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Samenvatting en conclusie 

Aan dit rapport lag de volgende probleemstelling ten grondslag. Welke concrete handelingen 
– binnen de delictcategorieën openbare ordedelicten en geweldsdelicten – plegen jeugdigen? 
Zijn dat andere handelingen dan tien jaar geleden? Worden vergelijkbare incidenten nu anders 
gekwalificeerd en/of bestraft dan tien jaar geleden? Deze probleemstelling is vertaald in een 
aantal onderzoeksvragen en enkele hypothesen. Deze zijn primair onderzocht op basis van 
een representatieve steekproef van 800 strafdossiers van zaken die bij het Openbaar Minis-
terie (OM) zijn binnengekomen (500 uit 1999 en 300 uit 2008), gestratificeerd naar vijf 
delictcategorieën van het CBS (Bedreiging, Mishandeling, Openbaar gezag, Openbare Orde 
en Vernieling) en leeftijd van verdachten (de ene helft 12-17 jaar en de andere helft 18-24 
jaar). Daarnaast werd een focusgroepsgesprek gehouden met ervaren experts uit de rech-
terlijke macht, politie, advocatuur en wetenschap. 
Hieronder worden eerst de belangrijkste bevindingen op hoofdlijnen kort samengevat en 
daarna worden de resultaten iets uitgebreider thematisch en per onderzoeksvraag en per 
hypothese weergegeven. 

Belangrijkste bevindingen op hoofdlijnen 

 De onderzoeksresultaten hebben uitsluitend betrekking op bepaalde geregistreerde 
openbare ordedelicten en geweldsdelicten in de leeftijdsgroep 12-24 jaar. 

 Vergeleken met 1999 was in 2008 binnen de delictcategorie Bedreiging vaker sprake 
van verbale bedreiging en gebeurde fysieke bedreiging veel minder vaak met een wa-
pen of ander voorwerp. In het algemeen waren de bedreigende handelingen lichter. 

 Binnen de delictcategorie Mishandeling was er een verschuiving van zwaarder naar lich-
ter letsel. 

 In de delictcategorie Openbare Orde daalde het gebruik van wapens of andere voor-
werpen. 

 Vergelijkbare handelingen met vergelijkbare gevolgen voor het slachtoffer werden in 
1999 en 2008 niet lichter of zwaarder gekwalificeerd. 

 Het OM seponeerde in 2008 niet meer of minder vaak dan in 1999. 
 De rechter bestrafte vergelijkbare handelingen met vergelijkbare gevolgen voor het 

slachtoffer in 2008 niet lichter of zwaarder dan in 1999. 
 In beide jaren was de kans op straf, transacties door het OM meegerekend, groter bij 

zwaarder letsel en grotere schade. 
 Transacties door het OM meegerekend, werden bedreigende handelingen in 2008 vaker 

bestraft dan in 1999. 
 Het aandeel verdachten dat een taakstraf kreeg van OM of rechter steeg sterk. 
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Meer kattenkwaad 
1a.  Welke concrete handelingen plegen jeugdige verdachten, in wier zaak openbare orde de-

