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Samenvatting 

In dit onderzoek zijn we nagegaan in hoeverre zelfrapportage van delinquent gedrag 

gemeten met de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (MZJ) een aanvulling 

geeft op jeugdcriminaliteit gemeten met politieregistraties. Hiervoor hebben we 

gekeken ten eerste gekeken naar de representativiteit van de MZJ wat betreft het 

voorkomen van jongeren in de politieregistraties. Vervolgens hebben we meer in-

zicht willen krijgen in de overeenkomsten en verschillen tussen zelfgerapporteerde 

daders en door de politie geregistreerde verdachten. Zelfrapportage richt zich vooral 

op lichtere vormen van criminaliteit, terwijl in de politieregistraties vooral de meer 

ernstige delicten voorkomen. De algemene gedachte is dat de bronnen samen een 

completer beeld van de jeugdcriminaliteit geven.  

In dit onderzoek hebben we gebruikgemaakt van de 2010 meting van de MZJ. De 

MZJ is een landelijk representatieve steekproef van jongeren in de leeftijd 10 tot en 

met 17 jaar. In het huidige onderzoek beperken we ons tot de 12- tot en met 17-

jarigen, omdat deze groep strafrechtelijk vervolgd kan worden en daardoor ook als 

verdachte worden geregistreerd. De jongeren zijn gevraagd of hun gegevens uit de 

MZJ gekoppeld mochten worden aan de politieregistraties. De tachtig jongeren die 

dit geweigerd hebben, zijn verder niet meegenomen in dit onderzoek. Wat betreft 

de politieregistraties hebben we gebruikgemaakt van de Basisvoorziening 

Handhaving (BVH), het Herkenningsdienstsysteem (HKS) en van de registratie van 

jongeren bij Halt. De gebruikte bronnen BVH en HKS zijn deels overlappend. In de 

BVH worden alle jongeren geregistreerd van wie een redelijk vermoeden van schuld 

aan een misdrijf bestaat. In het HKS staan alleen de aangehouden verdachten 

geregistreerd. 

Belangrijkste bevindingen 

Ondervertegenwoordiging in zelfrapportage van jongeren die met de politie 

in aanraking zijn gekomen  

Uit ons onderzoek blijkt dat onder jongeren die hebben deelgenomen aan de MZJ 

relatief minder jongeren aanwezig zijn die zijn geregistreerd of aangehouden als 

verdachte bij de politie dan onder jongeren die niet hebben deelgenomen aan de 

MZJ. De ondervertegenwoordiging van verdachten in de responsgroep is niet 

afhankelijk van leeftijd, geslacht en herkomst. 

 

Zelfrapportage van delinquent gedrag is een aanvulling op 

politieregistraties, want..... 

 Slechts een klein deel van de zelfgerapporteerde daders vinden we terug in de 

politieregistraties (8%-14%). Het gaat hierbij vooral om jongeren die aangeven 

ernstigere delicten te hebben gepleegd. De matige overeenstemming tussen 

zelfgerapporteerde politiecontacten en de geregistreerde politiecontacten is in 

overeenstemming met resultaten uit eerder onderzoek. 

Het aandeel zelfgerapporteerde daders dat wordt gesignaleerd in de politieregis-

traties verschilt wanneer uitgesplitst wordt naar verschillende achtergrondken-

merken. Zo is het aandeel zelfgerapporteerde daders dat wordt gesignaleerd in 

de politieregistraties hoger onder jongens en oudere adolescenten dan onder 

meisjes en jongere adolescenten. Ook is het aandeel zelfgerapporteerde daders 

dat wordt gesignaleerd in de politieregistraties hoger onder allochtone groepen 

(met name Marokkaanse, Turkse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren) dan onder 
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autochtone jongeren. Hierbij dient wel in acht te worden genomen dat het gaat 

om relatief kleine aantallen jongeren (vooral bij de verschillende herkomst-

groepen). De vraag is of eenzelfde beeld gevonden wordt wanneer door een 

hogere en minder selectieve respons meer jongeren in het onderzoek betrokken 

kunnen worden. 

