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Inleiding
Jeugdcriminaliteit is een populair onderwerp in
de media en wetenschap. Dagelijks worden de
wandaden van jongeren op de een of andere
manier onder de aandacht van het publiek
gebracht. Het is bekend dat veel strafrechtelijk
minderjarigen (12-18 jaar) zich wel eens schuldig maken aan een strafbaar feit. Het gaat dan
in de meeste gevallen om betrekkelijk lichte vergrijpen, zoals vandalisme en vechtpartijen. De
meeste jongeren plegen dergelijke delicten in
groepsverband, meestal uit verveling of gewoon
voor 'de kick' (Hakkert et al., 1998). Naarmate
deze jongeren ouder worden, verdwijnt het
delinquente gedrag vanzelf. Slechts een klein
deel van de jeugdige delinquenten pleegt ernstige delicten, zoals gewelds- en ernstige vermogensmisdrijven. De 'harde kern' is een passende
typering voor deze jongeren (Beke & Kleiman,
1993). Zij beginnen op jonge leeftijd, zijn !anger
in het criminele circuit actief, plegen zeer veel
delicten en komen - naar verhouding - weinig in
contact met politie en Justitie. Mede omdat de
harde kern jongeren calculerend te werk gaan,
is het moeilijk om hen uit het criminele milieu te
krijgen. Misdaad loont immers. Van dit type
delinquenten is inmiddels vrij veel bekend over
hun motieven, achtergronden en delictgedrag
(zie onder andere Beke et al., 1998; Ferwerda &
Beke, 1995; Ferwerda et al., 1996).

Over jongeren die zedenmisdrijven plegen, is
daarentegen relatief weinig bekend. Afgezien
van twee recente publicaties (Bruinsma, 1996;
Boelrijk, 1997) en de klinische praktijk is deze
specifieke groep jeugdige delinquenten in
Nederland tot op heden geen onderwerp van
systematisch onderzoek. Een van de redenen
voor de blinde vlek is dat seksueel misbruik in
het algemeen tot aan het begin van de jaren 80
een relatief onbekend fenomeen was.
De jeugdige wordt pas in het begin van de jaren
90 als mogelijke dader van seksueel misbruik
'ontdekt'. 1

Een andere reden voor de blinde vlek is dat het
seksueel overschrijdende gedrag van met name
jongens in het verleden soms is afgedaan als
'experimenteergedrag', 'grensverkennend
gedrag' of 'het hoort bij de leefbjd'.

In dergelijke gevallen wordt het afwijkende
gedrag door leraren, ouders, hulpverleners en
politie ontkend of gebagatelliseerd.
Hierdoor gaat belangrijke informatie verloren
over de ontwikkeling van jongens die na verloop
van tijd ernstige zedendelicten plegen.
De geconstateerde kennislacunes zijn voor
Advies- en Onderzoeksgroep Beke aanleiding
geweest om het Ministerie van Justitie voor te
stellen het tamelijk onbekende terrein van de
jeugdige zedendelinquent in kaart te brengen.
Gezien het complexe karakter van het onderwerp is een vluchtige verkenning van bijvoorbeeld de literatuur niet voldoende, maar vergt

een gedegen analyse van diverse bronnen, ook
in het kader van een exploratief onderzoek.
Dit gegeven heeft tot gevolg gehad dat deze
studie zowel in omvang als tijdsinvestering 'fors'
genoemd kan worden.
Hiermee samenhangend, maakte een eerste
bestudering van de literatuur duidelijk dat de
groep zedendelinquenten vanuit verschillende
disciplines onderzocht moest worden.
Een eenzijdige benadering, bijvoorbeeld alleen
vanuit de psychologie, zou tekort doen aan het
complexe karakter van het fenomeen jeugdige
zedendelinquentie (Van Wijk, Dorele)ers en
Bullens, 1999). Vanuit die gedachte is een
samenwerkingsverband aangegaan met prof.
Doreleijers, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan de VU en prof. Bullens, hoogleraar
forensische kinder- en jeugdpsychologie aan de
VU. Daarnaast waarborgde de expertise van de
leden van de begeleidingscommissie eveneens
het interdisciplinaire karakter van het onderzoek.
Met dit verkennend onderzoek wordt de persoon
van de jeugdige zedendelinquent vanuit verschillende hoeken in kaart gebracht. 2 Het onderzoek
beperkt zich primair tot strafrechtelijk minderjarige jongens.
De vraagstelling is: 'wie zijn de jeugdige
zedendelinquenten?' In het onderzoek, dat
bestaat uit een uitvoerige bestudering van de
literatuur, een analyse van 27 dossiers van
jeugdige zedendelinquenten en interviews met
deskundigen en vier jongeren, wordt onder meer
ingegaan op de volgende onderzoeksvragen:
Wat is het juridisch en justitieel kader van
jeugdige zedendelinquentie?
• wat is de aard en omvang van het aantal
gepleegde zedendelicten?
• wat zegt de literatuur over jeugdige zedendelinquenten en hun achtergronden?
• wat zijn de ervaringen van deskundigen met
deze groep delinquenten?
• welke informatie verschaffen de bestudeerde
dossiers over jeugdige zedendelinquenten en
hun achtergronden?
• welke conclusies en aanbevelingen volgen
hieruit?

1. Ook in de VS komen jeugdige zedendelinquenten
pas in de jaren tachtig in beeld als daders van seksuele delicten.
2. Hierbij ligt het accent vooral op jongeren die
emstige zedenmisdrijven plegen.

De doelstelling van dit exploratieve onderzoek
is tweeledig en kan als volgt warden omschreven. In de eerste plaats is het doel het tot nu
toe onbekende terrein van de jeugdige zedendelinquent in Nederland in kaart te brengen.
In de tweede plaats wordt een scan van maatschappelijke organisaties gemaakt die regelmatig te maken krijgen met jeugdige zedendelinquenten. Daarbij gaat het primair am een inventarisatie van de huidige werkwijze en eventuele
knelpunten.

Leeswijzer
Hoofdstuk I omvat een nadere beschrijving van
de onderzoeksbronnen. In hoofdstuk 2 komen
enkele juridische noties aan de orde die betrekking hebben op zedendelicten gepleegd door
jeugdigen. Hoofdstuk 3 gaat in op de kwantitatieve aspecten; er wordt het een en ander
gezegd over de aard en omvang van het aantal
zedendelicten gepleegd door minderjarigen in
het buitenland en in Nederland.
Hoofdstuk 4 behelst een theoretische terreinverkenning op basis van vooral de Angelsaksische
literatuur. In hoofdstuk 5 komen de bevindingen
uit de interviews met ervaringsdeskundigen aan
de orde. In hoofdstuk 6 wordt verslag gedaan
van het dossieronderzoek. De interviews met de
jeugdige zedendelinquenten zijn in hoofdstuk 7
beschreven in de vorm van twee casus. In
hoofdstuk 8 staan de conclusies en aanbevelingen en worden de bevindingen uit de diverse
(literatuurverkenning, dossieronderzoek en
interviews) onderzoeksbronnen bij elkaar
gebracht. Het laatste hoofdstuk (9) wordt
gevormd do& de slotbeschouwing.

1. Onderzoeksbronnen en -methoden
Voor dit verkennend onderzoek zijn vier verschillende bronnen geraadpleegd om de persoon
van de jeugdige zedendelinquent van verschillende kanten in kaart te brengen./ Allereerst is
een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd.
Verder zijn 11 sleutelinformanten gevraagd naar
hun ervaringen met deze specifieke groep delinquenten. Vervolgens zijn van 27 jeugdige zedendelinquenten dossiers bestudeerd. Om de hieruit
verkregen informatie nader te illustreren, zijn
tot slot met vier jongeren interviews gehouden.

