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Voorwoord

Het gedachtegoed dat de relatie tussen leeftijd en criminaliteit (die tot 
uitdrukking komt in de zogenoemde age-crime curve), ongeacht het niveau 
van de criminaliteit in de samenleving, in elke cultuur en onder elk 
sociaal-economisch tij hetzelfde is, wordt door velen in de criminologie 
gedeeld. Dit gebeurt ondanks dat een aantal studies heeft laten zien dat 
de vorm van de age-crime curve voor verschillende delicttypen en in de 
tijd kan verschillen. De implicatie van de hierboven genoemde these dat 
de vorm van de age-crime curve niet verschilt voor verschillende etnische 
groepen binnen een land is daarentegen redelijk onomstreden gebleven 
in de criminologische literatuur. Deze implicatie wordt in deze studie 
getoetst.

Wetenschappelijk gezien is het toetsen van een dergelijke implicatie van 
aanzienlijke betekenis. Immers, als de verwachting dat er overal en altijd 
sprake is van een min of meer gelijke age-crime curve niet in overeen-
stemming blijkt te zijn met de feiten, loopt deze centrale hypothese uit de 
criminologie averij op. Daardoor stelt zich een (tegenspraak)probleem: 
hoe is deze weerlegging te verklaren? Beleidsmatig is een dergelijke toets 
ook belangrijk omdat afwijkingen in het standaardpatroon van de age-
crime curve kunnen betekenen dat om tot een effectief beleid te komen, 
de leeftijdsspecifieke focus van dit beleid per herkomstgroep verschilt.

De voorliggende studie fileert dit tegenspraakprobleem, op basis van 
integrale registerdata op individueel niveau. De gegevens zijn afkomstig 
uit het Herkenningsdienstsysteem (HKS) van de politie en zijn gekoppeld 
aan en daarmee inmiddels onderdeel geworden van het Sociaal Statistisch 
Bestand (SSB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De studie 
draagt ook verklaringsaanzetten aan, op zowel het sociaal-economische 
als culturele vlak.

Prof. dr. Frans Leeuw
Directeur WODC
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Samenvatting

Aanleiding 

De (geregistreerde) criminaliteit onder in Nederland verblijvende niet-
westerse allochtonen is hoger dan onder de gemiddelde Nederlandse 
bevolking. Dit is in verschillende wetenschappelijke studies aangetoond. 
Ook deze studie laat zien dat het niet al te positief is gesteld met de crimi-
naliteit onder niet-westerse allochtonen als we deze vergelijken met die 
van de autochtone bevolking. In studies waarbij de groep niet-westerse 
allochtonen verder onderverdeeld wordt naar de afzonderlijke herkomst-
groepen, valt de hoge criminaliteit onder Antillianen en Marokkanen vaak 
op. Juist bij deze twee groepen met de hoogste geregistreerde criminali-
teitscijfers is er iets merkwaardigs aan de hand met de leeftijdsspecifieke 
criminaliteitscijfers. Voor in Nederland verblijvende Antillianen blijkt 
dat, in tegenstelling tot bij de overige grote in Nederland verblijvende 
herkomstgroepen, de criminaliteitscijfers onder deze herkomstgroep erg 
hoog blijven in het derde en vierde levensdecennium. Pas na het veertigste 
levensjaar zien we een evidente daling in de criminaliteitscijfers onder 
Antillianen. Een tweede uitzondering is dat de zogenoemde age-crime 
curves voor in Nederland verblijvende Marokkanen uitzonderlijk hoge 
criminaliteitscijfers – in verhouding veel hoger dan de criminaliteitscijfers 
bij andere herkomstgroepen – in de tienerjaren vertonen.

Doelstelling en onderzoeksvragen

Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in de achtergronden van 
de afwijkingen in de age-crime curves van Marokkanen en Antillianen. 
Hiertoe zal worden geprobeerd drie onderzoeksvragen te beantwoorden:
1	 In hoeverre wijkt de age-crime curve voor Antillianen en Marokkanen af 

van de ‘klassieke’ age-crime curve?
2	 Wat zijn de achterliggende oorzaken van het hoge percentage daders 

onder Antilliaanse twintigers, dertigers en veertigers in vergelijking 
met het overall Antilliaanse daderpercentage?

3	 Wat veroorzaakt het hoge percentage daders onder Marokkaanse tie-
ners in vergelijking met het overall Marokkaanse daderpercentage?

Methode

Deze studie bestaat uit een literatuuronderzoek dat zowel de Nederlandse 
casus als ook vergelijkbare situaties in het buitenland zal bestrijken en 
kwantitatieve analyses van data over geregistreerd daderschap in Neder-
land. Voor dit laatste wordt gebruikgemaakt van integrale populatiegege-
vens die op het individuele niveau kunnen worden geanalyseerd. De data 
hebben betrekking op het jaar 2005.
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Bevindingen

De ‘klassieke’ age-crime curve kenmerkt zich door snel toenemende crimi-
naliteitscijfers in de puberteit die in de late adolescentie en vroege volwas-
senheid een piek bereiken. De criminaliteitscijfers dalen vervolgens snel 
onder twintigers en dertigers. Vanaf de middelbare leeftijd ten slotte zijn 
de criminaliteitscijfers relatief erg laag. De in deze studie op basis van het 
Herkenningsdienstsysteem (HKS) van de politie geconstrueerde age-crime 
curves voor Turken, Surinamers en autochtonen passen, zij het met enige 
oneffenheden, in het hierboven genoemde stramien. Om precies na te gaan 
in hoeverre de age-crime curves voor Antillianen en Marokkanen afwijken 
van de curve voor autochtonen, hebben we de eerste twee curves gedeeld 
door de laatste. Aangezien wordt verondersteld dat de curve voor autoch-
tonen de ‘klassieke’ vorm heeft, wordt hiermee bijgedragen aan de beant-
woording van onderzoeksvraag 1. Indien de curves dezelfde vorm zouden 
hebben, zou dit namelijk moeten resulteren in een horizontale lijn. Voor 
Antillianen zien we echter een oplopende oververtegenwoordiging van 
twintigers die uitmondt in een grote oververtegenwoordiging van dertigers 
en veertigers. Na de leeftijd van 50 jaar daalt de oververtegenwoordiging 
in de geregistreerde criminaliteitscijfers van Antillianen ten opzichte van 
autochtonen erg snel. Voor Marokkanen zien we een beeld van een alsmaar 
afnemende oververtegenwoordiging naarmate we te maken hebben met 
oudere leeftijdsgroepen. Daarnaast werden in deze studie regressieana-
lyses uitgevoerd, waarbij het al dan niet geregistreerd zijn als dader van 
een delict de afhankelijke variabele is. Hier wordt naast verscheidene 
demografische en sociaal-economische achtergrondkenmerken ook een 
interactievariabele van herkomstland en leeftijd als onafhankelijke varia-
bele in de modellen opgenomen. Een significant interactie-effect duidt op 
significant afwijkende leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers. Met behulp 
van een grafische weergave van deze interactie-effecten kan worden 
nagegaan of de afwijkende age-crime curves blijven bestaan nadat we 
gecorrigeerd hebben voor diverse achtergrondkenmerken. De hierboven 
beschreven multivariate analyses voor volwassenen in de leeftijd van 18 tot 
en met 37 jaar wezen uit dat het effect van het behoren tot de Marokkaanse 
herkomstgroep kleiner wordt naarmate Marokkanen ouder worden. Voor 
Antillianen wordt het tegenovergestelde gevonden. Deze uitkomsten zijn in 
overeenstemming met de bevindingen uit de beschrijvende analyses.

De afwijkende age-crime curves voor Antillianen en Marokkanen zijn 
strijdig met de in de criminologie wijdverbreide stelling dat age-crime 
curves dezelfde vorm hebben voor alle etnische groepen in alle sociaal-
economische en culturele omstandigheden. Deze stelling werd in 1983 
door de criminologen Hirschi en Gottfredson in een artikel dat verscheen 
in het American Journal of Sociology geponeerd. Eerder wetenschappe-
lijk onderzoek toonde echter al aan dat de age-crime curve in agrarische 
samenlevingen wat kan verschillen van die in (post-)industriële samen-
levingen en dat de curves voor afzonderlijke delicten behoorlijk kunnen 
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verschillen. De implicatie van de stelling van Hirschi en Gottfredson dat 
de vorm van de age-crime curve niet verschilt voor verschillende etnische 
groepen binnen een land is daarentegen redelijk onomstreden gebleven 
in de criminologische literatuur. Deze pijler onder de stelling is door de 
resultaten van deze studie echter behoorlijk verzakt.
In deze studie zijn aanwijzingen gevonden dat het vaak voorkomen van 
gebroken gezinnen een achterliggende oorzaak is voor de relatief hoge 
daderpercentages onder volwassen mannelijke Antillianen tot een leeftijd 
van ongeveer 45 jaar. Volwassen Antilliaanse mannen missen hierdoor 
namelijk vaak de temperende invloed van een eigen gezin op de neiging 
tot het plegen van delicten, Het hebben van een eigen gezin verhoogt de 
potentiële kosten die gepaard gaan met criminaliteit. Zo zal bijvoorbeeld 
de mogelijkheid om veroordeeld te worden tot een gevangenisstraf op 
iemand die zorg draagt voor een gezin een grotere afschrikkende werking 
hebben dan op iemand die alleenstaand is. Ook onder Antilliaanse vrou-
wen blijven de criminaliteitscijfers in de twee decennia na de vroege 
volwassenheid erg hoog. Dit zou kunnen komen omdat vrouwen die zich 
inlaten met criminele activiteiten dit vaak doen ter ondersteuning van 
of als facilitator van criminaliteit die gepleegd wordt door mannelijke 
leeftijdgenoten in hun directe omgeving. Verder lijkt ook het grote aantal 
drugsdelicten waarbij de dader in kwestie van Antilliaanse komaf is van 
belang te zijn. Met de bovengenoemde verschijnselen bleek het toch niet 
mogelijk om de afwijkende age-crime curve voor Antillianen afdoende te 
verklaren en daarmee een bevredigend antwoord voor onderzoeksvraag 
2 aan te dragen. Waarschijnlijk omdat het onderzoek hier tegen de beper-
kingen van de gebruikte database aanliep.

De verklaring voor het hoge percentage daders onder Marokkaanse tieners 
in vergelijking met het overall Marokkaanse daderpercentage (onder-
zoeksvraag 3) ligt waarschijnlijk in de culturele dissonantie van jonge 
Marokkanen. Met culturele dissonantie wordt het verschijnsel bedoeld 
dat migranten moeten laveren tussen twee sterk verschillende culturen, 
namelijk die van het land van herkomst (van hun ouders) en die van het 
land waarin ze op het moment resideren. Het na correctie voor sociaal-
economische omstandigheden relatief vaker als dader geregistreerd 
zijn van de tweede generatie Marokkanen dan de eerste generatie is een 
aanwijzing dat culturele dissonantie iets is dat speelt onder jonge Marok-
kanen. Normaal gesproken komt culturele dissonantie in grotere mate 
voor bij de tweede generatie dan bij de eerste generatie, die zich sociaal-
cultureel gezien vaak vooral met het land van herkomst identificeert.

Discussie

Deze studie laat zien dat we in het geval van het terugdringen van de 
criminaliteit onder Antillianen de nodige vraagtekens kunnen plaatsen bij 
de haast exclusieve focus op jongeren. Zoals ook al hierboven is vermeld, 
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is het relatief vaak voorkomen van gebroken gezinnen in de Antilliaanse 
gemeenschap waarschijnlijk een belangrijke oorzaak voor de hoge crimi-
naliteitscijfers onder twintigers, dertigers en veertigers in deze herkomst-
groep. Het veel voorkomen van eenoudergezinnen met een vrouw aan het 
hoofd, de zogenoemde matrifocale gezinsstructuur, komt veel voor onder 
de zwarte bevolkingsgroep op het Amerikaanse continent. Ondanks dat 
de precieze oorzaken van het verschijnsel nog behoorlijk aan discussie 
onderhevig zijn, is men het er meestal wel over eens dat matrifocaliteit 
een aanpassing is aan de slechte of instabiele maatschappelijke situatie 
waarbij de historisch-culturele erfenis ook van invloed is. Het veel voor-
komen van de matrifocale gezinsstructuur onder Antillianen lijkt dan ook 
iets te zijn wat moeilijk door beleidsinterventies te veranderen is. Het lijkt 
verstandiger om beleid te ontwikkelen dat alternatieve vormen van socia-
le inbedding, die de potentiële kosten van criminaliteit verhogen, van 
Antilliaanse twintigers, dertigers en veertigers stimuleert. Men moet hier 
vooral aan het hebben van werk denken. Het terugdringen van de werk-
loosheid onder Antillianen zou dus niet uitsluitend op jongeren gericht 
moeten zijn. Uiteraard is het overigens ook om de criminaliteit onder 
postadolescente Antillianen aan te pakken van groot belang dat het voor-
tijdig schoolverlaten onder Antilliaanse jongeren wordt aangepakt.

De criminaliteit onder Marokkaanse tieners is een stuk minder hardnek-
kig dan die onder hun Antilliaanse leeftijdgenoten. Daar waar de Antil-
liaanse criminaliteitscijfers in het derde en het vierde levensdecennium 
erg hoog blijven, dalen ze onder Marokkaanse twintigers en dertigers erg 
snel. Daarmee verdwijnt ook de overrepresentatie in de criminaliteits cijfers 
ten opzichte van autochtonen grotendeels. Na verloop van tijd lijkt het dus 
met veel van de Marokkaanse probleemjongeren wel weer goed te komen 
voor wat hun deviant gedrag betreft. Dit neemt niet weg dat de samen-

leving waarschijnlijk telkens weer te maken krijgt met een nieuwe generatie 
Marokkaanse probleemjongeren. Om de criminaliteit onder Marokkanen 
aan te pakken is het dus noodzakelijk dat wordt gefocust op het deviante 
gedrag van Marokkaanse jongens in hun tienerjaren. Op deze leeftijd 
hebben Marokkaanse jongeren namelijk het meest te maken met proble-
men die voortvloeien uit hun culturele dissonantie. De huidige problema-
tiek met betrekking tot het deviante gedrag van Marokkaanse jongens drijft 
menige betrokkene tot zorg. Toch is er op de middellange termijn genoeg 
reden tot optimisme. De tweede generatie Marokkanen waarvan slechts 
één ouder in Marokko geboren is en de derde generatie Marokkanen zal in 
beduidend mindere mate te maken krijgen met culturele dissonantie dan 
de huidige tweede generatie waarvan het leeuwendeel ouders heeft die 
beiden in Marokko geboren zijn. Marokkaanse ouders die in Nederland zijn 
opgegroeid zijn namelijk veel beter op de hoogte van wat zich allemaal in de 
Nederlandse openbare ruimte afspeelt en waar hun kinderen mee worden 
geconfronteerd dan de oorspronkelijke gastarbeiders en hun echtgenotes.



Inleiding1

Verschillende wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de 
(geregistreerde) criminaliteit onder niet-westerse allochtonen hoger is 
dan onder de gemiddelde Nederlandse bevolking (zie bijvoorbeeld Borg-
hans & Ter Weel, 2003; Kromhout & Van San, 2003; Blom, Oudhof, Bijl 
& Bakker, 2005). Hierbij vallen vaak de hoge criminaliteitscijfers onder 
Antillianen1 en Marokkanen op. Ook de leeftijdsspecifieke geregistreerde 
criminaliteitscijfers van de verschillende in Nederland verblijvende 
herkomst groepen zijn voor een aantal recente jaren in kaart gebracht 
(zie bijvoorbeeld Jennissen & Blom, 2007; Huls & Jennissen, 2008). Juist 
bij de twee groepen met de hoogste criminaliteitscijfers, Antillianen en 
Marokkanen, bleek er iets merkwaardigs aan de hand te zijn. Voor in 
Nederland verblijvende Marokkanen vertonen de zogenoemde age-crime 
curves2 uitzonderlijk hoge criminaliteitscijfers3 – in verhouding veel hoger 
dan de criminaliteitscijfers bij de andere herkomstgroepen – in de tiener-
jaren. Een tweede uitzondering is dat, in tegenstelling tot bij een ‘normale’ 
age-crime curve, de criminaliteitscijfers onder Antillianen erg hoog blijven 
in het derde en vierde levensdecennium. Pas na het veertigste levensjaar 
zien we een evidente daling in de criminaliteitscijfers onder deze bevol-
kingsgroep. Het doel van de onderhavige studie is om inzicht te krijgen in 
de achtergronden van de afwijkingen in de age-crime curves van Marok-
kanen en Antillianen.

1.1 Specifieke onderzoeksvragen en opbouw van de studie

Deze studie bestaat uit een literatuuronderzoek dat zowel de Nederlandse 
casus als ook vergelijkbare situaties in het buitenland zal bestrijken en 
kwantitatieve analyses van data over geregistreerd daderschap in Neder-
land. Voor dit laatste wordt gebruikgemaakt van integrale populatiege-
gevens die op het individuele niveau kunnen worden geanalyseerd. De 
data hebben betrekking op het jaar 2005. Nadat in hoofdstuk 2 uitgebreid 
ingegaan zal zijn op de relatie tussen leeftijd en criminaliteit, zal worden 
overgegaan op de beantwoording van drie onderzoeksvragen.

1 In hoeverre wijkt de age-crime curve voor Antillianen en Marokkanen af 
van de ‘klassieke’ age-crime curve?

Om deze vraag te beantwoorden zullen met behulp van beschrijvende 
analyses in hoofdstuk 3 age-crime curves voor verschillende in Neder-
land verblijvende herkomstgroepen geconstrueerd worden. Daarnaast 

1 Onder Antillianen worden hier en in de rest van deze studie personen met als herkomstland de 
Nederlandse Antillen of Aruba verstaan.

2 Voor een uitgebreide toelichting over de relatie tussen leeftijd en criminaliteit en het verloop van de age-
crime curve verwijzen we naar hoofdstuk 2.

3 Met criminaliteitscijfer bedoelen we hier het aantal geregistreerde daders per capita. In het Engels 
gebruikt men hiervoor de wellicht wat minder verwarrende term rate (events/population at risk).
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worden in hoofdstuk 4 regressieanalyses uitgevoerd, waarbij het al dan 
niet geregistreerd zijn als dader van een delict de afhankelijke variabele 
is. Hier wordt naast verscheidene demografische en sociaal-economische 
achtergrondkenmerken ook een interactievariabele van herkomstland 
en leeftijd als onafhankelijke variabele in de modellen opgenomen. Een 
significant interactie-effect duidt op significant afwijkende leeftijdsspe-
cifieke criminaliteitscijfers. Met behulp van een grafische weergave van 
deze interactie-effecten kan worden nagegaan of de afwijkende age-crime 
curves blijven bestaan nadat we gecorrigeerd hebben voor diverse achter-
grondkenmerken.

2 Wat zijn de achterliggende oorzaken van het hoge percentage daders 
onder Antilliaanse twintigers, dertigers en veertigers in vergelijking 
met het overall Antilliaanse daderpercentage?

Zoals bekend is, mede vanwege de geografische ligging van de Nederland-
se Antillen en Aruba, de aan drugs gerelateerde criminaliteit onder Antil-
lianen erg hoog. Uit de literatuur is bekend dat age-crime curves kunnen 
verschillen per delicttype (zie bijvoorbeeld Jennissen & Blom, 2007). Er zal 
in deze studie dan ook met beschrijvende analyses in hoofdstuk 3 worden 
nagegaan of de afwijkende age-crime curve voor Antillianen ook blijft 
bestaan als we kijken naar delicten die niet aan drugs gerelateerd zijn. 
Verder zal in dit hoofdstuk worden nagegaan of de afwijkende Antilliaanse 
age-crime curve mogelijk (voor een deel) wordt veroorzaakt door selectieve 
migratie. Om effecten van selectieve migratie (bijvoorbeeld van hoger 
opgeleiden of criminele individuen) buiten de deur te houden, wordt een 
drietal geboortecohorten gedurende tien jaar gevolgd. Van deze geboorte-
cohorten, die bestaan uit Antillianen die tien jaar onafgebroken in Neder-
land waren, wordt nagegaan hoe hoog het aandeel geregistreerde daders 
in deze tien jaar was. Een derde mogelijke oorzaak van de afwijkende 
Antilliaanse age-crime curve is dat er binnen de Antilliaanse gemeenschap 
veel gebroken gezinnen voorkomen.4 Hierdoor zouden volwassen Antil-
liaanse mannen de temperende invloed van het hebben van een eigen 
gezin op het plegen van delicten missen. Om na te gaan of dit inderdaad 
een belangrijke oorzaak is, wordt in de regressieanalyses die in hoofdstuk 
4 worden uitgevoerd, meegenomen of volwassen individuen alleenstaand 
dan wel samenwonend zijn.

4 Er wordt hier over ‘gebroken gezinnen’ gesproken volgens de Nederlandse maatstaven. In de 
Antilliaanse gemeenschap in Nederland komen gezinnen bestaande uit een alleenstaande moeder 
met kinderen vaak voor (zie bijvoorbeeld tabel B1 in de bijlage). De gezinnen zijn vaak matrifocaal. Als 
we gezinnen vanuit een Antilliaans perspectief zouden bekijken, zou wellicht gesproken worden over 
gebroken gezinnen in gevallen waarin kinderen niet meer bij hun moeder wonen, ongeacht waar hun 
vader verblijft. 
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3 Wat veroorzaakt het hoge percentage daders onder Marokkaanse 
 tieners in vergelijking met het overall Marokkaanse daderpercentage?

Net zoals voor Antillianen, zal voor Marokkanen in hoofdstuk 4 met 
behulp van multivariate analyses worden nagegaan of verschillen in 
 sociaal-economische achtergrondkenmerken de afwijkende age-crime 
curve voor Marokkanen kunnen verklaren. Ook proberen we in hoofdstuk 
5 met behulp van een literatuurstudie de hoge criminaliteit onder Marok-
kaanse tieners te omlijsten met een cultureel kader. Wat hierbij waar-
schijnlijk het beste aansluit is het door verschillende auteurs genoemde 
‘tussen twee culturen leven’ (zie bijvoorbeeld Oosterwegel & Vollebergh, 
2003; De Wree, 2004).

1.2 Gebruikte databestanden

In deze studie wordt gebruikgemaakt van gegevens uit het Herkennings-
dienstsysteem (HKS) van de politie, die gekoppeld zijn aan en daarmee 
inmiddels onderdeel zijn geworden van het Sociaal Statistisch Bestand 
(SSB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het SSB bevat 
gegevens over demografische en sociaal-economische kenmerken. In 
deze paragraaf volgt een uitgebreide beschrijving van deze databestan-
den. Eerst zal echter een omschrijving worden gegeven van het begrip 
herkomstgroep dat in deze studie veelvuldig wordt gebruikt.

Om de Nederlandse bevolking te verdelen in verschillende herkomst-
groepen, wordt in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen autochtonen 
en allochtonen. Daarbij worden de definities van het CBS gehanteerd. 
Volgens het CBS is een autochtoon een persoon van wie beide ouders 
in Nederland zijn geboren. Een allochtoon is een persoon van wie ten 
minste één ouder in het buitenland is geboren. Binnen de groep allochto-
nen wordt onderscheid gemaakt tussen de eerste en de tweede generatie 
allochtonen. Een eerste generatie allochtoon is een in het buitenland 
geboren persoon met ten minste één in het buitenland geboren ouder. Een 
tweede generatie allochtoon is een in Nederland geboren persoon met ten 
minste één in het buitenland geboren ouder. Verder kunnen allochtonen 
worden onder verdeeld naar herkomstland. Dit gebeurt in eerste instantie 
op basis van hun eigen geboorteland. Indien hun geboorteland Nederland 
is (dit is het geval bij de tweede generatie), dan is het geboorteland van de 
moeder bepalend. Mocht dit laatste echter ook Nederland zijn, dan wordt 
de betreffende persoon ingedeeld op basis van het geboorteland van zijn 
of haar vader.

Het Herkenningsdienstsysteem (HKS)
Het HKS is een landelijk dekkend systeem dat door de verschillende poli-
tiekorpsen en de Koninklijke Marechaussee wordt gebruikt om allerlei 
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gegevens te registreren. In de onderhavige studie wordt gebruikgemaakt 
van gegevens uit het HKS die betrekking hebben op door de politie 
 opgespoorde verdachten, de tegen hen opgemaakte processen-verbaal 
en de delicten die daarop vermeld staan. Verdachten die door de rechter 
worden vrijgesproken of bij wie de aanklacht wegens onrechtmatig verkre-
gen bewijs geseponeerd wordt, worden in principe uit het HKS-bestand 
verwijderd. In dit hoofdstuk wordt dan ook verondersteld dat het HKS 
voor 2005 inmiddels – anno 2008 – een bestand van geregistreerde daders 
is. Hier moeten echter enkele slagen om de arm gehouden worden. Zo 
blijven personen die niet verder door het Openbaar Ministerie vervolgd 
worden vanwege het ontbreken van wettig bewijs en beleidssepots toch 
in het HKS-bestand zitten. Ter illustratie, in 2003 ging het hier om 2 à 3% 
van het totale aantal delicten in het HKS-bestand. Bovendien is niet zeker 
of het hierboven beschreven verwijderen van gevallen van vrijspraak en 
sepots wegens onrechtmatig verkregen bewijs wel altijd even nauwkeu-
rig gebeurt. Ten slotte moeten we ons realiseren dat personen die een 
schikking accepteren wel in het HKS-bestand opgenomen blijven, maar 
juridisch niet schuldig bevonden zijn. Waarschijnlijk zijn ze dat de facto 
in verreweg de meeste gevallen wel, hoewel het bijvoorbeeld niet ondenk-
baar is dat individuen die ten onrechte verdacht worden van een zedende-
lict een schikking verkiezen boven een pijnlijke rechtsgang.

Het hier gebruikte HKS-bestand met delicten waarvan de dader bekend is 
levert uiteraard geen complete beschrijving van de criminaliteit in Neder-
land. We hebben te maken met een omvangrijk dark number van delicten 
die überhaupt niet bij de politie gemeld zijn en van gemelde delicten waar-
bij de politie niet in staat bleek te zijn het delict toe te schrijven aan een 
dader. Bovendien worden processen-verbaal die worden opgemaakt door 
bijzondere opsporingsdiensten zoals de Algemene Inspectiedienst (AID) 
en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst - Economische controle-
dienst (FIOD-ECD) niet in het HKS opgenomen. Niet bekend is of het dark 
number verschilt voor uiteenlopende herkomstgroepen, maar vooralsnog 
zijn er geen indicaties dat dit het geval zou zijn.

Selectiviteit in het optreden van de politie, waarbij verondersteld wordt 
dat de politie extra alert is op het doen en laten van niet-westerse alloch-
tonen, zou kunnen leiden tot een oververtegenwoordiging van deze bevol-
kingsgroep in het HKS. In de jaren zeventig zijn drie studies uitgevoerd 
die zouden kunnen duiden op een mogelijke selectiviteit in de opsporing 
door de politie op basis van sociaal-economische status en/of etniciteit, 
zo blijkt uit een overzichtsstudie van Rovers (1999). Daarin worden echter 
ook vier studies onder de loep genomen die na de jaren zeventig, toen de 
multiculturele Nederlandse samenleving haar huidige contouren begon 
aan te nemen, zijn uitgevoerd. In drie van deze studies werd geen directe 
selectiviteit bij beslissingen van de politie waargenomen. In het vierde 
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onderzoek, verricht in 1997, werden wel aanwijzingen voor klassenjustitie 
op basis van etniciteit gevonden, maar bij de conclusie kan men vraag-
tekens plaatsen. In het betreffende onderzoek zijn namelijk bevindingen 
uit zelfrapportageonderzoek vergeleken met bevindingen op basis van 
geregistreerde criminaliteitscijfers en data afkomstig uit zelfrapporta-
ges zijn slechts in beperkte mate geschikt om verschillen in criminaliteit 
tussen verschillende in Nederland woonachtige herkomstgroepen te 
meten. Volgens Bovenkerk (2003) leiden problemen met zowel de externe 
als interne validiteit van zelfrapportages namelijk tot een etnische bias. 
Het probleem met de externe validiteit is dat de non-respons onder plegers 
van delicten hoger is dan niet-delinquenten. Dit leidt ertoe dat de verschil-
len in het percentage delinquenten tussen de herkomstgroepen volgens 
zelfrapportages kleiner zijn dan in werkelijkheid. Een groter probleem 
vormt de interne validiteit. Zo heeft bijvoorbeeld Junger (1990) aange-
toond dat Marokkaanse en Turkse jongens vaker liegen over hun contac-
ten met de politie dan hun Nederlandse tegenhangers. Stevens et al. 
(2003) laten zien dat Marokkaanse adolescenten en hun ouders beduidend 
minder vaak te kennen geven dat respectievelijk zijzelf en hun kinderen 
te kampen hebben met gedragsproblemen dan de onderwijzers van deze 
Marokkaanse adolescenten. Voor Turkse en autochtone adolescenten 
vinden Stevens et al. het omgekeerde: in deze gevallen worden gewoonlijk 
door de onderwijzer minder gedragsproblemen gesignaleerd dan door de 
adolescent zelf en zijn of haar ouders.