licten of geweldsdelicten ten laste zijn gelegd, nu en 10 jaar geleden? 
1b.  Zijn dat andere handelingen dan 10 jaar geleden? 
De empirische basis voor de beantwoording van deze vragen bestond uit de concrete han-
delingen zoals die in de dossiers waren beschreven, los van de delictcategorie. Met behulp 
van checklists zijn op systematische wijze relevante componenten van het delict (gedragin-
gen en eventuele gevolgen) verzameld. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen 
bedreigende handelingen, gewelddadige handelingen tegen personen, beschadiging van 
goederen en overige handelingen. Van elk type handelingen werden bijzonderheden geno-
teerd (bijv. verbale of fysieke dreiging, geweld met of zonder wapen, schadebedrag). 
De analyse van de dossiers uit 1999 en 2008 liet veel overeenkomsten in concrete handelin-
gen tussen de beide jaren zien. Zo was in beide jaren ruim de helft van de bedreigende 
handelingen in de delictcategorie Bedreiging gericht tegen burgers, tegenover een ruime 
meerderheid in de delictcategorie Mishandeling en een zo mogelijk nog grotere meerder-
heid bij het geweld tegen personen in de delictcategorie Openbare Orde. Het geweld tegen 
gezagsdragers en dienstverleners veranderde niet, althans niet wat betreft jeugdige daders 
en de onderzochte delictcategorieën. 
Naast overeenkomsten tussen de onderzochte jaren waren er ook verschillen en de alge-
mene trend hierbij lijkt vooral die van zwaardere naar lichtere handelingen. Weliswaar was 
een dergelijke trend vanwege de bij nadere specificatie beperkte aantallen niet steeds sta-
tistisch aantoonbaar. Maar als er wel statistisch significante verschillen waren, wezen deze 
steeds in dezelfde richting. Over het geheel genomen zagen we toch een duidelijke ver-
schuiving van zwaardere naar lichte ernst. Uitgaand van de dossiers van 1999 bleek in 2008 
binnen de delictcategorie Bedreiging vaker sprake te zijn van verbale en minder van non-
verbale fysieke bedreigingen werd in 2008 veel minder vaak fysiek met een wapen of ander 
voorwerp gedreigd. In het algemeen waren de bedreigende handelingen lichter. Binnen de 
delictcategorie Mishandeling zagen we een verschuiving van zwaarder naar lichter letsel. En 
in de delictcategorie Openbare Orde zagen we een duidelijke afname van het gebruik van 
wapens of andere voorwerpen. 
Deze trends zijn conform de verwachtingen van de kattenkwaadtheorie. Volgens deze the-
orie zijn politie en justitie eerder, c.q. vaker gaan optreden tegen gedragingen die voorheen 
niet werden gekwalificeerd als jeugdcriminaliteit. In lijn hiermee stelden de experts uit de 
focusgroep dat de druk op de politie om proces-verbaal op te maken van lichte vergrijpen is 
toegenomen. Daarnaast is volgens hun ervaring de politie zelf eerder proces-verbaal gaan 
opmaken bij het niet voldoen aan een ambtelijk bevel en verzet tegen aanhouding. 

Geen zwaardere kwalificatie 
3. Worden dezelfde incidenten nu anders gekwalificeerd dan 10 jaar geleden? Zo ja, welke 

verschillen doen zich voor? 
Van elk delict werden de concrete handelingen en de eventuele gevolgen daarvan beschre-
ven in een synopsis. Deze synopsissen zijn, onafhankelijk van de delictcategorie waartoe het 
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dossier behoorde, vertaald in vignetten: meer abstracte categorieën van handelingen. De 
vignetten zijn onderverdeeld in vier categorieën (Bedreiging, Mishandeling, Verzet en Ver-
nieling) en daarnaast ingedeeld naar ernst (licht, matig en zwaarder). Per vignetcategorie 
werd onderzocht met welke wetsartikelen het OM de gedragingen kwalificeerde. 
Bij de vignetten Bedreiging was voor zowel de lichte als de zwaardere ernstcategorie de 
kwalificatie door het OM meestal art. 285 Sr (bedreiging). Dat verschilde niet tussen 1999 
en 2008. Ook de kwalificatie uitgedrukt in de gemiddelde maximale strafmaat behorende 
bij de door OM toegekende wetsartikelen bleef gelijk. De kwalificatie door het OM bij vig-
netten Mishandeling was voor iets minder dan de helft art. 300 Sr (mishandeling) en bij ruim 
een op de drie vignetten art. 141 Sr (openlijke geweldpleging). In 2008 was de kwalificatie 
vaker art. 300 Sr dan in 1999, vooral voor de lichte ernstcategorie. Uitgedrukt in de gemid-
delde maximale strafmaat, werd de kwalificatie door OM iets minder zwaar. Ongeveer de 
helft van de vignetten Verzet leverde bij het OM als kwalificatie art. 180 Sr (wederspannig-
heid) op, in een derde van de vignetten was dit art. 184 Sr (niet voldoen aan ambtelijk bevel). 
Licht verzet werd meestal gekwalificeerd als art. 184 Sr en zwaarder verzet als art. 180 Sr. 
Beide kwalificaties liggen juridisch ook voor de hand, want art. 180 Sr past niet bij licht ver-
zet en art 184 Sr niet bij zwaarder verzet. Over het geheel genomen vonden we tussen 1999 
en 2008 geen verschil in kwalificatie door het OM. Bij bijna driekwart van de vignetten Ver-
nieling was de kwalificatie door het OM art. 350 Sr (beschadiging goederen) en in de meeste 
andere gevallen was dit art. 141 Sr (openlijk geweld). De tendens lijkt dat het OM lichte ver-
nielingen vaker is gaan kwalificeren als art. 350 Sr in plaats van art. 141 Sr, en matige en 
zwaardere vernieling juist andersom. De gemiddelde maximale strafmaat bleef ongeveer 
gelijk. 
Uit een analyse van voor beide jaren vergelijkbare handelingen (zoals beschreven in synop-
sissen) kwamen vooral overeenkomsten in (zwaarte van de) kwalificatie naar voren. 
Weliswaar kwalificeerde politie en OM een klein deel van de vergelijkbare incidenten 
zwaarder in 2008 dan in 1999, maar dat was niet significant vaker dan andersom. Per saldo 
was er dus geen verschil in zwaarte van de kwalificatie. 