1.1 Literatuurstudie
Om zicht te krijgen op de bestaande literatuur is
de Universiteit van Nijmegen verzocht een literatuursearch uit te voeren naar zowel nationale
als internationale publicaties. De beschikbare
publicaties zijn vanaf 1986 tot heden geInventariseerd. Daarbij is op voorhand geen beperking
opgelegd voor wat betreft de verschillende
wetenschappelijke disciplines, zoals seksuologie,
psychologie, criminologie, et cetera.
Teneinde de search zo volledig mogelijk te laten
zijn, is gebruik gemaakt van een lijst met trefwoorden die is samengesteld door onderzoekers
met verschillende wetenschappelijke achtergronden. Daardoor werd de kans op 'missers' verkleind. Met name de Angelsaksische vaktermen
kregen uitgebreid aandacht, omdat vooraf al
duidelijk was dat er weinig Nederlandstalige
literatuur te vinden zou zijn. In beginsel zijn alle
publicaties verzameld die op een of andere
manier iets te maken hebben met minderjarigen
die zedendelicten plegen. 2 Het resultaat was een
lijst met ongeveer 160 bruikbare publicaties,
waaronder een aantal handboeken.
De inhoud van de publicaties varieerde van de
achtergronden en gezinskenmerken van jeugdige zedendelinquenten tot het voorkomen van
psychiatrische stoornissen onder die groep in
vergelijking met andere typen delinquenten.
De volgende stap bestond uit het screenen van
de literatuurlijsten zoals die achter elk artikel
en/of boek werden weergegeven, de zogenaamde sneeuwbalmethode.
Doel hiervan was het achterhalen van 'gemiste'
belangrijke publicaties. Daarbij is ook gekeken
naar de jaren voor 1986. Dit leverde nog eens
een kleine 20 publicaties op.
Vervolgens zijn de publicaties opgevraagd bij
diverse universiteitsbibliotheken in Nederland en
in het buitenland (Engeland, Amerika), de
Koninklijke Bibliotheek, SJN (Stichting
Jeugdinformatie Nederland), NIWI (Nederlands
Instituut Wetenschappelijke Informatiediensten)
en de bibliotheek van het NISSO (Nederlands
Instituut voor Sociaal en Sexuologisch
Onderzoek te Utrecht).
De resultaten van de literatuurverkenning zijn
met name te lezen in hoofdstuk vier en voor een
deel in de hoofdstukken twee en drie.

1.2 Interviews met deskundigen
Aansluitend op de literatuurstudie zijn 11 deskundigen gelnterviewd. Bij de selectie van de
deskundigen is rekening gehouden met de verschillende werkterreinen, om op die manier vanuit verschillende invalshoeken hun ervaringen
met - jeugdige - zedendelinquenten te inventariseren. De gesprekken zijn gevoerd aan de hand
van een aantal gespreksonderwerpen die per
persoon konden verschillen. In het algemeen
kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
ervaringen met jeugdige zedendelinquenten,
kenmerken en achtergronden, de knelpunten
(vanuit hun werkterrein), kennislacunes en
recente ontwikkelingen. In bijlage 1 staat welke
personen er zijn geInterviewd. In hoofdstuk 5
zijn de bevindingen uit de interviews te lezen.

1.3 Dossieronderzoek
In aansluiting op de literatuurverkenning en de
interviews met de deskundigen is een dossieronderzoek uitgevoerd bij drie verschillende instanties die zich onder andere richten op het onderzoek naar en de behandeling van jeugdige
zedendelinquenten. De dossiers zijn afkomstig
uit het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) te Den
Haag; een behandelinrichting voor jeugdige
zedendelinquenten (Jongerenhuis Harreveld), en
een instelling die onder meer diagnostische
onderzoeken uitvoert in het kader van voorlichtingsrapportages Pro Justitia, het ABJ (Ambulant
Bureau Jeugdwelzijnszorg) te Leiden.
Daarbij is als volgt te werk gegaan. Allereerst is
een globale inventarisatie gemaakt van de
beschikbare dossiers. De inventarisatie leverde
bij het JKZ 17 bruikbare dossiers op.
Bij Harreveld zijn de dossiers doorgelicht van die
jongeren die op dat moment een behandeling
volgden voor een zedendelict; dat waren er in
totaal 35. Bij het ABJ zijn - gezien het grote
aantal dossiers - de meest recente dossiers
geselecteerd. De inventarisatie over de jaren
1997 en 1998 leverde in totaal 39 dossiers op.
Vervolgens is uit het totale aantal van 91 dossiers een steekproef van - conform het voorstel
- ongeveer 25 jongeren getrokken.

I. Bij de keuze voor de geraadpleegde bronnen hebben twee overwegingen een rol gespeeld. De eerste is
de wenselijkheid van een zeker evenwicht tussen aan
de ene kant de literatuur (theorie) en aan de andere
kant de praktijk (dossiers en interviews). De andere
overweging heeft betrekking op het felt dat er over
Nederlandse jeugdige zedendelinquenten weinig
bekend is. Enkel het bestuderen van de overwegend
Angelsaksische literatuur laat de Nederlandse pleger
vrijwel geheel buiten beschouwing.De analyse van de
27 dossiers en de interviews met deskundigen en jongeren poogt in die leemte te voorzien.
2. Gezien het onderwerp van deze studie is daarbij
niet gekeken naar publicaties die gin gen over behandelingsaspecten.

