel 52: Aantal kinderen (0 t/m 17 jaar) onder voogdij per 31 december, naar etnische ach-
tergrond van de ouder(s)

absolute aantallen 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Nederlands 5.009 4.436 4.145 3.877 3.563 3.621 3.625 3.438
Surinaams 318 359 350 398 481 447 425 381
Antilliaans 44 56 48 48 91 86 124 128

,Marokkaans 25 25 35 46 66 62 72 85
Turks 34 35 37 44 70 75 57 79
Vietnamees 424 458 278 221 248 159 128 193
gemengd milieu 79 194 186 213 - - - -
versch. landen - - - - 77 53 59 35
overige 191 178 260 285 420 402 378 504
onbekend - - - - - - - 18

totaal 6.124 5.741 5.339 5.132 5.016 4.905 4.868 4.861

in procenten

Nederlands 81,8 77,3 77,6 75,5 71,0 73,8 74,5 70,7
Surinaams 5,2 6,3 6,6 7,8 9,6 9,1 8,7 7,8
Antilliaans 0,7 1,0 0,9 0,9 1,8 1,8 2,5 2,6
Marokkaans 0,4 0,4 0,7 0,9 1,3 1,3 1,5 1,7
Turks 0,6 0,6 0,7 0,9 1,4 1,5 1,2 1,6
Vietnamees 6,9 8,0 5,2 4,3 4,9 3,2 2,6 4,0
gemengd milieu 1,3 3,4 3,5 4,2 - - - -
versch. landen - - - - 1,5 1,1 1,2 0,7
overige 3,1 3,1 4,9 5,6 8,4 8,2 7,8 10,4
onbekend - - - - - - - 0,4

totaal 100 100 100 100 100 100 100 100

De toename van het aandeel allochtone kinderen moet voor een belangrijk
deel worden toegeschreven aan de categorie overige (3% in 1982 en 10%
in 1989). Vormden Vietnamese jongeren in 1982 met bijna 7% nog de
grootste allochtone groep, door de jaren heen is hun aandeel geleidelijk ge-
daald naar 4% in 1989. De komende jaren zal dit met het meerderjarig wor-
den van deze voogdijpupillen verder afnemen. Aanwas van alleenstaande
minderjarige Vietnamezen valt niet te verwachten. Met de categorie overige
ligt dat anders, gezien de toegenomen stroom asielzoekers, waaronder ook
alleenstaande minderjarigen.

Gedurende de eerste helft van de jaren tachtig nam het aandeel van Suri-
naamse kinderen sterk toe (tot bijna 10% in 1986); de jaren daarna daalde
hun aandeel weer. Het, overigens betrekkelijk kleine, aandeel van Antil-
liaanse en Marokkaanse kinderen in de voogdijpopulatie is in de afgelopen
jaren verdrievoudigd. Gerelateerd aan hun aandeel in de jeugdbevolking van
Nederland, zijn Surinaamse, Antilliaanse en Vietnamese kinderen overver-
tegenwoordigd (zie tabel 52).
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Tabel 53: Kinderen (0 t/m 17 jaar) onder voogdij per 31 december naar verblijfplaats, in %

thuis tehuis pleeggel. kamers elders

1980 (N=6.875) 11,4 30,0 54,1 2,5 1,9
1981 (N=6.578) 10,3 28,9 54,5 4,4 1,9
1982 (N=6.124) 10,7 26,6 55,8 5,1 1,7
1983 (N=5.741) 10,4 23,6 56,8 5,2 4,0
1984 (N =5.339) 10,0 22,1 58,9 5,3 3,7
1985 (N=5.132) 10,1 21,5 59,0 5,6 3,9
1986 (14=5.016) 10,1 21,2 59,8 4,9 4,0
1987 (14=4.905) 9,2 20,3 61,8 4,6 4,2
1988 (N=4.868) 8,8 20,8 61,1 5,2 4,1
1989 (N=4.861) 8,3 20,1 61,4 6,2 4,1
1990 (N=5.180) 7,5 23,4 59,4 5,5 4,3

Figuur 19: Vergelijking verblijfplaats van kinderen onder voogdij in 1980 en 1990 naar leef-
tijd

a5 j~
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Verblijfplaats
In vergelijking met de ondertoezichtstelling verblijven aanzienlijk minder
kinderen onder voogdij thuis. De aard van de maatregel is daar ook naar,
of het nu uitsluitend om voorziening in (niet aanwezig) gezag gaat of om
verregaand ingrijpen in het ouderlijk gezag. In de jaren tachtig is het aan-
deel thuiswonenden bovendien nog afgenomen (vaa 11 % naar 7%). Daaren-
tegen is het aantal voogdijpupillen dat in een pleeggezin is geplaatst, van
oudsher vrij groot. Dat aantal is in de jaren tachtig ook nog eens licht toe-
genomen (met zo'n 5%). Met een zelfde percentage is het aantal voogdijpu-
pillen in tehuizen afgenomen (zie tabel 53).

In de jongste leeftijdscategorie is het aantal plaatsingen in pleeggezinnen
sterk toegenomen. In 1980 verbleef bijna de helft van alle 0- t/m 5-jarige
kinderen onder voogdij in een pleeggezin; in 1990 was dat 76%. Plaatsing
in tehuizen en vooral verblijf thuis namen af. Bij de 6- t/m 11 jarigen na-
men de plaatsingen in pleeggezinnen minder sterk toe. Bij deze leeftijdsca-
tegorie was de daling van plaatsingen in tehuizen het sterkst. Bij de oudste
leeftijdscategorieën zijn de veranderingen in verblijfplaats betrekkelijk ge-
ring gebleven (zie figuur 19). Bijlage 3, tabel 12 geeft een overzicht van de
verblijfplaats naar leeftijd.

Veel kinderen verblijven in de periode dat zij onder voogdij staan, op
diverse plaatsen. Maar net als we hiervoor moesten vaststellen bij de on-
dertoezichtstelling, ontbreekt het aan betrouwbare informatie om het juiste
aantal verblijfplaatsen te kunnen bepalen.

Duur en beëindiging voogdij
Door de jaren heen is de gemiddelde duur van de periode dat kinderen on-
der voogdij zijn geplaatst, redelijk constant geweest. Tot 1988 schommelde
de duur tussen 7,9 jaar en 9,6 jaar (zie bijlage 3, tabel 13 voor een over-
zicht). In 1988 werd dat, als gevolg van de met de verlaging van de meer-
derjarigheidsgrens naar 18 jaar gepaard gaande eerdere beëindiging van de
voogdij, zo'n twee jaar korter: gemiddeld 6,2 jaar. Sindsdien is de duur
verder afgenomen naar 5,3 jaar in 1990 (zie figuur 20, p. 98). De recente
toename van `nieuwe' voogdijpupillen in de oudste leeftijdscategorie zou de
gemiddelde duur van de periode van voogdij verder kunnen doen afnemen.
Immers, hoe ouder het kind dat onder voogdij wordt geplaatst, des te korter
het duurt eer de meerderjarigheid wordt bereikt en derhalve ook des te be-
perkter de duur van de voogdij is.

In vergelijking met de ondertoezichtstelling heeft de voogdij altijd langer
geduurd en liep ook langer - tot oudere leeftijd - door. Tot 1988, het jaar
van de verlaging van de meerderjarigheidsgrens, liep de leeftijd waarop de
voogdij wordt beëindigd, langzaam op van 17,2 jaar in 1980 tot 18,4 jaar
in 1987. In 1988 treedt dan een plotselinge daling op naar 15,8 jaar om
vervolgens weer langzaam op te lopen naar 16,2 jaar in 1990 (bijlage 3, ta-
bel 14 bevat een overzicht).

De tot 1989 in omvang afnemende voogdijpopulatie laat zich goed afle-
zen uit het achterblijven van het aantal jaarlijks onder voogdij geplaatste
kinderen bij het aantal jaarlijks beëindigde voogdijmaatregelen. Het ver-
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Figuur 20: Gemiddelde duur van beëindigde voogdij
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schil is echter steeds kleiner geworden en in 1989 is het aantal nieuwe maat-
regelen voor het eerst weer groter dan het aantal beëindigde (zie figuur 21
en bijlage 3, tabel 9).

Dat de verlaging van de meerderjarigheidsgrens van invloed is geweest
op de (eerdere) beëindiging van voogdij, is te zien in de opsomming van
redenen voor beëindiging (zie tabel 54). Met ingang van 1988 neemt het
bereiken van meerderjarigheid verhoudingsgewijs toe als reden voor beëin-
diging. Overigens, het bereiken van de meerderjarigheid was, anders dan
bij de ondertoezichtstelling, altijd al de belangrijkste reden voor beëindi-
ging van voogdij. Huwelijk daarentegen is vanaf 1988 slechts bij hoge uit-
zondering nog reden voor beëindiging van de voogdij.

Net als voor OTS-pupillen bestaat ook voor voogdijpupillen de mogelijk-
heid `voortgezette hulpverlening' aan te vragen bij het bereiken van de leef-
tijd van 18 jaar. Hoeveel jongeren dat doen, is ons niet bekend.

Samenvatting
Het aantal kinderen onder voogdij is in absolute zin vrijwel voortdurend ge-
daald: van 6.875 in 1980 naar 4.861 in 1989. In 1990 is het aantal voor het
eerst weer gestegen (naar 5.180). Gerelateerd aan de bevolking, was de da-
ling al eerder tot stilstand gekomen en sinds 1987 is er weer een toename.
In 1990 lag het niveau (156 per 100.000) nog wel onder dat van 1980 (176).
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Figuur 21: Nieuwe en beëindigde voogdij, 1980-1990
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Tabel 54: Aantal kinderen bij wie de voogdij is beëindigd naar reden van beëindiging, in %

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
(N-1.634) (1.647) (1.526) (1.472) (1.463) (1.429) (1.263) (1.201) (851) (856) (849)

huwelijk 6,0 5,4 5,5 4,3 3,5 3,3 3,2 3,2 0,1 0,1 0,2
overlijden 0,7 0,6 0,7 0,5 0,7 0,3 0,5 0,3 0,5 0,2 0,7
herstel vader 2,3 1,9 1,0 1,8 1,2 1,3 0,6 0,9 1,3 1,4 1,6
herstel moeder 7,4 6,4 5,3 5,6 6,4 5,0 4,9 6,3 9,5 7,9 7,9
herstel ouders 2,4 1,6 1,5 1,9 1,4 2,0 1,3 1,1 1,8 1,5 1,3
vgd pleegouders 9,9 9,0 7,1 5,7 5,1 4,5 4,3 6,1 6,8 5,8 4,4
vgd aea persoon 1,7 1,5 1,8 1,1 1,2 1,3 1,0 1,0 1,3 1,3 0,9
meerderjarigheid 57,0 60,0 64,8 66,2 70,1 72,4 74,0 73,4 76,0 75,6 78,2
andere reden 12,5 13,5 12,3 12,9 10,4 10,0 10,4 7,7 3,3 6,1 4,7

Soortgelijke veranderingen hebben zich ook voorgedaan bij de diverse leef-
tijdscategorieën, met uitzondering van de 6- t/m 11-jarigen, bij wie sprake
was van zowel een absolute als een relatieve stijging. De gemiddelde leef-
tijd waarop onder voogdij wordt geplaatst, was in 1990 bijna 12 jaar.

Het aandeel allochtone kinderen en jeugdigen is toegenomen van 18% in
1982 tot 29% in 1989. Hierbij wordt een belangrijke categorie gevormd
door alleenstaande minderjarige asielzoekers.
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Tabel 55: Totaal aantal voorlopig aan de Raad voor de kinderbescherming toevertrouwde
kinderen (0 t/m 17 jaar) per 31 december

absoluut index per 100.000

1980 282 100 7
1981 198 70 5
1982 184 65 5
1983 186 66 5
1984 166 59 5
1985 190 67 5
1986 159 56 5
1987 165 59 5
1988 160 57 4
1989 137 49 4
1990 151 54 5

Ook bij de voogdij is sprake van een daling van het, toch al geringe, aantal
kinderen en jeugdigen dat thuis verblijft (van 11 % in 1980 naar 7 % in
1990). Plaatsingen in pleeggezinnen zijn, zeker bij de jongste kinderen,
sterk toegenomen. Het aantal plaatsingen in tehuizen bleef grotendeels sta-
biel.

De gemiddelde duur is door de jaren heen tamelijk constant gebleven
(ruim vijf jaar in 1990). Een vrij scherpe daling deed zich in 1988 voor als
gevolg van de verlaging van de meerderjarigheidsgrens (al heel lang is het
meerderjarig worden de meest voorkomende reden voor beëindiging van de
voogdij).

Voorlopige toevertrouwing
Voorlopige toevertrouwingen aan de Raad voor de kinderbescherming vor-
men een zeer beperkt deel van de maatregelen van kinderbescherming (zie
tabel 55). In de jaren tachtig is dat aandeel langzaam gezakt van 1,8% in
1980 tot 0,9% in 1990. Het ontbreken van gegevens over voorlopige onder-
toezichtstellingen maakt het niet mogelijk te zeggen of er sprake is van een
verschuiving van toevertrouwingen naar voorlopige ondertoezichtstellingen.
Afgezet tegen de totale jeugdbevolking, is overigens wat betreft de voorlo-
pige toevertrouwingen al jaren lang sprake van een constant niveau. Het
aantal nieuwe toevertrouwingen schommelde tussen 235 en 331 per jaar (in
de gehele periode springt 1980 eruit met 415; zie bijlage 3, tabel 15 voor
een overzicht).