Evenveel sepots, vaker taakstraf 
Ook bij de onderzoeksvragen over sancties bij jeugdige verdachten van openbare orde de-
licten en geweldsdelicten gingen we niet uit van delictcategorieën, maar van concrete 
handelingen, ingedeeld in vier vignetcategorieën (Bedreiging, Mishandeling, Verzet en Ver-
nieling) en drie ernstcategorieën (licht, matig en zwaarder), plus combinaties van vignetten 
en ernst. Uitsluitend gegevens van 472 ‘enkelvoudige’ dossiers werden geanalyseerd. 
 
2a.  Welke sancties kregen jeugdige verdachten opgelegd, in wier zaak openbare orde delicten 

of geweldsdelicten ten laste zijn gelegd, nu en 10 jaar geleden? Welke zaken werden gese-
poneerd? Op welke grond? 

Het OM besloot in ongeveer één op de vijf van de 472 dossiers tot sepot, in één op de drie 
kwam het tot een transactie (taakstraf en/of geldbedrag, eventueel in combinatie met een 
schadevergoedingsmaatregel) en bij de rest (212 zaken, 44.9%) werd de verdachte gedag-
vaard. Lichte en matige delicten werden iets vaker geseponeerd dan zwaardere delicten. In 
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1999 werd verhoudingsgewijs Bedreiging het meest geseponeerd en Verzet het minst; in 
2008 Vernieling het meest en Bedreiging het minst. Seponering door het OM betrof in bei-
de jaren vaker onvoorwaardelijke technische en beleidssepots dan voorwaardelijke sepots. 
De meest voorkomende grond voor onvoorwaardelijke beleidssepots was dat het dossier 
over ‘oude feiten’ ging. 
Vier op de vijf van in totaal 212 zaken die voor de rechter kwamen, resulteerden in strafop-
legging. In de meeste andere gevallen volgde vrijspraak. Bij de 171 dossiers die uitmondden 
in strafoplegging door de rechter, kreeg ruim één op de drie verdachten een boete als hoog-
ste straf, kreeg eveneens ongeveer een derde een taakstraf opgelegd en werd een kwart 
veroordeeld tot een vrijheidsstraf. Boetes en taakstraffen waren altijd onvoorwaardelijk; de 
vrijheidsstraffen meestal geheel voorwaardelijk. Eén op de zeven sancties werd gecombi-
neerd met een schadevergoedingsmaatregel. 
 