Ook is het ophelderingspercentage van bepaalde delicttypen die voorna-
melijk door autochtonen worden gepleegd mogelijk relatief laag. Zo is het 
niet onwaarschijnlijk dat de top van de ijsberg van het aantal vermogens-
delicten onder het hoogopgeleide, veelal autochtone deel van de bevolking, 
de zogenoemde ‘witteboordencriminaliteit’, dat in het HKS geregistreerd 
wordt, in verhouding tot de overige vermogensdelicten erg klein is.

Er is echter ook een indicatie voor een ondervertegenwoordiging van 
niet-westerse allochtonen in het HKS. Uit onderzoek van Goudriaan, 
Nieuwbeerta en Wittebrood (2005) bleek namelijk dat de aangiftebereid-
heid in buurten met een sociaal-economische achterstand en weinig 
informele sociale controle relatief laag is. Ervan uitgaande dat relatief veel 
niet-westerse allochtonen in dergelijke buurten wonen en dat relatief veel 
misdrijven in de directe woonomgeving gepleegd worden, zou dit kunnen 



22 Criminaliteit, leeftijd en etniciteit

betekenen dat autochtonen een grotere kans hebben dat aangifte gedaan 
wordt van een door hen begaan delict dan niet-westerse allochtonen.5

Het Sociaal Statistisch Bestand (SSB)
Het SSB bestaat uit een groot aantal registers die op basis van een uniek, 
persoonsgebonden nummer aan de Gemeentelijke Basisadministratie 
Persoonsgegevens (GBA) zijn gekoppeld. Gegevens zijn onder andere 
afkomstig van gemeenten, de Belastingdienst en diverse uitvoerings-
organisaties. Het SSB biedt, dankzij deze koppeling, individuele gegevens 
over alle geregistreerde inwoners van Nederland over onder andere demo-
grafische kenmerken, werk, uitkering en inkomen. De ten behoeve van 
dit onderzoek samengestelde bestanden hebben betrekking op personen 
behorende tot de (geregistreerde) bevolking van Nederland op een vaste 
dag, namelijk de laatste vrijdag van september van het jaar 2005.6

Aan het gebruik van registergegevens kleven voor- en nadelen. Het grote 
voordeel van registers is dat ze integraal zijn. Hierdoor treden er geen 
steekproeffouten op en is er geen probleem met selectieve non-respons. 
Helaas is de kwaliteit van de administratieve informatie niet altijd 
voldoende. De kwaliteit van de informatie wordt binnen het SSB vergroot 
door gegevens die afkomstig zijn uit verschillende bronnen met elkaar te 
vergelijken. Op deze manier worden fouten opgespoord, die vervolgens 
gecorrigeerd worden. Arts en Hoogteijling (2002) geven een overzicht van 
deze methode en de aanpassingen die worden uitgevoerd.

5 Ook verschillen in het oplossingspercentage van gemelde delicten tussen politieregio’s kunnen 
leiden tot een over- of ondervertegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in het HKS. De 
ophelderingspercentages zijn echter het hoogst in zeer stedelijke gebieden (met relatief veel niet-
westerse allochtonen) en landelijke gebieden (met relatief juist weinig niet-westerse allochtonen), 
terwijl de ophelderingspercentages in de gebieden die hier qua stedelijkheid tussenin liggen het laagst 
zijn (Vollaard, 2004). Verschillen in ophelderingspercentages tussen de politieregio’s hebben dan ook 
waarschijnlijk slechts een geringe invloed op de relatieve oververtegenwoordiging van niet-westers 
allochtone delinquenten ten opzichte van autochtone delinquenten in het HKS.

6 Het CBS stelt het SSB samen uit een groot aantal registers en enquêtes waarin privacygevoelige 
gegevens voorkomen. Daarom besteedt het CBS veel aandacht aan de beveiliging van deze gegevens. 
In bijlage 2 wordt ingegaan op de manier waarop de privacy is gewaarborgd.
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Van alle mogelijke achtergrondkenmerken die ten grondslag kunnen 
liggen aan crimineel gedrag zijn de demografische kenmerken geslacht en 
leeftijd het meest onomstreden. Mannen plegen meer delicten dan vrou-
wen en op volwassen leeftijd plegen jongeren meer delicten dan ouderen 
terwijl voor minderjarigen het omgekeerde geldt. In dit hoofdstuk wordt 
nader ingegaan op de relatie tussen leeftijd en criminaliteit. Daarbij wordt 
een zoektocht ondernomen naar verklaringen waarom het hierboven 
beschreven leeftijdsspecifieke criminaliteitspatroon in de meest uiteen-
lopende samenlevingen steevast wordt aangetroffen. Ook wordt in dit 
hoofdstuk aandacht besteed aan twee methodieken waarmee leeftijds-
specifieke criminaliteitscijfers in kaart kunnen worden gebracht. Dit kan 
namelijk op basis van echte en op basis van synthetische cohorten.

2.1 De age-crime curve

De relatie tussen leeftijd en criminaliteit is niet lineair. De criminali-
teitscijfers nemen snel toe in de puberteit om in de late adolescentie en 
vroege volwassenheid een piek te bereiken. Onder twintigers en dertigers 
dalen de criminaliteitscijfers vervolgens snel. Vanaf middelbare leeftijd 
ten slotte zijn de criminaliteitscijfers relatief erg laag. Door de leeftijds-
specifieke criminaliteitscijfers in een lijndiagram achter elkaar weer te 
geven kan men een zogenoemde age-crime curve construeren (zie bijvoor-
beeld figuur 1 waarin de recorded age-crime curve7 voor de Nederlandse 
 bevolking in 2005 is afgebeeld).

Figuur 1 Aantal geregistreerde daders per 1.000 inwoners naar 
leeftijd (x-as), Nederland in 2005
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7 In werkelijkheid is de stijging van de age-crime curve tot de leeftijd van 18 jaar minder sterk dan die, 
die in figuur 1 (en de andere in deze studie afgebeelde age-crime curves) te zien is. Veel jeugdigen van 
12 t/m 17 jaar die voor het eerst een misdrijf begaan worden naar HALT (Het ALTernatief) doorverwezen. 
Jeugdigen die in het HKS belanden zijn dan ook vaak sowieso eigenlijk al recidivisten met een HALT-
afdoening op zak, tenzij het first offenders betreft die zich aan een dermate ernstig misdrijf hebben 
schuldig gemaakt dat de rechter een HALT-afdoening niet voldoende vindt.
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Hirschi en Gottfredson (1983) stellen dat age-crime curves dezelfde vorm 
hebben voor alle etnische groepen en beide seksen in alle sociaal-econo-
mische en culturele omstandigheden. De omvang van de criminaliteit kan 
daarentegen wel variëren. Een theoretische verklaring voor dit veronder-
steld universele verschijnsel geven Hirschi en Gottfredson niet.

Theorieën die hier wel een verklaring voor proberen te geven kunnen 
worden verdeeld in dynamische en typologische theorieën (zie bijvoorbeeld 
Blokland & Nieuwbeerta, 2005). In dynamische theorieën stelt men dat niet 
zozeer de leeftijd zelf, maar verschillen in de sociaal-economische context 
van personen gedurende de levensloop de onderliggende oorzaak van de 
typische vorm van de age-crime curve zijn. Voorbeelden van de verande-
rende sociaal-economische context zijn: de mate van ouderlijk toezicht, het 
opleidingsniveau, het al dan niet hebben van werk, het al dan niet getrouwd 
zijn en het al dan niet hebben van kinderen. Het universele karakter 
van de age-crime curve kan te maken hebben met het verschijnsel dat de 
veranderende sociaal-economische context samenvalt met de biologische 
levensloop van personen, waaraan men zich slechts tot op beperkte hoogte 
kan onttrekken. Zo zal gezinsvorming – in al haar sociaal-culturele diversi-
teit – toch op één of andere manier verbonden zijn met het bereiken van de 
reproductieve leeftijd. Sommige onderzoekers die zich met criminologische 
theorievorming bezighouden proberen de werking van de veranderende 
sociaal-economische context te duiden met algemene sociale processen. 
Sampson en Laub (1993) ontwikkelden bijvoorbeeld een theoretisch kader 
waarin de mate van informele sociale controle, die wordt gezien als een 
belangrijke determinant van het vertonen van delinquent gedrag, centraal 
stond. De mate waarin een persoon ingebed is in allerlei sociale instituties 
(bijvoorbeeld een gezin, school of arbeidsorganisatie) zou de mate van 
informele sociale controle waaraan iemand blootstaat bepalen. De verschil-
len op populatieniveau in informele sociale controle in de kindertijd, de 
adolescentie en de volwassen levensfase worden derhalve volgens deze 
zienswijze weerspiegeld in de vorm van de age-crime curve.

Het zou zo kunnen zijn dat het leeftijdsspecifieke patroon waarin de 
sociaal-economische context verandert gedurende de levensloop verschilt 
voor de verschillende herkomstgroepen. Dit zou, indien we hier te maken 
hebben met de voor crimineel gedrag relevante sociaal-economische 
context, kunnen uitmonden in van die voor de totale bevolking afwij-
kende age-crime curves voor bepaalde herkomstgroepen. In de regressie-
analyses die uitgevoerd worden in hoofdstuk 4, zal zo goed mogelijk 
worden gecorrigeerd voor de sociaal-economische context. Als de voor 
sociaal-economische omstandigheden gecorrigeerde age-crime curves 
voor Antillianen en Marokkanen qua vorm beduidend minder afwijken 
dan de ongecorrigeerde age-crime curves, is het duidelijk dat herkomst-
specifieke verschillen in het leeftijdsspecifieke patroon van de sociaal-
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economische context van individuen hier een belangrijke rol spelen. 
Dit zou men kunnen zien als een aanwijzing dat de door aanhangers 
van dynamische theorieën geopperde stelling, dat niet zozeer leeftijd 
zelf, maar een veranderende sociaal-economische context gedurende de 
levensloop, ten grondslag ligt aan de vorm van de age-crime curve, juist 
is.8

De kern van typologische theorieën is dat daders worden verdeeld in 
verschillende typen. Zo verdeelt bijvoorbeeld Moffitt (1993) daders in 
twee groepen, namelijk degenen die gedurende hun hele leven crimineel 
blijven vanwege aangeboren eigenschappen en de context waarin zij 
gedurende hun opvoeding verkeerden en degenen die alleen gedurende 
de adolescentie, wanneer nog gezocht wordt naar de eigen positie in de 
volwassen samenleving, delinquent gedrag vertonen. Moffitt noemt de 
eerste groep delinquenten life-course-persistent delinquenten en de twee-
de groep adolescence-limited delinquenten. Volgens Moffitt zitten huidige 
adolescenten klem in een zogenoemde maturity gap tussen biologische 
en sociale volwassenheid. Gedurende deze periode zijn adolescenten 
financieel en sociaal afhankelijk van hun familie en kunnen zij nauwelijks 
belangrijke beslissingen nemen, terwijl ze desperaat op zoek zijn naar 
intieme bindingen met het andere geslacht, materieel bezit en het gevoel 
dat ze door andere volwassenen voor vol worden aangezien (Csikszentmi-
halyi & Larson, 1984 in Moffitt, 1993). Gedurende de adolescentie kopiëren 
adolescence-limited delinquenten de life-course-persistent delinquenten, 
aangezien dat op deze leeftijd een meer volwassen status met de daarbij 
behorende privileges zou opleveren. De geaggregeerde age-crime curve 
zou het resultaat zijn van het op elkaar stapelen van de criminaliteits-
cijfers van de hierboven genoemde twee groepen delinquenten.

Hoewel de duur van de maturity gap enigszins kan variëren tussen 
verschillende culturen (zie bijvoorbeeld Arnett, 1998), is er waarschijnlijk 
weinig verschil in de duur van de maturity gap tussen de verschillende in 
Nederland residerende herkomstgroepen. Het stelsel van sociale voorzie-
ningen in Nederland zorgt ervoor dat financiële onafhankelijkheid van 
de familie in Nederland bij alle herkomstgroepen op dezelfde leeftijd kan 
intreden, ongeacht of men al dan niet werk heeft. Ook de sociale onaf-
hankelijkheid lijkt op het eerste gezicht weinig onderhevig te zijn aan 
interculturele variantie. Zo is bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd waarop 
jong volwassenen in Nederland het ouderlijk huis verlaten nagenoeg gelijk 

8 Uiteraard zal men ook zien dat alle age-crime curves voor de hier onderscheiden herkomstgroepen na 
correctie voor sociaal-economische omstandigheden een meer horizontale vorm krijgen indien er een 
kern van waarheid in de door dynamische theorieën geopperde stelling zit. In deze studie, waarin de 
focus veel meer ligt op het onderzoeken van verschillen in leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers tussen 
verschillende herkomstgroepen dan op het verklaren van de vorm van de age-crime curve zelf, zal hier 
echter verder niet op worden ingegaan.
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voor autochtonen, Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen (De 
Valk, 2006). Het ligt dan ook in de lijn van de verwachting dat de door 
Moffitt (1993) aangedragen typologische theorie nauwelijks kan bijdragen 
aan de verklaring van verschillen in de vorm van de age-crime curves voor 
de verschillende herkomstgroepen. Wel zou het zo kunnen zijn dat bepaal-
de herkomstgroepen in meer of mindere mate klem zitten tussen de muren 
van de biologische en sociale volwassenheid. Dit zou tot uitdrukking 
kunnen komen in een relatief hoge of lage piek in de age-crime curve in de 
late puberteit of de vroege volwassenheid voor bepaalde herkomstgroepen.

Kanazawa en Still (2000) zoeken de verklaring voor de vorm van de age-
crime curve in de evolutionaire psychologie. Volgens hen is de age-crime 
curve voor mannen een afspiegeling van een kosten-batenafweging van 
crimineel gedrag om hun reproductiviteitskansen te vergroten. De essen-
tie van de door Kanazawa en Still geformuleerde evolutionaire theorie 
van mannelijke criminaliteit is dat het plegen van delicten een middel 
is waarmee mannen status en hulpbronnen kunnen vergaren om in een 
onderlinge competitie potentiële partners mee te imponeren. In de puber-
teit nemen de reproductieve baten van het plegen van delicten toe omdat 
prepuberale jongens niet in staat zijn om status en hulpbronnen aan te 
wenden om zich voort te planten. Echter na de geboorte van het eerste kind 
nemen ook de mogelijke kosten van het plegen van delicten toe. Een man 
met kinderen kan het zich namelijk niet veroorloven om in de onderlinge 
competitie het onderspit te delven. Tegenwoordig wordt in veel samenle-
vingen geweld en het ten onrechte verkrijgen van hulpbronnen veroordeeld 
en in bepaalde mate bestraft waardoor het plegen van criminaliteit eerder 
statusverlagend dan statusverhogend zou zijn. Toch zou de evolutionaire 
theorie van mannelijke criminaliteit ook in moderne (post)industriële 
samenlevingen van toepassing zijn omdat het voorafgaande zich groten-
deels zou afspelen in het onderbewustzijn van mannen en het menselijke 
brein niet veel veranderingen ondergaan heeft sinds het Pleistoceen (onge-
veer 10.000 jaar geleden) en zodoende nog steeds voornamelijk is toegerust 
voor het leven in stamverband als jager en verzamelaar op de Afrikaanse 
savanne. De evolutionaire theorie van mannelijke criminaliteit geeft een 
verklaring voor de vorm van de gehele age-crime curve voor het manne-
lijke deel van de bevolking. Echter het manco van deze theorie is dat die 
geen verklaring geeft voor de vorm van de age-crime curve voor vrouwen, 
die – weliswaar op een lager niveau – bij benadering dezelfde vorm9 heeft 
als die voor mannen (zie bijvoorbeeld Huls & Jennissen, 2008). Een moge-
lijke verklaring hiervoor zouden kunnen zijn dat voor vrouwen ongeveer 
dezelfde mechanismen zouden kunnen gelden als voor mannen.10 Ook zou 

9 Wel is het zo dat de age-crime curve voor vrouwen op een jongere leeftijd lijkt te pieken dan die voor 
mannen.

10 Zie Campbell (1995) en Campbell, Muncer & Bibel (2001) voor meer informatie over evolutionaire 
verklaringen voor criminaliteit onder vrouwen.
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het zo kunnen zijn dat vrouwen die zich inlaten met criminele activitei-
ten dit vaak doen als facilitator van criminaliteit die gepleegd wordt door 
mannelijke leeftijdgenoten in hun directe omgeving. Een gegeven dat de 
bovenstaande redenering staaft is dat de age-crime curve voor vrouwen op 
een jongere leeftijd lijkt te pieken dan die voor mannen.

Het is niet uitgesloten dat de leeftijdsspecifieke kosten-batenverhouding 
van het betrokken zijn bij criminaliteit varieert tussen de verschillende 
in Nederland verblijvende herkomstgroepen. Hierbij moet men met name 
denken aan het kostenaspect van criminaliteit in de levensfase waarin 
men een partner en/of minderjarige kinderen heeft. Een potentiële 
kostenpost bij het plegen van delicten is dat men in het geval van gevan-
genisstraf zijn of haar partner of kinderen een tijd zal moeten missen. 
Als personen behorende tot een bepaalde herkomstgroep gemiddeld tot 
op latere leeftijd alleenstaand blijven, kan dit betekenen dat op relatief 
oudere leeftijd de kosten van criminaliteit lager en daarmee de crimina-
liteitscijfers hoger blijven dan voor andere herkomstgroepen. Ook kan het 
zo zijn dat vaders behorende tot bepaalde herkomstgroepen minder bij 
de opvoeding van hun kinderen worden betrokken dan vaders behorende 
tot andere herkomstgroepen. Zo is het bijvoorbeeld bekend dat eenouder-
gezinnen met een vrouw aan het hoofd relatief vaak voorkomen onder 
Antillianen (zie bijvoorbeeld Van San, De Boom & Van Wijk, 2007). Verder 
kan ook de mate waarin men zorgt dat nakomelingen over voldoende 
financiële hulpbronnen beschikken cultuurgebonden zijn. Indien bij 
bepaalde herkomstgroepen de zorg voor het nageslacht voor een rela-
tief groot deel neerkomt op de schouders van de moeders, zijn de kosten 
van het plegen van delicten die uitmonden in detentie voor mannen met 
minderjarige kinderen relatief laag. Dit zou kunnen resulteren in relatief 
hoge criminaliteitscijfers onder mannelijke twintigers, dertigers en veerti-
gers bij de betreffende herkomstgroep.

Al in de tweede helft van de jaren tachtig kwam er kritiek op de stelling 
van Hirschi en Gottfredson (1983) dat de vorm van age-crime curves geen 
variantie vertoont tussen verschillende sociale en culturele omstandig-
heden. Zo bleek bijvoorbeeld uit onderzoek verricht door Steffensmeier, 
Allen, Harer en Streifel (1989) dat de age-crime curve voor arrestanten in 
de Verenigde Staten in 1980 op jongere leeftijd piekte dan in 1960 en 1940. 
Bovendien bleek de age-crime curve steiler te zijn geworden. Steffensmeier 
et al. menen dat de groter geworden discontinuïteit tussen adolescentie 
en volwassenheid de relatie tussen leeftijd en criminaliteit veranderd 
heeft. Volgens hen verbuigt met name de transitie van een agrarische 
samenleving naar een industriële en later postindustriële samenleving de 
age-crime curve. Dit zou inhouden dat age-crime curves een verschillende 
vorm kunnen hebben in verschillende landen. De industrialisatie heeft 
namelijk nog lang niet in alle delen van de wereld haar intrede gedaan, 
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laat staan dat ze dat overal in gelijke mate heeft gedaan. Ook de stelling 
van Hirschi en Gottfredson (1993) dat de vorm van de age-crime curve voor 
elk delicttype hetzelfde is, is meerdere malen weerlegd. Soothill, Ackerley 
en Francis (2004) laten bijvoorbeeld voor een aantal geboortecohorten 
zien dat het percentage eerste veroordelingen voor diefstal en inbraak op 
een jongere leeftijd piekt dan voor gewelds-, drugs- en zedendelicten. De 
implicatie van de these van Hirschi en Gottfredson dat de vorm van de 
age-crime curve niet verschilt voor verschillende etnische groepen binnen 
een land is daarentegen redelijk onomstreden gebleven in de criminologi-
sche literatuur.11 Deze implicatie wordt in deze studie getoetst.

Een vraag die moet worden beantwoord voordat met een dergelijke exer-
citie kan worden begonnen, is deze: wanneer hebben age-crime curves 
dezelfde vorm ongeacht aanwezige verschillen in de overall criminali-
teitscijfers? Hierbij zijn er twee mogelijkheden. De eerste is dat we spreken 
van een zelfde vorm van de age-crime curve als de verschillen tussen de 
leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers van twee bevolkingsgroepen op 
elke leeftijd hetzelfde zijn. De tweede mogelijkheid is dat we de age-crime 
curves voor twee verschillende bevolkingsgroepen als identiek beschou-
wen als de quotiënten van de corresponderende leeftijdsspecifieke crimi-
naliteitscijfers op elke leeftijd hetzelfde zijn. Deze twee mogelijkheden 
zijn grafisch uiteengezet in figuur 2. Hierin is de geregistreerde age-crime 
curve voor Nederland in 2005, die ook al is weergegeven in figuur 1, teza-
men met twee hypothetische age-crime curves (A en B) voor twee andere 
bevolkingsgroepen afgebeeld.

Figuur 2 Age-crime curve (ACC) voor Nederland in 2005 (aantal 
geregistreerde daders per 1.000) en twee hypothetische 
age-crime curves (leeftijd op de x-as)
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11 Een aanwijzing dat age-crime curves voor blanken en Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten wel enigszins 
van elkaar verschillen is te vinden in een publicatie van de hand van Steffensmeier en Allen (1995). 
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Age-crime curve A bestaat uit de leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers 
voor Nederland in 2005 met daarbij voor elke leeftijd vijf daders per 1.000 
inwoners extra. Om curve B te construeren zijn de leeftijdsspecifieke 
criminaliteitscijfers voor Nederland in 2005 met een factor anderhalf 
vermenigvuldigd. In deze studie wordt ervan uitgegaan dat curve B 
dezelfde vorm heeft als de curve voor Nederland in 2005, dit in tegenstel-
ling tot curve A. In een samenleving waarin de leeftijdsspecifieke crimi-
naliteitscijfers van curve A zich voordoen zijn delinquenten namelijk 
gemiddeld ouder dan in Nederland in 2005 of in een samenleving met de 
door curve B weergegeven leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers.

2.2 Echte en synthetische cohorten

Kern van elk cohortonderzoek is dat een vaste groep individuen, bijvoor-
beeld alle individuen die in 1960 in Nederland geboren zijn, gevolgd wordt 
in de tijd, aan de hand van bepaalde indicatoren. Op deze manier kan 
men age-crime curves construeren door de leeftijdsspecifieke criminali-
teitscijfers van een bepaald geboortecohort in chronologische volgorde 
achter elkaar te plaatsen. Men kan echter ook age-crime curves construe-
ren door op één tijdseenheid, bijvoorbeeld het jaar 2005, leeftijdsspeci-
fieke criminaliteitscijfers oplopend naar leeftijd achter elkaar te zetten. 
In dit geval wordt getornd aan het basisprincipe van cohortonderzoek dat 
een vaste groep individuen gevolgd wordt. Toch worden ook age-crime 
curves die op een dergelijke manier tot stand zijn gekomen, vaak gebruikt 
om de kans op crimineel gedrag gedurende de levensloop van individuen 
die tot bepaalde groepen behoren te bepalen. Een dergelijke transversale 
benadering (d.w.z. op basis van één tijdseenheid) om (een deel van) de 
levensloop van groepen op een bepaald terrein in kaart te brengen wordt 
daarom ook wel een synthetische cohortbenadering genoemd.

Ter illustratie zijn in figuur 3 zowel de onderzoekspopulatie bij de trans-
versale benadering als de cohortbenadering voor het samenstellen van 
een age-crime curve voor 12- tot 60-jarigen weergegeven. Personen die 
zich binnen het oppervlak van de staven bevinden, maken deel uit van de 
onderzoekspopulatie. Bij de transversale benadering (jaar 1950) zijn dit 
alle personen van 12 tot en met 60 jaar die in 1950 in Nederland woon-
den. Bij de cohortbenadering (startjaar 1960) zijn dit personen die in 1948 
geboren zijn en vanaf 1960 ononderbroken tot 2009 in Nederland verble-
ven. Personen die in de tussenliggende jaren in Nederland zijn komen 
wonen maken, ook als ze aan de leeftijdscriteria zouden voldoen, geen 
deel uit van de onderzoekspopulatie.
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Figuur 3 De onderzoekspopulatie bij een transversale en een 
cohort benadering voor het construeren van een age-crime 
curve voor 12- t/m 60-jarigen
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Een essentieel voordeel van de cohortbenadering boven de transversale 
benadering om age-crime curves te construeren is dat wordt gecorrigeerd 
voor verstorende tijdsomstandigheden. Door dezelfde groep individuen 
te blijven volgen blijft de sociaal-economische context voor iedereen in 
de onderzoekspopulatie dezelfde, ook al verandert deze context in de 
loop van de tijd. Voor de constructie van age-crime curves valt dan ook de 
cohortbenadering te prefereren boven de transversale benadering. Aan 
de cohortbenadering kleeft echter ook een aantal nadelen. In de eerste 
plaats kost de dataverzameling bij cohortonderzoek vaak veel tijd. Het kan 
vele jaren duren alvorens men tot de analyses kan overgaan. Zo duurt het, 
zoals we in figuur 3 kunnen zien, 48 jaar voordat een age-crime curve voor 
12- tot en met 60-jarigen op basis van prospectief cohortonderzoek kan 
worden uitgedraaid. In de tweede plaats is de cohortbenadering alleen 
actueel voor de oudste leeftijdsgroepen. Zo zou anno 2009 geboortecohort 
1949 gevolgd moeten zijn om een zo recent mogelijke age-crime curve voor 
12- tot en met 60-jarigen te hebben kunnen samenstellen. We zouden dan 
bijvoorbeeld te maken hebben met 17-jarigen die zijn opgepakt in verband 
met ordeverstoringen rondom het huwelijk van prinses Beatrix en Claus 
von Amsberg in 1966. Een derde nadeel van de cohortbenadering is selec-
tieve cohortuitval. Die bemoeilijkt de interpretatie van de age-crime curve 
als een overzicht van de neiging tot het vertonen van delinquent gedrag 
over de levensloop. Het is namelijk niet ondenkbaar dat personen die 
verdacht worden van een misdrijf een grotere neiging hebben om Neder-
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land te verlaten, bijvoorbeeld omdat de grond hen hier te heet onder de 
voeten is geworden. Ook is het goed mogelijk dat personen die zich inlaten 
met criminele activiteiten een lagere levensverwachting hebben. In het 
eerste geval wordt de neiging tot het vertonen van delinquent gedrag op 
oudere leeftijd onderschat. In het tweede geval wordt het effect van ouder 
worden op de afnemende neiging tot het plegen van delicten overschat.