Leeftijd en geslacht
Bij de toevertrouwingen heeft het accent altijd al gelegen op de jongste leef-
tijdscategorie, maar in de afgelopen jaren is dat alleen maar sterker gewor-
den: van 62% in 1980 tot 76% in 1990 (zie figuur 22; zie voor aantallen
bijlage 3, tabel 16). In hoeverre dit invloed heeft gehad op de gemiddelde
leeftijd van de kinderen, is niet duidelijk, omdat het aan gegevens ontbreekt
over de periode vóór 1987. Vanaf 1987 is de gemiddelde leeftijd op het mo-
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Figuur 22: Ontwikkeling van aandeel per leeftijdscategorie in voorlopige toevertrouwing,
1980-1990
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ment van uitspreken van de toevertrouwing echter nauwelijks veranderd. In
1987 was de gemiddelde leeftijd 4,6 jaar en in 1990 5,0 jaar.`

De verhouding jongens : meisjes heeft door de jaren heen veel fluctuaties
gekend, maar over het geheel genomen is die ongeveer gelijk (zie eveneens
bijlage 3, tabel 16).

Er zijn geen gegevens voorhanden over de etnische achtergrond van toe-
vertrouwde kinderen.

Verblijfplaats
Het overgrote deel van de aan de Raad voor de kinderbescherming toever-
trouwde kinderen verblijft in een tehuis of een pleeggezin (zie tabel 56, p.
102). Daarin is in het afgelopen decennium weinig verandering gekomen.`
Er zijn wat jaarlijkse schommelingen, maar het totaalbeeld wijzigt niet.

15 Gemiddelde leeftijd in 1988: 5,2 jaar en in 1989 4,4 jaar.

16 In veel gevallen zal het kind in de periode direct voorafgaand aan de toevertrouwing thuis
hebben gewoond.
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Tabel 56: Aan Raad voor de kinderbescherming toevertrouwde kinderen (0 t/m 17 jaar) per
31 december, naar verblijfplaats , in %

thuis tehuis pleeggez. kamers elders

1980 (N=282) 13,1 40,8 42,9 - 3,2
1981 (N=198) 7,6 37,4 49,5 - 5,6
1982 (N =184) 8,2 39,1 51,1 - 1,6
1983 (N=186) 10,2 36,0 52,4 - 1,6
1984 (N=166) 12,7 32,5 52,4 - 2,4
1985 (N =190) 12,6 35,3 51,6 - 0,5
1986 (N=159) 11,9 37,7 44,0 - 6,3
1987 (N =165) 15,2 27,3 52,1 0,6 4,8
1988 (N=160) 9,4 38,8 48,1 - 3,8
1989 (N=137) 12,4 39,4 40,9 7,3
1990 (N =151) 11,9 33,8 49,0 5,3

Tabel 57: Aantal kinderen bij wie de voorlopige toevertrouwing aan de Raad voor de kinder-
bescherming is beëindigd, naar reden van beëindiging, in %

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
(N=490) (440) (336) (332) (302) (320) (350) (295) (311) (268) (299)

overlijden 0,2 0,2 0,6 1,5 0,7 0,9 0,6 1,4 - - -
meerderjarigheid - - - 0,6 0,3 - - - 0,6 1,1 1,7
voogdij 65,3 66,4 72,9 56,6 66,6 67,2 62,0 51,5 53,1 53,7 52,0
andere maatregel 16,1 16,4 13,1 20,2 20,2 13,1 14,9 29,2 28,3 28,4 26,2
andere reden 18,4 16,8 13,4 21,1 12,3 18,8 22,6 18,0 18,0 16,8 20,1

Duur en beëindiging voorlopige toevertrouwing
Voorlopige toevertrouwingen duren relatief kort. Daarin is tussen 1980 en
1990 weinig verandering gekomen. De gemiddelde duur schommelde tussen
0,5 en 0,7 jaar (zie bijlage 3, tabel 17 voor een overzicht).

Elk jaar wordt tussen de 75% en 80% van de voorlopige toevertrouwin-
gen beëindigd wegens het uitspreken van een (definitieve) andere maatregel
van kinderbescherming (zie tabel 57). Vanaf 1987 lijkt daarbij enigermate
sprake te zijn van een verschuiving van voogdij naar een andere maatregel
(ondertoezichtstelling). Dit zou kunnen worden opgevat als een aanwijzing
voor het door terughoudendheid gekenmerkte beleid van de Raden voor de
kinderbescherming.

Samenvatting
Afgezien van een langzame daling, die gelijke tred lijkt te hebben gehouden
met het kleiner worden van de jeugdpopulatie, heeft de voorlopige toever-
trouwing weinig veranderingen te zien gegeven. Het accent is nog wat ster-
ker op de jongste leeftijdscategorie komen te liggen (76% van alle toever-
trouwingen). De gemiddelde leeftijd was 5 jaar in 1990. De toevertrouwin-
gen duurden ongeveer een half jaar.
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Tabel 58: Aantal lopende maatregelen jeugd-tbr en PIBB (12 t/m 20 jaar) op 31 december

jeugd-tbr PIBB totaal index

1980 22 31 53 100
1981 22 26 48 91
1982 11 25 36 68
1983 9 27 36 68
1984 14 30 44 83
1985 23 39 62 117
1986 26 42 68 128
1987 18 54 72 136
1988 1 57 58 109
1989 - 71 71 134
1990 1 76 77 145

6.1.4 Jeugd-tbr en PIBB

De maatregelen terbeschikkingstelling van de regering (jeugd-tbr) en plaat-
sing in een inrichting voor buitengewone behandeling (PIBB) zijn weliswaar
maatregelen, maar onderscheiden zich van de civielrechtelijke ondertoe-
zichtstelling, voogdij en voorlopige toevertrouwing door hun strafrechtelijke
achtergrond. Zij worden uitgesproken door de (kinder)rechter in strafzaken.
Om die reden kunnen zij slechts worden toegepast bij 12- t/m 17 jarigen,
en bij 18- t/m 20-jarigen wanneer op grond van de persoonlijkheid van de
betrokkene niet het volwassenenstrafrecht, maar het jeugdstrafrecht wordt
toegepast. Overigens, met ingang van 1988 wordt de jeugd-tbr automatisch
beëindigd bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar en kan daarom niet
meer bij 18- t/m 20-jarigen worden toegepast. Een en ander geldt niet voor
de PIBB.

Het aantal jongeren dat ter beschikking van de regering is gesteld of ge-
plaatst is in een inrichting voor buitengewone behandeling, is in de jaren
tachtig aanvankelijk gedaald, maar na 1983 toegenomen. Getalsmatig gaat
het om een zeer kleine groep jongeren.

Met de verlaging van de meerderjarigheidsgrens naar 18 jaar in 1988 is
de betekenis van de jeugd-tbr sterk afgenomen. De beperking van de poten-
tiële duur van deze maatregel, die door deze verlaging werd veroorzaakt,
heeft ervoor gezorgd dat jeugd-tbr nauwelijks nog wordt toegepast; er heeft
een vrijwel complete verschuiving naar de PIBB plaatsgevonden."

Het aantal nieuwe maatregelen dat jaarlijks wordt uitgesproken, fluctueert
(zie bijlage 3, tabel 18) en het is moeilijk daarin een duidelijke stijgende of
dalende tendens in te herkennen.

17 Voorlopige cijfers over 1991 geven weer een toename van de jeugd-tbr zien (5x).
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Figuur 23: Ontwikkeling van aandeel per leeftijdscategorie in jeugd-tbr en PIBB, 1980-1990
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Leeftijd en geslacht
Van oudsher worden jeugd-tbr en PIBB voornamelijk toegepast bij 15- t/m
17-jarigen. De gemiddelde leeftijd bij het uitspreken van het vonnis ligt
voor beide maatregelen (jeugd-tbr tot 1988) rond de 16,5 jaar.

Bij de lopende maatregelen is het aandeel van de 18- t/m 20-jarigen toe-
genomen: van 60% in 1981 tot 77% in 1990 (zie figuur 23).

Het aantal meisjes dat ter beschikking van de regering wordt gesteld of
geplaatst wordt in een inrichting voor buitengewone behandeling, is door
de jaren heen zeer gering geweest. In 1989 en 1990 waren het er drie, de
jaren daarvoor nog minder of helemaal geen. Vrijwel altijd betrof het meis-
jes in de leeftijdscategorie 18 t/m 20 jaar.

Er zijn geen gegevens voorhanden over de etnische achtergrond van ter
beschikking van de regering gestelde en in inrichtingen voor buitengewone
behandeling geplaatste jongeren.

Verblijfplaats
Vrijwel alle jongeren met jeugd-tbr of PIBB verblijven in een residentiële
voorziening. In de jaren 1980 t/m 1982 waren er nog jongeren die thuis bij
de ouders verbleven, maar nadien is dat niet meer het geval. Uit een opgave
van de Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen blijkt dat het verblijf
in een inrichting deels een formele kwestie is. Van de 77 jongeren in 1990
met jeugd-tbr of PIBB verbleven er 53 in een justitiële jeugdinrichting. De
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overigen verbleven in een inrichting voor volwassenen (tbs-kliniek), in een
inrichting ressorterend onder het Ministerie van WVC, waren (thuis) op
proefverlof, of waren ontvlucht (verblijfplaats onbekend).

Duur en beëindiging tbr en PIBB
Over de duur van jeugd-tbr of PIBB is weinig bekend. Begin- en einddata
worden niet centraal geregistreerd. Wel zijn er aanwijzingen dat de maatre-
gelen de laatste jaren langer duren dan voorheen. Dat valt af te leiden uit
enerzijds het al een jaar of tien gelijk blijven van de gemiddelde leeftijd bij
het uitspreken van het vonnis (rond de 16,5 jaar) en het ontbreken van een
duidelijke stijging van het aantal nieuwe maatregelen en anderzijds het toe-
genomen aandeel van 18- t/m 20-jarigen onder de lopende maatregelen.

Samenvatting
Het aantal jongeren met jeugd-tbr en PIBB is, hoewel in absolute zin gering,
langzaam toegenomen (van 53 in 1980 tot 77 in 1990). Sinds 1988 is, als
gevolg van de verlaging van de meerderjarigheidsgrens, een vrijwel volledi-
ge verschuiving van jeugd-tbr naar PIBB opgetreden. Deze verschuiving is
te beschouwen als een vooruitlopen op de herziening van het jeugdstraf-
recht. In wetsvoorstel 21 327 is sprake van nog maar één strafrechtelijke
maatregel: plaatsing in een inrichting voor jeugdigen.

Er zijn aanwijzingen dat de maatregelen (voornamelijk PIBB) de laatste
jaren langer duren. Bovendien ligt het accent in sterke mate op 18-jarigen
en ouder.

6.2 Raden voor de kinderbescherming

De Raden voor de kinderbescherming spelen een vooraanstaande rol bij de
toepassing van maatregelen van kinderbescherming. Een maatregel wordt
door de Raad gerekestreerd danwel er wordt dienaangaande geadviseerd.18
Het officiële beleid van de Raden voor de kinderbescherming met betrek-
king tot maatregelen is er een van terughoudendheid. Als zodanig is dat
neergelegd in een tweetal notities over de Raden voor de kinderbescherming
van de Staatssecretaris van Justitie (Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-
1984, nr. 18 122; vergaderjaar 1984-1985, nr. 18 122).

Terughoudendheid van de kant van de Raden voor de kinderbescherming
zou onder meer kunnen blijken uit een geringer aantal zaken dat door de
Raden in behandeling wordt genomen en meer nog uit een afnemend per-
centage rekesten aan de rechtbanken om een maatregel uit te spreken en
een toenemend percentage verwijzingen, na onderzoek door de Raad, naar
andere, niet justitiële hulpverleningsinstanties (opleggen). Een dergelijke
vorm van terughoudendheid laat zich echter moeilijk vaststellen, aangezien

18 Zie voor een beschrijving van de werkwijze van de Raden voor de kinderbescherming
Mertens (1990).
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Tabel 59: Aantal door de Raden voor de kinderbescherming in behandeling genomen zaken

abs. index

1985 26.106 100
1986 26.365 101
1987 26.775 103
1988 27.571 106
1989 26.856 103
1990 25.339 97

we slechts beschikken over gegevens betreffende een korte periode: 1985-
1990. Bovendien weten we wel hoeveel zaken door de Raden in behandeling
zijn genomen, maar niet hoe vaak besloten is een zaak niet in behandeling
te nemen.

Terughoudendheid van een andere soort kan blijken -en er zijn al aan-
wijzingen gevonden in die richting -uit een verschuiving van de ingrijpen-
der ontheffing en ontzetting uit de ouderlijke macht (plaatsing onder voog-
dij) naar de als minder ingrijpend beschouwde ondertoezichtstelling (beper-
king van gezag).

