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In dit rapport wordt een overzicht gegeven van hetgeen vanuit de wetenschappelijke literatuur bekend is over 

jeugdige groepszedendelinquenten. Daarnaast worden analyses verricht op twee bestaande dataverzamelingen met 

gegevens over jeugdige groepszedendelinquenten en groepszedendelicten door jeugdigen. Zowel de literatuur als de 

dataverzamelingen bevatten vrijwel alleen gegevens over jeugdige daders van groepsverkrachtingen, de meest 

ernstige vormen van groepszedendelicten.  

 Groepszedendelicten zijn van alle tijden. Historisch onderzoek laat zien dat ook in de Renaissance en in de 

twintigste eeuw groepszedendelicten voorkwamen, en dat de prevalentie, de kenmerken van de delicten en de 

jeugdige daders zoals toen beschreven niet veel afwijken van wat heden ten dage gevonden wordt. 

Groepszedendelicten, door jongeren of volwassenen, zijn niet aan een specifieke cultuur gebonden.  

Er is desalniettemin relatief weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar (jeugdige) daders van dit soort 

delicten, hun slachtoffers, de situaties waarin dit soort delicten plaatsvinden en recidivepatronen van de daders. Dit is 

opvallend omdat een aanzienlijk deel van zedendelicten door jeugdigen, net als delicten in het algemeen door 

jeugdigen, in groepsverband plaatsvindt. Het gaat daarbij om relatief schadelijke delicten voor de slachtoffers.  

Het persoonlijkheidsprofiel van jeugdige groepszedendaders is gemiddeld; van psychiatrische problematiek 

in engere zin of ontwikkelingsstoornissen is zelden sprake. In ons land is de meerderheid van de daders van 

allochtone afkomst, autochtone daders zijn echter ook regelmatig bij dit soort delicten betrokken.. Een groot 

percentage van de daders komt uit stedelijke agglomeraties en kansarme milieus. Groepsdaders verschillen op 

weinig aspecten van solodaders die een leeftijdgenoot misbruiken.  

Groepszedendelicten worden over het algemeen gepleegd door informele groepen en niet door 

georganiseerde bendes. Het slachtoffer is vrijwel altijd een bekende van de dader en een leeftijdgenote. In bijna 

tweederde van de gevallen wordt het slachtoffer bedreigd en in een kwart van de gevallen vernederd. Daders hebben 

in sterke mate de neiging hun gedrag te vergoelijken, bijvoorbeeld door te wijzen op de promiscue reputatie van het 

slachtoffer. Groepsdruk lijkt een factor die daders makkelijker over de schreef doet gaan, en het gebeurde 

normaliseert.  

Groepszedendelinquenten blijken veeleer generalisten (plegen meerdere vormen van delicten) dan 

specialisten. De recidive naar zedendelicten is vergelijkbaar met die van solodaders. Beduidend hoger is de 

algemene recidive (allerlei vormen van delicten) en specifiek de geweldsrecidive.  



De invloed van de media (videoclips, internet) op dit soort delicten is niet onderzocht. In onderzoeken naar 

groepszedendaders en in de ons beschikbare gegevenssets zijn hier ook geen aanwijzingen voor gevonden. Het 

veelvuldig in de pers veronderstelde effect van de media op groepszedendelicten is daarmee niet aangetoond.  

In preventief opzicht zou men de aandacht moeten richten op de VMBO-populatie, waarin zich vrijwel alle 

daders en slachtoffers bevinden. In het kader van bestaande (seksuele)  voorlichting zou jongens voorgehouden 

dienen te worden dat het hanteren van bepaalde stereotype ideeën over vrouwen risico’s met zich meebrengt met 

betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voor meisjes is het van belang dat voorlichting zich richt op 

bewustwording van mogelijke risicosituaties, en dat er aandacht wordt besteed aan weerbaarheid.  

Jeugdige daders van groepsverkrachtingen lijken tot nu toe relatief weinig delictgerelateerde poliklinische of 

residentiële behandeling opgelegd te krijgen. Gezien de ernst van het delict, de vaak grote gevolgen voor de 

slachtoffers en het feit dat het recidiverisico voor delicten in het algemeen en specifiek voor geweldsdelicten hoog is, 

zou behandeling van deze daders vaker overwogen dienen te worden. Op basis van wat daarover bekend is bij niet-

groepsdaders mag hiervan een positief effect verwacht worden. Behandeling van deze daders dient zich dan te 

richten op reductie van het recidiverisico en groepsdruk, alsmede op overige antisociale aspecten in het gedrag van 

de daders. Behandeling dient bij voorkeur in een niet-vrijwillig kader plaats te vinden.  

 