In deze studie worden leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers van 
verschillende bevolkingsgroepen bekeken. Op de autochtone bevolking 
na, gaat het hier om migrantenpopulaties. Deze hebben te maken met een 
relatief grote instroom van migranten op allerlei leeftijden, dus ook na 
de leeftijd van 12 jaar (de jongst mogelijke leeftijd waarop men als dader 
geregistreerd kan worden). Migranten kunnen, als ze op relatief oudere 
leeftijd in Nederland arriveren, bij een prospectieve cohortbenadering 
buiten de onderzoekspopulatie vallen waardoor de age-crime curve voor 
de betreffende migrantenpopulatie niet gebaseerd is op een representa-
tieve afspiegeling van de totale in Nederland aanwezige bevolkingsgroep. 
Dit heeft uiteraard te maken met het feit dat migranten die pas op latere 
leeftijd naar Nederland komen meer te maken hebben met aanpassings-
problemen die eventueel zouden kunnen uitmonden in crimineel gedrag. 
Daarnaast kan de instroom van migranten in de loop van de tijd een 
ander karakter krijgen, ook al zijn deze migranten afkomstig uit hetzelfde 
herkomstland. Zo verschillen de sociaal-economische achtergrond-
kenmerken van een 35-jarige asielzoeker die als politiek activist Turkije 
ontvluchtte in de jaren negentig naar alle waarschijnlijkheid aanzienlijk 
van die van een leeftijdgenoot die in de jaren zeventig in het kader van 
familiehereniging uit Turkije overkwam om zich te voegen bij zijn of haar 
vader die reeds als gastarbeider in Nederland aanwezig was. In een trans-
versale benadering maken personen die op latere leeftijd naar Nederland 
zijn gekomen wel deel uit van de onderzoekspopulatie. Bij deze benade-
ring moet men er echter voor waken dat men een bepaald (afwijkend) 
patroon van de age-crime curve toeschrijft aan afwijkende leeftijdsspeci-
fieke criminaliteitscijfers, terwijl in werkelijkheid selectieve migratie de 
onderliggende oorzaak is.

Aangezien we pas vanaf 1996 de beschikking hebben over geregistreerde 
daders op het integrale populatieniveau, ligt het voor de hand dat de age-
crime curves die in het beschrijvende deel van deze studie worden getoond 
voor 12- tot en met 60-jarigen op een transversale manier tot stand geko-
men zijn. Er zullen echter ook ter vergelijking op het evidente omslagpunt 
van de age-crime curve, curves worden getoond die gebaseerd zijn op 
echte cohorten. Op deze manier zal blijken in hoeverre het gerechtvaar-
digd is om over criminaliteit over de levensloop te spreken zonder dat we 
een vaste groep mensen volgen in de loop van de tijd. Overigens is nog 
niet eerder een complete age-crime curve voor een bevolkingsgroep gecon-
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strueerd op basis van een cohortbenadering met integrale registerdata. In 
2045, als degenen die in 1996 12 jaar waren de leeftijd van 60 jaar hebben 
bereikt, is dit voor de Nederlandse bevolking van 12 tot en met 60 jaar 
mogelijk.
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Om te laten zien in hoeverre de leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers van 
Antillianen en Marokkanen afwijken van die van autochtonen worden de 
in het vorige hoofdstuk geïntroduceerde age-crime curves gebruikt. Behal-
ve de age-crime curves voor deze drie groepen zal ter vergelijking ook een 
beeld worden geschetst van de leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers van 
Turken en Surinamers, de overige twee etnische groepen die behoren tot 
de zogenoemde grote vier ‘klassieke’ niet-westerse allochtone herkomst-
groepen in Nederland. Na deze exercitie wordt in het tweede deel van dit 
hoofdstuk gekeken of de bovenproportionele betrokkenheid van Antil-
lianen en Marokkanen bij bepaalde delicttypen een mogelijke verklaring 
is voor de afwijkende leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers van deze 
herkomstgroepen.

3.1 Age-crime curves voor verschillende herkomstgroepen

De age-crime curves waarop het beschrijvende deel van deze studie wordt 
gebaseerd zijn samengesteld op basis van het aantal geregistreerde 
daders per capita. Dit betekent dat alle geregistreerde daders ongeacht de 
hoeveelheid delicten die op hun conto geregistreerd zijn maar één keer 
meetellen in de teller waarmee de criminaliteitscijfers zijn berekend.12 In 
figuur 413 zijn op basis van synthetische cohorten de age-crime curves voor 
autochtonen en de vier grote ‘klassieke’ niet-westers allochtone herkomst-
groepen weergegeven.

De age-crime curves voor Turken, Marokkanen, Surinamers en autoch-
tonen lijken op het eerste gezicht te passen in het stramien van de 
‘klassieke’ age-crime curve. De curve voor Antillianen wijkt hier echter 
behoorlijk van af: de daling van de criminaliteitscijfers zet bij hen name-
lijk onder de twintigers niet door. Pas na de leeftijd van 45 jaar dalen de 
criminaliteitscijfers van Antillianen substantieel. Ook de age-crime curve 
voor Surinamers wijkt enigszins af van de in de literatuur op dit vakge-
bied beschreven klassieke vorm. Er treedt weliswaar een daling op na de 
gebruikelijke piek in de vroege volwassenheid, maar de snelheid van deze 
daling blijft behoorlijk achter bij die van de curve voor Turken, Marok-
kanen en autochtonen.

12 Een andere mogelijkheid zou zijn om criminaliteitscijfers uit te drukken in het aantal geregistreerde 
delicten per capita (zie bijvoorbeeld Huls & Jennissen, 2008, p. 197).

13 De in figuur 4 weergegeven age-crime curves zijn gebaseerd op moving averages over drie leeftijden. Dit 
houdt in dat de waarden van de leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers waaruit de curve is opgebouwd 
voor iedere leeftijd het gemiddelde zijn van de criminaliteitscijfers voor de betreffende leeftijden en die 
van de twee omringende leeftijden. Zo is bijvoorbeeld de waarde op leeftijd 13 het gemiddelde van die 
op leeftijd 12, 13 en 14 en de waarde op leeftijd 14 het gemiddelde van die op leeftijd 13, 14 en 15 enz. 
De waarden voor de jongste en oudste leeftijdsgroep, dat wil zeggen in dit geval respectievelijk 12 en 60 
jaar, vervallen hierbij.
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Figuur 4 Aantal geregistreerde daders per 1.000, moving averages 
over drie leeftijden, Nederland 2005 (leeftijd op de x-as)
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We kunnen veronderstellen dat de age-crime curve voor autochtonen een 
prototype is van de age-crime curve die Hirschi en Gottfredson (1983) voor 
ogen hadden. Om wat meer in detail na te gaan in hoeverre de vorm van 
de age-crime curves voor de grote vier ‘klassieke’ niet-westers allochtone 
herkomstgroepen afwijkt van dit prototype, hebben we de leeftijdsspeci-
fieke criminaliteitscijfers van de niet-westers allochtone groepen gedeeld 
door die van autochtonen (zie figuur 5).

Indien de vorm van de age-crime curve voor een bepaalde allochtone 
herkomstgroep hetzelfde zou zijn als die voor autochtonen – zoals 
bijvoorbeeld het geval is voor age-crime curve B in figuur 2 – dan zou de 
weergegeven lijn in figuur 5 horizontaal zijn. Wat opvalt, is dat de crimi-
naliteitscijfers van al de vier in figuur 5 weergegeven allochtone groe-
pen voor de jongste leeftijdsgroepen relatief hoog zijn. Dit kan te maken 
hebben met het relatief hoge aandeel autochtonen dat naar HALT verwe-
zen wordt. HALT is een voorziening voor minderjarigen die met een rela-
tief licht delict voor de eerste keer de fout ingaan. Aangezien autochtone 
jongeren gemiddeld minder vaak herhaaldelijk in de fout gaan (Huls & 
Jennissen, 2008) en wellicht ook minder vaak ernstige delicten plegen dan 
hun niet-westers allochtone leeftijdsgenoten, kunnen zij hun misstappen 
relatief vaak met HALT-afdoeningen rechtzetten. Cijfers voor 2004 beves-
tigen dit beeld. Van alle jongeren die in dit jaar (wegens een misdrijf) naar 
HALT werden verwezen, is ongeveer 70% autochtoon, terwijl het aandeel 
autochtonen onder de minderjarigen die als dader in het HKS geregis-
treerd werden op 56% bleef steken (Jennissen & Blom, 2007). Het feit dat 
HALT-verwijzingen niet geregistreerd worden in het HKS zorgt ervoor dat 
de leeftijdsspecifieke geregistreerde criminaliteitscijfers van al de in deze 
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studie onderscheiden herkomstgroepen voor minderjarigen onderschat 
worden. Het eerste deel van de geregistreerde age-crime curves is dan ook 
in werkelijkheid minder steil dan door de curves in dit onderzoek wordt 
aangegeven.

Figuur 5 Leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers (geregistreerde daders per capita) van 
Turken, Marokkanen, Antillianen en Surinamers gedeeld door die voor autoch-
tonen, moving averages over drie leeftijden, Nederland 2005 (leeftijd op de 
x-as)
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Op de oververtegenwoordiging onder minderjarigen na, kunnen we stel-
len dat de age-crime curves voor Turken en Surinamers ongeveer dezelfde 
vorm hebben als die voor autochtonen. Figuur 5 laat immers zien dat het 
achter elkaar zetten van leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers op volwas-
sen leeftijd van deze twee groepen gedeeld door de corresponderende 
cijfers voor autochtonen bij benadering een horizontale lijn oplevert. De 
enige kanttekening die hierbij moet worden gemaakt, is dat de crimina-
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liteitscijfers van Surinaamse twintigers en Turkse vijftigers wat lager zijn 
dan dat we op grond van de overall criminaliteitscijfers van deze twee 
herkomstgroepen zouden verwachten.

Figuur 5 laat daarentegen ook zien dat de vorm van de age-crime curves 
voor Antillianen en Marokkanen behoorlijk afwijkt van die van de curve 
voor autochtonen. Bij Antillianen zien we een oplopende oververtegen-
woordiging van twintigers die uitmondt in een grote oververtegenwoor-
diging van dertigers en veertigers. Na de leeftijd van 50 jaar daalt de 
oververtegenwoordiging in de geregistreerde criminaliteitscijfers van 
Antillianen ten opzichte van autochtonen erg snel van meer dan een factor 
vijf tot minder dan een factor drie op 55-jarige leeftijd. Voor Marokkanen 
zien we een beeld van een alsmaar afnemende oververtegenwoordiging 
naarmate we te maken hebben met oudere leeftijdsgroepen.

Een andere manier om te bekijken of de vorm van de age-crime curves voor 
bepaalde herkomstgroepen afwijkt van die van autochtonen is door de 
leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers weer te geven als indexcijfers van de 
top. In figuur 6 is dit gedaan voor Marokkanen, Antillianen en autochtonen. 
Uiteraard komt ook hier weer het hierboven geschetste patroon naar voren.

Figuur 6 Leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers (geregistreerde 
daders per capita) van autochtonen, Marokkanen en Antil-
lianen als indexcijfers van de top (= 100), moving averages 
over drie leeftijden, Nederland 2005 (leeftijd op de x-as)
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De in figuur 4 afgebeelde age-crime curves zijn gebaseerd op synthetische 
cohorten. Het is dan ook niet zonder meer gezegd dat dit ook een weer-
spiegeling is van de kans op het als dader terechtkomen in de criminali-
teitsstatistieken van individuele personen over hun levensloop. Om na te 
gaan in hoeverre we de met een transversale benadering geconstrueerde 
age-crime curves voor de verschillende groepen toch met de nodige slagen 
om de arm als dusdanig kunnen interpreteren, zijn deze vergeleken met 
age-crime curves die gebaseerd zijn op echte cohorten. Aangezien alleen 
data die betrekking hebben op de periode 1996-2005 beschikbaar zijn, kan 
slechts voor tien opeenvolgende leeftijden een age-crime curve worden 
uitgedraaid op basis van echte cohorten, waarbij dus steeds dezelfde 
personen worden gevolgd. Er is voor gekozen om voor autochtonen, 
Antillianen en Marokkanen drie verschillende cohorten gedurende het 
belangrijke omslagpunt van de age-crime curve (van de adolescentie tot 
de vroege volwassenheid) te volgen. Als eerste werden degenen die in 
1996 12 jaar werden en vervolgens tien jaar ononderbroken in Nederland 
verbleven (d.w.z. in de GBA ingeschreven waren) gevolgd. Deze personen 
vierden in 2005, het laatste jaar waarin we ze volgden, hun 21e verjaardag. 
Verder zijn ook voor de geboortecohorten 1979 en 1974, oftewel 17- en 
22-jarigen in 1996, age-crime curves met een cohortbenadering geconstru-
eerd. Een ander interessant omslagpunt is bij Antillianen het midden van 
het vijfde levensdecennium. Waarom de geregistreerde criminaliteit onder 
Antillianen na de leeftijd van 45 jaar wel substantieel begint te dalen is 
een interessante vraag die echter in dit onderzoek verder niet aan de orde 
komt. De focus ligt in deze studie op het verschijnsel van de niet dalende 
criminaliteitscijfers onder twintigers, dertigers en begin veertigers.

Bij het samenstellen van de age-crime curves op basis van echte cohor-
ten stuit men in de verschillende jaargangen van het HKS op een overall 
toenemend aandeel geregistreerde daders in de loop van de tijd. De poli-
tie is waarschijnlijk steeds beter gaan presteren.14 Zo nam bijvoorbeeld 
het aandeel geregistreerde daders onder autochtonen met 40% toe. Dit 
maakt het aannemelijk dat de groei van de geregistreerde criminaliteit 
voor het overgrote deel veroorzaakt wordt door een vergrote pakkans, 
aangezien een dermate grote toename van de feitelijke criminaliteit onder 
autochtonen in een periode van vijf jaar niet waarschijnlijk is. De overall 
toenemende geregistreerde criminaliteitscijfers leiden ertoe dat bij alle 
herkomstgroepen op volwassen leeftijd de daderpercentages toenemen 
en/of nauwelijks dalen, terwijl dat volgens de klassieke curve wel zou 
moeten. Dit zou ondervangen kunnen worden door te standaardiseren 
voor de overall daderpercentages in de tijd. Uit eerdere analyses bleek 
echter dat de stijging niet voor elke groep even groot is (Jennissen, Blom 
& Oosterwaal, 2009). Daar waar bijvoorbeeld het percentage autochtone 

14 Verder kan ook een betere registratie hier een rol spelen.
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daders per capita met 40% toenam in de periode 1999-2004, nam het 
percentage Antilliaanse daders in deze periode met slechts 13% toe.

Een mogelijke verklaring voor het feit dat de verdachtenpercentages onder 
autochtonen sterker zijn toegenomen dan onder niet-westerse allochto-
nen is dat de ophelderingspercentages in landelijke regio’s, waar verhou-
dingsgewijs meer autochtonen wonen, na 1998 sterker zijn gestegen dan 
in stedelijke regio’s (Vollaard, 2004). Vermoedelijk heeft dit iets te maken 
met de veranderende verdeling van het politiebudget over de verschil-
lende regio’s. De politie op het platteland profiteerde namelijk na 1998 
relatief meer van de groei van het politiebudget (Oppelaar & Wittebrood, 
2006). Een andere mogelijkheid tot correctie is om per herkomstgroep te 
corrigeren voor de stijging in het totale daderpercentage. Hier zit echter 
een demografische adder onder het gras; de allochtone bevolking wordt 
in deze periode sneller ouder dan autochtone bevolking. Uiteindelijk is 
ervoor gekozen om per herkomstgroep per jaar te corrigeren voor het 
daderpercentage in de leeftijdscategorie van het te volgen cohort. Zo 
wordt bijvoorbeeld ieder leeftijdsspecifiek criminaliteitscijfer voor het 
cohort 12-jarige Marokkanen in 1996 vermenigvuldigd met het quotiënt 
van het criminaliteitscijfer voor Marokkanen van 12 tot en met 21 jaar in 
het betreffende kalenderjaar en het criminaliteitscijfer voor Marokkanen 
van 12 tot en met 21 jaar in 2005. Op deze manier hebben de leeftijdsspe-
cifieke criminaliteitscijfers die met een cohortbenadering verkregen zijn 
toch echter weer een synthetisch randje gekregen.

Voor autochtonen lijkt het gerechtvaardigd om, ondanks dat de in figuur 
4 afgebeelde age-crime curve gebaseerd is op een dwarsdoorsnede van 
de totale bevolking van 12 tot en met 60 jaar in één jaar, te spreken over 
het geregistreerde criminaliteitspatroon over de levensloop. De in figuur 
7 weergegeven leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers die verkregen zijn 
door drie geboortecohorten (1974, 1979 en 1984) tien jaar te volgen, wijken 
immers nauwelijks af van de corresponderende transversaal berekende 
leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers.

Onder Antillianen zijn er, in tegenstelling tot onder autochtonen, aanzien-
lijke verschillen waar te nemen tussen de leeftijdsspecifieke criminali-
teitscijfers die met cohortonderzoek zijn verkregen en de op basis van 
transversaal onderzoek tot stand gekomen cijfers (zie figuur 8). De age-
crime curve voor Antillianen in figuur 4 kan men dus niet interpreteren als 
de kans om als dader geregistreerd te worden gedurende de levensloop.
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Figuur 7 Geregistreerde autochtone daders per 1.000, moving 
averages over drie leeftijden, drie echte cohorten en één 
synthetisch cohort (leeftijd op de x-as)
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Figuur 8 Geregistreerde Antilliaanse daders per 1.000, moving 
averages over drie leeftijden, drie echte cohorten en één 
synthetisch cohort (leeftijd op de x-as)
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De leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers van de geboortecohorten 1984 
(12-jarigen in 1996) en 1974 (22-jarigen in 1996), die bestaan uit Antillia-
nen die vanaf 1996 onafgebroken in Nederland verbleven, zijn een stuk 
lager dan de corresponderende criminaliteitscijfers van het synthetische 
cohort 2005. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat er procen tueel 
meer tweede generatie Antillianen, die zowel in absolute als relatieve 
zin minder vaak als dader van een misdrijf geregistreerd worden dan 
de eerste generatie,15 tot de echte cohorten behoren. Verder zou deze 
bevinding er ook op kunnen duiden dat Antillianen die slechts tijdelijk 
in Nederland bivakkeren of op en neer pendelen tussen de verschillende 
delen van het Koninkrijk vaker over de schreef gaan dan degenen waar-
van het verblijf in Nederland een meer vast karakter heeft. Ook Boven-
kerk (2001) signaleerde het transnationale karakter van de Antilliaanse 
criminaliteit. Het leeftijdsspecifieke patroon in het aandeel geregistreerde 
daders onder het geboortecohort 1979 (17-jarigen in 1996) komt veel meer 
dan dat onder de geboortecohorten 1984 en 1974 overeen met de corres-
ponderende cijfers voor het in figuur 8 afgebeelde synthetische cohort. Dit 
geldt vooral voor de leeftijdsgroep van 19 tot en met 22 jaar. In deze leef-
tijdsgroep hebben we te maken met een relatief groot aantal Antilliaanse 
jongeren met een havo- of vwo-diploma dat naar Nederland komt om hier 
hoger onderwijs te volgen. In het synthetische cohort zitten onder de oude 
tieners en jonge twintigers dus veel Antillianen die tot de eerste generatie 
behoren maar relatief ook veel hoog opgeleiden, terwijl het echte cohort 
op deze leeftijden bestaat uit relatief veel tweede generatie Antil lianen 
(waarvan een deel naast een Antilliaanse ook een autochtone ouder heeft) 
maar tevens uit personen die wellicht gemiddeld lager zijn opgeleid. Het 
grotere aandeel eerste generatie Antillianen in het synthetische cohort 
en het gemiddeld lagere opleidingsniveau van het echte cohort zijn twee 
zaken die elkaar op één of andere manier uitmiddelen waardoor in de 
leeftijdsgroep van 19 tot en 22 jaar vergelijkbare criminaliteitscijfers 
ontstaan. Het bovenstaande geldt overigens ook voor de laatste drie jaar 
dat we geboortecohort 1984 gevolgd hebben. De 12-jarigen uit 1996 waren 
toen 19, 20 en 21 jaar oud.16

De discrepantie tussen de leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers die 
gegenereerd zijn uit echte cohorten en de equivalenten uit synthetische 
cohorten leidt er niet toe dat de conclusie dat Antillianen een afwijkende 
age-crime curve hebben op losse schroeven komt te staan. In tegen-
deel, ook de geboortecohorten die tien jaar onafgebroken in Nederland 
verbleven laten nauwelijks dalende criminaliteitscijfers in het derde 

15 Eggen en Blom (2005) laten zien dat, na standaardisatie voor leeftijd, het aandeel personen dat in 2002 
als dader geregistreerd is onder in Nederland verblijvende Antillianen meer dan twee keer zo hoog is 
onder de eerste generatie dan onder de Antillianen die in Nederland zijn geboren. Dit is voor zowel 
mannen als vrouwen het geval.

16 De 21-jarigen zijn in figuur 8 niet te zien omdat we hier werken met moving averages over drie leeftijden.



41Etnische variantie in leeftijdsspecifieke criminaliteit in Nederland

levens decennium zien. De age-crime curves voor de Antilliaanse geboorte-
cohorten 1984 en 1979, die vrij naadloos op elkaar lijken aan te sluiten, 
schetsen zelfs een beeld van een nog minder grote daling van de leeftijds-
specifieke criminaliteitscijfers in de vroege volwassenheid dan uit de 
analyse van het synthetische cohort naar voren kwam. Voor het geboorte-
cohort 1974 fluctueert het geregistreerde daderpercentage in het derde 
levensdecennium met slechts geringe variantie rondom de 6%. Net zoals 
bij de synthetische cohorten, ontbreekt de verwachte daling onder twinti-
gers dus ook bij de geboortecohorten.

Iets wat ook nog enige toelichting behoeft, is de trendbreuk die we in 
figuur 8 kunnen constateren tussen de Antilliaanse geboortecohorten 
1984 en 1979 enerzijds en het geboortecohort 1974 anderzijds, waar bij het 
laatstgenoemde cohort de criminaliteitscijfers 15 à 20% lager lijken te zijn. 
Een mogelijke verklaring voor dit verschijnsel is dat vanaf het einde van 
de jaren tachtig steeds meer alleenstaande moeders en kansarme jonge-
ren besloten de Antillen te verlaten en hun heil te zoeken in het Europese 
deel van het Koninkrijk (Van der Hijden, Smeulders & Fermin, 2005). Een 
relatief groter deel van de eerste generatie Antillianen in het geboorteco-
hort 1974 is naar Nederland gemigreerd voordat de economische malaise 
op de Antillen en met name op Curaçao in de tweede helft van de jaren 
tachtig haar intrede deed en behoort derhalve tot de middenklasse die 
zich volgens Bovenkerk (2001) in beduidend mindere mate met criminali-
teit inlaat. Dit in tegenstelling tot de in Nederland verblijvende Antillianen 
die in 1984 of 1979 geboren zijn.

Selectieve migratie onder Antillianen is, zoals we in het voorafgaande 
gezien hebben, een factor die ervoor zorgt dat de age-crime curve voor 
deze herkomstgroep niet zonder meer geïnterpreteerd kan worden als 
een afspiegeling van de kans om als dader geregistreerd te worden gedu-
rende de levensloop. Voor de andere migrantengroep die centraal staat in 
deze studie, de Marokkanen, lijkt dit net als voor autochtonen niet al te 
bezwaarlijk (zie figuur 9). Onder Marokkanen doet de enige discrepantie 
van enige betekenis tussen de leeftijdsspecifieke geregistreerde criminali-
teitscijfers die voortkomen uit de twee verschillende methoden, zich voor 
in de leeftijdscategorie van 17 tot 21 jaar. De cijfers die met behulp van de 
cohortbenadering tot stand gekomen zijn, zijn in deze leeftijdscategorie 
wat hoger dan de transversaal berekende criminaliteitscijfers.
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Figuur 9 Geregistreerde Marokkaanse daders per 1.000, moving 
averages over drie leeftijden, drie echte cohorten en één 
synthetisch cohort (leeftijd op de x-as)
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3.2 Specifieke delicttypen

Een mogelijke verklaring voor de afwijkende leeftijdsspecifieke crimi-
naliteitscijfers van Antillianen en Marokkanen zou kunnen zijn dat deze 
herkomstgroepen zich relatief vaak schuldig maken aan bepaalde delict-
typen. De stelling van Hirschi en Gottfredson (1983) dat de vorm van de 
age-crime curve voor elk delicttype hetzelfde is, is namelijk, zoals reeds in 
hoofdstuk 2 is opgemerkt, meerdere malen weerlegd. Uit eerder verricht 
onderzoek op basis van een databestand dat gecreëerd is door het SSB aan 
het HKS te koppelen, is bekend dat Antillianen zich relatief vaak in nega-
tieve zin onderscheiden in drugs- en wapendelicten en vermogensdelicten 
met geweld, Marokkanen komen relatief vaak als dader in beeld bij vermo-
gensdelicten (met en zonder geweld), bedreiging en vernieling en versto-
ring van de openbare orde (Jennissen & Blom, 2007). Om na te gaan of er 
in Nederland een etnische dimensie bestaat in de delicttypen die gepleegd 
worden en of dit de afwijkende leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers 
van Antillianen en Marokkanen kan verklaren, zijn in figuur 1017 voor een 
aantal delicttypen de age-crime curves voor autochtonen, Marokkanen en 
Antillianen weergegeven.

17 De in figuur 10 weergegeven age-crime curves zijn gebaseerd op gemiddelden over drie leeftijden. Net 
zoals bij moving averages houdt dit in dat de waarden van de leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers 
waaruit de curve is opgebouwd voor iedere leeftijd het gemiddelde zijn van de criminaliteitscijfers 
voor de betreffende leeftijden en die van de twee omringende leeftijden. Het verschil met moving 
averages is dat een in figuur 10 weergegeven age-crime curve een lijn is door criminaliteitscijfers 
om de drie leeftijden (13 jaar, 16 jaar … 58 jaar), terwijl bij moving averages de curve een lijn is door 
criminaliteitscijfers voor elk van de afzonderlijke leeftijden van 13 tot en met 59 jaar.
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Figuur 10 Aantal geregistreerde autochtone, Marokkaanse en Antilliaanse daders per 
1.000 voor een aantal geselecteerde delicttypen, gemiddelden over drie leef-
tijden, Nederland 2005 (leeftijd op de x-as)
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Het aantal drugsdelicten onder Antillianen is erg hoog. In figuur 9 is te 
zien dat de gemiddelde leeftijd waarop iemand voor een drugsdelict tegen 
de lamp loopt een stuk hoger ligt dan de leeftijd van een gemiddelde in 
het HKS te boek staande dader. Dit zou een bijdrage kunnen leveren aan 
de stabilisatie van de Antilliaanse leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers 
na de leeftijd van 22 à 23 jaar, die we hebben waargenomen in figuur 4. 
Vermogensdelicten met geweld, een ander delicttype dat relatief vaak 
onder Antillianen voorkomt, is echter een delicttype dat overwegend 
door jongeren gepleegd wordt. Het bovenproportioneel betrokken zijn bij 
deze criminaliteitsoort van Antillianen kan dan ook geen achterliggende 
oorzaak zijn van de afwijkende age-crime curve voor deze herkomstgroep. 
Overigens is ook in figuur 10 te zien dat ook het aantal geregistreerde 
vermogensdelicten met geweld onder Antillianen stabiliseert tussen de 
eerste jaren van het derde levensdecennium en de leeftijd van ongeveer 45 
jaar. Dit in tegenstelling tot onder autochtonen en Marokkanen, waar we 
ook onder twintigers en dertigers nog steeds een evidente daling zien. De 
verwevenheid van delen van de Antilliaanse gemeenschap met drugshan-
del en -gebruik kan uiteraard ook haar weerslag vinden in overige vormen 
van criminaliteit. Geweldsdelicten en bedreiging zouden bijvoorbeeld 
kunnen ontstaan door onenigheid binnen of tussen criminele organisaties 
die zich bezighouden met drugshandel. Vermogensdelicten en vernieling 
en verstoring van de openbare orde zouden hun oorsprong kunnen vinden 
in drugsgebruik en -verslaving. De relatief hogere geregistreerde crimina-
liteitscijfers onder twintigers, dertigers en veertigers voor deze delicttypen 
zouden dus ook het gevolg kunnen zijn van de prominente rol die drugs 
spelen in delen van de Antilliaanse gemeenschap.