2b.  Zijn dat andere sancties dan 10 jaar geleden? 
Door het OM (472 dossiers) werd in 2008 minder vaak gedagvaard dan in 1999, wat minder 
geseponeerd, maar – vooral – vaker getransigeerd. Rechters (212 dossiers) legden in 2008 
even vaak straffen op als in 1999. Maar de aard van de door de rechter opgelegde sancties 
veranderde wel: in 2008 bijna drie keer zo vaak een taakstraf en half zo vaak een (voorwaar-
delijke) vrijheidsstraf. Het aandeel dossiers met een boete als (zwaarste) straf bleef vrij 
stabiel. 
Nemen we het OM als startpunt (dus 472 dossiers), dan zien we eveneens duidelijke ver-
schuivingen in sanctionering. Vergeleken met 1999 kwam het OM in 2008 ongeveer 
anderhalf keer zo vaak tot een transactie en legde de rechter ruim tweemaal zo vaak een 
taakstraf op, maar minder vaak een vrijheidsstraf en ook minder vaak een boete. Aangezien 
het bij transacties door het OM vaak om een taakstraf ging, bestond al met al de grootste 
verschuiving uit meer taakstraffen, ten koste van (voorwaardelijke) vrijheidsstraffen. 

Vergelijkbare handelingen niet zwaarder gestraft 
4.  Worden voor dezelfde incidenten nu andere sancties opgelegd dan 10 jaar geleden? Zo ja, 

welke verschillen doen zich voor? 
Bij het OM waren er voor geen van de vier vignetcategorieën tussen 1999 en 2008 signifi-
cante verschillen in afdoening, ook al tekende zich bij alle vier een stijgende tendens in het 
aandeel transacties af. De cijfers lieten geen finale uitspraken toe, maar gaven wel de indruk 
van een afname in sepots bij Bedreiging en Mishandeling en minder dagvaardingen bij Ver-
zet en Vernieling. Wat betreft ernst was er tussen 1999 en 2008 een significante 
verschuiving van dagvaarding naar transactie voor de handelingen met lichte schade of let-
sel. Meer specifiek ging het OM bij Bedreiging in de lichte ernstcategorie (zonder wapen of 
ander voorwerp) in 2008 vaker over tot dagvaarding dan in 1999. Bij Mishandeling in de lich-
te ernstcategorie (geen of oppervlakkig letsel) dagvaardde het OM in 2008 juist minder dan 
in 1999. 
 
Van de zaken die voor de rechter kwamen, werd voor de vignetcategorie Mishandeling in 
2008 minder vaak een straf opgelegd dan in 1999. Bij Bedreiging en Vernieling leek de kans 
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op strafoplegging groter te zijn geworden, maar deze tendens was statistisch niet signifi-
cant. Bij de vignetcategorie Verzet bleef de kans op strafoplegging gelijk. Binnen de 
indeling naar ernst leek de kans op strafoplegging bij de zaken die voor de rechter kwamen 
vooral in de lichte categorie kleiner te zijn geworden, maar ook deze tendens was niet signi-
ficant. Verdere opsplitsing naar ernst in combinatie met vignetcategorie leverde steeds 
kleinere afzonderlijke aantallen zaken op. Voor geen van de combinaties resulteerde de 
vergelijking tussen 1999 en 2008 in een significant verschil. Opvallend was echter wel dat de 
rechter in 2008 bij alle Bedreigingen (of ze nu qua ernst licht, matig of zwaarder waren) een 
straf oplegde, terwijl dat in 1999 niet altijd het geval was. Bij Mishandeling leek de rechter 
over de hele linie, maar vooral bij lichte handelingen, minder vaak te hebben gestraft. 
Bij de zaken die voor de rechter kwamen, daalde het percentage vrijheidsstraffen tussen 
1999 en 2008. Deze afname vond vooral plaats in de vignetcategorie Mishandeling, terwijl 
Bedreiging de tendens lijkt om juist vaker (voorwaardelijke) vrijheidsstraffen op te leggen. 
De relatief kleine aantallen dossiers die per vignetcategorie en per jaar bij de rechter kwa-
men, lieten over het geheel genomen geen finale conclusies toe. Voor alle drie 
ernstcategorieën (licht, matig, zwaarder) tekende zich tussen 1999 en 2008 dalende trend in 
het aandeel vrijheidsstraffen af. Alleen binnen de vignetcategorie Mishandeling was de da-
ling significant, zowel voor de lichte en matige als de zwaardere vormen. Na vertaling van 
de verschillende opgelegde sancties naar (het equivalent van) dagen in hechtenis was er 
geen verschil tussen 1999 en 2008 in de gemiddelde strafzwaarte. 