Vanaf 198519 is het aantal zaken20 dat de 19 Raden voor de kinderbescher-
ming in behandeling hebben genomen, eerst een aantal jaren gestegen en na
1988 weer afgenomen (tabel 59). Het aantal zaken dat in behandeling is ge-
nomen naar aanleiding van een bezoek op het spreekuur van de Raden door
ouders, jeugdigen of derden, is in de afgelopen jaren aanzienlijk afgeno-
men. In 1985 werden na bezoek nog 3.346 zaken in behandeling genomen,
in 1990 waren dat er 2.068, een daling van 38%?' Meldingen door (hulp-
verlenings)instanties zijn daarentegen in aantal flink toegenomen. Dit zou
erop kunnen duiden dat de zaken die door de Raden in behandeling worden
genomen, in ernst zijn toegenomen.

In 1990 vormen straftaken met 35% en opvoedingszaken met 27% de
grootste categorieën (zie tabel 60). Ten opzichte van 1985 is het belang van
beide soorten zaken enigszins toegenomen; in dat jaar maken zij respectie-
velijk 30% en 23% uit van alle door de Raden behandelde zaken. Echtchei-
dingszaken maken door de jaren heen 19% van alle zaken uit. Het aandeel
van adoptiezaken en in mindere mate ook diversen is vanaf 1985 gedaald;
adoptiezaken van 14% naar 9% en diversen van 12% naar 10%. De daling
van het aantal adoptiezaken hangt samen met het feit dat het de afgelopen
jaren moeilijker is geworden buitenlandse kinderen te adopteren.

19

20

21

Over de periode v66r 1985 zijn geen vergelijkbare gegevens beschikbaar.

Een zaak kan betrekking hebben op meer dan een kind.

In dezelfde periode werd het spreekuur van de Raden 'uberhaupt' minder bezocht. In
1985 vonden 9.502 bezoeken plaats, in 1990 was dat met 35% gedaald tot 6.130. Van al-
le `bezoekzaken' in 1990 is 39% opgelegd, 27% doorverwezen naar andere (niet-jus-
titiële) hulpverleningsinstanties en 34% in behandeling genomen.
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Tabel 60: Door de Raden voor de kinderbescherming behandelde zaken, naar soort, in %

strafzaken opvoeding echtsch. adoptie div.

1985 (N =26.106) 29,7 23,4 20,0 14,5 12,5
1986 (N=26.365) 29,0 24,4 18,8 14,6 13,2
1987 (N =26.775) 32,8 25,2 18,2 12,9 10,9
1988 (N=22.7571 32,7 28,7 18,3 11,0 10,9
1989 (N=26.856) 35,1 27,9 19,2 8,5 9,3
1990 (N=25.339) 34,9 27,3 19,4 8,6 9,8

Figuur 24: Ontwikkeling van beslissingen door de Raden voor de kinderbescherming, 1980-
1990
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In verband met het door de Raden gehanteerde registratiesysteem van zaken
(AZ-registratie) kan het voorkomen dat één zaak in meer categorieën wordt
geregistreerd. Een zaak kan binnenkomen als strafzaak en vervolgens verder
worden behandeld als opvoedingszaak (klachtzaak). De zaak wordt dan zo-
wel in de categorie strafzaken geregistreerd als in de categorie opvoedings-
zaken. Hoe vaak dat gebeurt, is ons niet bekend, maar zeker is dat in de in
tabel 60 opgenomen totalen dubbeltellingen zitten.

Bezien we de door de Raden genomen beslissingen (opleggen, advies uit-
brengen en rekestreren), dan lijkt het beleid in de periode 1985-1990 niet
wezenlijk te zijn veranderd (zie figuur 24). Rond de 60% van alle in behan-
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Figuur 25: Ontwikkeling van beslissingen door de Raden voor de kinderbescherming, naar
type zaak, 1980-1990
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deling genomen zaken wordt opgelegd, in zo'n 30% van de zaken wordt een
advies uitgebracht en in ongeveer 10% van de gevallen wordt gerekestreerd.
Ongeveer 85% van alle rekesten heeft betrekking op opvoedingszaken.

Ook ten aanzien van de afzonderlijke categorieën zaken lijkt het beleid
tussen 1985 en 1990 in hoofdlijnen hetzelfde te zijn gebleven. Slechts bij
echtscheidings- en adoptiezaken is er in geringe mate sprake van een ver-
schuiving van het opleggen naar het uitbrengen van adviezen. In opvoe-
dingszaken worden verhoudingsgewijs de meeste rekesten ingediend (rond
de 37%). Bij strafzaken wordt in het overgrote deel (94%) besloten tot op-
leggen (zie figuur 25). Dit laatste zou betekenen dat mogelijk, anders dan
weleens wordt aangenomen, slechts in een zeer gering aantal gevallen beslo-
ten wordt een zaak niet straf-, maar civielrechtelijk af te doen door middel
van een kinderbeschermingsmaatregel. Het door de Raden gehanteerde regi-
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Tabel 61: Door de Raden voor de kinderbescherming ingediende rekesten naar soort (in %)

1985 1986 1987 1988 1989 1990
(N=2.556) (2.834) (2.933) (3.416) (3.183) (2.882)

ontzetting 1,0 1,1 0,8 0,8 0,9 0,8
ontheffing 9,8 9,6 8,1 6,2 6,4 4,7
gedwongen ontheffing 6,1 7,8 6,2 6,0 6,8 6,5
herstel 0,2 0,2 0,3 - 0,1 0,1
ondertoezichtstelling 74,5 73,8 77,3 81,1 80,4 83,0
voorlopige toevertrouwing 8,5 7,5 7,3 5,9 5,4 4,9

stratiesysteem bemoeilijkt echter een goed inzicht in een mogelijke gang
van een, aanvankelijk als strafzaak binnengekomen zaak, naar de categorie
opvoedingszaken, waarmee een en ander uiteindelijk resulteert in een rekest
tot bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling.

Noch het aantal in behandeling genomen zaken, noch de genomen beslis-
singen (opleggen, adviseren, rekestreren) wijzen op grotere terughoudend-
heid van de kant van de Raden. Dat de absolute aantallen geen gelijksoor-
tige (dalende) ontwikkeling tonen als het geval is bij de omvang van de
jeugdbevolking, zou zelfs kunnen worden opgevat als een teken voor een
minder terughoudend beleid. De gang van zaken rond de ondertoezichtstel-
ling (paragraaf 6.1.2) wijst ook al in die richting. Wat betreft de voogdij
(paragraaf 6.1.3) is de situatie minder duidelijk. Bezien we echter de door
de Raden voor de kinderbescherming ingediende rekesten, dan kan toch ge-
concludeerd worden dat de Raden zich vanaf 1985 in bepaald opzicht meer
terughoudend opstellen (tabel 61). Het percentage verzoeken tot ontzetting
en zeker dat tot ontheffing is afgenomen; het percentage verzoeken tot een
ondertoezichtstelling is toegenomen. Ook met verzoeken tot voorlopige toe-
vertrouwing is men voorzichtiger geworden.

6.3 Justitiële jeugdinrichtingen

Tot slot besteden we kort aandacht aan de justitiële jeugdinrichtingen. De
te presenteren gegevens zijn afkomstig van de afdeling Beleidsinformatie
van de Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen en hebben voorna-
melijk betrekking op 1990. De gegevens zijn reeds eerder, en meer gede-
tailleerd, gepubliceerd in `Jaarcijfers justitiële jeugdinrichtingen 1989'
(1990) en `Jaarcijfers justitiële jeugdinrichtingen 1990' (Linckens, 1991).
Anders dan het geval was bij de cijfers inzake de maatregelen van kinder-
bescherming, wordt niet de stand van zaken per 31 december van het jaar
weergegeven, maar gaat het om jaargemiddelden (gebaseerd op maandsta-
ten). Als gevolg van een andere methode van gegevensverzameling is over
de opvanginrichtingen meer inhoudelijke informatie voorhanden dan over
de behandelinrichtingen. Geleidelijke invoer van dezelfde methode van ge-
gevensverzameling in de behandelinrichtingen zal aan deze ongelijke situa-
tie binnenkort een einde maken.
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Graag hadden wij ook gegevens verstrekt met betrekking tot justitiepupillen
die verblijven in inrichtingen ressorterend onder de provincies, de vier gro-
te steden en het Ministerie van WVC. Dergelijke gegevens zijn de afgelopen
jaren echter niet geregistreerd. Wij zijn derhalve niet in staat iets te zeggen
over het aandeel van justitiepupillen in niet justitiële inrichtingen. De on-
langs in het leven geroepen Stichting Registratie Jeugdvoorzieningen kan in
de toekomst, naar mag worden aangenomen, daarin wel voorzien. Voorals-
nog moeten we volstaan met gegevens over de justitiële jeugdinrichtingen,
die bovendien slechts betrekking hebben op de jaren 1989 en 1990. Een te
korte periode om iets te kunnen zeggen over trendmatige ontwikkelingen.

Justitiële jeugdinrichtingen zijn de inrichtingen die ressorteren onder het
Ministerie van Justitie. Eind 1990 waren dat er 16.22 De inrichtingen kun-
nen onderscheiden worden in opvanginrichtingen en behandelinrichtingen.
Van beide typen bestaan zowel rijks- als particuliere inrichtingen. Sommige
inrichtingen hebben zowel een opvang- als een behandelbestemming. Op-
vanginrichtingen zijn bestemd voor de tenuitvoerlegging van voorlopige
hechtenis, tuchtschoolstraf en straf van arrest, voor tijdelijke opvang van
jongeren die ter beschikking zijn gesteld (jeugd-tbr) of geplaatst zijn in een
inrichting voor buitengewone behandeling (PIBB) en voor crisisopvang van
jongeren die onder toezicht zijn gesteld. Behandelinrichtingen zijn bedoeld
voor jongeren die geplaatst zijn in een inrichting voor buitengewone behan-
deling (PIBB), jongeren die ter beschikking van de regering zijn gesteld
(jeugd-tbr), jongeren die onder toezicht zijn gesteld (straf- en civielrechte-
lijk) en, na toestemming van de Minister van Justitie, jongeren van 12 jaar
en ouder die onder voogdij zijn geplaatst. Eind 1990 ging het om de vol-
gende inrichtingen.

rijks particulier

opvanginrichtingen De Hunerberg (jongens) 't Poortje (jongens)
Den Hey-Acker (jongens) JOC (jongens)
't Nieuwe Lloyd (jongens) Het Keerpunt (jongens)
Kralingen (jongens) Alexandra (meisjes)
Eikenstein (jongens)
De Lindenhorst (meisjes)

behandelinrichtingen Den Engh (jongens) De Dreef (jongens)
Overberg (jongens) Nederlandsch Mettray (jongens
't Nieuwe Lloyd (jongens) en meisjes)

De Marke (jongens en meisjes)
O.G. Heldring (jongens en meisjes)
Alexandra (meisjes)
Het Keerpunt (jongens)

22 Inmiddels is daar het voormalige vakinternaat Harreveld bijgekomen.
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Eind 1990 bedroeg de totale capaciteit: 722 plaatsen, waarvan 320 voor op-
vang en 402 voor behandeling. In verband met renovatie, reorganisatie en
dergelijke waren er in 1990 gemiddeld 297 opvangplaatsen en 388 behan-
delplaatsen beschikbaar. In 1989 waren er gemiddeld 19 opvangplaatsen en
10 behandelplaatsen minder beschikbaar.

De opvangplaatsen zijn allemaal (gebouwelijk) gesloten. Van de behan-
delplaatsen is ruim een tiende gesloten, de overige zijn open of besloten
plaatsen.

6.3.1 Opvanginrichtingen

In 1990 zijn 1.866 jongeren in een opvanginrichting geplaatst. In 1989 wa-
ren dat er 1.689. Ten opzichte van 1983 is er in 1990 sprake van een stij-
ging van 22%.

De meeste jongeren (70%) in inrichtingen voor opvang verblijven daar
in het kader van voorlopige hechtenis; 18% verblijft daar in het kader van
een ondertoezichtstelling en 9% in verband met de executie van een tucht-
schoolstraf (zie tabel 62). Voor een aantal jongeren geschiedde de opname
op grond van een andere titel. Bij opname is het percentage voorlopige
hechtenis doorgaans hoger en het percentage ondertoezichtstelling geringer.
Dit verschil hangt samen met wijziging van de verblijfstitel tijdens het ver-
blijf (bijvoorbeeld een na de voorlopige hechtenis voortgezet verblijf in het
kader van executie van een tuchtschoolstraf of ondertoezichtstelling). In de
rijksinrichtingen ligt het accent meer op de voorlopige hechtenis (81 %) en
minder op de ondertoezichtstelling (5%). Bij de particuliere opvanginrich-
tingen daarentegen is het aandeel van de voorlopig gehechten slechts 50%
en dat van de jongeren met een ondertoezichtstelling 41 %. In de rijks- en
particuliere opvanginrichting voor meisjes luiden de percentages voorlopig
gehechten respectievelijk 39% en 8%. Bij de meisjes gaat het voornamelijk
om ondertoezichtstellingen (55% in de rijksinrichting en 82% in de particu-
liere inrichting).

In 85% van de gevallen gaat het om 14- t/m 17-jarigen, in 9% van de
gevallen om 18-jarigen en ouder en in 5% van de gevallen om 13-jarigen
en jonger. De jongsten (t/m 13 jaar) komen voornamelijk terecht in particu-
liere opvanginrichtingen; 18-jarigen en ouder vooral in de rijksinrichtingen.