In figuur 10 zijn echter ook age-crime curves afgebeeld die nauwelijks aan 
drugshandel en/of -gebruik te relateren zijn. Het gaat hier om zeden- en 
verkeersdelicten. Ook voor deze delicten zien we een vrij horizontaal 
patroon als we de leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers onder twintigers, 
dertigers en zelfs personen van 40 tot en met 45 jaar op een rij zetten. Voor 
zedendelicten zien we een dergelijk patroon ook onder autochtonen en 
Marokkanen, maar voor verkeersdelicten zien we een sterke daling onder 
deze groepen. In figuur 10 is te zien dat de verkeersdelictencijfers van 
autochtonen meer dan halveren tussen de leeftijd van 22 en 45 jaar, terwijl 
de verkeersdelictencijfers voor Marokkanen over dezelfde tijdsspanne 
zelfs meer dan vier keer zo klein worden. Kortom, de bovenproportionele 
betrokkenheid van Antillianen bij bepaalde delicttypen, die wellicht voor 
een deel veroorzaakt wordt doordat een groot deel van de Antillianen zich 
inlaat met aan drugs gerelateerde zaken, is geen bevredigende verklaring 
voor de afwijkende age-crime curve voor deze herkomstgroep. Hiermee is 
overigens niet gezegd dat dit hier niet aan kan bijdragen.
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Zoals reeds vermeld, worden Marokkanen in vergelijking met hun overall 
criminaliteitscijfers vaak als dader van vermogensdelicten en vernieling 
en verstoring van de openbare orde geregistreerd. Van deze delicttypen 
kan men zeggen, als we de leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers met 
betrekking tot de totale geregistreerde criminaliteit als vergelijkings-
materiaal in ogenschouw nemen, dat ze relatief vaak door jongere indivi-
duen gepleegd worden. De afwijkende age-crime curve voor Marokkanen, 
waarbij we een oververtegenwoordiging van jonge daders zien, zou dus 
samen kunnen hangen met het feit dat ze relatief vaak betrokken zijn bij 
vermogensdelicten (met en zonder geweld) en verstoring van de open-
bare orde. Het is echter een hachelijke zaak om dit op te voeren als een 
mogelijke oorzaak van de afwijkende criminaliteitscijfers van Marok-
kanen, omdat het onduidelijk is wat hier wat veroorzaakt. Bovendien zien 
we ook een relatief sterke daling in de geregistreerde criminaliteitscijfers 
van Marokkanen bij delicttypen waar zij in vergelijking met hun overall 
 criminaliteitscijfer weinig bij betrokken zijn.

Behalve dat bepaalde herkomstgroepen zich relatief vaak schuldig maken 
aan bepaalde delicttypen kunnen ook verschillen in sociaal-economische 
achtergrondkenmerken die tegelijkertijd verschillen in zowel de etnische 
als de leeftijdsdimensie en culturele factoren de afwijkende leeftijds-
specifieke criminaliteitscijfers van Antillianen en Marokkanen mogelijk 
verklaren. Deze laatste twee mogelijke verklaringen komen respectievelijk 
in de hoofdstukken 4 en 5 aan de orde.





De invloed van sociaal-economische 
achtergrondkenmerken

4

Verschillen in daderpercentages tussen de herkomstgroepen zijn mogelijk 
voor een groot deel terug te leiden naar verschillen in de demografische 
en sociaal-economische kenmerken van deze groepen. Menig onderzoek 
heeft namelijk aangetoond dat leeftijd, geslacht en sociaal-economische 
kenmerken van personen samenhangen met het plegen van delicten (zie 
bijvoorbeeld Glaser & Rice, 1959; Gove, 1985; Meyer, 2007). Ook is in eerder 
onderzoek vastgesteld dat de in Nederland verblijvende herkomstgroepen 
behoorlijk verschillen wat betreft hun sociaal-economische kenmerken 
(zie bijvoorbeeld Dagevos & Gijsberts, 2007). Voor deze studie worden deze 
verschillen in sociaal-economische achtergrondkenmerken tussen de 
verschillende herkomstgroepen pas relevant als de mate waarin ze onder-
ling afwijken per leeftijdsgroep verschilt. In dit hoofdstuk zal worden 
nagegaan of de afwijkende age-crime curves voor Antillianen en Marok-
kanen blijven bestaan als gecorrigeerd wordt voor sociaal-economische 
risicofactoren die de neiging tot het overgaan tot delinquent gedrag 
vergroten. Deze risicofactoren zullen worden geïntroduceerd in paragraaf 
4.1. De correctie voor deze factoren zal gebeuren met behulp van multiva-
riate analyses. Deze zijn voor minderjarigen (in paragraaf 4.3) en volwas-
senen (in paragraaf 4.4) separaat uitgevoerd.

4.1 Sociaal-economische kenmerken ter verklaring van (etnische) 
verschillen in (leeftijdsspecifieke) criminaliteit

De in deze paragraaf aangevoerde verklaringen voor verschillen in crimi-
naliteit tussen verschillende bevolkingsgroepen zijn slechts verschillen 
in de mate waarin sociaal-economische risicofactoren, die de kans op 
crimineel gedrag vergroten, aanwezig zijn. Benadrukt wordt dat, voor 
zover is kunnen worden nagegaan, in alle gevallen slechts een minderheid 
van een bevolkingsgroep in het tijdsbestek van één jaar verdacht wordt 
van het plegen van delicten. Zelfs als veel risicofactoren aanwezig zijn 
is dit het geval. Verder is het nuttig erop te wijzen dat in deze paragraaf 
slechts wordt gepoogd om mogelijke verklaringen voor verschillen in leef-
tijdsspecifiek delinquent gedrag tussen verschillende herkomstgroepen 
aan te dragen. De pretentie hier een theoretisch kader ter verklaring van 
het al dan niet vertonen van crimineel gedrag door individuen te geven 
is geenszins aanwezig. Hiervoor zou men moeten kijken naar de zoge-
noemde criminogene factoren op individueel niveau. Uit een onderzoek 
van Gendreau, Little en Goggin (1996) bleek bijvoorbeeld dat onder meer 
stress, temperament, gedrag en persoonlijkheid (bijvoorbeeld vatbaar-
heid voor verslaving) robuuste voorspellers voor crimineel gedrag zijn. 
Het meten van dergelijke factoren is een moeizaam en langdurig proces. 
Databestanden met informatie over dergelijke factoren zijn op het inte-
grale populatieniveau dan ook niet voorhanden. Er zijn overigens geen 
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aanwijzingen dat de in Nederland verblijvende herkomstgroepen verschil-
len met betrekking tot aangeboren risicofactoren die de kans op crimineel 
gedrag vergroten.18 In deze paragraaf worden de sociaal-economische 
risicofactoren verdeeld in factoren die betrekking hebben op de econo-
mische positie en factoren die betrekking hebben op de sociale omgeving 
van individuen.

Economische positie
De behoefte aan materieel gewin is een belangrijke determinant van 
crimineel gedrag, met name van vermogensdelicten (zie bijvoorbeeld 
Gould, Weinberg & Mustard, 2002). Een minder gunstige economische 
positie van een individu kan ertoe bijdragen dat de betreffende persoon 
meer geneigd is tot het plegen van vermogensdelicten en delicten in het 
algemeen. Op het eerste gezicht lijkt de economische positie van indi-
viduen (en dus ook van de verschillende herkomstgroepen) eenvoudig 
te meten. Men kan bijvoorbeeld kijken naar wat iemand verdient. Daar-
mee is de kous echter niet af. Het is namelijk ook belangrijk om te kijken 
naar wat iemand verdient ten opzichte van individuen in zijn omgeving 
(Young, 1999; Pratt, 2001). Het is bekend dat personen die in hoge mate 
relatief economisch gedepriveerd zijn ook een grotere behoefte aan gelde-
lijk gewin hebben. Deze behoefte kan zelfs groter zijn dan de behoefte 
van personen met een lager absoluut inkomen, maar die relatief meer 
verdienen dan hun omgeving. Vaak opereren individuen in economisch 
opzicht niet als éénling maar als onderdeel van een groter sociaal verband 
in de samenleving. In dit kader is het huishouden het bekendste en meest 
voorkomende sociale verband. Behalve het gemiddelde inkomen en bezit 
van individuen in de verschillende herkomstgroepen, zou dus ook het 
gemiddelde huishoudinkomen en -bezit (eventueel gespecificeerd naar 
het gemiddelde aantal personen binnen een huishouden) een belangrijke 
determinant van het plegen van delicten kunnen zijn.19 Het voorafgaande 
spitst zich toe op de actuele economische positie. Ook het vooruitzicht 
op een betere economische positie (bijvoorbeeld een hoger inkomen) kan 
temperend werken op de behoefte tot het plegen van (vermogens)delicten. 
Mogelijke indicatoren van dit vooruitzicht zijn of iemand momenteel een 
opleiding volgt en – als dit het geval is – wat de aard van deze opleiding is.

18 Het bij voorbaat uitsluiten dat zoiets dergelijks bestaat gaat echter te ver. Toch zijn er ook in de 
internationale literatuur nauwelijks aanwijzingen te vinden dat er mogelijk een verband bestaat tussen 
etniciteit en aangeboren risicofactoren die de neiging tot het vertonen van deviant gedrag zouden 
kunnen vergroten. Wel bestaan er bijvoorbeeld studies waarin wordt aangetoond dat de verschillende 
varianten van het serotonine-transportergen verschillend verdeeld kunnen zijn over verschillende 
etnische groepen (Ng et al., 2006; Noskova et al., 2008). Variaties in dit gen worden geassocieerd met 
allerlei psychische stoornissen, met verschillen in persoonlijkheidstrekken en met gedragsproblemen. 
De causale relaties zijn echter gecompliceerd. Het serotonine-transportergen draagt enigszins bij aan de 
hersenontwikkeling, maar doet dit in interactie met omgevingsfactoren. De hersenontwikkeling draagt 
vervolgens bij aan de wijze van cognitieve en emotionele informatieverwerking, die weer de kans op 
agressie en antisociaal gedrag beïnvloedt. Ook dit gebeurt steeds in samenspel met omgevingsfactoren.

19 Uiteraard kan ook de relatieve deprivatie van het huishouden van belang zijn.
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Sociale omgeving
De sociale omgeving is een containerbegrip dat doelt op verscheidene 
sociale verbanden op verscheidene niveaus van individuen. Eén aspect 
van de sociale omgeving dat invloed zou kunnen hebben op de kans dat 
personen als dader betrokken raken bij criminele handelingen is de woon-
omgeving. Zo vonden Borghans en Ter Weel (2003) een verband tussen 
het aantal winkelenden, werkenden en recreërenden per inwoner in een 
bepaalde gemeente en de diefstal van gemotoriseerde vervoersmiddelen 
in de betreffende gemeente. Ook het sociale kapitaal van individuen kan 
van invloed zijn op het al dan niet vertonen van crimineel gedrag. Uit 
onderzoek van Van de Rakt, Weerman en Need (2005) bleek bijvoorbeeld 
dat het hebben van delinquente vrienden een positief effect en het hebben 
van sterke bindingen met ouders en de school een negatief effect heeft 
op crimineel gedrag onder vmbo-leerlingen. Uiteraard is ook het gezin 
waarin men opgroeit van invloed op het al dan niet vertonen van delin-
quent gedrag. Zo is in verschillende studies (zie bijvoorbeeld Coughlin & 
Vuchinich, 1996; Demuth & Brown, 2004) aangetoond dat kinderen die 
opgroeien in een eenoudergezin een grotere kans hebben op het plegen 
van delicten. Voor volwassenen zijn het al dan niet hebben van een relatie 
en een baan vermoedelijk zaken die de neiging tot het plegen van delicten 
beïnvloeden (zie bijvoorbeeld Sampson, 1987; Blokland & Nieuwbeerta, 
2005).

4.2 Analysemethode

In dit multivariate deel van het onderzoek wordt gebruikgemaakt van 
standaard binaire logistische regressieanalyse, waarbij het al dan niet als 
daders geregistreerd zijn wordt voorspeld op basis van een aantal achter-
grondkenmerken. Er is voor gekozen om naast autochtonen, Antillianen 
en Marokkanen, ter vergelijking, ook Turken en Surinamers in de analyses 
te betrekken. Hierbij worden zowel voor minderjarigen (van 12 tot en met 
17 jaar) als volwassenen (van 18 tot en met 37 jaar) een aantal modellen 
geschat. In de modellen A (zie tabellen 1 en 2) zijn alleen demografische 
kenmerken (herkomstgroep, geslacht en leeftijd) als onafhankelijke varia-
belen opgenomen. Dit geeft een beeld van de verschillen tussen herkomst-
groepen waarbij alleen voor de leeftijdsopbouw en de sekseratio van de 
bevolkingsgroep wordt gecorrigeerd. Omdat de ondervertegenwoordiging 
van vrouwen in de geregistreerde daderstatistiek behoorlijk varieert 
tussen de verschillende herkomstgroepen (zie bijvoorbeeld Huls & Jennis-
sen, 2008) is ook de interactie tussen herkomst en geslacht in de modellen 
A opgenomen.

In de modellen B wordt behalve voor de leeftijdsopbouw en de sekseratio 
ook gecorrigeerd voor een aantal sociaal-economische achtergrondken-
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merken. Voor de 12- tot 17-jarigen zijn dit: of een jongere nog bij zijn/
haar ouders woont, of hij/zij uit een gebroken gezin komt, de uitkerings-
afhankelijkheid van de ouders, het inkomen van de ouders en de mate 
van stedelijkheid van de woongemeente. Helaas is informatie over het 
schooltype dat de minderjarige volgt en over eventueel reeds afgeronde 
opleidingen niet beschikbaar. Bij de 18- tot en met 37-jarigen wordt niet 
gekeken of zij nog bij hun ouders wonen of uit een gebroken gezin komen, 
maar of zij al dan niet samenwonend met een partner zijn. Hierbij wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen gehuwd en ongehuwd samenwonen. In 
plaats van de uitkeringsafhankelijkheid van de ouders wordt voor volwas-
senen de uitkeringsafhankelijkheid van henzelf in de analyse betrokken. 
Ook de inkomensvariabele wijkt in de analyse voor volwassenen af van 
die in de analyse voor minderjarigen. In plaats van het inkomen van de 
ouders nemen we voor volwassenen het huishoudinkomen. Voor volwas-
senen zijn in tegenstelling tot voor minderjarigen wel data die een indi-
catie kunnen geven over het al dan niet volgen van een opleiding en het 
hoogst behaalde onderwijsdiploma voorhanden. Het is namelijk bekend of 
iemand hoger onderwijs heeft gevolgd. Het gebruik van de variabele over 
hoger onderwijs is de reden dat de regressieanalyses voor volwassenen 
zijn beperkt tot de leeftijdscategorie van 37 jaar of jonger. Men kan name-
lijk alleen weten of iemand is ingeschreven of ingeschreven is geweest 
bij een universiteit of hbo instelling in de periode vanaf 1986. Oudere 
personen zouden voor 1986 hoger onderwijs gevolgd kunnen hebben. 
De  variabele ‘al dan niet hoger onderwijs hebben gevolgd’ is uiteraard een 
vrij grove indicator voor het al dan niet onderwijs volgen en het uiteinde-
lijk behaalde opleidingsniveau bij 18- tot en met 37-jarigen. De tweede-
ling die deze variabele bewerkstelligt, ligt overigens wel dichter tegen 
de mediaan aan dan wellicht in eerste instantie wordt verondersteld. In 
totaal heeft meer dan 36% van de in Nederland verblijvende personen in 
de leeftijdsgroep van 18 tot en met 37 jaar ooit in Nederland ingeschreven 
gestaan bij een instelling die hoger onderwijs aanbiedt. Zie voor meer 
(herkomst specifieke) details bijlage 3. In deze bijlage is een uitgebreide 
beschrijving met daarbij een aantal beschrijvende statistieken te vinden 
van de hierboven geïntroduceerde sociaal-economische achtergrondken-
merken die als onafhankelijke variabelen hun opwachting maken in de 
regressie modellen.

De modellen C worden pas interessant voor het toetsen of de in het 
beschrijvende deel van deze studie vastgestelde afwijking in de age-crime 
curve voor Antillianen en Marokkanen overeind blijft nadat is gecorri-
geerd voor sociaal-economische achtergrondkenmerken. In deze model-
len wordt namelijk ook rekening gehouden met een mogelijke interactie 
tussen herkomst en leeftijd. Eventuele significante interactie-effecten in 
de modellen C duiden op een verschillend verloop van de age-crime curves 
voor de verschillende herkomstgroepen.
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De resultaten van de regressieanalyses worden voor de categorische 
variabelen weergeven in termen van odds ratio’s oftewel relatieve kans-
verhoudingen. Deze odds ratio’s geven de kansverhoudingen van het 
verdacht en het niet verdacht zijn van het plegen van een delict weer ten 
opzichte van een referentiecategorie. Deze referentiecategorie heeft in de 
 regressietabellen altijd de waarde ’1’. Voor de continue variabele leeftijd 
en de interactievariabelen worden de effecten in de regressietabellen als 
regressiecoëfficiënten weergegeven.

De gebruikte methode veronderstelt een eenduidige causale relatie tussen 
de afhankelijke variabele (het al dan niet als verdachte geregistreerd zijn) 
en de onafhankelijke variabelen ofwel de achtergrondkenmerken. Deze 
veronderstelling is echter niet altijd houdbaar. Kenmerken, zoals het 
huishoudinkomen, kunnen weliswaar deels ‘verklaren’ dat iemand als 
verdachte geregistreerd wordt, maar omgekeerd kunnen deze kenmer-
ken zelf ook worden beïnvloed door het feit dat iemand als verdachte 
 geregistreerd is. Bijvoorbeeld: mensen met een laag inkomen zouden meer 
geneigd kunnen zijn om delicten te plegen, maar een omgekeerde rede-
nering is ook denkbaar: doordat iemand crimineel gedrag vertoont raakt 
hij zijn baan kwijt, met inkomensderving als gevolg. Door deze zogeheten 
‘endogeniteit’ worden de effecten van de betreffende achtergrondken-
merken niet geheel juist geschat. Om deze reden geven de berekeningen 
slechts een indicatie voor het afzonderlijke belang van de achtergrond-
kenmerken.

4.3 Analyses voor minderjarigen (12-17 jaar)

In 2005 verbleven in Nederland 1.064.808 minderjarige autochtone of tot 
één van de vier grote ‘klassieke’ niet-westers allochtone herkomstgroepen 
behorende jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 17 jaar. Al 
deze jongeren zijn opgenomen in de onderhavige analyses. Hierbij gaat 
het om 936.965 autochtonen, 42.566 Turken, 37.112 Marokkanen, 33.840 
Surinamers en 14.325 Antillianen. Uit de regressieanalyses komt naar 
voren dat alle vier de grote ‘klassieke’ niet-westers allochtone herkomst-
groepen een grotere kans hebben om als dader van een delict geregis-
treerd te worden dan autochtone Nederlanders (zie tabel 1). Al de odds 
ratio’s voor de hoofdeffecten van herkomstgroep, die overigens alleen op 
jongens betrekking hebben, zijn namelijk in alle modellen groter dan één. 
Verder zien we in deze tabel, als we de resultaten van model A vergelijken 
met die van model B, dat de oververtegenwoordiging van allochtonen in 
de geregistreerde dadercijfers kleiner wordt als we corrigeren voor sociaal-
economische achtergrondkenmerken. Voor alle groepen behalve eerste 
generatie Antillianen nemen de odds ratio’s met ongeveer 40% af, terwijl 
de odds ratio voor eerste generatie Antillianen in model B zelfs meer dan 



52 Criminaliteit, leeftijd en etniciteit

gehalveerd is in vergelijking met de waarde in model A. De kans op het 
geregistreerd zijn als dader is echter nog steeds aanzienlijk groter voor de 
vier grote ‘klassieke’ niet-westers allochtone herkomstgroepen dan voor 
autochtonen. Daarbij vallen vooral de hoge relatieve kansverhoudingen 
van Marokkanen en Antillianen op. Het in model B overgebleven effect 
van herkomstgroep is mogelijk toe te schrijven aan culturele verklaringen 
voor verschillen in crimineel gedrag tussen verschillende herkomstgroe-
pen (hierover meer in paragraaf 4.4 en hoofdstuk 5).

Tabel 1 Resultaten van logistische regressieanalyse ter verklaring 
van het al dan niet als dader geregistreerd zijn in 2005, 
minderjarigen van 12 t/m 17 jaar (N = 1.064.808)*

 Model A Model B Model C

Autochtoon 1 1 1

Turk 1,93

1e generatie 3,13 1,86

2e generatie 2,95 1,82

Marokkaan 4,27

1e generatie 5,92 3,59

2e generatie 6,71 4,21

Surinamer 1,84

1e generatie 3,52 1,84

2e generatie 3,11 1,74

Antilliaan 2,69

1e generatie 7,52 3,35

2e generatie 4,25 2,59

In Nederland geboren 1

Niet in Nederland geboren 1,43

Man 1 1 1

Vrouw 0,25 0,25 0,25

Turk × vrouw -0,59

1e generatie -1,12 -1,13

2e generatie -0,53 -0,54

Marokkaan × vrouw -0,58

1e generatie -0,54 -0,53

2e generatie -0,58 -0,59

Surinamer × vrouw -0,00

1e generatie -0,18 -0,19

2e generatie 0,04 0,02

Antilliaan × vrouw 0,12

1e generatie 0,21 0,19

2e generatie 0,04 0,02

Leeftijd 3,57 3,61 0,37

Leeftijd2 / 10 -1,07 -1,09
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Tabel 1 (Vervolg)

 Model A Model B Model C

Thuiswonend 1 1

Niet thuiswonend 1,51 1,46

Geen gebroken gezin 1 1

Gebroken gezin 1,77 1,77

Geen van de ouders een uitkering 1 1

Ten minste 1 ouder een uitkering 1,48 1,48

Inkomen** ouders > € 6.100 1 1

€ 4.651 t/m € 6.100 1,26 1,26

€ 3.601 t/m € 4.650 1,43 1,44

€ 2.401 t/m € 3.600 1,68 1,70

Minder dan € 2.401 2,07 2,09

Niet stedelijk 1 1

Weinig stedelijk 1,18 1,18

Matig stedelijk 1,28 1,28

Sterk stedelijk 1,50 1,50

Zeer sterk stedelijk 1,47 1,46

Turk × niet in Nederland geboren -0,39

Marokkaan × niet in Nederland geboren -0,52

Surinamer × niet in Nederland geboren -0,32

Antilliaan × niet in Nederland geboren -0,05

Turk × (leeftijd – 14,5) -0,05

Marokkaan × (leeftijd – 14,5) -0,01

Surinamer × (leeftijd – 14,5) -0,06

Antilliaan × (leeftijd – 14,5) -0,08

Constante -32,61 -33,89 -10,12

Nagelkerke’s R² 0,13 0,17 0,16

* Odds ratio’s voor de categorische variabelen, regressiecoëfficiënten voor leeftijd, de interactie-
variabelen en de constanten; de odds ratio’s en regressiecoëfficiënten in normaal lettertype zijn 
significant (p < 0,001), die in klein lettertype zijn niet significant (p > 0,001).

** Per maand, indeling gebaseerd op quintielen.

De kans op het geregistreerd zijn als dader wordt beter verklaard als er 
sociaal-economische achtergrondkenmerken in het model worden opge-
nomen. Toch is ook in model B de pseudo-verklaarde variantie slechts 
17%. Dat wijst er vermoedelijk op dat een groot deel van de verklaring voor 
crimineel gedrag gezocht moet worden op het psychobiologisch vlak of 
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dat een groot deel van crimineel gedrag door toevallige omstandigheden 
ontstaat. Daarnaast kunnen echter ook sociaal-economische achtergrond-
kenmerken die niet in de analyses zijn meegenomen – denk met name 
aan het al dan niet onderwijs volgen, het schooltype waarop men zit en de 
reeds behaalde onderwijsdiploma’s – van belang zijn.

In het derde model (C), waarvan de resultaten van de regressieanalyse zijn 
weergegeven in tabel 1, worden twee extra interacties mee geschat. Één 
van deze interacties is die tussen herkomstgroep en leeftijd, waardoor het 
mogelijk is om na te gaan of ook na correctie voor sociaal-economische 
omstandigheden de eerder geconstateerde afwijkende leeftijdsspecifieke 
criminaliteitscijfers van Antillianen en Marokkanen blijven bestaan. 
Verder wordt ook de interactie tussen herkomstgroep en het al dan niet 
in Nederland geboren zijn in model C geschat. Dit heeft te maken met het 
gegeven dat we in model C geen onderscheid maken tussen de eerste en 
de tweede generatie bij de dummyvariabelen die op herkomst betrekking 
hebben. Door de variabele ‘al dan niet in Nederland geboren’ en de inter-
actie van deze variabele met herkomstgroep in het model op te nemen, 
wordt toch op ongeveer dezelfde wijze voor herkomst gecorrigeerd als 
in de modellen A en B. Het enige verschil is dat in model C ook rekening 
wordt gehouden met het gegeven of autochtonen al dan niet in Nederland 
geboren zijn.

De interactievariabele die samengesteld is uit het product van herkomst-
groep en leeftijd is gecentreerd rondom de middelste leeftijd (14,5 jaar). 
Hierdoor zijn de hoofdeffecten van de herkomstgroep in model C enigs-
zins te vergelijken met de effecten van herkomstgroep in de overige 
twee modellen. Indien de interactievariabele niet zou zijn gecentreerd, 
representeert het hoofdeffect van herkomst namelijk odds ratio’s in het 
eerste levensjaar, wat uiteraard onzinnige waarden zou opleveren. Verder 
impliceert de aanwezigheid van deze interactievariabele in model C dat 
het hoofdeffect van leeftijd moet worden geïnterpreteerd als het effect van 
leeftijd voor autochtonen.

De interactie-effecten van leeftijd en herkomst zijn alle negatief. Dit 
betekent dat de kansverhouding om verdacht te worden van een misdrijf 
van minderjarigen uit de grote vier klassieke allochtone herkomstgroe-
pen ten opzichte van hun autochtone leeftijdsgenoten op jongere leeftijd 
groter is dan op oudere leeftijd. Voor Marokkanen is dit effect echter niet 
significant. Dit is erg opmerkelijk aangezien de beschrijvende analyses 
wezen op een aanzienlijk dalende oververtegenwoordiging van Marok-
kaanse tieners naarmate ze ouder worden (zie figuur 5). Voor Antilliaanse 
minderjarigen blijft de in figuur 5 vastgestelde dalende oververtegenwoor-
diging kennelijk wel enigszins bestaan nadat gecorrigeerd wordt voor een 
aantal sociaal-economische achtergrondkenmerken.
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Let wel, de negatieve interactie-effecten betekenen niet automatisch 
dat de verschillen in de kans op het als dader geregistreerd worden 
tussen minderjarigen uit de grote vier ‘klassieke’ niet-westers allochtone 
herkomstgroepen en autochtone minderjarigen kleiner worden naarmate 
minderjarigen ouder worden. Dit komt door de logistische transforma-
tie van de afhankelijke variabele. Om toch na te gaan of de verschillen 
kleiner worden naarmate de tieners ouder worden, is in figuur 11 de 
invloed van de interactievariabele ‘leeftijd x herkomstgroep’ samen met 
de invloed van de hoofdeffecten leeftijd en herkomstgroep gevisualiseerd. 
Dit is in figuur 11 afzonderlijk voor zowel in als buiten Nederland gebo-
ren minderjarigen gedaan voor thuis, niet in een gebroken gezin en in 
een sterk stedelijke woonomgeving wonende jongens waarvan de ouders 
geen uitkering en een gemiddeld inkomen hadden. De visualisatie van de 
interactie tussen herkomstgroep en leeftijd voor een aantal groepen met 
andere dan de hier genoemde kenmerken kan men vinden in bijlage 4.