Bedreiging vaker bestraft 
Vanuit twee perspectieven is onderzocht of in 2008 vaker of juist minder vaak is gestraft. 
We noemden dat respectievelijk het juridisch en het belevingsperspectief. Voor beide per-
spectieven namen we de dossiers bij het OM als startpunt. 
Voor het juridisch perspectief werden alleen door de rechter opgelegde sancties als straffen 
geduid (en niet transacties door het OM). Binnen de vignetcategorie Bedreiging leek in 
2008 vaker gestraft te zijn dan in 1999, terwijl de tendens bij de andere drie vignetten juist 
omgekeerd leek. Geen van deze tendensen was echter significant. Bij de indeling naar ernst 
werd alleen in de lichte categorie in 2008 significant minder gestraft. Meer toegespitst werd 
de lichte vorm binnen de vignetcategorie Verzet in 2008 half zo vaak gestraft. 
Vanuit het belevingsperspectief duidden we, naast door de rechter opgelegde sanctie, ook 
transactie door het OM als straf. Bedreiging bleek hierbij in 2008 wel significant vaker ge-
straft te zijn dan in 1999. Maar voor de andere drie vignetcategorieën liet het 
belevingsperspectief zelfs geen tendens meer zien. Binnen het vignet Bedreiging verdub-
belde in de lichte ernstcategorie (zonder wapen of ander voorwerp) tussen 1999 en 2008 het 
aandeel dat bestraft werd. 

Oudere jeugd blijft eerder gedagvaard en vaker bestraft 
Met regressieanalyse is onderzocht of afdoening c.q. bestraffing voorspeld kon worden 
door het jaar (2008 vs. 1999), kenmerken van verdachten (meer- of minderjarig, geslacht en 
recidive), vignetcategorie en ernst van de handelingen. Bij twee van de vijf regressieanaly-
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ses bleek het jaar van invloed; in zaken die voor de rechter kwamen, was de kans op een 
vrijheidsstraf in 2008 kleiner dan in 1999, terwijl binnen het belevingsperspectief voor alle 
zaken de kans op bestraffing (transactie OM of straf door rechter) in 2008 juist groter was. 
Over het geheel genomen was leeftijd een sterkere en ook eenduidiger voorspeller; verge-
leken met 12-17 jarigen werden 18-24 jarigen eerder gedagvaard, en zowel vanuit het 
juridisch als belevingsperspectief was de kans op bestraffing groter. Daarentegen speelde 
het geslacht van de verdachte geen enkele keer een rol in de voorspelling. Recidive deed dat 
soms wel; recidivisten liepen bij het OM een grotere kans op dagvaarding en zij kregen ook 
vaker van de rechter een straf opgelegd. 

Grotere kans op straf bij zwaarder letsel en grotere schade 
Wat betreft de aard van de incidenten (de handelingen) was zowel de kans op dagvaarding 
door het OM als de kans op bestraffing door de rechter het kleinst voor de vignetcategorie 
Vernieling; bij de zaken die voor de rechter kwamen was de kans op een gerechtelijke sanc-
tie het kleinst bij de vignetcategorie Verzet. De ernst van de handeling (schade of letsel) had 
geen invloed op de kans op dagvaarding door het OM en bij de rechter niet op de kans op 
een straf. Maar bij elkaar genomen legde de rechter het minst een straf op bij handelingen 
in met lichte gevolgen. Vanuit het belevingsperspectief was de kans op bestraffing zowel 
voor de lichte als de matige ernstcategorie kleiner dan voor de zwaardere ernstcategorie. 

Continuïteit en verandering in kwalificatie 
5. In hoeverre kunnen veranderingen in de omvang van de geregistreerde jeugdcriminaliteit 

worden verklaard uit het verschil in kwalificatie van delicten door politie, Openbaar Minis-
terie (OM) en Rechterlijke Macht (RM)? 

