Samenvatting
Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de mogelijke achtergronden van de verandering in het geregistreerde aantal jeugdige verdachten in de
periode 2005 tot en met 2011 in de gemeente Amsterdam. Voor dit onderzoek zijn
gegevens uit het SSB van het CBS gebruikt over alle 12- tot en met 24-jarige jongeren die als in Amsterdam woonachtig staan geregistreerd. Van deze jongeren is nagegaan of ze als verdachte zijn geregistreerde door de politie. Daarnaast zijn cijfers
op gemeentelijk niveau verzameld die de ontwikkelingen weergeven die zich hebben
voorgedaan in een aantal sociale en demografische kenmerken, economische kenmerken, rechtshandhavingskenmerken en kenmerken van het beleid. Van deze kenmerken is nagegaan of de ontwikkelingen hierin gepaard gingen met de veranderingen in de geregistreerde aantallen jeugdige verdachten. Cijfers over deze maatschappelijke ontwikkelingen zijn afkomstig van verschillende bronnen (Statline van
het CBS, DUO onderwijsdata, PolBIS, O+S Amsterdam en OM Amsterdam).
Uit beschrijvende analyses blijkt dat onder minderjarigen (12- tot en met 17-jarigen) in de tijd een daling is waar te nemen in het aantal geregistreerde verdachten,
ongeacht achtergrondkenmerken. Onder jongvolwassenen (18- tot en met 24-jarigen) is over het algemeen ook sprake van een afname, maar onder bepaalde subgroepen (zoals vrouwen en bepaalde herkomstgroepen) is het aantal geregistreerde
verdachten in de loop van de jaren nauwelijks afgenomen of zelfs stabiel (zie ook
figuren S1 en S2).
Aan de hand van tijdreeksanalyses is vervolgens nagegaan welke kenmerken een
samenhang vertonen met de ontwikkeling van de geregistreerde jeugdcriminaliteit
in Amsterdam. De gevonden resultaten zijn in overeenstemming met resultaten uit
eerder onderzoek en bestaande criminologische theorieën. Uit ons onderzoek blijkt
dat meerdere maatschappelijke ontwikkelingen gepaard gaan met veranderingen in
de geregistreerde jeugdcriminaliteit in de gemeente Amsterdam ongeacht het type
delict waarvan jongeren werden verdacht (totaal, vermogen, geweld of vernieling).
Het betreft het aandeel eenoudergezinnen, de gemiddelde schoolgrootte, het perentage voortijdig schoolverlaters en het aantal wijkagenten.
Bij deze resultaten moet wel aangemerkt worden dat ontwikkelingen van de kenmerken waarvan we een samenhang met de geregistreerde jeugdcriminaliteit vonden onderling erg sterk samenhingen. Hierdoor was het niet mogelijk om de unieke
bijdrage van iedere afzonderlijke ontwikkeling te onderzoeken in multivariate analyses en dienen de gevonden resultaten terughoudend geïnterpreteerd te worden. Een
gevonden samenhang hoeft namelijk niet te betekenen dat de ontwikkeling in kenmerk x ook een oorzaak is van veranderingen in de geregistreerde jeugdcriminaliteit. Het kan namelijk ook betekenen dat de ontwikkeling in kenmerk x toevallig
sterk samenhangt met de ontwikkeling van kenmerk y. Dit probleem is waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat we maar een relatief korte periode (2005 tot en
met 2011) hebben kunnen onderzoeken, vanwege de beschikbare gegevens.
Hoewel niet duidelijk is of de gevonden verklaringen ook opgaan voor andere (grote) gemeenten in Nederland is de recente daling in het aantal geregistreerde verdachten onder 12- tot en met 24-jarigen niet uniek voor de gemeente Amsterdam.
Ten dele gaat het hier om factoren waarop landelijk beleid zich in de afgelopen jaren
heeft gericht (zoals voortijdig schoolverlaten en gerichtere rechtshandhaving), maar
deels gaat het ook om maatschappelijke ontwikkelingen die zich min of meer toevallig hebben voorgedaan. De sterke samenhang tussen de verschillende maatschappelijke ontwikkelingen maakte het niet mogelijk om één unieke factor aan te wijzen
die de daling bepaalde. Uit internationaal onderzoek blijkt echter dat dalingen in
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(geregistreerde) criminaliteit niet te herleiden zijn tot één factor. Toekomstig onderzoek zal uit moeten wijzen of de bevindingen uit dit onderzoek ook opgaan voor
andere gemeenten en welke andere kenmerken nog meer een verklaring kunnen
bieden voor de waargenomen daling van de geregistreerde jeugdcriminaliteit.
Figuur S1: Geregistreerde 12- tot en met 17-jarige verdachten Amsterdam, per 1.000 van de betreffende bevolkingsgroep (moving
averages)
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Figuur S2: Geregistreerde 18- tot en met 24-jarige verdachten Amsterdam, per 1.000 van de betreffende bevolkingsgroep (moving
averages)
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