 We vinden vooral jongeren die ernstig delinquent gedrag zeggen te plegen en 

jongeren met een ernstiger risicoprofiel terug in de politieregistraties. Naarmate 

jongeren meerdere en/of ernstiger delicten zeggen te plegen en daardoor beho-

ren tot de groep zwaar delinquenten komen ze ook vaker voor in de politieregis-

traties. De samenhang tussen de ernst van het zelfgerapporteerde delictgedrag 

en het voorkomen als geregistreerde verdachte bij de politie is sterker voor meis-

jes dan voor jongens. Dit is in overeenstemming met onderzoek naar meisjes 

waarin wordt gevonden dat vooral de ernstig delinquente meisjes een grotere 

kans hebben om als verdachte met de politie in aanraking te komen.  

Een gerelateerde bevinding is dat de verschillen tussen jongere en oudere ado-

lescenten en tussen jongeren van Nederlandse herkomst en jongeren van Marok-

kaanse, Turkse of Antilliaanse/Arubaanse herkomst wat betreft het voorkomen in 

de politieregistraties groter zijn wanneer gekeken wordt in het HKS dan wanneer 

er gekeken wordt naar het voorkomen in de BVH.  

Verder hebben we verschillen gevonden in de risicoprofielen van zelfgerappor-

teerde daders die wel en die niet in de politieregistraties voorkomen. Het blijkt 

dat onder de zelfgerapporteerde daders jongeren met specifieke demografische 

kenmerken (jongens, jongeren van Marokkaanse Antilliaanse of Turkse herkomst) 

en jongeren met duidelijke risicoprofielen (delinquente vrienden, rondhangen op 

straat) vaker voorkomen als geregistreerde of aangehouden verdachte bij de 

politie. Het lijkt hier te gaan om risicogroepen die door hun gedrag al in het vizier 

van de politie zijn. 

 

Meeste verdachten komen voor als zelfgerapporteerde dader 

Van de minderjarigen die als verdachte bij de politie zijn geregistreerd zegt het 

merendeel ook wel eens dader te zijn geweest van een strafbaar feit. Onder de jon-

geren die naar Halt zijn doorverwezen is dit aandeel lager (65%) dan onder jonge-

ren die in de BVH of het HKS staan geregistreerd (75%). Dit betekent ook dat een 

behoorlijk deel van de geregistreerde en aangehouden verdachten geen delicten 

zeggen te hebben gepleegd.  

We zien geen significante verschillen als we uitsplitsen naar sekse, leeftijd of 

herkomst. Overigens moeten we de resultaten van deze uitsplitsingen voorzichtig 

interpreteren. Van de jongeren die deelnemen aan de MZJ komen er maar weinig 

voor als verdachte in de politieregistraties (tussen de 5-9%). Dit geldt voor de hele 

onderzoeksgroep en deze aantallen worden alleen maar kleiner wanneer er gekeken 

wordt naar subgroepen, zoals verschillende herkomstgroepen.  

 

Verschillen tussen herkomstgroepen 

Wat bijna in alle analyses in dit onderzoek terugkomt, zijn de verschillen tussen 

jongeren van Nederlandse herkomst en jongeren van niet-Nederlandse herkomst. 

Zo vinden we dat bij de vergelijking van de responsgroep met de non-responsgroep 

dat jongeren van Turkse en Marokkaanse herkomst een lagere respons vertonen 

dan autochtone jongeren. Verder worden zelfgerapporteerde daders jongeren van 

Marokkaanse, Turkse en Antiliaanse/Arubaanse herkomst vaker teruggevonden als 

verdachte bij de politie dan autochtone jongeren. Ten slotte zien we dat jongeren 

van allochtone herkomst die als verdachte bij de politie staan geregistreerd minder 

vaak voorkomen als zelfgerapporteerde dader dan autochtone jongeren. Uit nadere 
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analyses van de MZJ blijkt ook dat allochtone jongeren sociaal wenselijker antwoord 

geven dan autochtone jongeren. 