Om een zo groat mogelijke spreiding te verkrijgen, is gekozen am vijf verschillende typen plegers van zedenmisdrijven als leidraad te nemen
voor de dossieranalyse. Uit de literatuur kwam
namelijk naar voren dat grofweg de volgende
typen zijn te onderscheiden: 3
• exhibitionisten;
• verkrachters (leeftijdsverschil tussen dader en
slachtoffer is minder dan 5 jaar dan wel slachtoffers zijn ouder dan de dader; het delict betreft
seksueel binnendringen);
• aanranders (idem, maar het betreft nu seksuele handelingen enders dan seksueel binnendringen);
• misbruikers van kinderen (leeftijdsverschil
tussen dader en siachtoffer is meer dan 5 jaar;
het gaat am ontuchtige handelingen en/of seksueel binnendringen; slachtoffer is geen gezinslid);
• incestdaders (gaat am ontuchtige handelingen
en/of seksueel binnendringen met een gezinslid).
Per type pleger zouden er vijf dossiers bestudeerd warden. Aangezien er van de groep exhibitionisten slecht drie dossiers beschikbaar
waren, is ervoor gekozen om van de avenge
groepen zes dossiers te analyseren. Hiermee
komt het totaal aantal bestudeerde op 27.
Per instelling zijn - waar dat mogelijk was - per
type delict twee dossiers gekozen. Primair hebben de aard van het delict en de leeftijd van de
slachtoffers de selectie bepaald.
In sommige gevallen kwam het voor dat de
betrokken jonben meer zedendelicten had
gepleegd. In dat geval is naar het meest recente delict gekeken of het delict waarvoor een
persoonlijkheidsonderzoek werd aangevraagd. 4
Om een zo groat mogelijke variatie in de gegeyens te verkrijgen, heeft tevens het geslacht
van de slachtoffers een rol gespeeld in de selectie (man-vrouw verdeling).
Hoe zijn de 27 dossiers geanalyseerd?
Voorafgaand aan de dossieranalyse is een itemlijst opgesteld aan de hand van de literatuur en
ervaringen in eerdere onderzoeken.s [en voorlopige itemlijst is voorgelegd aan een aantal
deskundigen - waaronder de eden van de begeleidingscommissie - die ieder vanuit hun eigen
deskundigheid aanvullingen hebben gegeven.
De aangevulde itemlijst fungeerde eerder als
een denkkader dan als een 'alles of niets lijst'.
Juist omdat er weinig gegevens zijn, is het zaak
am zo onbevooroordeeld mogelijk te werk te
gaan. Elk detail kan immers relevant zijn.
Opvallende zaken, die niet voorkwamen op de
itemlijst, zijn daaraan toegevoegd.
De inhoud van de dossiers van de drie instellingen varieerde. Bij het ]KZ en AB) kwamen in de
meeste gevallen processen-verbaal en rapportages Pro Justitia voor, naast allerlei rapporten
van eerdere onderzoeken (jeugdhulpverlening,
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Raad voor de Kinderbescherming, enzovoort).
In de dossiers van Harreveld was er meestal
een samenvatting gemaakt van voorgaande
rapportages. Soms waren die rapportages in .het
geheel terug te vinden in de dossiers.
In enkele gevallen zaten in de dossiers oak de
processen-verbaal die informatie opleverden
over de delictsituatie.
De verkregen informatie is in eerste instantie
per onderwerp beschrijvend weergegeven.
Later, nadat alle 27 dossiers waren geanalyseerd, is per type pleger, per onderwerp de
informatie op een hoger abstractieniveau
gebracht. Los van het concrete geval is getracht
de voor dat type kenmerkende bevindingen
weer te geven.
Op deze plaats past een relativerende opmerking. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling am
met deze selectie te suggereren dat het am een
representatieve steekproef gaat. Integendeel:
uitgangspunt zal eerder moeten zijn dat de jongeren slechts een zeer beperkt deel van de
totale populatie jeugdige zedendelinquenten
representeren. Het overgrote deel blijft buiten
beeld en is niet bekend bij politie en justitie. 6
De informatie over bijvoorbeeld een jeugdige
verkrachter mag weliswaar niet gegeneraliseerd
warden naar alle jongeren die zich schuldig
maken aan dergelijk delicten, maar kan wel een
illustratief beeld schetsen van de verschillende
typen zedendelinquenten en aanknopingspunten
opleveren die in een vervolgonderzoek op
grootschalige en wetenschappelijk verantwoorde
wijze getoetst kunnen warden.
Van de 27 jongeren is als aanvullende analyse
tevens hun justitieel verleden nagegaan door
middel van politiegegevens, in casu gegevens
uit het Herkenningssysteem (HKS), waarin
informatie staat over bij de politie bekende
daders van strafbare feiten.
Daarnaast is informatie opgevraagd over de
opgelegde sancties aan de 27 jongeren bij de
Centrale Justitiele Documentatie in Almelo.
De resultaten van het dossieronderzoek en de
HKS-analyse van de justitiele gegevens zijn te
lezen in hoofdstuk 6.

3. Zie hoofdstuk vier.
4. luridisch gezien is het niet zuiver am van degenen
die een persoonfijkheidsonderzoek moeten ondergaan
op last van de rechter-commissaris vanwege een verdenking van een strafbaar feit (zedendelict) te spreken van 'daders'. Zij zijn namelijk nog niet voor dat
felt veroordeeld en als zodanig nog als 'verdachte' aan
te merken. In dit onderzoek is met de opgevraagde
justitiele documentatie nagegaan of de geselecteerde
jongeren inderdaad schuldig zijn bevon den aan een
seksueel delict. Hiermee wordt voorkomen dat iemand
ten onrechte wordt aangemerkt als zedendelinquent.
5. Zie bijlage 2 voor de itemlijst.
6. Men schat dat ongeveer 10% van het totaal aantal
jeugdige zedendelinquenten in aanraking komt met
politie en justitie; zie hoofdstukken 4 en 5.

1.4 Interviews met jeugdige
zedendelinquenten
Ter illustratie van de verkregen informatie zijn
met vier jeugdige zedendelinquenten uitgebreide
diepte-interviews gehouden. Daarbij is getracht
om van elk type delinquent (verkrachter, aanrander, misbruiker van kinderen, incestpleger en
exhibitionist) een dader te interviewen. 7

Het bleek echter dat de jongeren soms verschillende typen delicten hadden gepleegd.
In die gevallen is besloten om uit te gaan van
het meest voorkomende delict. De interviews
hadden een semi-gestructureerd karakter.
Gespreksonderwerpen waren: gezin, school,
vrije tijd en vrienden, seksualiteit, zedendelicten, andere strafbare feiten, politie- en justitiecontacten en hulpverleningsgeschiedenis.
De interviews duurden ongeveer 2 uur, zijn op
taperecorder opgenomen en later letterlijk uitgetypt. De resultaten van de interviews met de
jeugdige zedendelinquenten zijn in de vorm van
twee geanonimiseerde casus beschreven in
hoofdstuk 7.

7. Uit privacyoverwegingen is ervoor gekozen de setting waarin de betrokken jongere is geinterviewd niet
bekend te maken.

2. Het juridisch ON justitieel Rader
Dit onderzoek gaat over jeugdigen die zedenmisdrijven plegen. Met jeugdigen worden strafrechtelijk minderjarigen bedoeld, dat wil zeggen:
jongeren tussen de 12 en 18 jaar. In dit hoofdstuk staan we stil bij de juridische aspecten en
het justitieel kader van zedendelicten. In de eerste paragraaf komt de strafrechtelijke invalshoek
aan de orde, in tweede paragraaf de civielrechtelijke. Als laatste wordt iets gezegd over de
restcategorie, namelijk zedendelinquenten die in
een vrijwillig kader hulpverlening krijgen.

2.1 De strafrechtelilke invalshoek
Een formele afbakening van zedendelicten is te
vinden in de artikelen 239 tot en met 249 van
het Wetboek van Strafrecht. Hieronder wordt
aan de hand van de wettekst inhoudelijk op de
strafbepalingen ingegaan die het meest relevant
zijn voor jeugdigen: artikel 239 (schennispleging); 242 (verkrachting); 244 (seksueel binnendringen van iemand beneden twaalf jaar);
245 (seksueel binnendringen van iemand beneden de zestien jaar); 247 (ontucht met een
kind) en tot slot 249 (ontucht met misbruik van
gezag). 8 Voor een korte uitleg van de artikelen
is gebruik gemaakt van de publicaties van
Boelrijk (1997), De Hullu (1997) en Moerings &
Swier (1997).
Schennispleging
Artikel 239: Met gevangenisstraf van ten hoogste drie
maanden of een geldboete van de tweede categorie
wordt gestraft schennis van de eerbaarheid:
op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer
bestemd;r2. op een andere dan onder 1 bedoelde
plaats, toegankelijk voor personen beneden de zestien
jaar; V3• op een niet openbare plaats, indien een
ander zijns ondanks tegenwoordig is.

In het algemeen houdt schennispleging een
schending in van de algemene publieke moraal
en de heersende zeden door seksueel gedrag
van een bepaald persoon. Niet elke uiting van
seksueel gedrag is echter strafbaar.
Naaktrecreatie levert bijvoorbeeld geen overtreding van artikel 239 op, behalve als dit gepaard
gaat met onoorbare seksuele handelingen.
Bij schennispleging kan gedacht worden aan een
exhibitionist die zijn geslachtsdeel laat zien aan
willekeurige voorbijgangers. De jurisprudentie
maakt duidelijk dat schennispleging strafbaar is
als het gebeurt langs de openbare weg, in parken, stations, maar ook in bijvoorbeeld ziekenhuizen, treinen en bioscopen.Aanwezigheid in
dezelfde ruimte is niet vereist; beslissend is of
de schennis waarneembaar is en tegen de wil
van het slachtoffer gebeurt.
Verkrachting
Artikel 242: I-/if die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksu-

eel binnendringen van het lichaam, wordt als schuldig
aan verkrachting gestraft met een gevangenisstraf van
ten hoogste twaalf jaren of een geldboete van de
vijfde categorie.