Tabel 62: Gemiddelde bezetting opvanginrichtingen naar verblijfstitel in 1990, in %*

voort.
hecht.

tucht- arr.
school str.

PIBB tbr OTS woog-
dij

overig

rijks
particulier

81
50

11 -
5 -

2 -
1 -

5 -
41 2

1
2

totaal 70 9 - 1 - 18 1 1

* gebaseerd op ongeveer 300 plaatsen



112 Hoofdstuk 6

Tabel 63: In opvanginrichtingen opgenomen jongeren naar etnische achtergrond, in %

Neder-
lands

Suri-
naams

Antil-
liaans

Marok-
kaans

Turks overig
Europ.

overig onbe-
kend

rijks
particulier

43
52

12
13

3
2

24
20

7
5

7
4

4 -
4 2

totaal 46 12 3 22 6 6 4 1

In de opvanginrichtingen is het aandeel van allochtone jongeren groter dan
dat van autochtone jongeren. In 1990 ging het om 46% autochtone en 54%
allochtone jongeren (tabel 63). In 1989 was dat nog 51 % autochtone en
49% allochtone jongeren. Overigens, in de particuliere opvanginrichtingen
is het aandeel van autochtone jongeren nog wel iets groter (52% tegen
46%; 2% achtergrond onbekend). De relatief grootste groepen allochtonen
zijn Marokkaanse (22%) en Surinaamse jongeren (12%).

Gemiddeld verblijven jongeren 55 dagen in een opvanginrichting. Dat is
een week langer dan in 1983, maar sindsdien heeft de gemiddelde verblijfs-
duur enigszins gefluctueerd. In de particuliere inrichtingen is de gemiddel-
de verblijfsduur iets langer (61,3 dagen) dan in de rijksinrichtingen (52,1
dagen). De verklaring voor dit verschil moet worden gezocht in het grotere
aandeel van jongeren die onder toezicht zijn gesteld in de particuliere in-
richtingen. Dit verklaart ook waarom de gemiddelde verblijfsduur van meis-
jes, van wie er verhoudingsgewijs nog meer in een justitiële jeugdinrichting
verblijven in het kader van een ondertoezichtstelling, langer is dan die van
jongens (61,8 dagen in de rijks- en 76,7 dagen in de particuliere inrichting).

6.3.2 Behandelinrichtingen

In de behandelinrichtingen is het beeld wat betreft de verblijfstitel anders
dan in de opvanginrichtingen (tabel 64). Voorlopige hechtenis en executie
van tuchtschool- en arreststraffen komen als verblijfstitel niet voor. De na-
druk ligt (met 79%) op de ondertoezichtstelling. Dat geldt voor zowel de
rijks- als de particuliere inrichtingen. In de rijksinrichtingen wordt daar-

Tabel 64: Gemiddelde bezetting behandelinrichtingen naar verblijfstitel in 1990, in %*

voorl. tucht- arr. PIBB tbr OTS woog- overig
hecht. school str. dij

rijks - - - 24 1 74 1 -
particulier - - - 6 - 81 9 5

totaal - - - 11 - 79 7 3

* gebaseerd op ongeveer 390 plaatsen
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naast een belangrijke categorie gevormd door jongeren die in een inrichting
voor buitengewone behandeling zijn geplaatst (24%).

Over kwesties als etnische achtergrond van de opgenomen jongeren en
gemiddelde verblijfsduur is vooralsnog niets bekend.

6.4 De ontwikkelingen in de jeugdbescherming nader beschouwd

In de jaren tachtig heeft zich in het jeugdhulpverleningsbeleid een verande-
ring afgetekend. Bij de drie `zo's' (zo licht mogelijk, zo nabij mogelijk en
zo kort mogelijk), die zo goed het welzijnsmodel typeren, kunnen kantteke-
ningen worden geplaatst.

`Zo licht mogelijk' is in een ander daglicht komen te staan, gezien het
sterk toegenomen aantal maatregelen van kinderbescherming. Er wordt weer
vaker justitieel ingegrepen. Dat uit zich vooral in de sterke toename van
het aantal ondertoezichtstellingen, maar ook in het niet langer meer dalen
van het aantal kinderen dat onder voogdij van een instelling wordt ge-
plaatst. Er wordt dus niet alleen vaker ingegrepen door de overheid, maar
ook de accentverschuiving van zeer ingrijpend (ontheffing en ontzetting)
naar minder ingrijpend (ondertoezichtstelling) is tot stilstand gekomen.

'Zo nabij mogelijk' van de hulpverlening wordt nog steeds nagestreefd,
al was het maar vanwege het feit dat tehuisplaatsingen primair in de eigen
regio dienen plaats te vinden. Daarnaast zien we echter binnen de justitiële
jeugdhulpverlening een toenemend aantal uithuisplaatsingen. Dus `zo nabij
mogelijk' in de zin van in het. gezin blijven, heeft terrein moeten prijsgeven.

'Zo kort mogelijk' lijkt wat betreft de jeugdbeschermingsmaatregelen nog
steeds te gelden. Er zijn echter aanwijzingen dat bepaalde maatregelen (on-
dertoezichtstelling en PIBB) weer langer gaan duren.

De afgelopen jaren zijn diverse verklaringen voor de toename van maatre-
gelen gegeven (zie ook Van der Laan, 1990). Drie daarvan hangen samen
met ontwikkelingen in de vrijwillige hulpverlening. Bezuinigingen in de
vrijwillige hulpverlening zouden een noodgedwongen verschuiving naar de
justitiële jeugdhulpverlening hebben bewerkstelligd. Ook zou er sprake zijn
van een te ver doorgeslagen `hang naar vrijwilligheid' met als gevolg meer
en ook moeilijker gevallen voor de vrijwillige hulpverlening. Die kan die
zaken echter niet aan, waardoor alsnog naar de jeugdbescherming wordt
doorverwezen. Ten slotte is er meer en meer kritiek gekomen op de vrijwil-
lige hulpverlening, omdat die bij nader inzien minder vrijwillig is dan het
in eerste instantie toeschijnt. Ook dat zou een verschuiving naar de justitiële
hulpverlening hebben veroorzaakt, omdat dan in ieder geval nog sprake is
van bepaalde rechtswaarborgen. Mochten deze verklaringen juist zijn, dan
is de toename van maatregelen slechts van korte duur. Na verloop van tijd
zal het aantal maatregelen zich op een wat hoger niveau stabiliseren. Het
gegeven dat het aantal per jaar uitgesproken nieuwe maatregelen zijn hoog-
ste punt heeft bereikt in 1988 en daarna weer iets is afgenomen, maakt de-
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ze verklaring plausibel. Daarentegen wijst de mogelijk weer langere duur
van de maatregelen erop dat de verandering in de richting van zwaarder in-
grijpen zich toch voortzet.

Een verklaring wordt ook wel gezocht in het toenemende aandeel van al-
lochtone kinderen en jeugdigen in de jeugdbeschermingspopulatie. Alhoewel
dat aandeel in de jaren tachtig inderdaad is toegenomen en er ten aanzien
van een aantal etnische groepen gesproken kan worden van oververtegen-
woordiging in de jeugdbescherming, zijn er geen aanwijzingen dat het ster-
ker is gegroeid dan op grond van hun (stijgende) aandeel in de bevolking
mocht worden verwacht. Dat maakt deze verklaring weinig steekhoudend.

Plaatsgebrek in niet justitiële inrichtingen zou een toename van het aan-
tal maatregelen hebben kunnen veroorzaakt, omdat er een voorrangsregeling
geldt voor de plaatsing van kinderen en jeugdigen met een maatregel boven
vrijwillige plaatsingen in deze inrichtingen (vgl. Bartels, 1987). Maar het
niet-functioneren van deze voorrangsregeling in de praktijk (Van der Laan
e.a., 1992), maakt een toename van maatregelen om deze reden niet erg
aannemelijk.

Een andere verklaring zou gelegen kunnen zijn in een beleidswijziging
bij de Raden voor de kinderbescherming. Het aantal in behandeling geno-
men zaken, noch de wijze van afhandeling is echter de afgelopen jaren ver-
anderd, wat niet wijst op een beleidswijziging! Daar staat evenwel tegen-
over dat het aantal in behandeling genomen opvoedingszaken (de zaken
waarin verhoudingsgewijs het meest een maatregel wordt gerekestreerd)
wel is toegenomen. Dit zou dus toch kunnen wijzen op meer maatregelen
als gevolg van een minder terughoudend en daarmee gewijzigd beleid, van
de Raden. Overigens, de Raden blijven terughoudend in het rekestreren van
ontheffingen en ontzettingen.

Ten slotte wordt een verklaring voor het toenemend aantal maatregelen
gezocht in een ernstiger wordende problematiek van kinderen en jeugdigen
en hun gezinnen (zie bv. Vlaardingerbroek, 1989; Van der Ploeg en Schol-
te, 1988) en ook in `nieuwe' probleemgebieden als incest, die om justitieel
ingrijpen vragen (vgl. Van Montfoort, 1989). De ernstiger wordende pro-
blematiek zou zich overigens niet alleen uiten in meer maatregelen, maar
ook in een groeiend aantal als `moeilijk plaatsbaar' aangemerkte jongeren
binnen de jeugdbeschermingspopulatie (Van der Laan e.a., 1992). Een ver-
gelijkend onderzoek naar de redenen voor het rekestreren van maatregelen
bij 0- t/m 7-jarigen in 1979 en 1988 wijst in de richting van ernstiger pro-
blemen, maar niet onmiddellijk op `nieuwe' problemen (Mertens, in voor-

23 Dat het aantal kinderen en jeugdigen met een maatregel in 1990 weer is toegenomen,
moet voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan het grote aantal alleenstaande
minderjarige asielzoekers, bij wie in het gezag moest worden gezien (voogdij).

24 Opgemerkt zij dat we geen gegevens hebben over het aantal niet in behandeling genomen
zaken.



Justitiële jeugdbescherming 115

bereiding)•25 Er lijkt dus enige grond te zijn voor deze verklaring. Daarbij
moet echter aangetekend worden dat het feit dat de jeugdbeschermingspopu-
latie gekenmerkt wordt door ernstiger problemen, niet zonder meer de toe-
genomen omvang van de populatie verklaart.

Het geheel overziende, kan geconcludeerd worden dat de samenleving in de
jaren tachtig weer meer is gaan ingrijpen in de opvoeding en het gezinsle-
ven door middel van een maatregel van kinderbescherming. Deze gewijzig-
de opstelling uit zich ook in een toenemend aantal uithuisplaatsingen. Daar-
naast kan ten aanzien van de oudere leeftijdscategorieën tevens gesproken
worden van een zekere verharding gezien het toenemende aantal jeugdigen
met een ondertoezichtstelling in (deels gesloten) justitiële opvang- en be-
handelinrichtingen. Een verschijnsel dat met de voorgenomen verdere uit-
breiding van de justitiële behandelcapaciteit alleen maar in omvang zal toe-
nemen.

Deze ontwikkelingen lijken de veronderstelling te bevestigen dat het wel-
zijnsmodel zijn langste tijd heeft gehad. Het gaat evenwel te ver te stellen
dat er sprake is van een definitief einde van het welzijnsmodel. Veeleer is
het een kwestie van zoeken naar een nieuwe oriëntatie, naar een nieuw
evenwicht. Immers, het (weer meer) ingrijpen wordt voor een deel gerecht-
vaardigd door de ernstiger geworden problematiek van de kinderen en jeug-
digen en hun gezinnen. Maar tegelijkertijd wijst het gegeven dat er in veel
gevallen sprake is van langdurige vrijwillige hulpverlening voorafgaand aan
justitieel ingrijpen, op een nog immer bestaande terughoudendheid: justitieel
ingrijpen wordt zo lang mogelijk uitgesteld. Het weliswaar niet langer meer
afnemende aantal kinderen onder voogdij, maar wel afnemende aantal re-
kesten voor ontheffingen en ontzettingen, wijst al evenzeer op een voortge-
zette terughoudendheid. De komende jaren zullen moeten uitwijzen of het
welzijnsmodel in aangepaste vorm zal standhouden.

25 Het onderzoek wijst overigens ook op een veel langere (vrijwillige) hulpverleningsgeschie-
denis van de gezinnen in 1988 in vergelijking met 1979, hetgeen in lijn is met de verkla-
ringen die een verband zoeken met de vrijwillige hulpverlening.



Summary

The report reviews the changes in recorded juvenile crime and in self-
reported delinquency during the decade 1980-1990. Moreover, it looks at
sentencing patterns of juvenile judges with respect to both penal cases and
youth protection measures.

Juvenile crime

Between 1980 and 1990 the amount of recorded juvenile crime diminished.
Boys' delinquency (88% of the total) declined by 14%, while girls' delin-
quency increased by 10%.

However, rates per 100,000 show an increase of 10% in the number of
boys and an increase of 40% in the number of girls reported to the police.
This is 3.3% of the total 12 to 18 year-old youth population (5.5% of the
boys and 0.5% of the girls). In 1980 the ratio boys to girls was 9.5: 1, in
1980 it was 7.5: 1.

Two thirds of the boys and 85% of the girls were reported for property
offenses. Among girls there is an increase of 34% in simple thefts and of
50% in qualified thefts, although girls' delinquency still is at a much lower
level than that of boys.