In hoofdstuk 1 vatten we de verschillende visies op ontwikkelingen in (reacties op) jeugd-
criminaliteit samen in drie theorieën: de verergerings-, de kattenkwaad- en de 
strafverzwaringstheorie. Volgens de verergeringstheorie is de jeugdcriminaliteit toegeno-
men en/of ernstiger van aard geworden. Op basis van ons onderzoek konden geen 
uitspraken gedaan worden over ontwikkelingen in de omvang (toe- of afname) van jeugd-
criminaliteit. De dossiers hadden immers uitsluitend betrekking op geregistreerde 
criminaliteit – en betroffen bovendien alleen gewelds- en openbare ordedelicten. Wat be-
treft de aard van jeugdcriminaliteit komt als overheersend beeld uit de dossieranalyse over 
geregistreerde jeugdcriminaliteit naar voren, dat eerder sprake is van lichtere dan van 
zwaardere gedragingen en gevolgen. Dit is in tegenspraak met de verergeringstheorie. 
De kattenkwaadtheorie stelt dat politie en justitie eerder, c.q. vaker zijn gaan optreden te-
gen gedragingen die voorheen niet werden gezien als jeugdcriminaliteit en/of soortgelijke 
gedragingen zwaarder zijn gaan kwalificeren. Op basis van de dossieranalyse en de prak-
tijkervaringen van experts is de conclusie gerechtvaardigd dat de kattenkwaadtheorie, 
althans wat betreft het vaker optreden, inderdaad opgaat voor de delictcategorieën Be-
dreiging en Mishandeling. Dat vaker wordt opgetreden verklaren ervaren experts die 
deelnamen aan een focusgroepsgesprek vooral met de toegenomen geneigdheid van bur-
gers om bij lichtere vormen van bedreiging en mishandeling aangifte te doen, in combinatie 
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met de druk vanuit de samenleving op politie en justitie, maar ook vanuit de eigen organisa-
tie om proces-verbaal op te maken en te vervolgen. Tevens zijn volgens de experts politie 
en justitie zelf strikter geworden in het verbaliseren en eventueel vervolgen bij het niet ge-
hoorzamen aan een ambtelijk bevel of verzet tegen aanhouding 
De strafverzwaringstheorie gaat over de wijze waarop justitie reageert, namelijk vaker sanc-
tioneren en/of met strengere maatregelen. Met betrekking tot deze theorie werden drie 
hypothesen geformuleerd: 
1. Vergelijkbare handelingen met vergelijkbare gevolgen voor het slachtoffer werden in 2008 

door de politie, OM en RM zwaarder gekwalificeerd dan in 1999. 
2. Het OM seponeerde in 2008 minder vaak dan in 1999. 
3. Vergelijkbare handelingen werden in 2008 door de rechter zwaarder bestraft dan in 1999. 
 
Op basis van de analyse van de dossiergegevens moesten alle drie hypothesen worden ver-
worpen. Bij geregistreerde jeugdcriminaliteit zijn de justitiële reacties dus niet strenger 
geworden, althans niet wat betreft de onderzochte openbare orde delicten en geweldsde-
licten. Maar de kans op een transactie van het OM of een sanctie opgelegd door de rechter 
was in 2008 wel groter dan in 1999. Wanneer een vrijheidsstraf werd opgelegd, was die 
meestal geheel voorwaardelijk. Daarentegen waren taakstraffen altijd onvoorwaardelijk. 
Dit brengt ons tot drie conclusies. Ten eerste is bezien vanuit wat we het belevingsperspec-
tief noemden de kans op bestraffing – vooral van bedreiging – nu groter dan tien jaar 
geleden. Ten tweede kan gesteld worden dat de grotere bevoegdheid van het OM bij het 
transigeren in de vorm van een taakstraf mogelijk heeft bijgedragen aan een kleinere kans 
op een vrijheidsstraf, maar vooral en veel sterker aan net-widening bij de justitiële reacties 
op jeugdigen verdachten van openbare orde delicten of geweldsdelicten. Ten slotte lijkt het 
gerechtvaardigd om te concluderen dat de justitiële reacties, door meer onvoorwaardelijke 
taakstraffen, minder vrijblijvend zijn geworden.  
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