Het is de vraag wat het nou betekent dat vooral zelfgerapporteerde Marokkaanse, 

Turkse en Antilliaanse daders zoveel vaker voorkomen in de BVH en het HKS dan 

autochtone zelfgerapporteerde daders. Dit kan een aantal oorzaken hebben. Zo kan 

het zijn dat jongeren van Marokkaanse, Turkse of Antilliaanse herkomst die een 

delict hebben gepleegd vaker en eerder gepakt worden door de politie dan andere 

jongeren. Aan de andere kant kan het ook zijn dat jongeren van Marokkaanse, 

Turkse en Antilliaanse herkomst minder geneigd zijn om aan te geven dat ze een 

delict hebben gepleegd, wanneer ze hier niet voor gepakt zijn. Aanwijzingen hier-

voor vinden we terug als we kijken naar de zelfrapportage van delicten van jonge-

ren die in de politiestatistieken voorkomen en het feit dat allochtone jongeren 

sociaal wenselijkere antwoorden geven dan autochtone jongeren. 

Tot slot 

De MZJ is ontwikkeld als aanvulling op de politiestatistiek om een beter beeld te 

krijgen van de criminaliteit onder jongeren. Voorliggend onderzoek bevestigt de 

aanname dat zelfrapportage een aanvullend beeld geeft van de jeugdcriminaliteit 

naast het gebruik van officiële (politie- en justitiële) registraties. Naarmate jonge- 

ren aangeven ernstiger en frequenter delicten te plegen, zien we ze meer terug als 

verdachte in de politiecijfers. Plegers van lichtere delicten vinden we in veel mindere 

mate terug in de politiecijfers.  

De resultaten van dit onderzoek geven ook aanwijzingen om de MZJ in de toekomst 

te verbeteren. Zo zien we dat de kans kleiner is dat jongeren deelnemen aan de 

MZJ als ze voorkomen in de politiestatistiek. Hiermee kan rekening worden gehou-

den in de steekproeftrekking of bij het wegen van de onderzoeksgroep naar een 

representatieve weergave van jongeren in Nederland. Verder geeft dit onderzoek 

aanwijzingen dat de betrouwbaarheid van het gebruik van zelfrapportage voor het 

meten van criminaliteit onder jongeren van niet-Nederlandse herkomst lager is dan 

voor het meten van criminaliteit onder autochtone jongeren. Het is aan te bevelen 

om dit in de toekomst verder uit te zoeken door na te gaan of dat dit kan worden 

gecorrigeerd of dat andere, alternatieve methoden om jeugdcriminaliteit te meten 

tot een betrouwbaarder beeld van de jeugdcriminaliteit onder allochtone jongeren 

leidt. Hierbij valt te denken aan het gebruik van randomized response technieken, 

webenquêtes in zelfrapportage onderzoek of ‘nieuwe’ databronnen, zoals informatie 

van sociale media. 

Om een zo volledig mogelijk beeld van de jeugdcriminaliteit in Nederland te krijgen 

en houden, is het dus raadzaam om regelmatig jongeren zelf te vragen naar hun 

delictgedrag naast het gebruikmaken van het voorkomen in justitiële registraties. 

Op deze wijze krijg je inzicht in zowel de mate van het voorkomen van ernstige 

delicten onder jongeren, als in de mate waarin minder ernstige delicten worden 

gepleegd door jongeren. Overigens suggereren we hiermee niet dat op deze manier 

de totale jeugdcriminaliteit in beeld wordt gebracht. Er blijven altijd delicten die niet 

worden gerapporteerd door jongeren en waarvan de politie niet weet wie de dader 

is. Daarnaast is het de vraag of op deze manier ook een beeld te geven is van de 

meest ernstige delinquente groep delinquenten in populatieonderzoek. Een alterna-

tief zou zijn om naast de meer klassieke bevragingsmethoden ook gebruik te maken 

van informatie van bijvoorbeeld sociale media. Juist het gebruiken van verschillende 

databronnen of methoden naast elkaar geeft het beste beeld van criminaliteit onder 

jongeren. 

 