Violent offenses constituted 5.7% of boys' delinquency and 5.1 % of that
of girls. Most of the violence (75%) comprises simple assaults. Rates per
100,000 show an increase in violent offenses of 38%.

Self-report data indicates that about one third of a national random sample
of youths aged 12 to 18 had committed offenses during the past school year.
In 1986, when the first survey was held, the proportion was about 50%.

The most frequently reported offenses (on a total of 14) are using public
transport without paying, harassing people, graffiti and shopping.

In self-report delinquency the ratio boys to girls is 1.4: 1. With respect
to using public transport without paying, graffiti and shoplifting there is
hardly any difference between boys and girls. The more serious offenses,
such as fencing, burglary, bicycle theft and violence, are more often re-
ported by boys than by girls.

Thereis a strong correlation between problem behaviour, such as truancy
and alcohol abuse and delinquency.

Sentencing

About one third of all recorded juveniles are dealt with by the police
through dismissals and diversion.
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On the total of 'prosecutable' juveniles 70% are dealt with by the public
prosecutor (transferrals, diversion and dismissals), and 30% by the juvenile
judge.

In 1989 20% more juveniles were taken into pre-trial detention than in
1981. More juveniles are taken into pre-trial detention than are sentenced
to custody, this is partly due to the number of immediate suspensions of the
detention.

One fifth of all adjudicated juveniles are sentenced to a custodial sanc-
tion, the average length of which is 11 weeks.

Probation overall increased from 26.5% in 1985 to 39% in 1989. This is
related to the continuing increase of alternative sanctions, which are im-
posed as a condition of probation.

Alternative sanctions increased from about 300 in 1983 to about 2,800
in 1990. More than a quarter are imposed by the prosecutor as a condition
of a dismissal.

The average age of adjudicated juveniles remains constant; it was 15.7
years in 1989.

There is a strong relation between seriousness of the offense, recidivism,
age and sentencing: probation is more often imposed on 12 and 13 year-
olds and custody more often on 16 and 17 year-olds.

Girls constituted only 5.6% of convicted juveniles in 1989 (in 1985 this
was 5%). This indicates that the delinquency of girls remains less serious
than that of boys.

Youth protection

The number of protection measures, which has been decreasing since the
sixties, saw a marked increase in 1987. The increase is due entirely to the
increase in supervision measures.

The number of supervision orders increased by 38% in the period 1980-
1990. The rate per 100,000 children and juveniles increased by 62%. The
increase was greatest among the 0 to 5 year-olds (164%) and 6 to 11 year-
olds (100%).

Surinamese and Moroccan children are overrepresented in this popula-
tion, Turkish children are slightly underrepresented.

More children were placed in residential care under a supervision order
in 1990 (51 %) than in 1980 (43 %), although among those aged 0 to 11 fos-
ter care was preferred to residential care. The average length of the super-
vision order is 3 years.

The number of children placed under guardianship has steadily decreased
since the sixties. Although there has been a recent increase, the total num-
ber is still at a 25 % lower level in 1990 than in 1980. The rate per 100,000
is 156, which is 11 % under the 1980 level.

The recent increase is due to the fact that guardianship has to be provid-
ed for a growing number of unattached minor refugees. One of the conse-
quences is an increase in the proportion of non-Dutch juveniles under guard-



Summary 119

ianship from 18% in 1982 to 29% in 1989. The increase is not related to
the number of deprivations of parental rights, which is still going down.

A growing number of small children (0 to 5 years) under guardianship
are placed in foster care. The average length of a guardianship is 5 years.

At the end of 1990 there are 320 beds in (closed) juvenile institutions for
(pre-trial) detention and 402 in (partially closed) treatment institutions. The
majority (79%) of the juveniles in a treatment institution are placed under a
supervision order.

In 1990, 70% of the juveniles placed in a detention centre are in ere-
trial detention, 9% serve a custodial sentence for a period of six months
maximum and 18% are emergency placements under a supervision order.

Non-Dutch juveniles constitute more than half of those placed in a deten-
tion centre, which means that they are heavily overrepresented. The average
length of stay in a detention centre is 55 days.



Résumé

Le rapport considère l'évolution de la criminalité des mineurs enregistrée et
auto-rapportée pendant la décennie 1980-1990. En plus il examine les chan-
gements dans la manière de sanctionner des juges de la jeunesse en matière
pénale et leur prise de décision en matière de protection de la jeunesse.

La délinquance juvénile

Le volume total de la délinquance juvénile enregistrée a diminué dans la
période de 1980-1990. La délinquance des gargons (88% du total) a dimi-
nué de 14% alors que la délinquance des filles a augmenté de 10%.

Mais lorsque l'on prend en considération les taux pour 100.000, on con-
state une augmentation de 10% dans le nombre des gargons et de 40% dans
le nombre des filles, enregistrés par la police. Cela forme 3,3% de la po-
pulation totale des jeunes (5,5% des gargons et 0,5% des filles) de 12 à 18
ans. En 1980 il y avait au niveau de la police 9,5 gargons pour une felle,
en 1990 cette relation est de 7,5 gargons pour une fille, ce qui montre que
la délinquance des files aurait sensiblement augmenté.

Deux tiers des gargons et 85% des filles sont enregistrés pour des délits
contre les biens. En ce qui concernti les filles il y a une augmentation de
34% des vols simples et de 50%.des vols qualifiés entre 1980 et 1990. Cela
n'empêche que la délinquance des files se trouve toujours h un niveau
beaucoup plus bas que celle des gargons.

Les délits violents constituent 5,7% de la criminalité enregistrée des gar-
gons et 5,1% de celle des filles. La plus grande partie de la violence (75%)
est formée par de simples bagarres. Les taux pour 100.000 montrent cepen-
dant une hausse de 38% des délits violents en dix ans.

Les données auto-rapportées indiquent qu'un tiers environ d'un échantillon
national de jeunes ágés de 12 h 18 ans, avait commis des délits durant 1'
année scolaire écoulée. En 1986, lorsque la première enquête avait eu lieu,
la proportion était environs 50%.

Les délits les plus fréquemment rapportés sont 1'usage des transports
publics sans payer, le fait d'importuner des passants, le graffiti et le vol d
1'étalage.

En délinquance auto-rapportée le rapport gargons : filles est de 1,4: 1,
eest à dire beaucoup plus réduit qu'en délinquance enregistrée. Dans le cas
de l'usage des transports publics sans payer, le graffiti et le vol à l'étalage,
il n'y a guère de différence en fréquence entre gargons et filles. Cependant,
les délits plus graves, tels que le recel, le cambriolage, le vol de bicyclette
et la violence, sont plus souvent rapportés par les gargons que par les filles.
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Il existe une très forte corrélation entre des comportements problématiques,
tels que l'absence scolaire et l'abus d'alcool d'une part et la délinquance
d'autre part.

La décision du juge des mineurs

A peu près un tiers des jeunes enregistrés pour un délit sont renvoyés par
la police, soit directement soit par le bias d'une mesure de diversion suivi
d'un classement.

Sur le total des cas envoyés au procureur de la République, 70% sont
réglés par lui (transferts, diversion, classements) et 30% par le juge des
mineurs.

Depuis 1986 la proportion des jeunes en détention préventive est de 20%
plus élevée qu'en 1981. En fait il y a chaque année un plus grand nombre
de jeunes mis en détention préventive que condamnés à une peine privative
de liberté, bienque cela est due en partie au nombre de suspensions immé-
diates de la détention préventive.

A peu près 20% des jeunes jugés sont condamnés à une peine privative
de liberté inconditionnelle, dont la durée moyenne est de 11 semaines.

Les condamnations à la probation se sont accrues de 26,5% du total des
peines en 1985 jusqu'à 39% en 1989. Cela est due au nombre toujours
croissant des sanctions alternatives, qui Bont imposées, en l'absence de
législation spécifique, comme une condition de la probation.

Les sanctions alternatives, qui étaient quelques 300 en 1983, ont atteint
le nombre de 2800 en 1990, formant ainsi à peu près 45% de l'ensemble
des sanctions imposées.

11 y a une relation nette entre la gravité du délit, la récidive, l' áge et le
jugement: la probation est plus souvent imposée aux jeunes de 12 et 13
ans, le placement en institution fermée plus souvent aux 16 et 17 ans.

Les filles ne forment que 5,6% des jeunes condamnés en 1990 (en 1985
ce rilt 5%). Cela indique que la délinquance des filles continue à être moins
grave que celle des garcons.

La protection de la jeunesse

Le nombre des mesures de protection, qui avait diminué depuis les années
soixante, a augmenté fortement depuis 1987. Cette augmentation est due
presque entièrement au nombre croissant des mesures d'assistance éduca-
tive.

Le nombre des mesures d'assistance éducative s'est accru de 38% dans
la période 1980-1990. Le taux pour 100.000 enfants et jeunes s'est même
accru de 62%. L'augmentation était le plus prononcé pour les catégories
d'áge de 0-5 and (164%) et de 6-11 ans (100%).

Les enfants Surinamois et Marocains sont surreprésentés dans cette popu-
lation, les enfants Turcs sont légèrement sousreprésentés.

Une plus grande proportion d'enfants en assistance éducative est placée
en institution en 1990 (51 %) qu'en 1980 (42%), bienque pour les 0-11 ans
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on préfère les families adoptives à l'institution. La durée moyenne de
l'assistance éducative est de 3 ans.

Le nombre d'enfants placés sous tutelle a lentement diminué depuis les
années soixante. Bienqu'il y a eu un accroissement récent, le nombre total
en 1990 est encore à un niveau de 25% plus bas qu'en 1980. Le taux pour
100.000 est de 156, ce qui est 11 % en-dessous du niveau de 1980.

La hausse récente est due au fait qu'il faut pourvoir à la tutelle d'un
nombre croissant de réfugiés mineurs. Une des conséquences est une pro-
portion grandissante de jeunes étrangers sous tutelle. Celle-ci s'est accrue
de 18% en 1982 à 29% en 1989. La plus grande fréquence des mises sous
tutelle n'est donc pas la conséquence d'un plus grand nombre de privations
de droits parentaux. Au contraire les juges des mineurs montrent une réti-
cence grandissante dans ce domaine. Enfin il faut noter la tendance de
placer de plus en plus les jeunes enfants sous tutelle (0 à 5 ans) en families
adoptives. La durée moyenne de la tutelle est de 5 ans.

A la fin de 1990 il y avait 320 lits dans les institutions pour mineurs (fer-
mées) devant receuillir les jeunes en détention préventive et 402 dans les
institutions de traitement (partiellement fermées). La majorité de ceux
placés dans une institution de traitement (79%) sont placés là dans le cadre
d'une mesure éducative.

En 1990, 70% des jeunes placés dans une institution fermée sont en
détention préventive, 9% sont condamnés à une peine privative de liberté
de 6 mois au maximum et 18% sont des placement d'urgence de jeunes
sous une mesure d'assistance éducative.

Plus de la moitié des jeunes placés dans une institution fermée sont des
mineurs étrangers, ce qui veut dire que ces groupes sont fortement surre-
présentés. La durée de séjour moyenne dans une telle institution est de 55
jours.
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Bijlage 1: Tabellen hoofdstuk 2

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.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

2.761 2.823 3.184 2.557 3.020 2.911 3.031 3.126 2.816 2.771 2.830

579 566 565 540 543 565 577 387 466 440 367

1.692 1.801 1.822 1.646 1.822 1.876 1.953 1.867 1.801 1.755 1.819

25.643 27.607 30.486 29.564 29.215 28.209 27.020 24.181 22.849 22.196 21.846

5.580 5.632 6.043 4.984 5.599 5.734 6.312 5.726 5.534 5.436 4.592

273 398 330 282 302 297 414 476 499 607 468

36.528 38.827 42.430 39.573 40.501 39.592 39.307 35.763 33.965 33.205 31.922

108 157 158 103 195 187 154 155 149 164 190

3 9 2 2 10 10 1 15 19 6 11

118 123 158 175 135 190 181 204 189 224 222

3.570 3.958 4.231 4.114 4.774 5.250 4.669 4.455 3.923 3.309 3.678

182 181 225 196 217 245 197 236 220 206 182

22 27 30 36 29 36 30 56 50 44 46

4.003 4.455 4.804 4.626 5.360 5.918 5.232 5.121 4.550 3.953 4.329

2.869 2.980 3.342 2.660 3.215 3.098 3.185 3.281 2.965 2.935 3.020

582 575 567 542 553 575 578 402 485 446 378

1.810 1.924 1.980 1.821 1.957 2.066 2.134 2.071 1.990 1.979 2.041

29.213 31.565 34.717 33.678 33.989 33.459 31.689 28.636 26.772 25.505 25.524

5.762 5.813 6.268 5.180 5.816 5.979 6.509 5.962 5.754 5.642 4.774

295 425 360 318 331 333 444 532 549 651 514

40.531 43.282 47.234 44.199 45.861 45.510 44.539 40.884 38.515 37.158 36.251

Bron: CBS
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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

Bijlage 1

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

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

70,2 71,1 71,9 74,7 72,1 71,2 68,7 67,6 67,3 66,8 68,4
15,3 14,5 14,2 12,6 13,8 14,5 16,1 16,0 16,3 16,4 14,4
0,7 1,0 0,8 0,7 0,7 0,8 1,1 1,3 1,5 1,8 1,5