Uit figuur 11 kan men aflezen dat ook na correctie voor sociaal-
 economische omstandigheden Marokkaanse tieners sterk oplopende 
criminaliteitscijfers hebben naarmate ze ouder worden. Het percentage 
geregistreerde daders onder tweede generatie Marokkaanse minder-
jarigen met de hierboven genoemde sociaal-economische achtergrond-
kenmerken neemt met 13,9 procentpunten toe van 3,3% op 12-jarige 
leeftijd tot 17,2% op 17-jarige leeftijd. De corresponderende toename onder 
tweede generatie Antillianen en in Nederland geboren autochtonen was 
respectievelijk 7,4 en 4,0 procentpunten. De age-crime curves voor eerste 
generatie Marokkaanse en Antilliaanse minderjarigen kruisen elkaar. 
Onder jongere tieners is het percentage Antillianen dat geregistreerd is 
als dader hoger, terwijl onder de oudere tieners Marokkanen in negatieve 
zin de boventoon voeren. Turken en Surinamers, de andere twee niet-
westers allochtone herkomstgroepen waarvoor in figuur 11 age-crime 
curves op minderjarige leeftijd zijn afgebeeld, hebben leeftijdsspecifieke 
 criminaliteitscijfers die op elke leeftijd vrij constant verschillen van de 
criminaliteitscijfers van autochtonen. Dit geldt vooral voor de eerste gene-
ratie in vergelijking met de buiten Nederland geboren autochtonen.
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Figuur 11 De geschatte kans op het als dader geregistreerd zijn voor 
jongens van 12 t/m 17 jaar, die thuis, in een niet-gebroken 
gezin en in een sterk stedelijke omgeving wonen waarvan 
de ouders geen uitkering en een maandinkomen tussen 
€ 3.600 en € 4.651 hebben (leeftijd op de x-as).
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Om te beoordelen of de age-crime curves voor Antillianen en Marokka-
nen verschillen van die van autochtonen, zijn in figuur 12 de leeftijds-
specifieke criminaliteitscijfers van deze twee groepen gedeeld door die 
van autochtonen. Door de criminaliteitscijfers van twee groepen te delen 
wordt dus het in figuur 2 uiteengezette principe over wanneer age-crime 
curves dezelfde vorm hebben gehanteerd.

Figuur 12 De geschatte kans op het als dader geregistreerd zijn 
van Antilliaanse en Marokkaanse jongens van 12 t/m 17 
jaar* gedeeld door de kans voor autochtone jongens** met 
dezelfde achtergrondkenmerken (leeftijd op de x-as)
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* Die thuis, in een niet-gebroken gezin en in een sterk stedelijke omgeving wonen waarvan de 
ouders geen uitkering en een maandinkomen tussen € 3.600 en € 4.650 hebben.

** Voor de eerste generatie is gedeeld door de op basis van de in model C gegenereerde criminali-
teitscijfers van buiten Nederland geboren autochtonen; voor de tweede generatie is gedeeld door 
de criminaliteitscijfers van in Nederland geboren autochtonen.

Ook voor de leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers na correctie voor 
sociaal-economische omstandigheden is er dalende oververtegenwoor-
diging in het percentage geregistreerde daders onder Antilliaanse en 
tweede generatie Marokkaanse minderjarigen naarmate deze ouder 
worden. Echter van de zeer grote oververtegenwoordiging van jongere 
tieners in vergelijking met de overall criminaliteitscijfers van Antilliaanse 
en Marokkaanse minderjarigen, zoals we die hebben waargenomen in 
de ongecorrigeerde cijfers, is hier geen sprake meer. De figuren 11 en 12 
hebben betrekking op tieners met bepaalde sociaal-economische achter-
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grondkenmerken. Uit de figuren die weergegeven zijn in bijlage 4 blijkt 
dat we dit patroon van een licht dalende oververtegenwoordiging van 
Antilliaanse en Marokkaanse minderjarigen in de geregistreerde crimina-
liteitscijfers naarmate ze ouder worden ook terugvinden voor tieners met 
andere achtergrondkenmerken. Hierbij blijkt steeds dat de oververtegen-
woordiging op oudere leeftijd voor Antillianen wat sterker daalt dan voor 
Marokkanen. Na correctie voor sociaal-economische omstandigheden 
lijkt de oververtegenwoordiging van jonge tienerdaders onder Antilliaanse 
en Marokkaanse minderjarigen dus te zijn verdwenen, zeker als we ons 
realiseren dat, zoals we in paragraaf 3.1 hebben gezien, een relatief laag 
aandeel jonge Antilliaanse en Marokkaanse tieners naar HALT verwezen 
wordt. Dit is een aanwijzing dat niet alleen leeftijd zelf, maar ook een 
veranderende sociaal-economische context gedurende de levensloop, ten 
grondslag ligt aan de vorm van de age-crime curve. Dit wordt ook opge-
worpen door dynamische theorieën (zie paragraaf 2.1). Toch is hier nog 
enige voorzichtigheid geboden. In model C, waarop de in figuur 10 weer-
gegeven age-crime curves zijn gebaseerd, wordt namelijk leeftijdkwadraat 
niet meer als onafhankelijke variabele opgenomen. Deze variabele levert 
echter een grotere bijdrage aan het voorspellen of iemand al dan niet als 
dader geregistreerd staat dan de interactie tussen herkomstgroep en leef-
tijd en de informatie of een autochtoon al dan niet in het buitenland gebo-
ren is. De pseudo-verklaarde variantie van model B is immers iets groter 
dan die van model C.

4.4 Analyses voor volwassenen (18-37 jaar)

Ook voor volwassenen zijn regressieanalyses uitgevoerd, waarvan er drie 
zullen worden gepresenteerd. De onderzoekspopulatie in deze analyses 
voor individuen van 18 tot en met 37 jaar bestaat uit 3.273.067 autoch-
tonen, 139.840 Turken, 120.252 Marokkanen, 114.747 Surinamers en 51.309 
Antillianen. Ook bij de volwassenen zien we dat de kans om als dader 
te zijn geregistreerd groter is voor Turken, Marokkanen, Surinamers en 
Antillianen dan voor autochtonen. De in tabel 2 weergegeven odds ratio’s 
voor de verschillende allochtone herkomstgroepen zijn immers in alle 
drie de modellen groter dan één. De odds ratio’s in model B zijn voor alle 
vier grote ‘klassieke’ niet-westerse allochtone herkomstgroepen, voor 
zowel de eerste als de tweede generatie, kleiner dan in model A. De over-
vertegenwoordiging van deze groepen in de geregistreerde daderstatis-
tieken neemt dus af als wordt gecorrigeerd voor sociaal-economische 
achtergrondkenmerken. Het effect van herkomstgroep dat in dit model 
overblijft, zou kunnen worden geduid als het effect van cultuur. Hier moet 
echter mee worden opgepast aangezien dit effect ook veroorzaakt kan 
worden door variantie in sociaal-economische factoren die niet in model 
B opgenomen zijn. Het meenemen van de sociaal-economische status 
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van individuen in de regressieanalyses leidt ertoe dat Turkse mannen van 
de eerste generatie nog nauwelijks vaker als dader van een delict te boek 
staan dan autochtone mannen. Turkse vrouwen zijn volgens model B zelfs 
minder vaak geregistreerd als dader dan autochtone vrouwen. De som van 
de regressiecoëfficiënten voor het behoren tot de Turkse herkomstgroep20 
en de interactie tussen behoren tot de Turkse herkomstgroep en vrouw 
zijn is namelijk negatief. Ook eerste generatie Marokkaanse vrouwen zijn, 
na correctie voor sociaal-economische achtergrondkenmerken, nauwe-
lijks vaker als dader bij criminele handelingen betrokken dan hun autoch-
tone seksegenoten.

De odds ratio’s in de modellen A en B schetsen het beeld dat Marokkanen 
en Turken van de tweede generatie sterker als dader oververtegenwoor-
digd zijn in de criminaliteitsstatistieken dan de eerste generatie, terwijl 
voor Antillianen en Surinamers het tegenovergestelde wordt gevonden. 
Het feit dat dit ook in model B, waar gecorrigeerd wordt voor sociaal-
economische status, naar voren komt, sterkt het vermoeden dat we hier 
stuiten op culturele verklaringen voor verschillen in delinquent gedrag 
tussen verschillende herkomstgroepen. Ondanks dat in dit hoofdstuk de 
sociaal-economische determinanten van verschillen in leeftijdsspecifieke 
criminaliteitscijfers tussen verschillende herkomstgroepen centraal staan, 
worden in dit hoofdstuk ook deze culturele verklaringen voor verschillen 
in de overall criminaliteitscijfers tussen herkomstgroepen besproken. De 
mogelijk van belang zijnde culturele factoren die zouden kunnen leiden 
tot verschillen in leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers tussen herkomst-
groepen komen in hoofdstuk 5 aan bod.

In navolging van Driessen, Völker Op den Kamp, Roest en Moolenaar 
(2002) wordt bij de culturele verklaringen voor verschillen in crimineel 
gedrag tussen herkomstgroepen onderscheid gemaakt tussen ‘culturele 
deviantie’ en ‘culturele dissonantie’. Culturele deviantie is het verschijn-
sel dat in andere culturen andere opvattingen over de toelaatbaarheid 
van bepaald gedrag kunnen voorkomen. Met culturele dissonantie wordt 
het verschijnsel bedoeld dat migranten leven tussen twee sterk verschil-
lende culturen, namelijk die van het land van herkomst (van hun ouders) 
en die van het land waarin ze op het moment resideren. Dit kan leiden tot 
conflicten en problematisch gedrag, met name bij jongeren. Aangezien de 
mate van culturele dissonantie per leeftijdsgroep behoorlijk kan verschil-
len, zal vooral deze component van culturele verklaringen voor verschil-
len in delinquent gedrag tussen herkomstgroepen zijn opwachting maken 
in het volgende hoofdstuk.

20 De regressiecoëfficiënten voor het behoren tot een bepaalde herkomstgroep zijn gelijk aan de 
natuurlijke logaritme van de in tabel 2 weergegeven odds ratio’s.
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Waarschijnlijk speelt culturele deviantie, zowel bij Surinamers als bij 
Antillianen, een grotere rol onder de eerste generatie dan onder de tweede 
generatie. Zo is aannemelijk dat de hosselcultuur21 onder Surinamers en 
de matrifocale gezinsstructuur onder Antillianen bij de eerste generatie 
prominenter aanwezig is dan bij de tweede generatie, die in Nederland 
geboren is en waarvan bovendien een deel opgroeit in een gezin met één 
autochtone ouder. Op basis van het voorgaande en de veronderstelling 
dat culturele dissonantie mede door het koloniale verleden niet zo’n groot 
issue is voor tweede generatie Surinamers en Antillianen kan worden 
verklaard waarom de eerste generatie van deze twee herkomstgroepen 
vaker crimineel gedrag vertoont dan de tweede generatie.

De culturele dissonantie van Turken en Marokkanen is groter dan die van 
Surinamers en Antillianen. De culturele deviantie van tweede generatie 
Turken en Marokkanen is niet veel kleiner dan onder de eerste generatie 
van deze herkomstgroepen. Zo is bijvoorbeeld waarschijnlijk meer dan 
90% van de tweede generatie Turken en Marokkanen geboren in een gezin 
dat ontsproten is uit een mono-etnisch huwelijk22 en huwt meer dan 90% 
van de tweede generatie ook weer met een partner uit dezelfde herkomst-
groep.23 Culturele verklaringen voor de verschillen in criminaliteitscijfers 
tussen de eerste en tweede generatie Turken en Marokkanen, waarbij 
de tweede generatie zich in negatieve zin onderscheidt, moeten dan ook 
waarschijnlijk voornamelijk gezocht worden in de verschillende mate 
van culturele dissonantie. Het hierboven beschreven patroon dat onder 
Marokkanen en Turken de tweede generatie sterker als dader oververte-
genwoordigd is in de criminaliteitsstatistieken dan de eerste generatie en 
dat we voor Antillianen en Surinamers het tegenovergestelde vinden, zien 
we in beduidend mindere mate terug bij minderjarigen. Een mogelijke 
reden hiervoor is dat veel minderjarige Surinamers, Turken en Marok-
kanen van de eerste generatie al op zeer jonge leeftijd naar Nederland zijn 
gekomen en daardoor sociaal-cultureel gezien erg lijken op de tweede 
generatie.

21 Het op legale en illegale wijze bijklussen om zo het hoofd boven water te kunnen houden (Korf, 
Bookelman & De Haan, 2001).

22 Deze veronderstelling is gebaseerd op het percentage tweede generatie Turken (84,5%) en Marokkanen 
(88,1%) van twaalf jaar en ouder waarvan twee ouders in het buitenland geboren zijn (CBS, 2007). 
Het overgrote deel van de Turken en Marokkanen met twee in het buitenland geboren ouders groeit 
op in een gezin waarvan beide ouders van Turkse dan wel Marokkaanse herkomst zijn. Naar alle 
waarschijnlijkheid is ook een redelijk deel van de gezinnen waarvan slechts één ouder in het buitenland 
geboren is mono-etnisch van aard, bijvoorbeeld als een tweede generatie Turk of Marokkaan met 
een partner uit Turkije of Marokko een gezin sticht. Waarschijnlijk groeit dan ook meer dan 90% 
van de Turken en Marokkanen op in een gezin waarvan zowel de vader als de moeder van Turkse of 
Marokkaanse herkomst is.

23 Althans, ongeveer 5% van de tweede generatie Turken en ongeveer 10% van de tweede generatie 
Marokkanen huwde in 2003 met een autochtone partner (Uiters, 2007).
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Tabel 2 Resultaten van logistische regressieanalyse ter verklaring 
van het al dan niet als dader geregistreerd zijn in 2005, 
volwassenen van 18 t/m 37 jaar (N = 3.699.215)*

Model A Model B Model C

Autochtoon 1 1 1

Turk 1,95

1e generatie 2,18 1,14

2e generatie 2,86 1,72

Marokkaan 2,64

1e generatie 3,74 1,84

2e generatie 5,15 3,03

Surinamer 2,04

1e generatie 3,80 2,18

2e generatie 2,99 1,85

Antilliaan 1,82

1e generatie 5,12 2,61

2e generatie 2,24 1,67

In Nederland geboren 1

Niet in Nederland geboren 1,22

Man 1 1 1

Vrouw 0,17 0,16 0,16

Turk × vrouw -0,71

1e generatie -0,59 -0,75

2e generatie -0,64 -0,66

Marokkaan × vrouw -0,47

1e generatie -0,47 -0,55

2e generatie -0,37 -0,33

Surinamer × vrouw 0,01

1e generatie 0,20 -0,02

2e generatie 0,15 0,09

Antilliaan × vrouw 0,12

1e generatie 0,40 0,14

2e generatie 0,20 0,15

Leeftijd / 10 0,66 1,81 -0,46

Leeftijd2 / 100 -0,68 -0,89

Leeftijd3 / 1000 0,11 0,12

Samenwonend** met een partner 1 1

Niet samenwonend met een partner 1,77 1,80

Hoger onderwijs gevolgd 1 1

Geen hoger onderwijs gevolgd 4,15 4,19
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Tabel 2 (Vervolg)

Model A Model B Model C

Ontvangt geen uitkering 1 1

Ontvangt een uitkering 2,02 2,01

huishoudinkomen*** > € 5.900 1 1

€ 4.451 t/m € 5.900 0,94 0,94

€ 3.401 t/m € 4.450 0,96 0,93

€ 2.251 t/m € 3.400 1,33 1,33

Minder dan € 2.251 2,37 2,35

Niet stedelijk 1 1

Weinig stedelijk 1,17 1,17

Matig stedelijk 1,35 1,35

Sterk stedelijk 1,53 1,53

Zeer sterk stedelijk 1,63 1,62

Turk × niet in Nederland geboren -0,81

Marokkaan × niet in Nederland geboren -0,54

Surinamer × niet in Nederland geboren -0,18

Antilliaan × niet in Nederland geboren 0,18

Turk × (leeftijd – 27,5) 0,03

Marokkaan × (leeftijd – 27,5) -0,03

Surinamer × (leeftijd – 27,5) 0,02

Antilliaan × (leeftijd – 27,5) 0,03

Niet samenwonend met een partner × (lft, -27,5) 0,01

Constante -2,39 -6,04 -4,09

Nagelkerke’s R2 0,11 0,18 0,18

* Odds ratio’s voor de categorische variabelen, regressiecoëfficiënten voor leeftijd, de interactie-
variabelen en de constanten; de odds ratio’s en regressiecoëfficiënten in normaal lettertype zijn 
significant (p < 0,001), die in klein lettertype zijn niet significant (p > 0,001).

** Al dan niet gehuwd.
*** Per maand, indeling gebaseerd op quintielen.

In model C voor volwassenen wordt, net zoals in model C voor minder-
jarigen, de voor dit onderzoek essentiële interactie tussen herkomst en 
leeftijd mee geschat. Ook de interactie tussen herkomst en het al dan niet 
in Nederland geboren zijn verschijnt hier wederom ten tonele. Aangezien 
ervan wordt uitgegaan dat het niet samenwonend zijn met een partner 
(gehuwd of ongehuwd) een groter effect heeft op het vertonen van crimi-
neel gedrag naarmate men ouder wordt, is ook de interactievariabele ‘niet 
samenwonend met een partner × leeftijd’ in model C opgenomen.
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Het effect van de interactie tussen herkomst en leeftijd is negatief voor 
Marokkanen en positief voor de overige drie grote ‘klassieke’ in Nederland 
verblijvende niet-westers allochtone herkomstgroepen. Het effect van het 
behoren tot de Marokkaanse herkomstgroep wordt dus kleiner naarmate 
Marokkanen ouder worden. Voor Antillianen wordt het tegenovergestelde 
gevonden. Deze uitkomsten zijn in overeenstemming met de bevindingen 
uit de beschrijvende analyses (zie de figuren 4, 5 en 6). De invloed van de 
interactievariabele ‘leeftijd x herkomstgroep’ samen met de invloed van 
de hoofdeffecten leeftijd en herkomstgroep is gevisualiseerd in figuur 13. 
Dit is afzonderlijk voor zowel mannen als vrouwen gedaan voor buiten 
Nederland geboren, niet samen met een partner en in een matig stedelijke 
woonomgeving wonende 18- tot en met 37-jarigen die geen hoger onder-
wijs hebben gevolgd en in 2005 geen uitkering en een gemiddeld inkomen 
hadden. De visualisatie van de interactie tussen herkomstgroep en leeftijd 
voor een aantal groepen met andere dan de hier genoemde kenmerken 
kan men vinden in bijlage 4. Figuur 13 laat zien dat ook na correctie voor 
sociaal-economische omstandigheden Marokkanen sterk dalende crimi-
naliteitscijfers hebben naarmate ze ouder worden. Het percentage geregis-
treerde daders onder Marokkaanse mannen met de hierboven genoemde 
sociaal-economische achtergrondkenmerken daalt met maar liefst 
6,5 procentpunten van 8,7% op 18-jarige leeftijd tot 2,2% op 37-jarige leef-
tijd. De afname onder Antilliaanse en autochtone mannen was respectie-
velijk 2,3 en 2,5 procentpunten. De leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers 
van Marokkaanse mannen dalen in een dermate hoog tempo dat ze op de 
leeftijd van ongeveer 21 jaar op hetzelfde niveau liggen als de criminali-
teitscijfers van Antilliaanse mannen, die op 18-jarige leeftijd een geregi-
streerd dader percentage van 7,4% laten noteren. Op 37-jarige leeftijd zijn 
onder mannen de criminaliteitscijfers van Marokkanen en autochtonen 
met de hierboven beschreven sociaal-economische achtergrondkenmer-
ken ongeveer even hoog.
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Figuur 13 De geschatte kans op het als dader geregistreerd zijn 
voor buiten Nederland geboren 18- t/m 37-jarigen die 
samen met een partner, in een matig stedelijke omgeving 
wonen, geen hoger onderwijs hebben gevolgd en die geen 
uitkering en een huishoudinkomen tussen € 3.400 en 
€ 4.451 per maand hebben (leeftijd op de x-as)
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In tegenstelling tot Marokkanen hebben Antillianen leeftijdsspecifieke 
criminaliteitscijfers die ook na correctie voor sociaal-economische 
omstandigheden slechts beperkt dalen in het derde en vierde levens-
decennium. Toch lijkt deze daling sterker te zijn dan die volgens de in 
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figuur 4 afgebeelde age-crime curve waarbij niet voor sociaal-economische 
omstandigheden is gecorrigeerd. Opvallend is dat ook Turken en Surina-
mers na correctie voor sociaal-economische omstandigheden leeftijds-
specifieke criminaliteitscijfers hebben die geen evidente daling vertonen 
tussen de leeftijd van 18 en 37 jaar. Een dergelijke daling is wel waar te 
nemen in de in figuur 4 weergegeven ongecorrigeerde criminaliteits-
cijfers. Het hierboven beschreven patroon van de gecorrigeerde leeftijds-
specifieke criminaliteitscijfers geldt voor zowel mannen als vrouwen. 
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat voor vrouwen de criminaliteits-
cijfers, als deze worden afgezet tegen die voor mannen, relatief hoger zijn 
voor Antillianen en Surinamers en relatief lager zijn voor Marokkanen en 
Turken. Zo zijn de criminaliteitscijfers van Antilliaanse vrouwen op elke 
leeftijd hoger dan die van Marokkaanse vrouwen en zijn de criminaliteits-
cijfers van Marokkaanse vrouwen na de leeftijd van 26 jaar lager dan die 
van autochtone vrouwen. Bij de bevinding dat dezelfde leeftijdsspecifieke 
patronen bij mannen en vrouwen worden gevonden, moet worden beseft 
dat de interactie tussen leeftijd en sekse niet is mee geschat in model C. 
Het opnemen van een dergelijke interactievariabele in het regressiemodel 
had er mogelijk in kunnen resulteren dat het hier geschetste seksespeci-
fieke patroon er anders zou hebben uitgezien.

In figuur 14 zijn de leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers van Antil-
lianen en Marokkanen gedeeld door die van autochtonen. Dit is gedaan 
voor zowel mannen als vrouwen. De daar afgebeelde grafiek laat zien dat 
de oververtegenwoordigingsfactor tussen het 18e en 37e levensjaar van 
Marokkanen ten opzichte van autochtonen na correctie voor sociaal-
economische omstandigheden voor mannen daalt met 0,8 en voor vrou-
wen met 0,6. De oververtegenwoordigingsfactor in de ongecorrigeerde 
cijfers (zie figuur 5) daalde met 1,1. De sociaal-economische omstandig-
heden waarvoor in de regressieanalyse wordt gecorrigeerd, laten dan 
ook behoorlijk wat ruimte bestaan voor andere dan sociaal-economische 
verklaringen voor de sterke oververtegenwoordiging in de criminaliteits-
cijfers van Marokkaanse jongvolwassenen. In hoofdstuk 5 zal op zoek 
worden gegaan naar de culturele component in deze verklaring.

De oververtegenwoordigingsfactor in de criminaliteitscijfers tussen het 
18e en 37e levensjaar van Antillianen ten opzichte van autochtonen neemt 
volgens figuur 14 toe met 1,0 voor mannen en met 1,2 voor vrouwen. Dit 
is, zoals we in figuur 5 kunnen zien, beduidend minder dan de stijging 
van de ongecorrigeerde oververtegenwoordigingsfactor van Antillianen. 
Deze oververtegenwoordigingsfactor neemt namelijk met 2,6 toe als niet 
wordt gecorrigeerd voor sociaal-economische omstandigheden. Wederom 
wordt dus, net zoals bij de analyses voor minderjarigen, een aanwijzing 
gevonden dat verschillen in de sociaal-economische context gedurende 
de levensloop tussen de verschillende herkomstgroepen kunnen bijdragen 
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aan het ontstaan van verschillen in de vorm van de herkomstspecifieke 
age-crime curves.

Een sociale component die een grote rol kan spelen in de grote afname 
van de oververtegenwoordigingsfactor van Antillianen naarmate ze ouder 
worden is het al dan niet samenwonen met een partner. Veel Antilliaanse 
gezinnen zijn, zoals ook al is vermeld in paragraaf 2.1, eenoudergezin-
nen met een vrouw aan het hoofd. Zo laten bijvoorbeeld Van San et al. 
(2007) zien dat 27% van alle volwassen Antilliaanse vrouwen in Rotterdam 
een alleenstaande moeder is.24 Bovendien is bekend dat de Antilliaanse 
gemeenschap in Nederland veel alleenstaande tienermoeders herbergt 
(Garssen & Nicolaas, 2006). Volgens de Taskforce Antilliaanse Neder-
landers (2008) groeit tegenwoordig meer dan 50% van de Antilliaanse 
kinderen op in een eenoudergezin. Hierdoor leven bijna vanzelfsprekend 
ook veel volwassen Antilliaanse mannen alleenstaand of nomadisch. De 
nomadisch levende mannen, die over het algemeen niet over zelfstandige 
huisvesting beschikken, trekken volgens Van San et al. (2007) vaak van 
vriendin naar vriendin. Het vaak voorkomen van gebroken gezinnen is 
voor volwassen mannen een risicofactor voor het vertonen van delinquent 
gedrag (zie bijvoorbeeld Sampson, 1987; Blokland & Nieuwbeerta, 2005).

Figuur 14 De geschatte kans op het als dader geregistreerd zijn van 
Antillianen en Marokkanen van 18 t/m 37 jaar* gedeeld 
door de kans voor autochtonen met dezelfde achtergrond-
kenmerken (leeftijd op de x-as)

1

0

2

3

4

5

15 20 25 30 35 40

Mar. ♂ / aut. ♂
Ant. ♂ / aut. ♂

Mar. ♀ / aut. ♀
Ant. ♀ / aut. ♀ 

* Die samen met een partner, in een matig stedelijke omgeving wonen, geen hoger onderwijs hebben 
gevolgd en die geen uitkering en een huishoudinkomen tussen € 3.400 en € 4.450 per maand hebben.

24 Dit percentage is volgens Van San et al. (2007) waarschijnlijk een onderschatting, omdat alleenstaande 
moeders die inwonend zijn of verblijven in opvanghuizen niet zijn meegerekend. 
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Om het effect van het opnemen van de variabele ‘al dan niet samenwonen 
met een partner’ in het regressiemodel C op de grote afname van de over-
vertegenwoordigingsfactor van Antillianen naarmate ze ouder worden te 
illustreren, is in figuur 15 de geschatte kans op het als dader geregistreerd 
zijn voor zowel alleenstaande als samenwonende Antilliaanse mannen 
met een hoog risicoprofiel voor het vertonen van delinquent gedrag weer-
gegeven. Met een hoog risicoprofiel wordt hier bedoeld: buiten Nederland 
geboren, in een sterk stedelijke omgeving woonachtig, geen hoger onder-
wijs hebben gevolgd, een uitkering genietend en met een laag inkomen.

Figuur 15 De geschatte kans op het als dader geregistreerd zijn van 
buiten Nederland geboren Antilliaanse mannen van 18 t/m 
37 jaar, die in een sterk stedelijke omgeving wonen, geen 
hoger onderwijs hebben gevolgd en die een uitkering en 
een huishoudinkomen lager dan € 2.251 hebben (leeftijd 
op de x-as)
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Uit figuur 15 kunnen we opmaken dat het rekening houden met het feit 
of individuen al dan niet met een partner samenwonen voor een behoor-
lijk deel verantwoordelijk is voor de daling van de bovenproportionele 
oververtegenwoordiging van Antilliaanse twintigers en dertigers in de 
geregistreerde criminaliteitscijfers. De criminaliteitscijfers van met een 
partner samenwonende Antillianen dalen immers tussen het 18e en 37e 
levensjaar sterker dan de cijfers van hun alleenstaande herkomstgenoten 
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en zijn hierdoor meer in lijn met het patroon dat op basis van de heer-
sende opvatting over de relatie tussen leeftijd en criminaliteit verwacht 
zou mogen worden. Er is overigens ook een model geschat waarin reke-
ning gehouden werd met mogelijke interactie-effecten tussen het behoren 
tot een bepaalde herkomstgroep en het al dan niet samenwonen met een 
partner. Hieruit bleek dat het niet samenwonen met een partner voor 
Antillianen een effect heeft dat niet significant afwijkt van dit effect voor 
autochtonen.