Het geweld waarmee iemand gedwongen wordt
tot het delict moet van voldoende kaliber zijn
om de weerstand van het slachtoffer te breken.
Dit kan fysiek geweld inhouden of dreiging met
geweld. Bij andere feitelijkheden kan gedacht
worden aan psychische druk, bijvoorbeeld
iemand in een bedreigende situatie brengen
door de deur van een verlaten vertrek af te sluiten of het afsluiten van een auto door middel
van de centrale deurvergrendeling.
Bij het seksueel binnendringen gaat het om
ieder binnendringen van het lichaam met een
seksuele strekking, zowel genitaal, oraal als
anaal. Van dwang is sprake als het tegen de wil
van het slachtoffer gebeurt. Zowel mannen als
vrouwen kunnen slachtoffer van verkrachting
zijn.
Seksueel binnendringen van iemand beneden
twaalf jaar
Artikel 244: Hij die met iemand beneden de leeftijd
van twaalf jaren handelingen pleegt die bestaan uit of
mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het
lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste twaalf jaren of een geldboete van de vijfde
categorie

Net als bij verkrachting duidt ook in dit artikel
het seksueel binnendringen op genitaal, oraal of
anaal binnendringen. Het begrip ontucht is hier
niet op zijn plaats, omdat seksueel binnendringen bij zulke jonge slachtoffers reeds in strijd is
met de sociaal-ethische norm vanwege hun
jonge leeftijd. Zowel jongens als meisjes kunnen
het slachtoffer zijn. 9
Seksueel binnendringen van iemand tussen
twaalf en zestien jaar
Artikel 245: Vi. Hij die met iemand, die de leeftijd van
twaalf jaar maar die nog niet van zestien jaren heeft
bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen pleegt die
bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnen
dringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste ac/it jaren of geldboete van
de vijfde categorie;V2. Vervolging heeft (...) niet
plaats dan op klacht; r3. Tot de klacht is naast de
wettelijke vertegenwoordiger in burgerlijke zaken,
tevens bevoegd de Raad voor de Kinderbescherming.

8. Hierbij wordt uitgegaan van de huidige zedenwetgeving.
9. Voor een jeugdige verdachte wordt in het algemeen
een leeftijdsverschil van vijf jaar met het slachtoffer
gehanteerd om te bepalen of er sprake is van seksueel
misbruik Vanzelfsprekend is dit een formeel en arbitrair criterium. Per individueel geval zal bekeken moeten worden of er sprake is van seksueel misbruik.
Bruinsma (1996) spreekt van 'informed consent'
(instemming op basis van geInformeerd zijn).

In dit artikel staan wel ontuchtige handelingen
vermeld omdat personen tussen de 12-16 jaar
niet zonder meer als weerloos zijn aan te merken. Ontucht heeft een meer geladen betekenis
dan seksuele handelingen. Ontuchtige handelingen zijn in strijd met de sociaal-ethische norm
en kunnen een heel scala aan gedragingen
omvatten. Een stoeipartij van jeugdigen is in het
algemeen sociaal-ethisch aanvaard. Het betasten van de geslachtsdelen tegen de wil van het
slachtoffer daarentegen niet. Bij een gering leeftijdsverschil hoeft er in het geheel geen sprake
te zijn van ontucht, bijvoorbeeld twee adolescenten die op vrijwillige basis een seksuele relatie met elkaar hebben. Wettelijk gezien is het
mogelijk dat jongeren beneden de 16 jaar trouwen. In die gevallen ligt het niet voor de hand
om seksuele handelingen strafbaar te stellen.
Om eventuele slachtoffers te beschermen heeft
de wetgever van dit artikel een klachtdelict
gemaakt. Dat houdt in dat de Officier van
Justitie pas een zaak mag vervolgen als het
slachtoffer een klacht tegen de vermoedelijke
dader heeft ingediend en niet eerder.
Ook de Raad voor de Kinderbescherming
behoort in sommige gevallen tot de klachtgerechtigden.

Aanranding
Artikel 246: Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of andere feitelijkheid iemand dwingt tot het plegen of du/den van ontuchtige handelingen, wordt, als schuldig aan feitelijke
aanranding van de eerbaarheid, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van
de vijfde categorie.

Het geweld of een andere feitelijkheid heeft
dezelfde betekenis als bij artikel 242. Dat geldt
eveneens voor de bedreiging met geweld.
Ontuchtige handelingen zijn in strijd met de algemeen geldende normen. Anders dan bij verkrachting gaat het bij aanranding niet om seksueel binnendringen. Mannen en vrouwen kunnen
het slachtoffer van aanranding zijn.
Ontucht
Artikel 247:V1. Hij die met iemand (...) beneden de
zest/en Jaren buiten echt ontuchtige handelingen
pleegt of tot het plegen of dulden van zodanige handelingen buiten echt met een derde verleidt, wordt
gestraft met een gevangenIsstraf van ten hoogste zes
jaren of geldboete van de vierde categorie;
V2. Vervolging heeft (...) niet plaats dan op klacht.

De ontuchtige handelingen hebben ook in dit
artikel een vergelijkbare betekenis als in artikel
246, echter met dit verschil dat het aspect
geweld of andere feitelijkheid bier ontbreekt.
Voor het overige is dit artikel te vergelijken met
artikel 245 waarin personen beneden de 16 jaar
een klachtmogelijkheid hebben.
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Ontucht met misbruik van gezag
Artikel 249: Hij die ontucht pleegt met zijn mindedarig
kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn
zorg, opleiding of waakzaamheid toe vertrouwde mindeijarige of zijn mindedarige bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

In deze strafbepaling is het niet belangrijk van
het wie het initiatief tot het plegen van ontuchtige handelingen is uitgegaan. Dat kan dus ook
het slachtoffer zijn. De dader moet zich echter
bewust zijn van zijn verantwoordelijkheid.
Het gaat immers om een afhankelijkheidsrelatie.
Onder deze bepaling vallen ook de zogenaamde
incestgevallen. Het artikel spreekt echter niet
van incest omdat afhankelijkheidsrelaties breder
opgevat moeten worden. Ook minderjarige
incestplegers zijn hierop aan te spreken.

2.1.1 Len Kane schets van het Jeundstrafrecht
Op jongeren tussen de 12 en 18 is het jeugdstrafrecht van toepassing. Het jeugdstrafrecht is
geen apart wetboek, maar vormt een onderdeel
van het Wetboek van Strafrecht (Wv5r), in casu
de artikelen 77a t/m 77gg. Hieronder volgt een
korte schets van het strafrechtelijk traject dat
een jeugdige verdachte van een seksueel delict
kan doorlopen; zie bijvoorbeeld Bartels (1995)
en De Mare (1998). 10
Een jongere kan vanwege een zedenmisdrijf in
aanraking komen met de politie. Veelal is er
door het slachtoffer aangifte gedaan.
De jongere wordt verhoord en de politie maakt
hiervan een proces-verbaal op. De Raad voor de
KinderbeScherming ontvangt van de politie standaard een melding ingeval er proces-verbaal is
opmaakt tegen een minderjarige. De jongere
kan maximaal 6 uur voor verhoor op het bureau
worden vastgehouden. 11 Daarna moet de jongere worden vrijgelaten of dient de hulpofficier van
justitie het bevel tot inverzekering te geven, die
maximaal driemaal 24 uur kan duren.
Een en ander is afhankelijk van de ernst van het
delict en de achtergronden van de jongere.
Bij zwaardere delicten kan de jongere na deze
periode maximaal tien dagen in bewaring worden gesteld en driemaal 30 dagen in hechtenis
worden gehouden.
Ingeval een minderjarige in verzekering wordt
gesteld, is de politie wettelijk verplicht dat te
melden aan de Raad. In het kader van de vroeghulp bezoekt een raadsonderzoeker de jeugdige
op het politiebureau.