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

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

89,2 88,8 88,1 88,9 89,1 88,7 89,2 87,0 86,2 83,7 85,0
4,5 4,1 4,7 4,2 4,0 4,1 3,8 4,6 4,8 5,2 4,2
0,5 0,6 0,6 0,8 0,5 0,6 0,6 1,1 1,1 1,1 1,1

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

72,1 72,9 73,5 76,2 74,1 73,5 71,1 70,0 69,5 68,6 70,4
14,2 13,4 13,3 11,7 12,7 13,1 14,6 14,6 14,9 15,2 13,2
0,7 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 1,3 1,4 1,8 1,4

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

Bron: CBS
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Tabel 2: Bekend geworden minderjarige verdachten naar misdrijf en geslacht per 100.000 in-
woners van 12 t/m 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.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

363 371 418 338 404 397 426 454 432 445 476

76 74 74 71 73 77 81 56 71 71 62

223 237 239 218 244 256 274 271 276 282 306

3.374 3.628 4.006 3.911 3.911 3.843 3.795 3.515 3.504 3.563 3.678

734 740 794 659 750 781 887 832 849 873 773

36 52 43 37 40 40 58 69 77 97 79

4.806 5.102 5.576 5.235 5.422 5.394 5.521 5.198 5.209 5.330 5.374

15 22 22 14 27 27 23 24 24 28 34
0 1 0 0 1 1 0 2 3 1 2

16 17 22 24 19 27 27 31 30 38 39
491 545 583 572 670 748 684 678 628 557 650

25 25 31 27 30 35 29 36 35 35 32
3 4 4 5 4 5 4 9 8 7 8

551 614 662 643 752 843 766 779 728 665 765

193 200 225 180 220 216 228 244 232 241 260
39 39 38 37 38 40 41 30 38 37 33

122 129 133 123 134 144 153 154 156 163 176

1.965 2.123 2.335 2.283 2.328 2.330 2.272 2.129 2.096 2.096 2.200
387 391 422 351 398 416 467 443 451 464 412

20 29 24 22 23 23 32 40 43 53 44

2.726 2.911 3.176 2.997 3.141 3.169 3.193 3.040 3.016 3.053 3.125

Bron: CBS
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Tabel 3a: Bekend geworden minderjarige verdachten naar soort geweldmisdrijf en geslacht

jongens

belediging
bedreiging
misdrijven tegen het leven
eenvoudige mishandeling
dood door schuld

totaal jongens

meisjes

belediging
bedreiging
misdrijven tegen het leven
eenvoudige mishandeling
dood door schuld

totaal meisjes

totaal

belediging
bedreiging
misdrijven tegen het leven
eenvoudige mishandeling
dood door schuld

totaal

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

53 75 71 52 84 66 51 39 44 28 34
159 191 200 206 227 224 285 306 312 307 296
87 82 94 68 82 88 115 79 86 100 97

1.364 1.424 1.439 1.306 1.406 1.479 1.477 1.430 1.354 1.313 1.379
29 29 18 14 23 19 25 13 5 7 13

1.692 1.801 1.822 1.646 1.822 1.876 1.953 1.867 1.801 1.755 1.819

12 2 11 19 14 8 10 11 7 3 5
9 2 16 4 S 18 15 10 23 13 18
5 4 3 11 10 8 9 11 6 12 6

88 114 122 134 104 152 136 166 149 182 166
4 1 6 7 2 4 11 6 4 14 27

118 123 158 175 135 190 181 204 189 224 222

65 77 82 71 98 74 61 50 51 31 39
168 193 216 210 232 242 300 316 335 320 314
92 86 97 79 92 96 124 90 92 112 103

1.452 1.538 1.561 1.440 1.510 1.631 1.613 1.596 1.503 1.495 1.545
33 30 24 21 25 23 36 19 9 21 40

1.810 1.924 1.980 1.821 1.957 2.066 2.134 2.071 1.990 1.979 2.041

Bron: CBS
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Tabel 3b: Bekend geworden minderjarige verdachten naar soort geweldmisdrijf en geslacht,
in %

jongens

belediging
bedreiging
misdrijven tegen het leven
eenvoudige mishandeling
dood door schuld

totaal jongens

meisjes

belediging
bedreiging
misdrijven tegen het leven
eenvoudige mishandeling
dood door schuld

totaal meisjes

totaal

belediging
bedreiging
misdrijven tegen het leven
eenvoudige mishandeling
dood door schuld

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

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

80,6 79,1 79,0 79,3 77,2 78,8 75,6 76,6 75,2 74,8 75,8
1,7 1,6 1,0 0,9 1,3 1,0 1,3 0,7 0,3 0,4 0,7

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

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

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

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3,6 4,0 4,1 3,9 5,0 3,6 2,9 2,4 2,6 1,6 1,9
9,3 10,0 10,9 11,5 11,9 11,7 14,1 15,3 16,8 16,2 15,4
5,1 4,5 4,9 4,3 4,7 4,6 5,8 4,3 4,6 5,7 5,0

80,2 79,9 78,8 79,1 77,2 78,9 75,6 77,1 75,5 75,5 75,7
1,8 1,6 1,2 1,2 1,3 1,1 1,7 0,9 0,5 1,1 2,0

totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

jongens

belediging
bedreiging
misdrijven tegen het leven
eenvoudige mishandeling
dood door schuld

totaal jongens

meisjes

belediging
bedreiging
misdrijven tegen het leven
eenvoudige mishandeling
dood door schuld

totaal meisjes

totaal

belediging
bedreiging
misdrijven tegen het leven
eenvoudige mishandeling
dood door schuld

totaal

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

7 10 9 7 11 9 7 6 7 4 6
21 25 26 27 30 31 40 44 48 49 50
11 11 12 9 11 12 16 11 13 16 16

179 187 189 173 188 201 207 208 208 211 232
4 4 2 2 3 3 4 2 1 1 2

223 237 239 218 244 256 274 271 276 282 306

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

12 16 17 19 15 22 20 25 24 31 29
1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 5

16 17 22 24 19 27 27 31 30 38 39

4 5 6 5 7 5 4 4 4 3 3
11 13 15 14 16 17 22 23 26 26 27
6 6 7 5 6 7 9 7 7 9 9

98 103 105 98 103 114 116 119 118 123 133
2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 3

122 129 133 123 134 144 153 154 156 163 176

Bron: CBS
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Tabel 4b: Bekend geworden minderjarige verdachten naar soort geweldmisdrijf en geslacht
per 100.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar (index 1980=100)

jongens

belediging
bedreiging
misdrijven tegen het leven
eenvoudige mishandeling
dood door schuld

totaal jongens

meisjes

belediging
bedreiging
misdrijven tegen het leven
eenvoudige mishandeling
dood door schuld

totaal meisjes

totaal

belediging
bedreiging
misdrijven tegen het leven
eenvoudige mishandeling
dood door schuld

totaal

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

100 141 134 99 161 129 103 81 97 64 82
100 120 126 130 145 146 191 213 229 236 238
100 94 108 79 96 105 141 100 115 140 143
100 104 105 96 105 112 116 116 116 117 129
100 100 62 49 81 68 92 50 20 29 57

100 106 108 98 110 115 123 122 124 127 138

100 17 92 160 119 69 89 101 68 31 54
100 22 178 45 57 207 177 123 297 177 257
100 80 60 222 204 166 192 243 140 294 154
100 130 139 154 121 179 165 209 197 253 242
100 25 150 177 51 104 293 166 116 428 867

100 104 134 150 117 167 163 191 186 232 242

100 118 126 110 154 118 100 85 91 58 77
100 115 129 126 141 149 190 208 232 233 240
100 93 105 87 102 108 144 108 116 149 144
100 106 108 100 106 116 118 122 121 126 136
100 91 73 64 77 72 116 64 32 78 155

100 106 109 101 110 118 126 126 128 134 145

Bron: CBS
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Tabel 5: Bekend geworden minderjarige verdachten naar aard vermogensmisdrijf en geslacht

jongens

eenvoudige diefstal

diefstal d.m.v. braak

overig gekwal. diefstal

verduist./bedrog/afpersing

heling

totaal jongens

meisjes

eenvoudige diefstal

diefstal d.m.v. braak

overig gekwal. diefstal

verduist./bedrog/afpersing

heling

totaal meisjes

totaal

eenvoudige diefstal
diefstal d.m.v. braak
overig gekwal. diefstal
verduist./bedrog/afpersing
heling

totaal

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

11.188 11.972 12.939 12.823 13.266 13.140 12.006 10.510 10.644 9.713 9.940

9.811 10.692 12.000 11.684 11.004 10.160 9.925 8.878 7.836 8.002 7.372

3.530 3.792 4.280 3.906 3.638 3.635 3.784 3.645 3.292 3.414 3.461

331 290 368 291 377 414 423 435 449 508 527

783 861 899 860 930 860 882 713 628 559 546

25.643 27.607 30.486 29.564 29.215 28.209 27.020 24.181 22.849 22.196 21.846

2.545 2.788 3.015 3.080 3.593 4.033 3.362 3.228 2.877 2.361 2.651

377 446 517 426 536 518 547 504 414 426 440

544 620 568 501 530 602 637 614 500 401 466

53 46 58 42 54 50 65 68 67 74 79

51 58 73 65 61 47 58 41 65 47 42

3.570 3.958 4.231 4.114 4.774 5.250 4.669 4.455 3.923 3.309 3.678

13.733 14.760 15.954 15.903 16.859 17.173 15.368 13.738 13.521 12.074 12.591

10.188 11.138 12.517 12.110 11.540 10.678 10.472 9.382 8.250 8.428 7.812

4.074 4.412 4.848 4.407 4.168 4.237 4.421 4.259 3.792 3.815 3.927

384 336 426 333 431 464 488 503 516 582 606

834 919 972 925 991 907 940 754 693 606 588

29.213 31.565 34.717 33.678 33.989 33.459 31.689 28.636 26.772 25.505 25.524

Bron: CBS
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Tabel 6a: Bekend geworden minderjarige verdachten naar soort vermogensmisdrijf en ge-
slacht per 100.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar

jongens

eenvoudige diefstal
diefstal d.m.v. braak
overig gekwal. diefstal
verduist./bedrog/afpersing
heling

totaal jongens

meisjes

eenvoudige diefstal
diefstal dmv braak
overig gekwal. diefstal
verduist. /bedrog/afpersing
heling

totaal meisjes

totaal

eenvoudige diefstal
diefstal dmv braak
overig gekwal. diefstal
verduist. /bedrog/afpersing
heling

totaal

Bron: CBS

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1.472 1.573 1.700 1.696 1.776 1.790 1.686 1.528 1.633 1.559 1.673

1.291 1.405 1.577 1.546 1.473 1.384 1.394 1.290 1.202 1.284 1.241
464 498 562 517 487 495 531 530 505 548 583

44 38 48 38 50 56 59 63 69 82 89

103 113 118 114 124 117 124 104 96 90 92

3.374 3.628 4.006 3.911 3.911 3.843 3.795 3.515 3.504 3.563 3.678

350 384 415 428 504 575 492 491 460 397 468

52 61 71 59 75 74 80 77 66 72 78
75 85 78 70 74 86 93 93 80 68 82
7 6 8 6 8 7 10 10 11 12 14
7 8 10 9 9 7 8 6 10 8 7

491 545 583 572 670 748 684 678 628 557 650

924 993 1.073 1.078 1.155 1.196 1.102 1.021 1.059 992 1.085
685 749 842 821 790 744 751 698 646 693 673

274 297 326 299 285 295 317 317 297 313 339

26 23 29 23 30 32 35 37 40 48 52

56 62 65 63 68 63 67 56 54 50 51

1.965 2.123 2.335 2.283 2.328 2.330 2.272 2.129 2.096 2.096 2.200

Tabel 6b: Bekend geworden minderjarige verdachten naar soort vermogensmisdrijf en ge-
slacht per 100.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar (index 1980=100)

jongens

eenvoudige diefstal
diefstal dmv braak
overig gekwal. diefstal
verd uist. /bedrog/afpersing
heling

totaal jongens

meisjes

eenvoudige diefstal
diefstal dmv braak
overig gekwal. diefstal
verduist. /bedrog/afpersing
heling

totaal meisjes

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

100 107 115 115 121 122 115 104 111 106 114

100 109 122 120 114 107 108 100 93 99 96

100 107 121 111 105 107 114 114 109 118 125
100 87 111 88 116 130 136 145 158 187 204
100 110 115 110 121 114 120 101 93 87 89

100 108 119 116 116 114 112 104 104 106 109

100 110 119 122 144 164 141 140 131 114 134
100 118 137 114 145 142 154 148 128 138 150
100 114 105 93 99 115 125 125 107 90 110
100 87 110 80 104 98 131 142 147 171 191
100 114 143 129 122 95 121 89 148 113 106

100 111 119 117 136 152 139 138 128 113 132

Bron: CBS



Bij lage 2: Delinquentie-items self-reportvragenlij st

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,
zonder te betalen?

4a. Heb je ooit weleens met opzet een telefooncel beschadigd of kapot gemaakt?

4b. Heb je ooit weleens met opzet een straatlantaarn beschadigd of kapot gemaakt?

4c. Heb je ooit weleens met opzet een auto beschadigd of kapot gemaakt?