Toch moeten we ook voor Antillianen concluderen dat de sociaal-econo-
mische omstandigheden zoals die zijn gemeten in de hier beschreven 
analyses de veranderende oververtegenwoordiging in de geregistreerde 
criminaliteitscijfers van Antillianen tussen het 18e en het 37e levensjaar 
slechts gedeeltelijk verklaren. Culturele factoren zouden hier een promi-
nente plaats kunnen innemen. De afwijking in de oververtegenwoordiging 
onder Antillianen die overblijft na correctie voor sociaal-economische 
omstandigheden is zelfs nog wat groter dan onder Marokkanen. Deson-
danks is het goed mogelijk dat specifieke culturele verklaringen voor 
de afwijkende leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers voor Antillianen 
minder belangrijk zijn dan voor Marokkanen. Bovendien kan het zo zijn 
dat met het relatief vaak voorkomen van gebroken gezinnen in de Antil-
liaanse gemeenschap de afwijkende leeftijdsspecifieke criminaliteits-
cijfers voor deze groep voor het grootste deel kunnen worden verklaard. 
We lopen hier namelijk tegen de beperkingen van de door ons gebruikte 
database op. Nomadisch levende Antilliaanse mannen trekken, zoals al is 
aangeven, vaak van vriendin naar vriendin en beschikken zelf vaak niet 
over zelfstandige huisvesting. Om opgenomen te worden in het SSB zal 
men hoe dan ook moeten zijn ingeschreven op een adres om zodoende 
in de GBA terecht te komen. Ook veel nomadisch levende Antilliaanse 
mannen zullen zijn ingeschreven op een bepaald adres om bijvoorbeeld 
aanspraak te kunnen maken op bepaalde sociale voorzieningen. Dit 
adres zou in behoorlijk wat gevallen het huis van een (voormalige) vrien-
din kunnen zijn waardoor het lijkt alsof ze samenwonen. Het is dan ook 
goed mogelijk dat het percentage alleenstaande en/of nomadisch levende 
Antilliaanse mannen in de praktijk beduidend hoger is dan door het inte-
grale populatieregister wordt aangegeven. Hierdoor zal het naar beneden 
buigend effect van leeftijd op de voor sociaal-economische omstandig-
heden in zijn algemeen en het al dan niet samenwonen met een partner in 
het bijzonder gecorrigeerde age-crime curve voor Antillianen onderschat 
worden. Daarnaast is het mogelijk dat de relatief hoge daderpercentages 
onder Antilliaanse alleenstaande twintigers en dertigers ook een nega-
tieve uitwerking kunnen hebben op hun met een partner samenwonende 
leeftijdgenoten met een Antilliaanse achtergrond. Samenwonende Antil-
lianen zouden door alleenstaande familieleden en vrienden als het ware 
kunnen worden meegezogen in het verrichten van criminele handelingen.



Mogelijke culturele verklaringen5

In het vorige hoofdstuk zijn mogelijke culturele verklaringen voor 
verschillen in overall criminaliteitscijfers tussen verschillende in Neder-
land verblijvende herkomstgroepen al ter sprake gekomen. In dit hoofd-
stuk wordt nader ingegaan op culturele factoren die mogelijk kunnen 
bijdragen aan de verklaringen voor de afwijkende vorm van de age-crime 
curves voor Antillianen en Marokkanen.

Culturele factoren kunnen op een directe en een indirecte manier invloed 
hebben op de neiging tot het vertonen van delinquent gedrag. De directe 
invloed van cultuur kan men, zoals we ook al hebben gezien in paragraaf 
4.4, verdelen in ‘culturele deviantie’ en ‘culturele dissonantie’. Culturele 
deviantie – het verschijnsel dat in andere culturen andere opvattingen 
over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag kunnen voorkomen – lijkt 
weinig effect te kunnen hebben op de vorm van de age-crime curve. De 
grote invloed die culturele deviantie kan hebben op overall verschillen 
in de criminaliteitscijfers tussen herkomstgroepen, heeft het dan ook 
waarschijnlijk niet op specifieke afwijkingen in het patroon van de opeen-
volgende leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers voor bepaalde herkomst-
groepen. Toch kan culturele deviantie een afwijking in de gangbare vorm 
van de age-crime curve veroorzaken doordat bijvoorbeeld deviant gedrag 
van een bepaalde leeftijdsgroep wordt vergoelijkt. Zo zijn bijvoorbeeld 
alleenstaande Antilliaanse moeders vaak geneigd gewelddadig gedrag van 
hun zonen af te doen als kwajongensstreken (Korf et al., 2001).

Waarschijnlijk heeft culturele dissonantie – het tussen twee sterk verschil-
lende culturen leven – een grotere impact op de vorm van de age-crime 
curve dan culturele deviantie. Zoals reeds in hoofdstuk 4 is aangege-
ven, kan de mate van culturele dissonantie namelijk per leeftijdsgroep 
behoorlijk verschillen. In sterk gesegregeerde gemeenschappen hebben 
volwassenen op een beperkt niveau intensieve sociale contacten met de 
autochtone bevolking en individuen die behoren tot andere allochtone 
groepen. Hierdoor hebben oudere individuen relatief weinig last van 
culturele dissonantie. Jongeren die behoren tot deze gemeenschappen 
hebben daarentegen deze contacten wel doordat zij op school en op straat 
in contact komen met andere culturen.

Cultuur kan ook op een indirecte manier een verklaring zijn voor een 
afwijkende age-crime curve, doordat het leeftijdsspecifieke verschillen 
in sociaal-economische achtergrondkenmerken, die op hun beurt ten 
grondslag liggen aan verschillen in leeftijdsspecifieke criminaliteits-
cijfers tussen verschillende herkomstgroepen, verklaart. Het vaak voor-
komen van losse gezinsverbanden onder Antillianen zou bijvoorbeeld ook 
criminaliteit op oudere leeftijd in de hand kunnen werken. Mannelijke 
Antilliaanse twintigers en dertigers missen hierdoor namelijk vaak de 
temperende invloed van het gezin op het plegen van criminaliteit. Voor 
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Antillianen wordt in paragraaf 5.1 dieper ingegaan op deze mogelijke 
indirecte invloed van culturele factoren die voor de relatief zeer hori-
zontale age-crime curve van Antilliaanse volwassenen zorgen. In deze 
paragraaf zal worden geprobeerd om deze mogelijke culturele invloed ook 
aan te tonen door na te gaan of er onder Antillianen die buiten Nederland 
verblijven ook sprake is van een op een dergelijke manier afwijkende age-
crime curve.
Een mogelijke culturele verklaring voor de relatief sterke daling van de 
oververtegenwoordiging van Marokkanen in de criminaliteitscijfers naar-
mate het om oudere personen gaat, komt in paragraaf 5.2 aan de orde. 
Hier zal de culturele verklaring direct van aard zijn en grotendeels worden 
gerelateerd aan de culturele dissonantie van Marokkaanse tieners. Ook 
in deze paragraaf zal over de Nederlandse landsgrenzen heen gekeken 
worden. Anders dan voor Antillianen zijn leeftijdsspecifieke crimina-
liteitscijfers in de gebieden van herkomst voor Marokkanen en andere 
Maghrebijnen, mochten die überhaupt al voorhanden zijn, minder inte-
ressant. In de herkomstgebieden lopen Maghrebijnen immers niet tegen 
het verschijnsel culturele dissonantie aan.

5.1 De matrifocale gezinsstructuur onder Antillianen

Het culturele verschijnsel achter het relatief veel voorkomen van losse 
gezinsverbanden onder Antillianen is de matrifocale gezinsstructuur 
die vaak voorkomt in de lagere sociaal-economische klassen van Afro-
Amerikaanse gemeenschappen. Men kan matrifocaliteit omschrijven als 
het verschijnsel van een eenoudergezin, waarin een moeder kinderen van 
verschillende vaders opvoedt. Deze vaders leveren als passanten slechts 
een geringe bijdrage aan de opvoeding van hun kinderen (Oostindie, 
2008).

Matrifocaliteit komt meer dan gemiddeld vaak voor onder de afstamme-
lingen van Afrikaanse slaven op het Amerikaanse continent. In het gehele 
Caraïbisch gebied, maar ook onder Afro-Amerikanen in de Verenigde 
Staten en Zuid-Amerika zien we dit verschijnsel (Safa, 2005a; Furstenberg, 
2007). Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een verband gelegd wordt 
tussen het veel voorkomen van een matrifocale gezinsstructuur en het 
slavernijverleden. Hierbij wordt weleens het argument gebruikt dat door 
de afzonderlijke verkoop van mannen, vrouwen en kinderen tijdens de 
slavernij kerngezinnen opgesplitst werden waardoor er onder mannelijke 
slaven een mentaliteit ontstond waarbij mannen geen verantwoordelijk-
heid voor hun gezin meer namen. Volgens Oostindie (2008) snijdt deze 
redenering in de casus van de Nederlandse koloniën geen hout aangezien 
het opsplitsen van gezinnen in deze gebieden zeer uitzonderlijk was. Een 
andere mogelijke oorzaak voor het veel voorkomen van de matrifocale 
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gezinsstructuur onder Afro-Amerikanen is volgens hem dat matrifocaliteit 
simpelweg behoort tot de Afrikaanse retentie. Oostindie wijst er echter op 
dat de problematiek van de gebroken Afro-Amerikaanse gezinnen in veel 
gevallen pas ver na de afschaffing van de slavernij is ontstaan. Andere 
theorieën over het ontstaan van matrifocaliteit in het Afro-Amerikaanse 
familiesysteem wijzen dan ook op de actuele maatschappelijke omstan-
digheden, waarbij matrifocaliteit wordt gezien als een adaptatie aan 
armoede (Van Niekerk, 2000, p. 94). In de wetenschappelijke literatuur 
bestaat geen consensus over hoe het veel voorkomen van de matrifocale 
gezinsstructuur onder de afstammelingen van Afrikaanse slaven op het 
Amerikaanse continent precies tot stand gekomen is. Volgens Van Niekerk 
is men het er over het algemeen wel over eens dat matrifocaliteit een 
aanpassing is aan de slechte of instabiele maatschappelijke situatie waar-
bij de historisch-culturele erfenis ook van invloed is.

Matrifocaliteit wordt vaak gebruikt als één van de verklaringen voor het 
feit dat in Nederland verblijvende Antillianen bovenproportioneel als 
dader terug te vinden zijn in de criminaliteitsstatistieken (zie bijvoorbeeld 
Korf et al., 2001; Taskforce Antilliaanse Nederlanders, 2008). Hierbij wordt 
dan voornamelijk gewezen op de tekortschietende opvoeding door alleen-
staande moeders die deviant gedrag onder pubers en jong volwassenen in 
de hand zou werken. In deze studie wordt de opvoeding van mama soltera 
echter niet gebruikt als een verklaring voor het delinquente gedrag van 
Antilliaanse jongeren.25 Hier wordt, zoals we al hebben aangegeven in 
hoofdstuk 4, het hoge percentage alleenstaande mannen binnen de Antil-
liaanse gemeenschap dat te maken heeft met matrifocaliteit aangedragen 
als een verklaring voor de nauwelijks dalende criminaliteitscijfers na de 
tienerjaren onder Antilliaanse mannelijke twintigers en dertigers. Deze 
Antilliaanse mannen missen vaak, in tegenstelling tot bijvoorbeeld hun 
autochtone mannelijke leeftijdsgenoten, de temperende invloed van een 
eigen gezin op het als dader verzeild raken in criminele activiteiten. Het 
hebben van een eigen gezin verhoogt namelijk de potentiële kosten van 
criminaliteit wat, zoals reeds is uiteengezet in paragraaf 2.1, volgens de 
door Kanazawa & Still (2000) te berde gebrachte evolutionaire theorie van 
(mannelijke) criminaliteit zal leiden tot een kleinere neiging om delicten 
te plegen.

25 Toch wordt bij dezen op een opmerkelijk feit gewezen dat uit figuur 5 naar voren komt. Ook de 
oververtegenwoordiging van jonge Antilliaanse tieners in de criminaliteitsstatistieken blijkt erg hoog 
te zijn. Onder 12- en 13-jarigen is de oververtegenwoordiging van Antillianen zelfs groter dan die van 
Marokkanen. Het is niet ondenkbaar dat dit iets met het veel voorkomen van eenoudergezinnen in 
Antilliaanse gemeenschap van doen heeft. De relatief lage oververtegenwoordiging van Antilliaanse 
adolescenten zou te maken kunnen hebben met het slechts beperkt aanwezig zijn van een maturity 
gap (zie paragraaf 2.1) bij deze herkomstgroep, wat ook zou kunnen komen door het veel voorkomen 
van eenoudergezinnen. Hierdoor begeven veel Antilliaanse tieners zich relatief vroeg op sociaal-
economische terreinen waarop bij andere herkomstgroepen bijna uitsluitend personen die de twintig 
ruimschoots gepasseerd zijn actief zijn. 
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De hierboven beschreven invloed van matrifocaliteit op de leeftijds-
specifieke criminaliteitscijfers van een herkomstgroep impliceert dat de 
age-crime curve voor Antilliaanse vrouwen in tegenstelling tot die voor 
hun mannelijke herkomstgenoten grotendeels in overeenstemming met 
het klassieke patroon zou moeten zijn. Om dit na te gaan zijn in figuur 16 
de ongecorrigeerde age-crime curves voor Antilliaanse mannen en vrou-
wen afgebeeld. In hoofdstuk 4 zijn al age-crime curves voor Antilliaanse 
mannen en vrouwen die gecorrigeerd waren voor sociaal-economische 
achtergrondkenmerken getoond (zie figuur 12). Hierin was geen groot 
verschil in de vorm van de curve tussen mannen en vrouwen te zien. Er 
werd echter al op gewezen dat in het model waarop deze gecorrigeerde 
curves gebaseerd waren geen interactie tussen sekse en leeftijd was opge-
nomen. Verder is het ook niet ondenkbaar dat of men al dan niet alleen-
staand is voor vrouwen een andere invloed heeft op de neiging tot het 
vertonen van delinquent gedrag dan voor mannen. Ter vergelijking zijn in 
figuur 16 ook de curves voor autochtone mannen en vrouwen, waarvan we 
aannemen dat deze het klassieke patroon hebben, weergegeven. Om de 
vier age-crime curves beter te kunnen vergelijken zijn de leeftijdsspecifieke 
criminaliteitscijfers weergegeven als indexcijfers van de top.

Figuur 16 Leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers (geregistreerde 
daders per capita) van autochtone en Antilliaanse mannen 
en vrouwen als indexcijfers van de top (= 100), moving 
averages over drie leeftijden, Nederland 2005 (leeftijd op 
de x-as)
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Uit figuur 16 blijkt dat de criminaliteitscijfers onder Antilliaanse vrouwen 
net als onder Antilliaanse mannen nauwelijks dalen in het derde levens-
decennium en in de eerste helft van het vierde levensdecennium. De 
curve voor Antilliaanse vrouwen wijkt dus ook behoorlijk af van het klas-
sieke patroon van snel toenemende criminaliteitscijfers in de puberteit 
die in de late adolescentie en vroege volwassenheid pieken en vervolgens 
snel dalen onder twintigers en dertigers. Hierop concluderen dat matri-
focaliteit dan ook slechts in geringe mate bijdraagt aan de afwijkende 
age-crime curve voor Antillianen is echter wat erg kort door de bocht. Hier 
wordt verwezen naar de door ons in hoofdstuk 2 genoemde verklaring 
waarom de age-crime curve voor vrouwen überhaupt op die voor mannen 
lijkt. De evolutionaire theorie van (mannelijke) criminaliteit schiet hier, 
zoals door Kanazawa & Still (2000) zelf ook al is aangeven, tekort. Het 
zou echter goed mogelijk kunnen zijn dat vrouwen die zich inlaten met 
criminele activiteiten dit vaak doen ter ondersteuning van of als facilita-
tor van criminaliteit die gepleegd wordt door mannelijke leeftijdgenoten 
in hun directe omgeving. In het geval van de in Nederland verblijvende 
Antillianen stellen Van San et al. (2007) dat de matrifocale gezinsstruc-
tuur samengaat met een gecompliceerde verhouding tussen mannen en 
vrouwen, waarbij Antilliaanse vrouwen mannen eigenlijk voortdurend 
onder druk zetten om geld in te brengen. De alleenstaande vrouwen zitten 
namelijk thuis en moeten voor de kinderen zorgen. Omdat ze vaak slechts 
over een bijstandsuitkering beschikken kunnen zij zich geen enkele luxe 
veroorloven. Vaak verlangen vrouwen dan ook een financieel extraatje van 
de vader(s) van hun kinderen. De mannen, die over het algemeen niet over 
zelfstandige huisvesting beschikken en van vriendin naar vriendin trek-
ken, zien vermogens- of drugsdelicten als de enige wijze om aan finan-
ciële middelen te komen. Hierdoor wordt de criminaliteit van Antilliaanse 
mannen na de adolescentie aangemoedigd en in stand gehouden.

Behalve veel overeenkomsten tussen de age-crime curves voor Antil-
liaanse mannen en vrouwen zien we echter ook een opmerkelijk verschil. 
Na een aanvankelijke stabilisatie in daling van de criminaliteitscijfers 
onder twintigers en jonge dertigers zien we onder Antilliaanse vrouwen 
een evidente daling na het 35e levensjaar. Dit leidt er overigens mede toe 
dat het verschil in de age-crime curve tussen Antillianen en autochtonen 
voor vrouwen een stuk kleiner is dan voor mannen. Onder Antilliaanse 
mannen is een evidente daling pas waar te nemen na hun 45e verjaar-
dag. Een mogelijke verklaring voor dit verschijnsel, waarbij we de rol van 
ondersteuner en facilitator van Antilliaanse vrouwen van criminaliteit 
gepleegd door mannen in het achterhoofd houden, is het feit dat Antil-
liaanse vrouwen partners hebben die gemiddeld een stuk ouder zijn (zie 
bijvoorbeeld Dagevos, 2001, p. 32). Dit kan echter onmogelijk een leeftijds-
verschil van tien jaar tussen mannen en vrouwen voordat de leeftijds-
specifieke criminaliteitscijfers gaan dalen verklaren. Een andere wellicht 
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meer plausibele verklaring voor het fenomeen dat de criminaliteitscijfers 
van vrouwen al rond hun 35e levensjaar gaan dalen heeft te maken met 
hun rol als opvoeder. Wellicht stoppen Antilliaanse vrouwen met het faci-
literen of op een andere manier deelnemen aan criminele activiteiten als 
hun oudste kinderen de (pre)puberteit bereiken en beginnen te begrijpen 
wat zich rondom hen afspeelt. De leeftijd van Antilliaanse vrouwen bij 
de geboorte van het eerste kind is ongeveer 27 jaar (Garssen & Nicolaas, 
2006). Binnen de lagere sociaal-economische strata van de Antilliaanse 
gemeenschap, waar veel van de door Antillianen gepleegde criminaliteit 
plaatsvindt, komen tienerzwangerschappen en zwangerschappen onder 
jonge twintigers echter ook veel voor.

Behalve Nederland zijn ook het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk Europese 
landen die een omvangrijke Caraïbische gemeenschap herbergen. Volgens 
de census van 2001 verbleven in het Verenigd Koninkrijk destijds ongeveer 
570 duizend Afro-Carribeans (CRE, 2007). In Frankrijk gaat het om onge-
veer 340 duizend personen uit de overzeese departementen Guadeloupe en 
Martinique die in de Europese hexagoon verblijven (Beriss, 2004). Zowel in 
het Verenigd Koninkrijk als in Frankrijk is men geconfronteerd met hoge 
misdaadcijfers onder personen afkomstig uit het Caraïbisch gebied (Smith, 
1997; Haut & Raufer, 2007). Age-crime curves voor deze groepen werden 
in de literatuur niet aangetroffen en dus kon ook niet worden nagegaan 
of deze curves afwijken van die voor andere etnische groepen. Helemaal 
verwonderlijk is dit niet als we bedenken dat geen van beide landen over 
integrale registerdata op individueel niveau beschikt. Voordat deze in 
Nederland voorhanden waren, was men ook hier niet in staat om op basis 
van synthetische cohorten age-crime curves voor verschillende in Neder-
land verblijvende herkomstgroepen te construeren. Bovendien is vooral de 
Franse overheid altijd zeer terughoudend geweest op het gebied van onder-
zoek naar criminaliteit en etniciteit (De Maillard, 2004).

Aanwijzingen voor een afwijkende age-crime curve onder de afstam-
melingen van Afrikaanse slaven op het Amerikaanse continent zijn wel 
gevonden bij het doornemen van de literatuur over criminaliteit in het 
Caraïbisch gebied zelf. Zo vonden Faber, Mostert, Nelen, Van Nunen en 
La Roi (2007) van het klassieke patroon afwijkende age-crime curves voor 
vermogensdelicten zonder geweld op Curaçao. Ook de literatuur over 
dit onderwerp die betrekking heeft op de Britse Antillen en Guyana26 
bevat aanwijzingen voor het bestaan van, van de klassieke – westerse – 
age-crime curve, afwijkende leeftijdsspecifieke criminaliteitspatronen. 
Analyses van gegevens afkomstig uit jaarverslagen van de Commissioner 
of Police op Barbados laten zien dat slechts 30% van de veroordelingen 
op Barbados jongeren tot 25 jaar betreft. Dit is volgens Braithwaite (1996) 

26 Dit Engelstalige land in Zuid-Amerika wordt in deze studie ook tot de Caraïbische landen gerekend.
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duidelijk anders dan in ontwikkelde noordelijke samenlevingen waarin 
jonge mannen domineren in de criminaliteitscijfers en op latere leeftijd 
uit de criminaliteit groeien. Jones (1981) laat in een studie, waarbij hij 
criminaliteitsrates in Guyana enerzijds en in Engeland en Wales ander-
zijds vergelijkt, zien dat delinquenten in Guyana door de bank genomen 
beduidend ouder waren dan in Engeland en Wales. Waar in Engeland en 
Wales adolescenten de hoogste criminaliteitscijfers hadden, waren dit 
in Guyana twintigers. Verder is het ook noemenswaard dat in Guyana 
dertigers relatief veel vaker waren terug te vinden in de criminaliteits-
statistieken. Onderzoek verricht door Cain (2000) laat zien dat de leeftijds-
specifieke criminaliteitscijfers op Trinidad en Tobago anders zijn dan in 
Groot-Brittannië. Cain stelt zelfs dat de bewering dat de relatie tussen 
leeftijd en criminaliteit universeel is moet worden gezien als een westers 
discours. Mogelijk is, naast de matrifocale gezinsstructuur, ook de, mede 
door de geografische ligging veroorzaakte, grote mate van betrokken-
heid van in het Caraïbisch gebied wonende personen bij drugshandel, 
een belangrijke oorzaak van de afwijkende leeftijdsspecifieke crimina-
liteitscijfers en dan met name de relatief hoge criminaliteitscijfers van 
de oudere leeftijdsgroepen in deze regio. Zo laat Harriott (1996), die de 
 sociale structuur van criminaliteit op Jamaica onderzocht, zien dat drugs-
handel organisatorisch afhangt van personen die in het criminele milieu 
van de hoed en de rand weten. We hebben het dan vaak over personen die 
de jonge volwassenheid reeds vele jaren achter zich hebben liggen.

Om het bestaan van afwijkende leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers 
onder de afstammelingen van Afrikaanse slaven op het Amerikaanse 
continent verder te staven, is ook een zoektocht in de internationale litera-
tuur over de criminaliteit van deze bevolkingsgroep in de nieuwe wereld 
buiten het Caraïbisch gebied ondernomen. Voor de Verenigde Staten zijn 
aanwijzingen gevonden dat age-crime curves voor Afro-Americans platter 
zijn dan die voor blanken (zie bijvoorbeeld Steffensmeier & Allen, 1995). 
Een in het kader van dit onderzoek uitgevoerde literatuurstudie over 
Midden- en Zuid-Amerika liet zien dat leeftijdsspecifieke criminaliteits-
cijfers waarbij tevens onderscheid wordt gemaakt naar ras voor Midden- 
en Zuid-Amerikaanse landen niet beschikbaar zijn. Op zich is dit niet zo 
verwonderlijk, aangezien data waarbij onderscheid wordt gemaakt naar ras 
volgens Safa (2005b) op geen enkel terrein voorhanden zijn.27 Volgens Safa 
toont dit de onwilligheid van veel Latijns-Amerikaanse staten aan om zich 
bezig te houden met hun inwoners die Afrikaanse voorouders hebben.

27 Voor dit deel van de wereld zijn sowieso weinig (leeftijdsspecifieke) criminaliteitsstatistieken die 
betrekking hebben op een redelijk omvangrijke populatie beschikbaar. Zo bleef bijvoorbeeld ook een 
poging om leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers van zuidelijke en noordoostelijke Braziliaanse staten, 
met respectievelijk een laag en hoog percentage creolen en mulatten, te vergaren om vervolgens te 
vergelijken vruchteloos.
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Om nog een gemeenschap met Afro-Amerikaanse wortels aan te treffen 
waar het eenoudergezin met een vrouw aan het hoofd erg vaak voorkomt 
kunnen we een stuk dichter bij huis blijven. Het gaat dan om creoolse 
Surinamers die in Nederland verblijven. De Surinaamse gemeenschap in 
Nederland bestaat voor ongeveer 50% uit creolen en marrons28 (Choenni 
& Harmsen, 2007). Meer dan de helft van de creools-Surinaamse kinde-
ren groeit op in een eenoudergezin (Liem & Veld, 2005). Helaas is het niet 
mogelijk om binnen het SSB een onderscheid te maken tussen creolen en 
de overige etnische groepen afkomstig uit Suriname. Deze overige Surina-
mers zijn Hindostanen (34% van het totaal), Javanen (13%) en een aantal 
vrij kleine groepen (Chinezen, Europeanen, Libanezen en Indianen) die 
samen slechts 3% van de in Nederland verblijvende Surinamers uitmaken. 
Wat wel uit de literatuur bekend is, is dat in Amsterdam het aantal creolen 
het aantal Hindostanen ruimschoots overtreft. Ook is bekend dat meer dan 
de helft van de in Nederland verblijvende Hindostanen in de regio Haag-
landen woont en daar dan ook verreweg de grootste etnische groep binnen 
de Surinaamse gemeenschap is (Choenni & Harmsen, 2007). In figuur 17 
zijn de age-crime curves voor Surinamers in Amsterdam en Den Haag afge-
beeld. Dit is een poging de creools- en Hindostaans-Surinaamse leeftijds-
specifieke criminaliteitscijfers afzonderlijk van elkaar weer te geven.

De age-crime curves voor Amsterdamse en Haagse Surinamers lijken, zoals 
we in figuur 17 kunnen zien, op elkaar. Wel zien we, zoals eigenlijk ook 
al uit figuur 4 naar voren kwam, dat na de gebruikelijke piek onder jong-
volwassenen de criminaliteitscijfers onder twintigers en begin-dertigers 
nauwelijks dalen. Opmerkelijk is dat dit voor Hindostanen nog meer dan 
voor creolen het geval is. Nadere bestudering van de literatuur leert echter 
dat ook onder Hindostaanse Surinamers het aantal eenoudergezinnen erg 
hoog is. Anders dan onder creolen, waar eenoudergezinnen vaak ontstaan 
doordat vrouwen zonder een vaste partner een kind ter wereld brengen, 
ontstaan de Hindostaanse eenoudergezinnen vaak door echtscheidingen 
(Van Niekerk, 2000). Dit verschil zou ten grondslag kunnen liggen aan de 
constatering dat Hindostaanse (d.w.z. Haagse) Surinamers hun creoolse 
(d.w.z. Amsterdamse) herkomstgenoten in de daderstatistieken inhalen 
rond het dertigste levensjaar. Het aantal alleenstaande Hindostaanse 
mannen is wellicht rond die leeftijd behoorlijk toegenomen door het hoge 
aantal echtscheidingen.