10. In de beschrijving wordt uitgegaan van het ideaaltypische traject. De 'haken en ogen' komen uitgebreid
aan bod in hoofdstuk 5.
11. De Wd van middernacht tot negen uur 's ochtends
worden niet meegerekend, hetgeen kan inhouden dat
de politic iemand 15 uur kan verhoren.

Naar aanleiding van een inverzekeringstelling
casu quo melding proces-verbaal start de Raad
in beginsel een zogenaamd basisonderzoek.
Het basisonderzoek is kortdurend en heeft een
tweeledig doel. Tijdens het onderzoek vergaart
de raadsonderzoeker informatie ten behoeve van
de voorlichting en advisering aan de OvJ en
Kinderrechter. Tevens wordt aan de hand van de
verzamelde informatie bezien in hoeverre er bij
de jeugdige sprake is van achterliggende problematiek die nadere bemoeienis vereist van de
Raad en/of van anderen. Zo kan de Raad bijvoorbeeld besluiten om zelf nader onderzoek in
te stellen, het zogenaamde vervolgonderzoek.
Hierbij kunnen eventueel extern deskundigen
(psycholoog, psychiater) worden betrokken.,
De Raad kan ook in het strafrechtelijk kader een
persoonlijkheidsonderzoek (PO) adviseren.
Een PO kan intramuraal worden uitgevoerd tijdens de duur van de voorlopige hechtenis (artikelen 196-198 Wetboek van Strafvordering).
Een PO kan echter ook ambulant worden uitgevoerd als de rechter-commissaris daartoe in het
kader van een gerechtelijk vooronderzoek
opdracht geeft.
In het rapport van de gedragsdeskundigen staat
de conclusie omtrent de persoonlijkheid van de
verdachte, het eventuele recidivegevaar en een
advies wat er verder met de betrokken jongere
moet'gebeuren, bijvoorbeeld welke behandeling
het meest geschikt is.
Met betrekking tot de afhandeling van een strafzaak zijn er in principe verschillende mogelijkheden. De OvJ kan, al dan niet onder het stellen
van een voorwaarde, van vervolging afzien
(seponeren), hetgeen betekent dat de jeugdige
niet hoeft voor te komen. In het kader van het
'officiersmodel' kan de OvJ de jeugdige de gelegenheid bieden om door het verrichten van een
taakstraf strafvervolging te voorkomen.
Voor lichte zedendelicten bestaat bijvoorbeeld de
mogelijkheid tot het volgen van een leerstraf
Seksuele Vorming bij de Rutgers Stichting.
De straf duurt 20 uur en heeft primair tot doel
de jongere kennis en vaardigheden bij te brengen met betrekking tot seksualiteit
(Drogt, 1992). 12
De OvJ kan de zaak ook voor de Kinderrechter
of de meervoudige kamer van de rechtbank
brengen, die op basis van de rapportages van
de raadsonderzoeker en eventueel gedragskundigen vervolgens uitspraak doet.
Voor jeugdige zedendelinquenten zijn de volgende sancties mogelijk. Allereerst kan de jongere
jeugddetentie of een geldboete opgelegd krijgen. In plaats van deze hoofdstraffen kan de
rechter een of meer taakstraffen (werk- en/of
leerstraffen) opleggen.
Ook kan een jongere een nnaatregel opgelegd
krijgen. De meest bekende is een Plaatsing in
een Inrichting voor Jeugdigen (P/J). 13
Om een PI] te kunnen opleggen moet voldaan
zijn aan drie cumulatieve eisen (artikel 77s
WvSr). Het moet gaan om een strafbaar felt

waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten; de
veiligheid van anderen is in het geding (beveiliging) en de maatregel moet in het belang zijn
voor de verdere ontwikkeling van de jeugdige.
Alleen de meervoudige kamer van de Rechtbank
kan een dergelijke maatregel opleggen nadat
advies is gevraagd aan twee gedragsdeskundigen. De maatregel kan maximaal zes jaar duren
(afhankelijk van de mate van toerekeningsvatbaarheid).
Volledigheidshalve zij vermeld dat de rechter ten
aanzien van 16- en 17-jarigen de straffen en
maatregelen uit het strafrecht voor volwassenen
kan toepassen in plaats van die uit het jeugdstrafrecht, indien de ernst van het feit, de persoonlijkheid van de verdachte of de omstandigheden waaronder het feit is begaan daar aanleiding toe geven (artikel 77b WvSr).
Resumerend:

De zedelijkheidswetgeving is geregeld in de artikelen 239 t/m 249 WvSr. Ook strafrechtelijk
minderjarige jongeren (12-18 jaar) kunnen deze
strafbepalingen overtreden. Op hen is het jeugdstrafrecht - met eigen sanctiemogelijkheden van toepassing dat geregeld is in de artikelen
77a t/m 77gg in het WvSr.

2.2 De civielrechtelijke invalshoek
Naast het strafrechtelijke traject kan een jeugdige ook te maken krijgen met het civielrecht.
Zoals hierboven gesteld, is het jeugdstrafrecht
van toepassing op jongeren in de leeftijd van
12-18 jaar. Jeugdigen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. De
politie kan wel melden bij de Raad, met name
op grond van de ernst van het strafbare feit,
herhaling van het delictgedrag of een vermoeden van achterliggende problematiek. Na een
dergelijke melding gaat de Raad in het contact
met de ouders en jongere na in hoeverre het
delict een signaal is van achterliggende problematiek. Dit onderzoek kan leiden tot een verwijzing naar de hulpverlening of tot een ander
raadsonderzoek, waarin de opvoedingssituatie
uitvoerig wordt onderzocht. Dergelijk onderzoek
kan uitmonden in een verzoek aan de rechter
om een kinderbeschermingsmaatregel uit te
spreken.