4d. Heb je ooit weleens met opzet ruiten ingegooid?

4e. Heb je ooit weleens met opzet een fiets vernield?

4f. Heb je ooit weleens met opzet in bus/tram/trein dingen vernield?

4g. Heb je ooit weleens met opzet een bushokje beschadigd of kapot gemaakt?

4h. Heb je ooit weleens met opzet bomen, struiken of bloemen in een park bescha-
digd of kapot gemaakt?

5. Heb je ooit weleens dingen beklad of volgekliederd met stiften of met een
spuitbus, 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 cafe lastiggevallen, 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 cafe, 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, bijv. in een kelder, een fietsen-
box 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?

12. Heb je ooit weleens geld gepikt uit een telefooncel of een automaat?

13. Heb je ooit weleens iets op school gepikt, van (mede)leerlingen, van school,
etcetera?
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14. Ben je ooit weleens betrokken geweest bij een gevecht of onenigheid tussen
mensen op een openbaar terrein (bv. in een voetbalstadion, op stations, tijdens
popfestivals, relletjes, demonstraties of gewoon op straat)?

15. Heb je ooit weleens iemand met een mes of ander wapen verwond?

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 (naar volgende vraag)

- Hoe vaak heb je dat het afgelopen schooljaar gedaan?

...... keer

- Was je dan meestal alleen, of samen met anderen?

1. alleen
2. samen met anderen

- Waar is dat meestal gebeurd?

1. in mijn eigen buurt
2. in het centrum van mijn woonplaats
3. ergens anders in mijn woonplaats
4. in een andere plaats

- Ben je één van die keren weleens betrapt en door wie?

1. nee, ik ben niet betrapt
2. ja, door ouders
3. ja, door winkelpersoneel
4. ja, door leraren of ander schoolpersoneel
5. ja, door personeel in het openbaar vervoer
6. ja, door, toevallige getuige(n)
7. ja, door de politie (naar volgende vraag)
8. ja, door anderen, namelijk ............

- Is de politie daar weleens achter gekomen?

1. ja
2. nee
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Tabel 1: Leeftijdsopbouw jeugdbevolking Nederland x1000

0-5 jr. 6-11 jr.
abs. % index abs. % index

1980 1.072 27,8 100 1.337 34,3 100
1981 1.068 27,9 100 1.269 33,2 95
1982 1.060 28,3 99 1.205 32,2 90
1983 1.055 28,8 98 1.148 31,3 86
1984 1.051 29,3 98 1.105 30,8 83
1985 1.055 29,9 98 1.082 30,6 81
1986 1.058 30,4 99 1.073 30,9 80
1987 1.071 31,3 100 1.074 31,4 80
1988 1.086 32,2 101 1.068 31,7 80
1989 1.102 33,1 103 1.067 32,0 80
1990 1.129 34,0 105 1.069 32,2 80

12-14 jr. 15-17 jr. totaal
abs. % index abs. % index abs. % index

1980 727 18,7 100 760 19,5 100 3.896 100 100
1981 737 19,3 101 750 19,6 99 3.824 100 98
1982 739 19,8 102 736 19,7 97 3.740 100 96
1983 731 20,0 101 729 19,9 96 3.663 100 94
1984 697 19,4 96 739 20,6 97 3.592 100 92
1985 653 18,5 90 742 21,0 98 3.532 100 91
1986 611 17,6 84 734 .21,1 97 3.476 100 89
1987 575 16,8 79 702 20,5 92 3.422 100 88
1988 557 16,5 77 660 19,6 87 3.371 100 87
1989 543 16,3 75 618 18,6 81 3.330 100 85
1990 540 16,3 74 583 17,6 77 3.321 100 85
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Tabel 2: Aantal per jaar onder een maatregel van kinderbescherming geplaatste kinderen en
jeugdigen (0 t/m 17 jaar)

absoluut index per 100.000

1980 4.331 100 111
1981 4.308 99 113
1982 4.112 95 110
1983 4.268 99 117
1984 3.729 86 104
1985 4.331 100 123
1986 4.435 102 128
1987 4.757 110 139
1988 5.286 122 157
1989 4.811 111 144
1990 4.983 115 150

Tabel 3: Nieuwe en beëindigde ondertoezichtstellingen per jaar (0 t/m 17 jaar)

n i e u w e beëindigde
absoluut index per 100.000 absoluut index

1980 2.694 100 69 2.695 100
1981 2.759 102 72 2.903 108
1982 2.834 105 76 2.573 95
1983 3.028 112 83 2.679 99
1984 2.640 98 73 2.848 106
1985 3.114 116 88 2.819 105
1986 3.217 119 92 2.978 110
1987 3.559 132 104 3.233 120
1988 4.139 154 123 2.965 110
1989 3.690 137 111 3.125 116
1990 3.558 132 107 3.056 113

Tabel 4: Aantal OTS-pupillen per 31 december, naar leeftijd

0-5 jr. 6-11 jr. 12-14 jr. 15-17 jr. totaal
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

1980 710 8,2 2.194 25,4 2.059 23,8 3.679 42,6 8.642 100
1981 757 8,8 2.047 23,9 2.052 24,0 3.694 42,2 8.550 100
1982 811 9,4 1.975 22,8 2.092 24,1 3.788 43,7 8.666 100
1983 968 10,9 1.957 22,1 2.065 23,3 3.864 43,6 8.854 100
1984 1.031 11,9 1.889 21,9 1.998 22,0 3.810 44,1 8.628 100
1985 1.127 12,5 2.018 22,4 1.829 20,3 4.022 44,7 8.996 100
1986 1.218 13,1 2.177 23,5 1.806 19,5 4.076 43,9 9.277 100
1987 1.421 14,5 2.489 25,5 1.787 18,3 4.066 41,6 9.763 100
1988 1.801 16,5 2.991 27,4 1.992 18,3 4.124 37,8 10.908 100
1989 1.917 16,6 3.292 28,6 2.197 19,1 4.104 35,7 11.510 100
1990 1.960 16,4 3.509 29,3 2.289 19,1 4.200 35,1 11.958 100
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Tabel 5: OTS-pupillen, naar leeftijd en geslacht per 31 december, in %

0-5 jr. 6-11 jr. 12-14 jr. 15-17 jr. totaal
j m j m j m j m j m

1980 53,5 46,5 54,2 45,8 56,4 43,6 59,2 40,8 56,8 43,2
1981 52,3 47,7 55,6 44,4 56,2 43,8 58,2 41,8 56,6 43,4
1982 50,9 49,1 54,2 45,8 56,5 43,5 59,6 40,4 56,8 43,2
1983 50,4 49,6 55,0 45,0 56,8 43,2 58,5 41,5 56,5 43,5
1984 52,1 47,9 54,0 46,0 59,0 41,0 59,5 40,5 56,8 43,2
1985 54,8 45,2 53,4 46,6 55,5 44,5 59,1 40,9 56,5 43,5
1986 51,6 48,4 53,4 46,6 52,6 47,4 57,9 42,1 55,0 45,0
1987 52,2 47,8 53,6 46,4 53,3 46,7 57,5 42,5 54,9 45,1
1988 51,9 48,1 54,1 45,9 54,0 46,0 55,8 44,2 54,4 45,6
1989 51,5 48,5 54,2 45,8 54,9 45,1 55,6 44,4 54,4 45,6
1990 50,7 49,3 53,7 46,3 55,8 44,2 54,8 45,2 54,0 46,0
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Tabel 6: OTS-pupillen, naar leeftijd en naar verblijfplaats per 31 december

Bijlage 3

tehuis pleeggezin thuis zelfst.kamer elders totaal
0-5 jaar abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

1980 202 28,5 119 16,8 389 54,8 - - - - 710 100
1981 174 23,0 148 19,6 433 57,2 - - 2 0,3 757 100
1982 200 24,7 157 19,4 453 55,9 - - 1 0,1 811 100
1983 185 19,1 204 21,1 570 58,9 - - 9 0,9 968 100
1984 195 18,9 263 25,5 550 53,3 - - 23 2,2 1.031 100
1985 180 16,0 326 28,9 591 52,4 1 0,1 29 2,6 1.127 100
1986 202 16,6 375 30,8 608 49,9 1 0,1 32 2,6 1.218 100
1987 275 19,4 403 28,4 697 49,0 - - 46 3,2 1.421 100
1988 282 15,7 517 28,7 944 52,4 2 0,1 56 3,1 1.801 100
1989 275 14,3 580 30,3 1.000 52,2 2 0,1 60 3,1 1.917 100
1990 296 15,1 600 30,6 987 50,4 3 0,2 74 3,8 1.960 100

6-11 jaar

1980 568 25,9 235 10,7 1.380 62,9 - - 11 0,5 2.194 100
1981 522 25,5 237 11,6 1.281 62,6 - - 7 0,3 2.047 100
1982 499 25,3 236 11,9 1.231 62,3 - - 9 0,5 1.975 100
1983 472 24,1 275 14,1 1.190 60,8 - - 20 1,0 1.957 100
1984 418 22,1 321 17,0 1.120 59,3 - - 30 1,6 1.889 100
1985 449 22,2 366 18,1 1.163 57,6 - - 40 2,0 2.018 100
1986 490 22,5 417 19,2 1.228 56,4 1 0,0 41 1,9 2.177 100
1987 505 20,3 446 17,9 1.421 57,1 1 0,0 116 4,7 2.489 100
1988 600 20,1 536 17,9 1.690 56,5 3 0,1 162 5,4 2.991 100
1989 691 21,0 536 16,3 1.880 57,1 6 0,2 179 5,4 3.292 100
1990 655 18,7 664 18,9 1.985 56,6 6 0,2 199 5,7 3.509 100

12-14 jaar

1980 658 32,0 185 9,0 1.210 58,8 - - 6 0,3 2.059 100
1981 665 32,4 219 10,7 1.165 56,8 - - 3 0,1 2.052 100
1982 636 30,4 266 12,7 1.181 56,5 4 0,2 5 0,2 2.092 100
1983 603 29,2 270 13,1 1.173 56,8 7 0,3 12 0,6 2.065 100
1984 541 28,5 255 13,4 1.078 56,8 7 0,4 17 0,9 1.898 100
1985 518 28,3 279 15,3 1.016 55,5 5 0,3 11 0,6 1.829 100
1986 552 30,6 280 15,5 958 53,0 4 0,2 12 0,7 1.806 100
1987 514 28,8 298 16,7 921 51,5 3 0,2 51 2,9 1.787 100
1988 630 31,6 355 17,8 937 47,0 2 0,1 68 3,4 1.992 100
1989 660 30,0 351 16,0 1.104 50,3 4 0,2 78 3,6 2.197 100
1990 695 30,4 374 16,3 1.133 49,5 3 0,1 84 3,7 2.289 100

15-17 jaar

1980 1.239 33,7 376 10,2 1.940 52,7 104 2,8 20 0,5 3.679 100
1981 1.287 34,8 411 11,1 1.816 49,2 164 4,4 16 0,4 3.694 100
1982 1.327 35,0 419 11,1 1.774 46,8 255 6,7 13 0,3 3.788 100
1983 1.369 35,4 494 12,8 1.663 43,0 315 8,2 23 0,6 3.864 100
1984 1.281 33,6 487 12,8 1.680 44,1 331 8,7 31 0,8 3.810 100
1985 1.343 33,4 537 13,4 1.770 44,0 336 8,4 36 0,9 4.022 100
1986 1.331 32,7 589 14,5 1.792 44,0 322 7,9 42 1,0 4.076 100
1987 1.399 34,4 546 13,4 1.789 44,0 264 6,5 68 1,7 4.066 100
1988 1.463 35,5 601 14,6 1.724 41,8 265 6,4 71 1,7 4.124 100
1989 1.505 36,7 565 13,8 1.696 41,3 257 6,3 81 2,0 4.104 100
1990 1.609 38,3 572 13,6 1.710 40,7 218 5,2 91 2,2 4.200 100
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Tabel 7: Gemiddelde duur van beëindigde ondertoezichtstellingen (0 t/m 17 jaar)

duur in jaren

1980 4,1
1981 4,2
1982 4,0
1983 4,7
1984 3,9
1985 3,9
1986 3,9
1987 3,8
1988 3,0
1989 2,9
1990 2,9

Tabel 8: Gemiddelde leeftijd bij beëindiging ondertoezichtstelling(0 t/m 17 jaar)

leeftijd

1980 15,6
1981 15,6
1982 15,6
1983 15,7
1984 15,8
1985 15,8
1986 15,8
1987 16,0
1988 14,8
1989 14,8
1990 14,5

Tabel 9: Nieuwe en beëindigde plaatsingen onder voogdij per jaar (0 t/m 17 jaar)

n i e u w e beëindigde
absoluut index per 100.000 absoluut index

1980 1.201 100 31 1.634 100
1981 1.231 102 32 1.647 101
1982 995 83 27 1.526 93
1983 892 74 24 1.472 90
1984 798 66 22 1.463 89
1985 852 71 24 1.429 87
1986 879 73 25 1.263 77
1987 870 72 25 1.201 73
1988 811 67 24 851 52
1989 866 72 26 856 52
1990 1.159 96 35 849 52
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Tabel 10: Aantal kinderen en jeugdigen onder voogdij per 31 december, naar leeftijd