28 De marrons zijn afstammelingen van weggelopen slaven. Veel weggelopen slaven trokken het oerwoud 
in om zich te onttrekken aan het blanke gezag. In de loop van de tijd ontstonden in de binnenlanden een 
aantal politiek onafhankelijke marrongemeenschappen. De belangrijkste waren die van de Ndyuka’s en 
de Saramaka’s. Vanaf de jaren zestig trokken grote groepen marrons naar Paramaribo. Verder zorgde de 
binnenlandse oorlog (1986-1992) ervoor dat er behalve in Paramaribo ook in Frans Guyana, met name 
in de plaatsen Saint-Laurent-du-Maroni, Kourou en Cayenne, veel oorspronkelijk uit de Surinaamse 
binnenlanden afkomstige marrons woonachtig zijn (Price, 2002; Pakosie, 2005). In ambtelijke geschriften 
worden marrons ook wel boslandcreolen genoemd.
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Figuur 17 Aantal geregistreerde daders per 1.000 onder Surinamers 
in Amsterdam en Den Haag in 2005 (gemiddelden over 
drie leeftijden, leeftijd op de x-as)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Amsterdam Den Haag

Ondanks dat het betrokken zijn bij aan drugs gerelateerde delicten zeker 
geen zeldzaamheid is onder in Nederland verblijvende Surinamers, is de 
verwevenheid van de Antilliaanse gemeenschap in de drugshandel waar-
schijnlijk groter. Dit komt door de nog gunstigere geografische ligging 
van de Antillen ten opzichte van de cocaïneproducerende gebieden en 
de grotere mogelijkheden om op en neer te pendelen tussen het land van 
herkomst en Nederland. Het aantal geregistreerde opiumdelicten onder 
Antillianen is dan ook hoger dan onder Surinamers (Huls & Jennissen, 
2008). Het is goed mogelijk dat dit de achterliggende reden is voor het 
verschijnsel dat, anders dan onder Surinamers, waarbij de leeftijds-
specifieke criminaliteitscijfers na het 30e levensjaar beginnen te dalen, de 
Antilliaanse criminaliteitscijfers onder dertigers en begin veertigers niet 
dalen.

5.2 Culturele dissonantie onder in Europa verblijvende Marokkanen29

Culturele dissonantie heeft, zoals al eerder is aangegeven, te maken met 
het feit dat migranten leven in twee verschillende samenlevingen met 
verschillende normen- en waardenpatronen, die beide een beroep doen 
op de loyaliteit van de migrant of tweede generatie allochtoon. Dit kan 

29 Aan deze paragraaf heeft Ellen Uiters (thans RIVM) een belangrijke bijdrage geleverd.
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vooral bij jongeren leiden tot identiteitsproblemen, die op hun beurt 
kunnen uitmonden in crimineel gedrag, omdat zowel het normen- en 
waardenpatroon van de ontvangende samenleving als dat van de samen-
leving van herkomst op bepaalde vlakken overboord kan worden gezet 
(Junger & Polder, 1991). Door de co-existentie van twee verschillende 
normen- en waardensystemen binnen één persoon, wordt het betref-
fende individu gewezen op de relativiteit van beide systemen. Dit maakt 
het verleidelijk één van deze of beide systemen te laten varen als dit in 
materieel of psychisch opzicht, voordeel oplevert. Het opmerkelijke van 
deze gedachtegang is dat allochtone individuen die gedeeltelijk openstaan 
voor het normen- en waardensysteem van de ontvangende samenleving 
en dus een stap in de goede richting voor wat betreft hun culturele inte-
gratie hebben gezet, mogelijk meer geneigd zijn om zich in te laten met 
criminele activiteiten dan degenen die zich cultureel gezien volledig op de 
eigen groep richten.

Verschillende auteurs noemen culturele dissonantie expliciet of impliciet 
(in de vorm van ‘generatieconflicten’ of ‘het leven tussen twee culturen’) 
als één van de oorzaken voor de oververtegenwoordiging van jonge in 
Nederland verblijvende Marokkanen in de daderpopulatie (zie bijvoor-
beeld Van Gemert, 1998; Korf et al., 2001, De Wree, 2004). Op basis van 
het vaak voorkomen van generatieconflicten bij Marokkanen, zou men 
kunnen denken dat de door Moffitt (1993) zo genoemde maturity gap voor 
Marokkanen een grotere impact heeft dan voor personen behorende tot 
de overige in Nederland verblijvende herkomstgroepen. Dit hoeft echter 
niet zo te zijn, aangezien er bij Marokkanen ook al een daling in de over-
vertegenwoordiging in de criminaliteitscijfers gedurende de tienerjaren te 
bespeuren is (zie bijvoorbeeld de figuren 5 en 6, die weliswaar op ongecor-
rigeerde cijfers gebaseerd zijn). De hoogste oververtegenwoordiging vindt 
men onder de jongste leeftijdsgroep die in het HKS wordt opgenomen, 
namelijk 12-jarigen die de maturity gap in de meeste gevallen nog niet 
hebben bereikt.

Behalve leeftijd is ook de generatie waartoe een (Marokkaanse) alloch-
toon behoort een factor die bepaalt in hoeverre men te maken heeft met 
culturele dissonantie. In het algemeen heeft de eerste generatie in beperk-
tere mate te maken met culturele dissonantie dan de tweede generatie. 
De eerste generatie is in sociaal-cultureel opzicht vaak nog sterk met het 
herkomstgebied verbonden30 terwijl de tweede generatie zich vaak cultu-
reel gezien alleen in het ouderlijk huis in het land van herkomst waant, 
maar buitenshuis volop te maken heeft met alle facetten van een moderne 
West-Europese samenleving. Uit de logistische regressieanalyses die 

30 Dit geldt uiteraard meer voor volwassenen dan voor jongeren die net als de tweede generatie in de 
West-Europese bestemmingslanden naar school gaan.
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uitgevoerd zijn in hoofdstuk 4 blijkt dat tweede generatie Marokkanen in 
verhouding vaker als dader van een delict worden geregistreerd dan hun 
herkomstgenoten van de eerste generatie. Zoals al is vermeld in paragraaf 
4.4, zijn namelijk in zowel de modellen A als B, waarin wordt gecorrigeerd 
voor een aantal sociaal-economische achtergrondkenmerken, de odds 
ratio’s voor tweede generatie Marokkanen hoger dan voor eerste generatie 
Marokkanen. Dit geldt zowel voor minderjarigen van 12 tot en met 17 jaar 
als voor volwassenen van 18 tot en met 37 jaar. Ook komt dit – zij het wat 
minder expliciet – naar voren uit de resultaten van de regressiemodellen 
C. De som van de regressiecoëfficiënt voor de variabele ‘niet in Nederland 
geboren’ (de natuurlijke logaritme van de in de tabellen weergegeven odds 
ratio) en de variabele ‘Marokkaan × niet in Nederland geboren’ is immers 
in beide modellen C negatief. Al met al mogen we dan ook aannemen 
dat culturele dissonantie wel degelijk iets is waar veel jonge Marokkanen 
tegenaan lopen.

De vraag die overblijft is waarom culturele dissonantie nou net bij jonge 
Marokkanen leidt tot een zeer grote oververtegenwoordiging in de geregis-
treerde criminaliteitscijfers, terwijl dit bijvoorbeeld bij jonge Turken niet 
of in ieder geval in beduidend mindere mate het geval is. Het antwoord 
hierop kan worden gezocht in de manier waarop ouders reageren als zij 
geconfronteerd worden met (kleine) criminaliteit die door hun kinderen 
is gepleegd. Turken vatten kleine criminaliteit, bijvoorbeeld eenvoudige 
diefstal, op als ‘gezichtsverlies’ voor de familie en veroordelen dit dan ook 
sterk (Korf et al., 2001). Jonge Turkse delinquenten hebben zo het gevoel 
door de Turkse gemeenschap veroordeeld te worden. Dus op het crimina-
liteitsaspect van het integratievraagstuk speelt culturele dissonantie voor 
hen niet zo erg. Kleine criminaliteit gepleegd door jeugdigen zou onder 
Marokkanen, in tegenstelling tot onder Turken, niet gezien worden als 
iets wat ‘gezichtsverlies’ oplevert. Dit wordt het pas als buitenstaanders de 
ouders ter verantwoording roepen voor het gedrag van hun kinderen (Van 
den Berg-Eldering, 1982 in Kromhout, 2002). Bovendien, zo stellen Korf et 
al. (2001), zou volgens veel Marokkaanse ouders de verantwoordelijkheid 
voor het gedrag van hun kinderen meer bij de politie of de schoolleiding 
liggen dan bij hen.

Hier wordt duidelijk dat veel Marokkaanse jongens met een dubbel 
normen- en waardenpatroon, waartussen zij voortdurend moeten schip-
peren, te maken hebben. Bovendien worden zij geconfronteerd met twee 
totaal verschillende manieren waarop op het afwijken van deze normen 
en waarden gereageerd wordt. Thuis hebben ze te maken met de (vaak 
letterlijk) harde hand van hun vader, terwijl het corrigerende optreden van 
gezagsdragers buitenshuis gekenmerkt wordt door de typisch Nederlandse 
praat- en onderhandelcultuur. Anders wordt dit als ze ouder worden en 
verantwoordelijkheid krijgen. Ze worden dan als het ware teruggezogen 
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in het Marokkaanse normen- en waardenstelsel. Volgens Van Gemert 
(1998) bestaat er binnen de Marokkaanse gemeenschap een onderscheid 
in sociale reactie op gedrag van jonge volwassenen en jonge jongens. Hoe 
Marokkanen gedrag zien hangt samen met de leeftijd van degene die het 
vertoont. Gedrag is al dan niet passend in een bepaalde situatie, maar 
vooral al dan niet passend bij een bepaalde leeftijdsfase. De Marokkaanse 
gemeenschap verlangt dat het gedrag met het klimmen der jaren respec-
tabeler wordt. Degenen die volharden in gewelddadige en of vermogens-
delicten en het morele oordeel naast zich neer leggen, plaatsen zichzelf 
buiten de Marokkaanse gemeenschap. Drugsdelicten worden bijvoorbeeld 
minder negatief beoordeeld dan andere delicten, wat volgens Van Gemert 
en Van der Torre (1996) kan verklaren dat de participatie hierin toeneemt 
met de jaren. Deze verschuiving naar minder zichtbare vormen van 
criminaliteit wordt ook door andere auteurs genoemd (zie bijvoorbeeld 
Werdmölder & Meel, 1993). De andere twee landen in Europa waar een 
omvangrijke Marokkaanse gemeenschap woont, zijn België en Frankrijk. 
In Frankrijk verblijven naast grote aantallen Marokkanen, mede als gevolg 
van het koloniale verleden, ook vele individuen waarvan de wortels in 
de andere Maghreb-landen (Algerije en Tunesië) liggen. Sinds de jaren 
negentig van de vorige eeuw hebben ook Spanje en Italië grote aantal-
len Marokkanen binnen hun landsgrenzen. Omdat deze twee landen pas 
vrij recent te maken hebben met een grote Marokkaanse gemeenschap is 
het verschijnsel van een tweede generatie en de hiermee gepaard gaande 
culturele dissonantie hier nog zo goed als afwezig. Om die reden zullen 
wij ons in het onderstaande stuk, waarin we ingaan op de criminaliteit 
van jeugdige Maghrebijnen in andere Europese landen, beperken tot 
België en Frankrijk. Dit wil overigens niet zeggen dat er in Zuid-Europa 
geen problemen zijn met betrekking tot de oververtegenwoordiging van 
Marokkaanse daders in de daderpopulatie (zie bijvoorbeeld Surace, 2006; 
Alonso, Garoupa, Perera & Vazquez, 2008).

Exacte gegevens over de omvang van de geregistreerde criminaliteit van 
allochtonen in België zijn niet voorhanden. Er is nog maar relatief weinig 
bekend over de mate van betrokkenheid van allochtone jongeren bij de 
jeugdcriminaliteit. Enerzijds is de schaarste aan kwantitatieve onder-
zoeksgegevens terug te voeren op het feit dat de criminaliteitsstatistiek 
in België jarenlang te wensen overliet (Van San & Leerkes, 2001). Crimi-
nele statistieken maken namelijk geen melding van de bevolkingsgroep 
waartoe daders behoren. Daarnaast is de weerstand tegen onderzoek naar 
allochtone jeugdcriminaliteit groot, hetgeen volgens Van San en Leerkes 
(2001) te maken heeft met het gegeven dat extreemrechts in België niet 
meer weg te denken is uit het politieke landschap. Problemen die zich 
voordoen in Belgische grote steden waarvan bekend is dat er veel alloch-
tonen wonen, worden in de meeste gevallen niet gekenschetst als een 
‘probleem met allochtone jongeren’ maar eerder als een ‘buurtprobleem’ 
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(Bovenkerk & Van San, 1999). Dit betekent dat men voor de schattingen 
van de omvang van de allochtone jeugdcriminaliteit aangewezen is op 
summier wetenschappelijk onderzoek.
Hoewel, zoals genoemd, een globaal overzicht van de huidige aard en 
omvang van de allochtone jeugdcriminaliteit ontbreekt, trekken Van San 
en Leerkes (2001) op basis van de beschikbare gegevens de conclusie dat 
er in België diverse aanwijzingen zijn dat sommige groepen migranten 
zijn oververtegenwoordigd in de geregistreerde, vervolgde en bestrafte 
jeugdcriminaliteit. Van Dijk en Nuytiens (2004) concluderen op basis van 
analyses van parketgegevens dat de zwaarst wegende onafhankelijke 
variabele voor aanhouding een Marokkaanse herkomst is. In een ander 
onderzoek waarbij gekeken is naar registratiegegevens van jongeren die 
verwezen zijn naar de rechtbank voor volwassenen valt op dat 41,7% van 
Marokkaanse afkomst is (Vanneste, 2001).

Volgens Bovenkerk (2004) is het belangrijkste inzicht dat een studie van 
Foblets, Djait en Pieters (2004) over jeugddelinquentie in België oplevert, 
dat Marokkaanse, maar ook andere jongeren, afhankelijk van de omstan-
digheden wisselende identiteiten aan de dag leggen. De macho in de 
jeugdgroep op straat kan thuis best een gehoorzame jongen zijn. Aange-
zien de culturele afstand tussen de generaties bij Marokkanen waar-
schijnlijk ook in België groter is dan bij andere etnische groepen, houdt dit 
impliciet in dat culturele dissonantie ook iets is dat onder jonge Marok-
kanen in België speelt. De vraag in hoeverre dit een relatie heeft met het 
specifieke probleem van hoge criminaliteitscijfers onder jeugdige Marok-
kanen wordt in deze studie echter helaas niet beantwoord.

Ook de Franse overheid is, zoals we ook al in paragraaf 5.1 hebben 
aangegeven, tot nog toe zeer terughoudend geweest op het gebied van 
onderzoek naar criminaliteit en etniciteit. Onderzoekers naar etnische 
verschillen in criminaliteit moeten zich vaak baseren op politiegegevens 
waarin een veelheid aan nationaliteiten tot een dichotomie is geredu-
ceerd. Een verdachte is dus ofwel een Fransman of een buitenlander. Deze 
grove vereenvoudiging heeft tot gevolg dat het op basis van politiegege-
vens vrijwel onmogelijk is om na te gaan in hoeverre er specifieke, aan 
etniciteit gebonden criminaliteitsprofielen bestaan (Van San & Leerkes, 
2001). Toch zijn er enkele wetenschappelijke studies naar criminaliteit en 
etniciteit verricht in Frankrijk. Zo rapporteert Roché (2001) bij geweld-
dadige overtredingen een oververtegenwoordiging van jongeren met 
ouders die afkomstig zijn uit Noord-Afrika, ook na controle voor sociaal-
economische status. Zowel bij de ernstige als de lichte overtredingen is 
het aandeel van Maghrebijnen hoger dan dat van de andere groepen. Ook 
Mucchielli (2003) concludeert dat jongeren geboren uit Afrikaanse ouders 
oververtegenwoordigd zijn onder de jeugddelinquenten. Onderzoek 
van Lagrange (2007) laat zien dat het aandeel adolescenten die aan het 
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eind van de middelbare school een proces-verbaal voor een overtreding 
hebben gekregen, duidelijk varieert afhankelijk van het sociale milieu 
en de culturele origine. Van de autochtone jeugdigen heeft gedurende 
de middelbare schooltijd 4,7% een proces-verbaal gekregen. Dit loopt op 
tot 11,2% onder jongeren van families afkomstig uit de Maghreb en tot 
16,5% onder jongeren van families afkomstig uit de Sahel. Autochtoon 
is in dit onderzoek overigens gedefinieerd als Frans gedurende meer-
dere generaties. Ook uitgesplitst naar type overtreding en gecorrigeerd 
voor achtergrondvariabelen wordt het bovenstaande patroon gevon-
den. Het bovenstaande toont aan dat ook Frankrijk te maken heeft met 
het probleem van een hoge criminaliteit onder jeugdige Maghrebijnen. 
Aanwijzingen dat culturele dissonantie hierin een factor van belang is, 
zijn in de vrij beperkte Franse literatuur over de relatie tussen criminali-
teit en etniciteit – voor zover dat kon worden nagegaan – niet te vinden.



Slotbeschouwing6

Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in de achtergronden van 
de van de ‘klassieke’ vorm afwijkende age-crime curves van Antillianen 
en Marokkanen. De ‘klassieke’ age-crime curve kenmerkt zich door snel 
toenemende criminaliteitscijfers in de puberteit die in de late adolescentie 
en vroege volwassenheid een piek bereiken. De criminaliteitscijfers dalen 
vervolgens snel onder twintigers en dertigers. Vanaf de middelbare leeftijd 
ten slotte zijn de criminaliteitscijfers relatief erg laag. De in deze studie op 
basis van het HKS geconstrueerde age-crime curves voor Turken, Surina-
mers en autochtonen passen, zij het met enige oneffenheden, in het hier-
boven genoemde stramien. De curve voor Antillianen daarentegen wijkt 
hier behoorlijk van af; de daling van de criminaliteitscijfers zet namelijk 
na het begin van het derde levensdecennium niet door. Het is zeer opmer-
kelijk dat de criminaliteitscijfers onder Antillianen pas na de leeftijd van 
45 jaar substantieel dalen. Al hoewel minder dan de Antilliaanse curve, 
wijkt ook de Marokkaanse age-crime curve af van de klassieke vorm. Dit 
komt door de zeer hoge daderpercentages onder Marokkaanse tieners. Na 
de leeftijd van ongeveer 18 jaar dalen de Marokkaanse criminaliteitscijfers 
erg snel.

Deze afwijkende age-crime curves voor Antillianen en Marokkanen zijn 
strijdig met de in de criminologie wijdverbreide stelling dat age-crime 
curves dezelfde vorm hebben voor alle etnische groepen in alle sociaal-
economische en culturele omstandigheden (Hirschi & Gottfredsons, 
1983). Eerder wetenschappelijk onderzoek toonde echter al aan dat de 
age-crime curve in agrarische samenlevingen wat kan verschillen van die 
in (post)industriële samenlevingen en dat de curves voor afzonderlijke 
delicten behoorlijk kunnen verschillen (zie bijvoorbeeld Steffensmeier et 
al., 1989; Soothill et al., 2004). De implicatie van de stelling van Hirschi 
en Gottfredson dat de vorm van de age-crime curve niet verschilt voor 
verschillende etnische groepen binnen een land is daarentegen redelijk 
onomstreden gebleven in de criminologische literatuur. Deze pijler onder 
de stelling is door de resultaten van deze studie echter behoorlijk verzakt.

Voordat overgegaan wordt tot de beantwoording van de in hoofdstuk 1 
gestelde onderzoeksvragen, is het onvermijdelijk dat ook iets gezegd wordt 
over de niveauverschillen in de mate waarin autochtonen en de vier grote 
‘klassieke’ niet-westers allochtone herkomstgroepen als dader van een 
delict geregistreerd zijn. Ook deze studie laat namelijk zien dat het niet 
al te positief is gesteld met de (geregistreerde) criminaliteit onder niet-
westerse allochtonen als we deze vergelijken met die van de autochtone 
bevolking. Daarbij valt vooral de grote oververtegenwoordiging van Antil-
lianen en Marokkanen op. Dit beeld blijft, weliswaar in mindere mate, 
ook na correctie voor een aantal demografische en sociaal-economische 
achtergrondkenmerken bestaan.
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De eerste onderzoeksvraag (In hoeverre wijkt de age-crime curve voor 
Antillianen en Marokkanen af van de ‘klassieke’ age-crime curve?) is 
gedeeltelijk al in de eerste alinea van deze slotbeschouwing beantwoord. 
Om precies na te gaan in hoeverre de age-crime curves voor Antillianen en 
Marokkanen afwijken van de curve voor autochtonen, waarvan we veron-
derstellen dat deze de ‘klassieke’ vorm heeft, hebben we de eerste twee 
curves gedeeld door de laatste. Indien de curves dezelfde vorm zouden 
hebben, zou dit moeten resulteren in een horizontale lijn. Voor Antil-
lianen zien we echter een oplopende oververtegenwoordiging van twin-
tigers die uitmondt in een grote oververtegenwoordiging van dertigers 
en veertigers. Na de leeftijd van 50 jaar daalt de oververtegenwoordiging 
in de geregistreerde criminaliteitscijfers van Antillianen ten opzichte 
van autochtonen erg snel. Voor Marokkanen zien we een beeld van een 
alsmaar afnemende oververtegenwoordiging naarmate we te maken 
hebben met oudere leeftijdsgroepen.

De tweede onderzoeksvraag luidde: ‘Wat zijn de achterliggende oorzaken 
van het hoge percentage daders onder Antilliaanse twintigers, dertigers 
en veertigers in vergelijking met het overall Antilliaanse daderpercen-
tage?’ In deze studie zijn aanwijzingen gevonden dat het vaak voorkomen 
van gebroken gezinnen, waardoor volwassen Antilliaanse mannen de 
temperende invloed van een eigen gezin op de neiging tot het plegen van 
delicten missen, een achterliggende oorzaak is voor de relatief hoge dader-
percentages onder volwassen mannelijke Antillianen tot een leeftijd van 
ongeveer 45 jaar. Het hebben van een eigen gezin verhoogt namelijk de 
potentiële kosten die gepaard gaan met criminaliteit. Zo zal bijvoorbeeld 
de mogelijkheid om veroordeeld te worden tot een gevangenisstraf op 
iemand die zorgdraagt voor een gezin een grotere afschrikkende werking 
hebben dan op iemand die alleenstaand is. Ook onder Antilliaanse vrou-
wen blijven de criminaliteitscijfers in de twee decennia na de vroege 
volwassenheid erg hoog. Dit zou kunnen komen omdat vrouwen die zich 
inlaten met criminele activiteiten dit vaak doen ter ondersteuning van 
of als facilitator van criminaliteit die gepleegd wordt door mannelijke 
leeftijdgenoten in hun directe omgeving. Verder lijkt ook het grote aantal 
drugsdelicten waarbij de dader in kwestie van Antilliaanse komaf is van 
belang te zijn. Met de bovengenoemde verschijnselen bleek het toch niet 
mogelijk om de afwijkende age-crime curve voor Antillianen afdoende te 
verklaren. Waarschijnlijk omdat het onderzoek hier tegen de beperkingen 
van de gebruikte database aanliep.

De verklaring voor het hoge percentage daders onder Marokkaanse tieners 
in vergelijking met het overall Marokkaanse daderpercentage (onder-
zoeksvraag 3) ligt waarschijnlijk in de culturele dissonantie van jonge 
Marokkanen. Met culturele dissonantie wordt het verschijnsel bedoeld 
dat migranten moeten laveren tussen twee sterk verschillende culturen, 
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namelijk die van het land van herkomst (van hun ouders) en die van het 
land waarin ze op het moment resideren. Het na correctie voor sociaal-
economische omstandigheden relatief vaker als dader geregistreerd 
zijn van de tweede generatie Marokkanen dan de eerste generatie is een 
aanwijzing dat culturele dissonantie iets is dat speelt onder jonge Marok-
kanen. Normaal gesproken komt culturele dissonantie in grotere mate 
voor bij de tweede generatie dan bij de eerste generatie, die zich sociaal-
cultureel gezien vaak vooral met het land van herkomst identificeert.

De oververtegenwoordiging van Antillianen en Marokkanen in de crimi-
naliteitscijfers heeft in het recente verleden geleid tot extra beleidsinspan-
ningen die gericht waren op het terugdringen van de criminaliteit onder 
deze twee herkomstgroepen. Deze beleidsinspanningen hebben in de 
meeste gevallen tot doel het terugdringen van de criminaliteit en daarmee 
samenhangende zaken zoals werkloosheid en schoolverlaten onder jonge-
ren. Dit geldt voor zowel Marokkanen als Antillianen. Zo heeft bijvoor-
beeld de toenmalige Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie in 
2005 met 21 zogenoemde Antillianengemeenten bestuurlijke arrangemen-
ten afgesloten die zich richten op de positie van Antilliaanse risicojonge-
ren van 12 tot 24 jaar.

Deze studie laat zien dat we in het geval van het terugdringen van de 
criminaliteit onder Antillianen de nodige vraagtekens kunnen plaat-
sen bij deze haast exclusieve focus op jongeren. Zoals ook al hierboven 
is vermeld, is het relatief vaak voorkomen van gebroken gezinnen in de 
Antilliaanse gemeenschap waarschijnlijk een belangrijke oorzaak voor 
de hoge criminaliteitscijfers onder twintigers, dertigers en veertigers in 
deze herkomstgroep. Het veel voorkomen van eenoudergezinnen met een 
vrouw aan het hoofd, de zogenoemde matrifocale gezinsstructuur, komt 
veel voor onder de zwarte bevolkingsgroep op het Amerikaanse continent. 
Ondanks dat de precieze oorzaken van het verschijnsel nog behoorlijk aan 
discussie onderhevig zijn, is men het er meestal wel over eens dat matri-
focaliteit een aanpassing is aan de slechte of instabiele maatschappelijke 
situatie waarbij de historisch-culturele erfenis ook van invloed is (Van 
Niekerk, 2000). Het veel voorkomen van de matrifocale gezinsstructuur 
onder Antillianen lijkt dan ook iets te zijn wat moeilijk door beleidsinter-
venties te veranderen is. Het lijkt verstandiger om beleid te ontwikkelen 
dat alternatieve vormen van sociale inbedding, die de potentiële kosten 
van criminaliteit verhogen, van Antilliaanse twintigers, dertigers en veer-
tigers stimuleert. Men moet hier vooral aan het hebben van werk denken, 
Het terugdringen van de werkloosheid onder Antillianen zou dus niet 
uitsluitend op jongeren gericht moeten zijn. Uiteraard is het overigens ook 
om de criminaliteit onder postadolescente Antillianen aan te pakken van 
groot belang dat het voortijdig schoolverlaten onder Antilliaanse jongeren 
wordt aangepakt.
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De criminaliteit onder Marokkaanse tieners is een stuk minder hardnek-
kig dan die onder hun Antilliaanse leeftijdsgenoten. Daar waar de Antil-
liaanse criminaliteitscijfers in het derde en het vierde levensdecennium 
erg hoog blijven, dalen ze onder Marokkaanse twintigers en dertigers erg 
snel. Daarmee verdwijnt ook de overrepresentatie in de criminaliteitscij-
fers ten opzichte van autochtonen grotendeels. Na verloop van tijd lijkt 
het dus met veel van de Marokkaanse probleemjongeren wel weer goed 
te komen voor wat hun deviante gedrag betreft. Dit neemt niet weg dat de 
samenleving waarschijnlijk telkens weer te maken krijgt met een nieuwe 
generatie Marokkaanse probleemjongeren. Om de criminaliteit onder 
Marokkanen aan te pakken is het dus noodzakelijk dat wordt gefocust 
op het deviante gedrag van Marokkaanse jongens in hun tienerjaren. Op 
deze leeftijd hebben Marokkaanse jongeren namelijk het meest te maken 
met problemen die voortvloeien uit hun culturele dissonantie. De huidige 
problematiek met betrekking tot het deviante gedrag van Marokkaanse 
jongens baart menige betrokkene zorgen. Toch is er op de middellange 
termijn genoeg reden tot optimisme. De tweede generatie Marokkanen 
waarvan slechts één ouder in Marokko geboren is en de derde genera-
tie Marokkanen zal in beduidend mindere mate te maken krijgen met 
culturele dissonantie dan de huidige tweede generatie, waarvan het leeu-
wendeel ouders heeft die beiden in Marokko geboren zijn. Marokkaanse 
ouders die in Nederland zijn opgegroeid zijn namelijk veel beter op de 
hoogte van wat zich allemaal in de Nederlandse openbare ruimte afspeelt 
en waar hun kinderen mee worden geconfronteerd dan de oorspronkelijke 
gastarbeiders en hun echtgenoten. Door het huidige migratiebeleid ten 
opzichte van Marokkanen is het voor personen met alleen deze nationali-
teit in de praktijk bijna alleen mogelijk om in het kader van gezinsvorming 
naar Nederland te migreren. Indien dit beleid gehandhaafd blijft, zullen er 
over een decennium of twee nog maar weinig Marokkaanse tieners waar-
van beide ouders in het buitenland zijn geboren in Nederland woonachtig 
zijn. De problematiek van de culturele dissonantie van jonge Marokka-
nen, die vermoedelijk een belangrijke achterliggende oorzaak is van de 
hoge criminaliteitscijfers onder deze groep, zal daarmee waarschijnlijk 
ook tegen die tijd voor een deel verdwenen zijn.