12. Vanzelfsprekend zijn er meer taakstraffen, zoals
de cursus Slachtoffer in Beeld en Sociale
Vaardigheidstraining.
13. De P13 is een nieuwe maatregel in het huidige
jeugdstrafrecht en vervangt de oude maatregelen
Jeugd TBR, strafrechtelijke Ondertoezichtstelling en de
Buitengewone Behandeling.
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Oak wanneer de Raad bezig is met een onderzoek in een strafrechtelijk kader kunnen zich
omstandigheden voordoen die aanleiding geven
tot het star-ten van een nader onderzoek. Het
gaat dan meestal am gezinssituaties waarin
sprake is van ernstige opvoedingsproblemen.
Wanneer ouders niet in staat of bereid zijn am
vrijwillig mee te werken aan noodzakelijke hulpverlening kan de Raad de rechter vragen om
een kinderbeschermingsmaatregel uit te spreken, zodat de hulpverlening alsnog binnen een
wettelijk kader kan warden gerealiseerd.
De maatregelen zijn geregeld in het Burgerlijk
Wetboek(8W) en betreffen: Ondertoezichtstelling
(OTS), ontheffing en ontzetting. 14
• De OTS is de meest toegepaste kinderbeschermingsmaatregel en kan volgens artikel 254
Boek 1, SW door de kinderrechter warden opgelegd wanneer een minderjarige zodanig opgroeit,
dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn
gezondheid ernstig wordt bedreigd en andere
middelen hebben gefaald of vermoedelijk zullen
falen. De kinderrechter wijst een gezinsvoogdijinstelling aan die de ouders steunt en adviseert
bij de opvoeding en ook aanwijzingen kan
geven. Er wordt weliswaar inbreuk gemaakt op
het ouderlijk gezag, maar de ouders verliezen
niet de volledige zeggenschap.
De gezinsvoogdij-instelling is verantwoordelijk
voor de uitvoering van de OTS. Eventueel kan er
een ulthuisplaatsing volgen. De OTS loopt af op
het moment dat de jongere 18 jaar wordt.
• Bij ontheffing raken de ouders wel het gezag
over hun kind(eren) kwijt. Meestal gaat een ontheffing van de ouders samen met een uithuisplaatsing. De grand voor ontheffing is blijkens
artikel 266 Boek 1, SW de onmacht of ongeschiktheid van de ouders am de verplichting tot
opvoeding en verzorging ten opzichte van hun
kind(eren) na te komen. De maatregel wordt
door de rechtbank uitgesproken als het belang
van het kind en de ouder er zich niet tegen verzet. Het gezag wordt veelal opgedragen aan een
voogdij-instelling.
• De rechtbank spreekt volgens artikel 269
Boek 1, SW een ontzetting van de ouderlijk
macht uit als er sprake is van onder andere misbruik van gezag, grove verwaarlozing en slecht
levensgedrag. Het gezag wordt door een voogdij-instelling overgenomen. De maatregel wordt
uitgesproken door de rechtbank, maar vindt in
de praktijk nauwelijks toepassing.
Resumerend:
iongeren die zedendelicten plegen kunnen ook
met het civielrecht in aanraking komen.
De Raad voor de Kinderbescherming kan de
rechter verzoeken om een maatregel op te leggen. De meest toegepaste maatregel is de
Ondertoezichtstelling.
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2.3 Hulpverlening in eon vrijwiIIig kader
Jongeren die zedenmisdrijven plegen, kunnen
met het strafrecht of het civielrecht te maken
krijgen. Daarnaast is er nog een restcategorie
die buiten het gezichtsveld van de autoriteiten
blijft. In dergelijke gevallen lossen de ouders
van de jeugdige pleger en eventueel de ouders
van het slachtoffer het onderling op.
In de optiek van de ouders kan een interventie
van de overheid schade toebrengen aan de
bestaande verhoudingen. Een voorbeeld hiervan
is een jongen die zijn buurmeisje onzedelijk
heeft betast. De wederzijdse ouders kunnen het
goed met elkaar vinden en besluiten de politie
niet in kennis te stellen van de gebeurtenis
onder de voorwaarde dat de pleger 'vrijwillig'
een behandeling gaat volgen. 15
Resumerend:
Er is tot slot een kleine groep die buiten het
straf- en civielrecht blijft. Die jongeren volgen
op vrijwillige basis een behandeling.

14. De voorlopige maatregelen worden buiten
beschouwing gelaten.
15. Volgens een mondelinge mededeling van prof.
Buliens - directeur van het AS.?, een instelling die
onder meer dader- en slachtofferbehanderingen verzorgt - gaat het om een zeer kleine groep.

3. Kwantitatieve gegevens over
jeugdige zedendelinquenten
Naar verhOuding maken jongeren zich weinig
schuldig aan zedendelicten. Dergelijke delicten
maken ongeveer 1% uit van het totaal aantal
gepleegde strafbare feiten door minderjarigen. 16
Daarmee is nog niets gezegd over de ernst van
het delict en de impact die dat kan hebben op
het slachtoffer. Bovendien is de betrouwbaarheid
van de gegevens voor een groot deel afhankelijk
van de gebruikte onderzoeksmethode en -bron.
In dit hoofdstuk worden enkele kwantitatieve
gegevens over de aard en omvang van de
zedendelicten gepleegd door jeugdigen beschreven. Daarbij wordt eerst gekeken naar de situatie in het buitenland en vervolgens naar de
Nederlandse situatie.

3.1 leugdige zedendelinquenten
In het buitenland
White & Koss (1993) schetsen aan de hand van
verschillende bronnen het volgende beeld over
de mate van voorkomen van jeugdige seksuele
delinquentie in de VS. Volgens Uniform Crime
report (FBI) gaat het om gemiddeld 160 jongeren per 100.000 in de leeftijd van 13-21 jaar die
zich schuldig hebben gemaakt aan seksuele
delicten. Zoals bekend, weerspiegelen de geregistreerde misdrijven slechts een beperkt deel van
het werkelijk aantal gepleegde feiten. Niet ieder
slachtoffer doet aangifte van een misdrijf en de
politie lost niet alle misdrijven op. Herman
(1990) schat dat ongeveer 10% van alle zedendelicten bij de politie gemeld wordt en dat minder dan 1% uiteindelijk in een veroordeling
resulteert. Deze daders vormen derhalve een
zeer vertekende populatie van zedendelinquenten, namelijk in die onbekenden aanvallen,
excessief geweld gebruiken, of onvoldoende
sociale vaardigheden hebben om uit handen van
justitie te blijven. In de statistieken van politie
en justitie is er derhalve sprake van een onderrapportage. De jongeren die voor het eerst met
de politie in aanraking komen wegens een seksueel misdrijf blijken gemiddeld at 7 zedendelicten te hebben gepleegd (Ryan, 1997).
Een manier om meer te weten te komen over
het werkelijk aantal gepleegde zedenmisdrijven
is het afnemen van slachtofferenquetes (prevalentieonderzoek). Hierin wordt mensen gevraagd
of ze wet eens slachtoffer zijn geweest van bijvoorbeeld een zedendelict. Resultaten van de
National Crime Survey laten zien dat - omgerekend naar de totale populatie - ongeveer 125
jongeren per 100.000 in de leeftijd van 12-20
jaar een verkrachting plegen. Andere seksuele
delicten worden niet genoemd (White & Koss,
1993).

Een andere manier om zicht te krijgen op de
niet gemelde misdrijven is self report onderzoek.
Hierin wordt aan jongeren gevraagd of ze zich
wel eens schuldig hebben gemaakt aan een
strafbaar feit, waaronder zedendelicten.
Gemiddeld over de jaren 1978-1980 komt het
aantal zelfgerapporteerde zedendelicten neer op
3.000 per 100.000 (White & Koss, 1993).
Uit een self-reportonderzoek onder studenten
komt naar voren dat 4.600 mannelijke studenten per 100.000 zich schuldig maken aan verkrachting (White & Koss, 1993).
De voorzichtige schatting is dat adolescenten in
de VS 20% van alle verkrachtingen voor hun
rekening nemen. Daarnaast maken zij zich in
30%-50% van de gevallen schuldig aan het
seksueel misbruiken van kinderen (Davis &
Leitenberg, 1987). 17
In een literatuuroverzicht stellen Vizard, Monck
& Misch (1995) op basis van Britse politiegegeyens vast dat 30% van de seksuele delicten
wordt gepleegd door daders onder 21 jaar; 14%
is tussen 17-20 jaar; 12% tussen 14-16 jaar en
4% tussen 10-13 jaar. Van alle veroordeelde
verkrachters is 20% jonger dan 21 jaar. Uit
slachtofferenquetes uit Engeland blijkt dat 36%
van de daders van seksueel misbruik van kinderen onder 18 jaar is; 21% is tussen 13-17 jaar
en 13% is tussen 8-12 jaar.
Een epidemiologisch onderzoek in Oxfordshire,
waarin gebruik is gemaakt van een opgestuurde
vragenlijst, laat een prevalentie zien van 150
jeugdige seksuele daders per 100.000 mannen
van 12-17 jaar (James & Neil, 1996). 18
Ryan (1997) concludeert - allerlei onderzoeken
naar de mate van voorkomen van jeugdige seksuele delinquentie overziend - dat er geen
betrouwbare gegevens zijn. Ongeveer 8% van
alle mannen zou volgens schattingen voor hun
18e seksueel zijn misbruikt door jeugdigen.
Datzelfde geldt voor 5-7% van de vrouwen. 19
Maar er zijn onderzoeken bekend die nog hogere
percentages vinden. 20
De cijfers moeten derhalve met de grootste
voorzichtigheid bezien worden.