Bijlage 3

0-5 jr. 6-11 jr. 12-14 jr. 15-17 jr. totaal
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

1980 831 12,1 1.660 24,1 1.659 24,1 2.725 39,6 6.875 100
1981 781 11,9 1.561 23,7 1.614 24,5 2.622 39,9 6.578 100
1982 777 12,7 1.472 24,0 1.492 24,4 2.383 38,9 6.124 100
1983 784 13,7 1.367 23,8 1.394 24,3 2.196 38,2 5.741 100
1984 802 15,0 1.276 23,9 1.242 23,3 2.019 37,8 5.339 100
1985 847 16,5 1.242 24,2 1.135 22,1 1.908 37,2 5.132 100
1986 878 17,5 1.310 26,1 1.040 20,7 1.788 35,6 5.016 100
1987 854 17,4 1.383 28,2 1.010 20,6 1.658 33,8 4.905 100
1988 829 17,0 1.471 30,2 958 19,7 1.612 33,1 4.868 100
1989 749 15,4 1.605 33,0 934 19,2 1.579 32,5 4.861 100
1990 724 14,0 1.688 32,6 1.018 19,6 1.750 33,8 5.180 100

Tabel 11: Aantal per jaar onder voogdij geplaatste kinderen en jeugdigen, naar leeftijd en ge-
slacht

0-5 jr. 6-11 jr. 12-14jr. 15-17jr. totaal
j m j m j m j m j m j+m

1980 192 133 156 125 116 85 224 170 688 513 1.201
1981 143 137 155 128 153 80 287 148 738 493 1.231
1982 145 144 123 102 110 69 172 130 550 445 995
1983 154 126 108 84 98 75 128 119 488 404 892
1984 153 141 81 70 77 55 107 114 418 380 798
1985 162 153 100 71 69 59 122 116 453 399 852
1986 174 134 123 81 75 60 122 110 494 385 879
1987 136 130 110 107 81 67 122 117 449 421 870
1988 138 126 96 111 68 49 124 99 426 385 811
1989 108 100 130 102 84 44 179 119 501 365 866
1990 137 105 117 122 121 76 330 151 705 454 1.159

gemiddelde leeftijd in:
1987: 9,8 jaar
1988: 9,6 jaar
1989: 10,8 jaar
1990: 11,7 jaar
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Tabel 12: Voogdijpupillen, naar leeftijd en naar verblijfplaats per 31 december
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tehuis pleeggezin thuis zelfst.kamer elders totaal
0-5 jaar abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

1980 133 16,0 411 49,5 231 27,8 - - 56 6,7 831 100
1981 113 14,5 402 51,5 224 28,7 - - 42 5,4 781 100
1982 92 11,8 405 52,1 241 31,0 2 0,3 37 4,8 777 100
1983 73 9,3 437 55,7 230 29,3 1 0,1 43 5,5 784 100
1984 55 6,9 491 61,2 215 26,8 3 0,4 38 4,7 802 100
1985 70 8,3 532 62,8 201 23,7 5 0,6 39 4,6 847 100
1986 57 6,5 574 65,4 202 23,0 5 0,6 40 4,6 878 100
1987 84 9,8 580 67,9 171 20,0 4 0,5 15 1,8 854 100
1988 81 9,8 583 70,3 149 18,0 4 0,5 12 1,4 829 100
1989 63 8,5 552 74,3 117 15,7 4 0,5 7 0,9 743 100
1990 60 8,3 554 76,5 96 13,3 1 0,1 13 1,8 724 100

6-11 jaar

1980 427 25,7 1.044 62,9 170 10,2 - - 19 1,1 1.660 100
1981 409 26,2 975 62,5 162 10,4 - - 15 1,0 1.561 100
1982 350 23,8 948 64,4 148 10,1 3 0,2 23 1,6 1.472 100
1983 248 18,1 901 65,9 128 9,4 7 0,5 83 6,1 1.367 100
1984 202 15,8 876 68,7 109 8,5 13 1,0 76 6,0 1.276 100
1985 206 16,6 831 66,9 120 9,7 12 1,0 73 5,9 1.242 100
1986 217 16,6 882 67,3 126 9,6 7 0,5 78 6,0 1.310 100
1987 231 16,7 959 69,3 116 8,4 4 0,3 73 5,3 1.383 100
1988 273 18,6 1.008 68,6 110 7,5 5 0,3 73 5,0 1.469 100
1989 274 17,1 1.128 70,3 110 6,9 9 0,6 84 5,2 1.605 100
1990 282 16,7 1.184 70,1 114 6,8 15 0,9 93 5,5 1.688 100

12-14 jaar

1980 514 31,0 994 59,9 135 8,1 - - 16 1,0 1.659 100
1981 521 32,3 957 59,3 123 7,6 - - 13 0,8 1.614 100
1982 453 30,4 909 60,9 108 7,2 11 0,7 11 0,7 1.492 100
1983 387 27,8 837 60,0 100 7,2 17 1,2 53 3,8 1.394 100
1984 321 25,8 772 62,2 85 6,8 20 1,6 44 3,5 1.242 100
1985 264 23,3 718 63,3 78 6,9 19 1,7 56 4,9 1.135 100
1986 259 24,9 651 62,6 66 6,3 20 1,9 44 4,2 1.040 100
1987 231 22,9 643 63,7 64 6,3 21 2,1 51 5,0 1.010 100
1988 222 23,2 573 59,8 78 8,1 30 3,1 55 5,7 958 100
1989 236 25,3 551 59,0 70 7,5 27 2,9 50 5,4 934 100
1990 263 25,8 606 59,5 76 7,5 20 2,0 53 5,2 1.018 100

15-17 jaar

1980 991 36,4 1.272 46,7 249 9,1 175 6,4 38 1,4 2.725 100
1981 859 32,8 1.252 47,7 185 7,1 271 10,3 55 2,1 2.622 100
1982 737 30,9 1.157 48,6 157 6,6 297 12,5 35 1,5 2.383 100
1983 647 29,5 1.085 49,4 138 6,3 275 12,5 51 2,3 2.196 100
1984 603 29,9 1.004 49,7 125 6,2 245 12,1 42 2,1 2.019 100
1985 562 29,5 945 49,5 118 6,2 252 13,2 31 1,6 1.908 100
1986 530 29,6 894 50,0 111 6,2 216 12,1 37 2,1 1.788 100
1987 450 27,1 847 51,1 101 6,1 195 11,8 65 3,9 1.658 100
1988 436 27,0 808 50,1 93 5,8 216 13,4 59 3,7 1.612 100
1989 404 25,6 753 47,7 107 6,8 259 16,4 56 3,5 1.579 100
1990 608 34,7 732 41,8 100 5,7 248 14,2 62 3,5 1.750 100
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Tabel 13: Gemiddelde duur van beëindigde voogdij (0 t/m 17 jaar)

Bijlage 3

duur in jaren

1980 8,4
1981 8,0
1982 7,9
1983 9,6
1984 8,3
1985 8,3
1986 8,5
1987 7,8
1988 6,2
1989 5,9
1990 5,3

Tabel 14: Gemiddelde leeftijd bij beëindiging voogdij (0 t/m 17 jaar)

leeftijd

1980 17,2
1981 17,4
1982 17,8
1983 18,0
1984 18,1
1985 18,2
1986 18,4
1987 18,4
1988 15,8
1989 16,0
1990 16,2

Tabel 15: Aantal per jaar aan de Raad voor de kinderbescherming toevertrouwde kinderen en
jeugdigen (0 t/m 17 jaar)

1980 415
1981 306
1982 277
1983 331
1984 275
1985 343
1986 316
1987 305
1988 321
1989 235
1990 247



Tabellen bij hoofdstuk 6 149

Tabel 16: Aantal voorlopig aan de Raad voor de kinderbescherming toevertrouwde kinderen
en jeugdigen per 31 december, naar leeftijd en geslacht

0-5 jr. 6-11 jr. 12-14 jr. 15-17 jr. totaal
j m j m j m j m j m j+m

1980 78 96 34 32 16 9 7 10 135 147 282
1981 66 62 22 14 17 4 5 8 110 88 198
1982 63 54 21 21 11 7 3 4 98 86 184
1983 73 56 13 17 9 6 5 7 100 86 186
1984 63 56 13 11 7 6 3 7 86 80 166
1985 71 60 12 18 10 10 3 6 96 94 190
1986 63 48 13 16 6 7 3 3 85 74 159
1987 67 43 18 18 3 6 6 4 94 71 165
1988 52 51 18 21 7 3 1 7 78 82 160
1989 58 43 14 14 3 4 - 1 75 62 137
1990 62 53 11 13 1 3 2 6 76 75 151

Tabel 17: Gemiddelde duur voorlopige toevertrouwing (0 t/m 17 jaar)

duur in jaren

1980 0,7
1981 0,6
1982 0,7
1983 0,7
1984 0,6
1985 0,6
1986 0,6
1987 0,5
1988 0,5
1989 o,6
1990 0,5

Tabel 18: Aantal per jaar uitgesproken maatregelen jeugd-tbr en PIBB

jeugd-tbr PIBB

1980 11 12
1981 10 6
1982 1 7
1983 5 12
1984 8 12
1985 12 19
1986 12 14
1987 4 24
1988 - 21
1989 - 23
1990 1 25
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93. Scheidingsmanieren. Het Buro Echtscheiding Groningen als experiment in
multidisciplinaire vroeghulp
drs. E.G.A. Hekman; drs. A. Klijn

94. Operationeel vreemdelingentoezichtin Nederland
drs. M.M.J. Aalberts

95. Tbs en recidive. Een vervolgstudie naar de recidive van ter beschikking
gestelden van wie de maatregel is beëindigd in de periode 1979-1983
drs. J.L. van Emmerik

96. Twee jaar bestuurdersaansprakelijkheid volgens de WBA en de WBF. Verslag
van een verkennend onderzoek
mr. drs. C. Cozijn

97. Halt: een alternatieve aanpak van vandalisme. Eindrapport van een evaluatie-
onderzoek naar Halt-projecten
drs. M. Kruissink,• drs. C. Verwers

1990

98. Hulp aan slachtoffers van ernstige misdrijven. Effecten van slachtofferhulp en
primaire opvang
Carl. H.D. Steinmetz

99. De Kwartaalkursus en recidive. Een onderzoek naar de effecten van het
experiment Kwartaalkursus
P.H. van der Laan; A.A.M. Essers

100. Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980-1988
dr. J. Junger-Tas; drs. M. Kruissink

101. Informatieverschaffing en schadebemiddeling door de politie. Evaluatie-
onderzoek van een experiment bij slachtoffers van misdrijven in Alkmaar en
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drs. M.I. Zeilstra; drs. H. G. van Andel

102. Over regels en appèl. De conflictopwekkendheid van artikel 57 AAW
mr. H.R. Schimmel; dr. G.J. Veerman

103. Misdaadondernemingen. Ondernemende misdadigers in Nederland
dr. P.C. van Duyne; drs. R.F. Kouwenberg; mr. G. Romeijn

104. Werken met mensen. Een onderzoek naar werksituatie en functioneren van
penitentiair inrichtingswerkers
drs. M.M. Kommer

1991

105. Initiation and continuation of a criminal career. Who are the most active and
dangerous offenders in the Netherlands?
C.R. Block; C. van der Werf
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drs. E.A.I.M. van den Berg; drs. W. Waelen

107. Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit etnische minder-
heden II
dr. M. Junger; drs. W. Polder

108. Voorlichting over vandalisme doorgelicht. Evaluatie-onderzoek van een
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mr. drs. R.F.A. van den Bedem; m.m.v. E.C. van den Heuvel, H. Schelling,
A. Schiewold

109. Criminaliteitspreventie onder allochtonen. Evaluatie van een project voor
Marokkaanse jongeren
drs. G.J. Terlouw; m.m.v. drs. G. Susanne

110. Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en daad
dr. C. van der Werf dr. M. W. Bol; m.m. v. B.J. W. Docter-Schamhardt

111. Aansprakelijkheid op grond van de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid bij
Faillissement
mr. drs. C. Cozijn

112. Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering: de effectmeting
drs. E. C. Spaans; drs. L. Doornhein

113. Vuurwapencriminaliteit in het vizier. Een onderzoek bij politie en justitie
drs. M. Kruissink; m.m. v. drs. R.F. Kouwenberg

114. Prejop. Een preventieproject voor jongeren met politiecontacten in Amsterdam
drs. L. Boendermaker; drs. S.M. Schneider

115. De economie van het drugsbestaan. Criminaliteit als expressie van levensstijl
en loopbaan
drs. M. Grapendaal; drs. Ed. Leuw; mr. drs. J.M. Nelen

1992

116. SchadebemiddelingsprojectMiddelburg
mr. T. van Hecke; drs. J. Wemmers

117. Preventiestrategieën in de praktijk. Een meta-evaluatie van criminaliteits-
preventieprojecten
drs. W. Polder; drs. F.J. C. van Vlaardingen

118. Moeilijk plaatsbare jongeren. Een onderzoek naar plaatsingen en pogingen tot
plaatsing in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar
P.H. van der Laan; C. Verwers; A.A.M. Essers

119. Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en de justitiële jeugdbescherming:
periode 1980-1990
dr. J. Junger-Tas; drs. M. Kruissink; dr. P.H. van der Laan
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