Summary

Crime, age and ethnicity 
About the deviant age-crime curves for Antilleans and Moroccans 
residing in the Netherlands

Several studies by researchers show that the crime rate amongst indivi-
duals of non-western origin residing in the Netherlands is higher than 
the crime rate amongst the average Dutch population. This study too 
shows that things are none too bright where it concerns crime among 
non-western immigrants if we compare the figures to those among the 
people of Dutch native heritage. A striking feature in studies subdividing 
the group of non-western immigrants into separate ethnic groups often 
is the high crime rate among Antilleans and Moroccans. There is some-
thing peculiar about the age-crime curves relating to these two groups 
that have the highest crime figures registered. As it turns out, the crime 
figures among Antilleans residing in the Netherlands remain very high for 
offenders in their twenties and thirties, unlike other major ethnic groups 
residing in the Netherlands. It is not until they have turned forty that we 
notice a clear drop in crime figures among Antilleans. Another exception 
is that the so-called age-crime curves show extremely high crime rates for 
Moroccans teenagers residing in the Netherlands – by comparison much 
higher than the crime rates relating to other ethnic groups.

Aim and research questions

The aim of this study is to get a better insight into the backgrounds of the 
deviances in the age-crime curves for Moroccans and Antilleans. To that 
end, we will try to answer the following three questions:
1 To what extent does the age-crime curve for Antilleans and Moroccans 

differ from the ‘conventional’ age-crime curve?
2 What are the underlying causes of the high percentage of offenders 

among Antilleans in their twenties, thirties and forties compared to the 
overall percentage of offenders among Antilleans?

3 What causes the high percentage of offenders among Moroccan teen-
agers compared to the overall percentage of offenders among Moroc-
cans?

Method

This research comprises a literature review covering both the Dutch case 
and similar situations abroad, and quantitative analyses of data regarding 
people who are registered as an offender in the Netherlands. For the latter 
aspect, we have used integrated population data that can be analysed at 
individual level. The data relate to the year 2005.
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Results

The ‘conventional’ age-crime curve is characterized by quickly rising 
crime figures during puberty, which peak in the late adolescence and 
early adulthood. The crime figures subsequently go down fast among 
people in their twenties and thirties. Crime figures relating to middle-
aged people are comparatively very low. For this study, the Herkennings-
dienstsysteem (HKS; Identification Service System) of the police was used 
to construct the age-crime curves for Antilleans, Moroccans, Turks, 
 Surinamese and people of Dutch native heritage. The latter three fit the 
above pattern, albeit showing some irregularities. For the purpose of 
 verifying the extent to which the age-crime curves relating to Antilleans 
and Moroccans differ from that relating to people of Dutch native heri-
tage, we have divided the first two curves by the third one. As the curve 
relating to people of Dutch native heritage is assumed to be ‘conventional’ 
in terms of shape, this contributes towards finding the answer to the first 
question. If the curves had a similar shape, this should result in a hori-
zontal line. For Antilleans, however, we see a rising overrepresentation of 
people in their twenties which ends in a big overrepresentation of people 
in their thirties and forties. After the age of 50, the overrepresentation 
of registered crime figures relating to Antilleans compared to people of 
Dutch native heritage drops fast. For Moroccans, the older they get, the 
more the overrepresentation falls. In addition, we carried out regression 
 analyses for this study, in which the dependent variable was whether 
or not someone was registered as offender. In addition to several demo-
graphic and socio-economic background characteristics, we also inclu-
ded an interaction variable of country of origin and age as independent 
variables in the models. A significant interaction effect suggests a rather 
different age-crime curve. After graphing these interaction effects, it is 
possible to verify whether the different age-crime curves are still different 
once the various background characteristics have been accounted for. 
The multivariate analyses for adults between 18 and 37 described above 
showed that the effect of being of Moroccan origin diminishes as Moroc-
cans get older. For Antilleans, we have found the opposite. These findings 
are in line with those found in the descriptive analyses.

The deviant age-crime curves for Antilleans and Moroccans are incom-
patible with the widespread thesis in criminology that age-crime curves 
have the same shape for all ethnic groups in all socio-economic and 
cultural situations. This thesis was advanced in 1983 by criminologists 
Hirschi and Gottfredson in an article that was published in the American 
Journal of Sociology. Prior research, however, had already shown that the 
age-crime curve in farming societies differed slightly from that in (post)
industrialized societies and that the curves for specific crime types also 
showed significant differences. The implication of the thesis of Hirschi 
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and Gottfredson that the shape of the age-crime curve does not differ for 
the various ethnic groups within a country has by contrast hardly been 
challenged in criminological literature. The strength of this pillar suppor-
ting the thesis has decreased significantly by the results of this study.

This study has found indications that the high level of broken families is 
an underlying cause for the comparatively high rate of offenders among 
adult Antillean men up to approximately 45 years. As a result, adult Antil-
lean men lack the influence of a family of their own which tempers their 
propensity for committing crimes. Having a family of their own  increases 
the potential cost associated to crime. The risk of being sentenced to a 
term of imprisonment will, for example, be a greater deterrent for some-
one who has the responsibility for a family than for a single person. The 
crime figures among Antillean women in their twenties and thirties also 
remain very high. This can be explained by the fact that women who 
become involved in criminal activities often do so in order to aid or facili-
tate crime committed by male peers in their direct vicinity. Moreover, the 
large number of drug-related crimes involving an offender from Antillean 
origin also seems relevant. However, the above phenomena were not an 
adequate reason to explain the deviant age-crime curve for Antilleans, 
and it was thus not possible to give a satisfactory answer to the second 
question. This is probably so because the study came up against the limi-
tations of the database used.

The explanation for the high rate of offenders among Moroccan teen-
agers compared to the overall percentage of offenders among Moroccans 
(question 3) may be found in the cultural dissonance of young Moroc-
cans. Cultural dissonance is where migrants have to steer a middle course 
between two highly contrasting cultures, namely the culture of their 
country of origin (of their parents) and that of the country in which they 
are residing. The fact that second-generation Moroccans are comparati-
vely more often registered as an offender than those of the first generation 
(after the figures were corrected for socio-economic circumstances) is 
an indication that cultural dissonance is a factor that plays a role among 
young Moroccans. Usually, cultural dissonance is seen more among the 
second generation than the first generation that socio-culturally mostly 
identifies itself with the country of origin.

Discussion

This study shows that we should question the almost exclusive focus 
on adolescents where fighting crime among Antilleans is concerned. As 
stated above, the fact that the Antillean community has comparatively 
many broken families may be an important cause for the high crime 
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rates among members of this ethnic group in their twenties, thirties and 
forties. The fact that there are many female single-parent families, the 
so-called matrifocal families, is widespread among blacks on the Ameri-
can continent. Despite the fact that this phenomenon is still subject to 
serious debate, most people agree that the matrifocal aspect is an adjust-
ment to the poor or instable social situation that is also affected by the 
historical and cultural heritage. Therefore, policies will probably not have 
a large impact on the fact that matrifocal families are widespread among 
Antilleans. It probably makes more sense to develop policies that promote 
alternative forms of social embedding that increase the potential cost of 
crime for Antilleans in their twenties, thirties and forties. The main thing 
here is employment. Reducing unemployment among Antilleans there-
fore should not exclusively focus on young Antilleans. However, it is goes 
without saying that tackling school drop-outs among young Antilleans is 
also an important contributor towards fighting crime among post-adoles-
cent Antilleans.

Crime among Moroccan teenagers is not half as persistent as among their 
Antillean peers. Where the Antillean crime rates remain high in their 
twenties and thirties, the rates show a steep decrease among Moroccans 
of the same age groups, which makes overrepresentation in the crime 
statistics compared to those of Dutch native heritage largely disappear. 
In due course, difficult Moroccan youth seem to land on their feet after 
all, as far as their deviant behaviour is concerned. However, this does 
not mean that the Dutch society will be rid of difficult Moroccan youth, 
as there is always the next generation. Hence, it is important to focus on 
the deviant behaviour of the teenage boys in order to tackle crime among 
Moroccans. In their teens, Moroccan youth are mostly facing problems 
that arise from cultural dissonance. The current issues regarding deviant 
behaviour of Moroccan boys is a reason for concern among many a person 
involved. Yet, there is enough reason for optimism in the medium-long 
term. The second generation of Moroccans with only one parent who has 
been born in Morocco, and the third generation of Moroccans will suffer 
significantly less from cultural dissonance than the present second gene-
ration of which the majority of parents have been both born in Morocco. 
Moroccan parents that grew up in the Netherlands are much better infor-
med of the things that happen in Dutch society to which their children are 
exposed than the original migrant workers and their spouses.
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Bijlage 2 
Privacybewaking CBS31

Het CBS stelt statistische gegevens samen uit een groot aantal verschil-
lende registratieve bronnen en enquêtes waarin privacygevoelig materiaal 
voorkomt. Daarom besteedt het CBS veel aandacht aan de beveiliging van 
deze gegevens. Dit is bij gegevens over kwetsbare bevolkingsgroepen als 
allochtonen wellicht nog belangrijker dan gewoonlijk. In de Wet op het 
Centraal Bureau voor de Statistiek van 20 november 2003 is verankerd dat 
alle administratieve, technische en logistieke maatregelen moeten worden 
genomen die voor de bescherming van vertrouwelijke gegevens noodza-
kelijk zijn. De belangrijkste maatregelen zijn:
–	 De gebouwen van het CBS zijn alleen toegankelijk voor mensen die 

daartoe bevoegd zijn. Dit is geregeld door het uitgeven van toegangs-
passen en bewakingspersoneel dat toeziet op de juiste toepassing hier-
van. Bezoekers van het CBS-gebouw die geen toegangspas hebben wor-
den door CBS’ers bij de ingang opgehaald en na afloop van het bezoek 
ook weer teruggebracht.

–	 Het computernetwerk is afgesloten van het internet, zodat het niet 
mogelijk is om in het netwerk van het CBS in te breken.

–	 De medewerkers van het CBS die met individuele gegevens werken heb-
ben allen een verklaring ondertekend waarin zij plechtig beloven dat zij 
de vertrouwelijkheid van de gegevens niet zullen schenden. Indien zij 
dat toch doen kan dat per direct ontslag betekenen.

–	 Als een bron met statistische gegevens het CBS bereikt worden deze eerst 
gesplitst in de direct identificerende gegevens (zoals sofi-nummer, A-num-
mer, geboortedatum, geslacht, postcode, huisnummer) en de overige sta-
tistisch inhoudelijke gegevens. De mensen die zich bezighouden met het 
koppelen van de gegevens hebben alleen toegang tot de direct identifice-
rende gegevens om koppelsleutels toe te kennen. Deze koppelsleutels zijn 
betekenisloze willekeurige nummers die alleen voor intern CBS-gebruik 
zijn bedoeld. Omdat alle bronnen voorzien worden van deze koppelsleutel, 
is het mogelijk om bronnen onderling aan elkaar te koppelen.

–	 De mensen die de statistische gegevens analyseren en daaruit overzich-
ten samenstellen hebben alleen toegang tot de statistisch inhoudelijke 
gegevens en ook alleen die gegevens die ze voor hun eigen werk nodig 
hebben. Dit is geregeld door een systeem van autorisaties waarin de 
toegangsrechten voor medewerkers zijn vastgelegd. Dit betekent dat zij 
niet de beschikking hebben over de direct identificerende gegevens.

–	 Om te voorkomen dat individuele gegevens via de e-mail naar derden 
worden gezonden, hebben mensen die met privacygevoelige gegevens 
werken geen rechten om bestanden in hun e-mail te verzenden.

31 Deze tekst is overgenomen uit de Integratiekaart 2006 (WODC & CBS, 2006, p. 91).





Bijlage 3 
De variabelen in de multivariate analyses

Beschrijving van de onafhankelijke variabelen

Herkomstgroep
Om de Nederlandse bevolking te verdelen in verschillende herkomstgroe-
pen, wordt in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen autochtonen 
en allochtonen. Daarbij worden de definities van het CBS gehanteerd. 
Volgens het CBS is een autochtoon een persoon van wie beide ouders 
in Nederland zijn geboren. Een allochtoon is een persoon van wie ten 
minste één ouder in het buitenland is geboren. Binnen de groep allochto-
nen wordt onderscheid gemaakt tussen de eerste en de tweede generatie 
allochtonen. Een eerste generatie allochtoon is een in het buitenland 
geboren persoon met ten minste één in het buitenland geboren ouder. Een 
tweede generatie allochtoon is een in Nederland geboren persoon met ten 
minste één in het buitenland geboren ouder. Verder kunnen allochtonen 
worden onderverdeeld naar herkomstland. Dit gebeurt in eerste instantie 
op basis van hun eigen geboorteland. Indien hun geboorteland Nederland 
is (dit is het geval bij de tweede generatie), dan is het geboorteland van de 
moeder bepalend. Mocht dit laatste echter ook Nederland zijn, dan wordt 
de betreffende persoon ingedeeld op basis van het geboorteland van zijn 
of haar vader.

Geslacht en leeftijd
Sekse en leeftijd worden zowel in het HKS als in het SSB geregistreerd. 
Gezien de goede kwaliteit van de kenmerken in het SSB, is gekozen om het 
SSB als primaire bron te gebruiken. Het betreft de leeftijd op 30 september 
2005.

Thuis- of uitwonend
Voor 12-17-jarigen is gekeken of de jongere op 30 september 2005 al dan 
niet bij zijn/haar (juridische) ouders woonde. Een jongere is thuiswonend 
indien hij/zij op 30 september 2005 bij ten minste één van zijn/haar juri-
dische ouders woonde. In alle andere gevallen wordt ervan uitgegaan dat 
een jongere niet meer bij zijn/haar ouders woont.

Gebroken gezin
Ook wordt gekeken of jongeren (12-17 jaar) afkomstig zijn uit een zoge-
noemd ‘gebroken gezin’. We spreken van een niet-standaardgezin als de 
juridische ouders van een kind op 24 september 2004 niet op hetzelfde 
woonadres geregistreerd stonden. Ook wanneer één van de juridische 
ouders onbekend is (bijvoorbeeld omdat deze in het buitenland woont of 
is overleden) wordt het gezin als gebroken beschouwd. Alleen wanneer 
beide juridische ouders op 30 september 2005 op hetzelfde adres geregis-
treerd stonden, wordt een gezin als gebroken beschouwd.
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Al dan niet samenwonend
In de analyses die betrekking hadden op personen van 18 tot en met 
37 jaar is een variabele opgenomen die aangeeft of de betrokkene al dan 
niet samenwoonde met een partner op 30 september 2005. Dit is bepaald 
op grond van de huishoudensituatie op 1 januari 2005. Daarbij is gebruik-
gemaakt van de kenmerken die in de GBA zijn opgenomen. Voor verreweg 
de meeste personen kan of zij al dan niet met een partner samenwonen op 
die manier zonder verdere aannamen worden bepaald. In een klein deel 
van de gevallen is de huishoudensituatie ‘geïmputeerd’ op grond van de 
verdeling naar type huishouden in de Enquête beroepsbevolking (EBB)32 
van het CBS.

Huishoudinkomen
Voor alle personen die op 30 september 2005 betaald werk hadden, is het 
zogenoemde ‘fiscale loon’ voor alle banen in het betreffende jaar (tot en 
met 31 december) in het SSB geregistreerd. Het fiscale loon is het loon 
waarover loonheffing berekend wordt (loon in geld plus loon anders dan 
in geld, bijvoorbeeld werkgeversaandeel premie ZFW). Het huishoud-
inkomen is bepaald door per huishouden het fiscale loon van alle leden bij 
elkaar op te tellen. Niet altijd is bekend van welk huishouden iemand deel 
uitmaakt. In dat geval is het inkomen van de persoon zelf genomen.

In de analyses die betrekking hebben op 12-17-jarigen is niet gebruik-
gemaakt van het huishoudinkomen van de jongere zelf, maar van dat 
van zijn/haar (juridische) ouders. Voor verreweg de meeste jongeren 
zal dit geen verschil uitmaken, omdat zij nog bij hun ouders wonen. 
Voor de jongeren die zelfstandig wonen wordt verondersteld dat het 
huishoud inkomen van de ouders een betere indicatie geeft van het milieu 
waarin een jongere is opgegroeid en van het inkomen wat een jongere 
geniet, omdat inkomenscomponenten als studiefinanciering niet in het 
huishoud inkomen zijn opgenomen.

Uitkeringsafhankelijkheid
In het SSB 2005 is voor verschillende soorten uitkeringen geregistreerd of 
een persoon minimaal één van deze uitkeringen ontving op 30 septem-
ber 2005. Daarbij gaat het om uitkeringen op grond van de Algemene 
Bijstandswet (ABW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), 
de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) 
en de Werkloosheidswet (WW) en om overige uitkeringen zoals Wachtgeld 
en uitkeringen op grond van de Ziektewet.

32 Zie CBS (2008) voor meer informatie over de EBB.
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In de analyses die betrekking hebben op 12-17-jarigen is gekeken of ten 
minste één van de juridische ouders een uitkering ontving op 30 septem-
ber 2005.

Stedelijkheid
De indeling van gemeenten naar stedelijkheid is gebaseerd op de zoge-
noemde ‘omgevingsadressendichtheid’ van de gemeente. Allereerst is 
voor ieder adres binnen een gemeente de adressendichtheid vastgesteld 
van een gebied met een straal van 1 km rondom dat adres. De omge-
vingsadressendichtheid van de woongemeente is de gemiddelde waarde 
hiervan voor alle adressen binnen de betreffende gemeente. De volgende 
categorieën worden onderscheiden: zeer sterk stedelijk (2.500 of meer 
adressen per km2), sterk stedelijk (1.500 tot 2.500 adressen per km2), matig 
stedelijk (1.000 tot 1.500 adressen per km2), weinig stedelijk (500 tot 1.000 
adressen per km2), niet stedelijk (minder dan 500 adressen per km2).

Enkele beschrijvende statistieken

Tabel B1 Beschrijvende statistieken voor de variabelen in de 
logistische regressieanalyses voor minderjarigen van 12 t/m 
17 jaar

Totaal Autochtonen Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

N 1.064.808 936.965 42.566 37.112 33.840 14.325

Als dader geregistreerd 2,3% 1,8% 4,5% 9,0% 5,3% 8,7%

Man 51,1% 51,1% 51,8% 51,3% 50,7% 51,3%

Buiten Nederland geboren 2,9% 1,1% 11,6% 13,4% 15,1% 37,3%

Niet thuiswonend 1,6% 1,4% 3,5% 1,9% 3,8% 4,9%

In een gebroken gezin 22,9% 20,7% 26,5% 22,0% 60,7% 66,0%

Min. één van de ouders een uitkering 24,0% 20,1% 57,0% 62,7% 41,0% 40,7%

Woonomgeving niet stedelijk* 14,6% 16,4% 0,8% 0,9% 1,5% 3,0%

Woonomgeving weinig stedelijk 23,9% 26,2% 7,7% 5,7% 4,6% 8,4%

Woonomgeving matig stedelijk 22,5% 23,6% 17,4% 15,5% 10,9% 13,6%

Woonomgeving sterk stedelijk 25,4% 24,7% 32,9% 25,6% 27,9% 38,0%

Woonomgeving zeer sterk stedelijk 13,7% 9,0% 41,2% 52,3% 55,0% 37,1%

Gemiddelde leeftijd (σ) 14,5 (1,7) 14,5 (1,7) 14,5 (1,7) 14,5 (1,7) 14,6 (1,7) 14,5 (1,7)

Gemiddeld inkomen van de ouders** (σ) 4.454
(3.666)

4.689
(3.766)

2.579
(1.805)

2.369
(1.550)

3.165
(2.392)

3.105
(3.274)

* De berekeningen van de percentages voor de mate van stedelijkheid van de woonomgeving zijn uitgevoerd exclusief een rela-
tief klein aantal individuen voor wie de mate van stedelijkheid onbekend was.

** Indien het inkomen onbekend was. is dit als waarde ’0’ meegenomen in de berekening van de hier weergegeven waarden voor 
het gemiddelde inkomen van de ouders.
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Tabel B2 Beschrijvende statistieken voor de variabelen in de logistische 
regressieanalyses voor volwassenen van 18 tot en met 37 jaar

Totaal Autochtonen Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

N 3.699.215 3.273.067 139.840 120.252 114.747 51.309

Als dader geregistreerd 2,5% 2,0% 4,4% 7,4% 6,5% 8,5%

Man 50,8% 51,0% 50,4% 49,6% 48,1% 50,7%

Buiten Nederland geboren 8,4% 1,3% 64,4% 68,5% 53,1% 68,9%

Niet samenwonend met een partner* 28,8% 28,8% 23,0% 22,7% 41,1% 35,8%

Hoger onderwijs gevolgd 36,1% 38,2% 13,7% 15,6% 27,7% 32,2%

Met een uitkering 10,0% 8,7% 20,4% 22,2% 16,8% 20,6%

Woonomgeving niet stedelijk* 11,7% 13,1% 0,7% 0,9% 1,0% 1,5%

Woonomgeving weinig stedelijk 19,6% 21,5% 7,3% 5,3% 3,4% 5,1%

Woonomgeving matig stedelijk 20,4% 21,3% 16,4% 15,4% 9,4% 10,4%

Woonomgeving sterk stedelijk 27,8% 27,4% 33,1% 27,0% 27,2% 37,2%

Woonomgeving zeer sterk stedelijk 20,5% 16,7% 42,6% 51,4% 58,9% 45,8%

Gemiddelde leeftijd (σ) 28,1 (5,9) 28,2 (5,9) 27,9 (5,7) 27,4 (5,6) 27,6 (5,9) 26,9 (5,7)

Gemiddeld inkomen (σ)** 3.889 (2.934)  4.047 (2.987) 2.615 (2.034) 2.480 (1.863) 3.051 (2.312) 2.482 (2.444)

* De berekeningen van de percentages voor de mate van stedelijkheid van de woonomgeving en of zij al dan niet met een part-
ner samenwoonden zijn uitgevoerd exclusief een relatief klein aantal individuen voor wie de mate van stedelijkheid en of zij al 
dan niet met een partner samenwoonden onbekend was.

** Indien het inkomen onbekend was, is dit als waarde ’0’ meegenomen in de berekening van de hier weergegeven waarden voor 
het gemiddeld inkomen.



Bijlage 4 
Visualisatie van interactie-effecten van 
herkomst en leeftijd

Minderjarigen (12-17 jaar)

Figuur B1 De geschatte kans op het als dader geregistreerd zijn voor 
meisjes die thuis, in een niet-gebroken gezin en in een 
sterk stedelijke omgeving wonen van wie de ouders geen 
uitkering en een maandinkomen tussen € 3.600 en € 4.651 
hebben (leeftijd op de x-as)
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Figuur B2 De geschatte kans op het als dader geregistreerd zijn van 
Antilliaanse en Marokkaanse meisjes met dezelfde ach-
tergrondkenmerken als in figuur B1 gedeeld door de kans 
voor autochtone meisjes met deze achtergrondkenmerken 
(leeftijd op de x-as)
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Figuur B3 De geschatte kans op het als dader geregistreerd zijn voor 
jongens die thuis, in een niet-gebroken gezin en in een 
niet-stedelijke omgeving wonen van wie de ouders geen 
uitkering en een maandinkomen van meer dan € 6.100 
hebben (leeftijd op de x-as)
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Figuur B4 De geschatte kans op het als dader geregistreerd zijn van 
Antilliaanse en Marokkaanse jongens met dezelfde ach-
tergrondkenmerken als in figuur B3 gedeeld door de kans 
voor autochtone jongens met deze achtergrondkenmerken 
(leeftijd op de x-as)
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Figuur B5 De geschatte kans op het als dader geregistreerd zijn voor 
jongens die niet thuis en in een sterk stedelijke omgeving 
wonen, afkomstig zijn uit een gezin dat gebroken is en van 
wie de ouders geen uitkering en een maandinkomen tus-
sen € 3.600 en € 4.651 hebben (leeftijd op de x-as)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

11 12 13 14 15 16 17 18

Marokkanen

Surinamers

Antillianen Turken

Autochtonen

Figuur B6 De geschatte kans op het als dader geregistreerd zijn van 
Antilliaanse en Marokkaanse jongens met dezelfde ach-
tergrondkenmerken als in figuur B5 gedeeld door de kans 
voor autochtone jongens met deze achtergrondkenmerken 
(leeftijd op de x-as)
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Figuur B7 De geschatte kans op het als dader geregistreerd zijn voor 
jongens die thuis, in een niet-gebroken gezin en in een 
sterk stedelijke omgeving wonen van wie de ouders een 
uitkering en een maandinkomen van € 2.400 of minder 
hebben (leeftijd op de x-as)
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Figuur B8 De geschatte kans op het als dader geregistreerd zijn van 
Antilliaanse en Marokkaanse jongens met dezelfde ach-
tergrondkenmerken als in figuur B7 gedeeld door de kans 
voor autochtone jongens met deze achtergrondkenmerken 
(leeftijd op de x-as)
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Volwassenen (18-37 jaar)

Figuur B9 De geschatte kans op het als dader geregistreerd zijn voor 
buiten Nederland geboren mannen die alleenstaand zijn, in 
een sterk stedelijke omgeving wonen, geen hoger onder-
wijs hebben gevolgd en die geen uitkering en een huishou-
dinkomen tussen € 3.400 en € 4.451 per maand hebben 
(leeftijd op de x-as)
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Figuur B10 De geschatte kans op het als dader geregistreerd zijn van 
Antilliaanse en Marokkaanse mannen met dezelfde ach-
tergrondkenmerken als in figuur B9 gedeeld door de kans 
voor autochtone mannen met deze achtergrondkenmerken 
(leeftijd op de x-as)
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Figuur B11 De geschatte kans op het als dader geregistreerd zijn voor 
in Nederland geboren mannen die samen met een part-
ner, in een matig stedelijke omgeving wonen, geen hoger 
onderwijs hebben gevolgd en die een uitkering en een 
huishoudinkomen van € 2.250 of minder per maand heb-
ben (leeftijd op de x-as)
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Figuur B12 De geschatte kans op het als dader geregistreerd zijn van 
Antilliaanse en Marokkaanse mannen met dezelfde ach-
tergrondkenmerken als in figuur B11 gedeeld door de kans 
voor autochtone mannen met deze achtergrondkenmerken 
(leeftijd op de x-as)
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Figuur B13 De geschatte kans op het als dader geregistreerd zijn voor 
in Nederland geboren mannen die samen met een partner 
in matig stedelijke omgeving wonen, hoger onderwijs heb-
ben gevolgd en die geen uitkering en een huishoudinko-
men van € 5.900 of meer per maand hebben (leeftijd op de 
x-as)
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Figuur B14 De geschatte kans op het als dader geregistreerd zijn van 
Antilliaanse en Marokkaanse mannen met dezelfde ach-
tergrondkenmerken als in figuur B13 gedeeld door de kans 
voor autochtone mannen met deze achtergrondkenmerken 
(leeftijd op de x-as)
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Figuur B15 De geschatte kans op het als dader geregistreerd zijn voor 
buiten Nederland geboren vrouwen die alleenstaand zijn, 
in een zeer sterk stedelijke omgeving wonen, geen hoger 
onderwijs hebben gevolgd en die geen uitkering en een 
huishoudinkomen tussen € 3.400 en € 4.451 per maand 
hebben (leeftijd op de x-as)
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Figuur B16 De geschatte kans op het als dader geregistreerd zijn van 
Antilliaanse en Marokkaanse vrouwen met dezelfde ach-
tergrondkenmerken als in figuur B15 gedeeld door de kans 
voor autochtone vrouwen met deze achtergrondkenmerken 
(leeftijd op de x-as)
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