16. Zoals bekend geworden bij de politie;
zie Van der Laan, et al. (1998).
17. Uit slachtofferenquetes in de VS blijkt dat 43%
van de verkrachtingen gepleegd is door jongeren
onder de 21 jaar.
18. Respondenten waren onder meer welzijnswerkers,
reclasseringsambtenaren, kinderpsychiaters et cetera.
19. Schattingen aan de hand van telefonische slachtofferenquetes.
20. In dit kader kan het onderzoek van Finkelhor
(1979) worden genoemd die vond dat 10% van de
vrouwelijke studenten binnen het gezin was misbruikt
en 4.1% van de mannelijke studenten. Russell (1986)
stelde dat 12% van de ondervraagde vrouwen een of
meer incestervaringen heeft.
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Resumerend

Er zijn verschillende bronnen die iets kunnen
zeggen over de mate waarin jongeren zich
schuldig maken aan zedendelicten. Elke bron
heeft echter zijn methodologische implicaties.
Het is derhalve moeilijk om een eenduidig beeld
te geven van de mate van voorkomen van seksuele delicten gepleegd door jeugdigen (en volwassenen). Niettemin is de indruk gerechtvaardigd dat jeugdige zedendelinquenten geen zeldzaamheid zijn, maar dat zij een groot aantal
seksuele delicten voor hun rekening nemen.

3.2 Zedenndsdrilven in Nederland
In totaal worden er volgens CBS-gegevens per
jaar tussen de 5.000 en 8.000 zedendelicten
geregistreerd. 21 Er bestaat echter geen duidelijk
beeld over de werkelijke omvang. Het totaal
aantal neemt over een lange periode niet toe.
Er is sprake van een tamelijk stabiel patroon.
Uit een overzicht van het aantal zedenmisdrijven
in Nederland van Frenken, Gijs en Van Beek
(1996) komt naar voren dat tussen 2 en 2.5 %
van de vrouwen van 15-79 jaar enige vorm van
seksueel geweld heeft meegemaakt in de afgelopen 12 maanden. 22 Per jaar gaat het om ongeveer 172.000 incidenten (3% verkrachtingen en
aanrandingen, 12 pogingen daartoe en 85 %
gevallen van - niet strafbare - ongewenste
betastingen zonder geweld). De auteurs merken
op dat deze cijfers de ondergrens vormen van
het werkelijke aantal. Op basis van de gegevens
van de slachtoffers blijkt dat van de 26.000 juridisch strafbare aanrandingen en verkrachtingen
in 1993 er slechts 3.920 (15%) werden aangegeven bij politie. 23 Het ging dan vooral om
onbekende plegers die fysiek geweld of dreiging
toepasten. De misdrijven die in de relatiesfeer
plaatsvinden, blijven daarmee grotendeels
buiten beeld. Datzelfde geldt voor mannelijke
slachtoffers, vrouwelijke slachtoffers onder de
15 jaar en seksueel misbruik van kinderen.
Een landelijk onderzoek van Draijer (1988)
maakt echter duidelijk dat seksueel misbruik op
grote schaal voorkomt: van de door haar onderzochte vrouwen tussen 20 en 40 jaar is 15% in
haar jeugd een of meer malen misbruikt door
verwanten en 25 0/0 van de vrouwen is voor haar
16e jaar misbruikt door anderen.
Er is tot op heden geen landelijk statistisch
onderzoek gedaan naar de aard en omvang van
het aantal zedendelicten dat gepleegd is door
minderjarigen. Boelrijk (1997) heeft in
Amsterdam 182 jeugdige verdachten onderzocht
die wegens een zedendelict in aanraking zijn
gekomen met de politie. Hij stelt dat deze
onderzoeksgroep representatief is voor de bij de
Amsterdamse politie bekend geworden delicten
en een indicatie is voor het landelijke beeld.
De helft van de 182 jongens (52%) heeft zich
schuldig gemaakt aan aanranding, 29°/0 aan verkrachting, 10 0/0 aan ontucht met iemand beneden de 16 jaar en 4% aan exhibitionisme.

Zoals eerder al gesteld, vormen de jongeren die
in aanraking komen met de politie een selecte
groep. Oat geldt zeker voor de situatie in een
stad als Amsterdam met zijn eigen sociaaldemografische karakter. 24
Bruinsma (1996) heeft in de loop der jaren
ongeveer 250 minderjarige zedendelinquenten
onderzocht en behandeld, meestal in het kader
van vroegdiagnostiek op het politiebureau of
rapportages Pro Justitia. Negenendertig procent
van deze jongeren heeft een leeftijdgenoot aangerand of verkracht; 45% heeft ontucht met
kleine kinderen gepleegd; 15% heeft incest
gepleegd en 6% heeft zich schuldig gemaakt
aan onder meer schennispleging. In vergelijking
met de cijfers uit het onderzoek van Boelrijk valt
hier het aantal ontuchtplegers op. Een voorzichtige conclusie is dat jongeren die in aanraking
komen met de politie wegens een zedenmisdrijf
weliswaar een selecte, maar geen homogene
groep vormen.
Bruinsma (1995) stelt op basis van CBS-gegeyens dat ongeveer 10% van de door de politie
aangehouden verdachten van verkrachtingen
minderjarig is. Van de verdachte aanranders is
24% minderjarig; van de overige seksuele misdrijven is 13% minderjarig. Politiecijfers kunnen
echter niet meer dan een indruk geven van de
aard en omvang van het aantal zedendelicten
gepleegd door minderjarigen in Nederland.
Op de volgende pagina volgt een overzicht.

21. Het verschil wordt waarschijnlijk verklaard door de
groep exhibitionisten die bij de 8.000 zijn geteld.
22. Omvang geschat met slachtofferenquetes van het
CBS.
23. Van de aangiften die de politie doorstuurt naar het
ON blijken er relatief veel zaken geseponeerd te war op technische gronden (bijvoorbeeld gebrek aan
den op
bewijs); zie onder andere Van Wijk (1997). In veel
gevallen blijkt het moeilijk om naast de verklaring van
de twee partijen aanvullend bewijs te vinden.
24. Boelrijk vond bijvoorbeeld dat ongeveer de he/ft
van de betrokken jongeren niet in Nederland is geboren. Als bovendlen gekeken wordt naar het geboorteland van de moeder van de verdachte, stijgt dit percentage naar ruim 84 procent.
Met name degenen met een Surinaamse achtergrond
zijn oververtegenwoordigd.
25. Helaas zijn geen gegevens beschikbaar over 1998.

Mannen
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Schennis der eerbaarheid
239 sr
verkrachting
242 sr
aanranding
246 sr
overig sexueel
243-245,247-248 sr
totaal

72

67

65

34

47

46

62

46

69

89

84

106

146

138

175

167

139

117

189

187

211

308

314

337

94

80

112

107

84

107

132

274

374 353 450 434 488 599

683 824

vrouwen
schennis der eerbaarheid
239 sr
verkrachting
242 sr
aanranding
246 sr
overig sexueel
243-245, 247-248 sr
totaal

2

0

1

2

2

1

0

1

2

0

2

8

4

6

9

10

2

6

3

1

3

14

9

1

5

4

6

4

7

11

11

12

11

10

12

15

16

32

29

24

bron: Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, 1999

Uit tabel 1 valt een aantal zaken op.
In de eerste plaats is een stijgende tendens
waarneembaar in het aantal zedenzaken; waarschijnlijk mede onder invloed van de toegenomen aandacht voor seksuele misdrijven. 26 Met
name de 'overige seksuele delicten' zijn fors
gestegen.
In 1990 bedraagt het totaal aantal geregistreerde zaken 385, in 1997 is dat 848. Uitgaande van
de schatting dat ongeveer 10% van het totaal
aantal zedendelicten gepleegd door jeugdigen
ter kennis komt van de politie, vormen de geregistreerde misdrijven slechts een topje van de
ijsberg. 27 De stijging van het aantal zedenmisdrijven in de periode 1990-1997 hoeft overigens
niet te betekenen dat er ook in werkelijkheid
meer delicten zijn gepleegd. Andere factoren
kunnen van invloed zijn geweest op de stijging.
Zo kan gedacht worden een grotere aangiftebereidheid van slachtoffers, een hogere opsporingsprioriteit bij de politie en OM en het felt dat
seksueel overschrijdend gedrag de laatste jaren
meer uit de taboesfeer is gekomen.
Tot slot kan de deskundigheidsbevordering en
daarmee de verbeterde kennispositie en registratie bij de politie (afdelingen jeugd- en zedenzaken) worden genoemd als een van de mogelijke verklaringen voor de stijging.
In de tweede plaats valt in het overzicht op dat
het aantal meisjes onder de minderjarige zedendelinquenten in vergelijking met de jongens erg
laag is (1:25), althans voor zover het geregistreerde daders betreft. Gezien het kleine aantal
meisjes dat in aanraking komt met de politie in
de jaren 1990-1997 is het niet verantwoord om

te spreken van een 'sterke toename' of een
'verdubbeling'. Er lijkt sprake van een lichte toename in de registraties.
In de derde plaats blijkt dat het aantal zaken op
het gebied van schennis der eerbaarheid in verhouding tot de andere delicten vrij klein is. Het
gevaar van bagatelliseren casu quo niet onderkennen van de impact van dergelijke delicten
door onder andere de politie speelt hierin een
belangrijke ro1. 28
Resumerend
Er zijn schaarse gegevens beschikbaar over
seksueel delinquente jongeren in Nederland.
Politiecijfers geven enig inzicht in de aard en
omvang van dit fenomeen, maar dienen met de
grootste terughoudendheid te worden geInterpreteerd.
Gezien de relatief lage aangiftebereidheid in
zedenzaken en het felt dat jeugdigen tot voor
kort in Nederland een 'onbekende' dadergroep
was, ligt het voor de hand te veronderstellen
dat de omvang van de groep jeugdige zedendelinquenten groter is dan voorheen werd aangenomen.

26. In zijn algemeenheid kan er gesproken worden
van een toename van emstige vormen van jeugdcriminaliteit, zoals geweldsmisdrijven. (Van der Laan et al.,
1998).
27. Zie bijvoorbeeld Van Dijk, Sage! -Grande &
Toomvliet, 1996.
28. Zie ook hoofdstuk 5.

[E]

4. Eon verkenning van de literatuur
In dit hoofdstuk worden de bevindingen van de
literatuurstudie beschreven. Het feit dat jeugdige zedendelinquenten ook in de VS en UK een
relatief nieuw onderwerp van studie is, maakt
dat de geraadpleegde literatuur inhoudelijk op
sommige punten moeilijk met elkaar te vergelijken is. Hiermee wordt bedoeld dat met name de
gemaakte steekproeven kunnen varieren (wel of
geen klinische sample, wel of niet gedetineerd,
omvang van de steekproef, wel of geen gebruik
van controlegroepen, gebruik van bepaalde
meetinstrumenten, enzovoort).

Om een zo breed mogelijk beeld te schetsen van
deze groep delinquenten is ervoor gekozen om
vooraf geen selectie van artikelen te maken. Op
deze wijze wordt tevens duidelijk waarin de verschillende onderzoeken overeenkomen dan wel
verschillen en waar het accent op moet komen
te liggen in een grootschalig empirisch onderzoek in Nederland.
Om enig inzicht te verkrijgen in het ontstaan en
de ontwikkeling van seksueel afwijkend gedrag
komen in de eerste paragraaf verschillende
modellen aan de orde die het een en ander laten
zien over het ontstaan van seksueel afwijkend
gedrag en de mogelijke ontwikkelingspaden na
het eerste zedendelict. Paragraaf 2 gaat in op de
demografische kenmerken van jeugdige zedendelinquenten. In de derde paragraaf wordt een
beeld geschetst van de gezinnen en in de volgende paragraaf de plegerkenmerken.
In paragraaf 5 wordt stilgestaan bij het delict.
Als laatste worden verschillende typen zedendelinquenten behandeld.

4.1 Theorieen over seksueel
afwiikend gedrag
In de loop van de jaren zijn er verschillende
theorieen ontwikkeld die inzicht geven in de
etiologie van seksueel afwijkend gedrag. Veel
monocausale theorieen en stromingen verklaren
echter maar voor een deel hoe seksueel afwijkend gedrag kan ontstaan. Leertheorieen leggen
bijvoorbeeld de nadruk op conditionering of het
leren door imitatie en observatie. Ofschoon het
relevante noties zijn, belichten ze slechts een
aspect van seksuele deviantie. Ditzelfde kan
gezegd worden van biologische, psychodynamische en sociaal-culturele theorieen. Marshall &
Barbaree (1990) stellen dat een juist begrip van
seksueel delinquenten alleen verkregen kan worden als de verschillende aspecten in onderlinge
samenhang en wisselwerking worden bezien.
De auteurs staan een integrated theory voor
ofwel een 'biopsychosociaal' model. Hieronder
volgt een korte impressie van dit model. Hierbij
moet woi'den aangetekend dat het model
betrekking heeft op volwassen plegers van met
name verkrachtingen.
Marshall & Barbaree (1990) verstaan onder een
normale psychoseksuele ontwikkeling dat de

man moet leren om de seksuele en agressieve
impulsen te scheiden. Ongunstige biologische
factoren, negatieve ervaringen in de kindertijd
en/of een bepaald sociaal-cultureel klimaat kunnen ertoe leiden dat iemand kwetsbaar is voor
het plegen van een seksueel delict. Of hij dat
werkelijk doet, is voor een deel afhankelijk van
bepaalde situationele factoren.
Biologische factoren kunnen betrekking hebben
op een hoog gehalte testosteron (sex steroids)
dat verband houdt met seksueel (agressief)
gedrag. 29 Vooral in de puberteit is een enorme
toename te constateren van dit hormoon. Seks
en agressie zijn moeilijk uit elkaar te houden
omdat agressie en seks hun oorsprong vinden in
dezelfde hersendelen (waaronder de hypothalamus) en het neuronale netwerk opvallend gelijk
is voor seks en agressie. 30
Een andere biologische factor betreft hersenafwijkingen. Een beschadiging van een bepaald
deel van de hersenen kan specifieke afwijkende
gedragingen tot gevolg hebben. Van Beek
(1999) concludeert dat biologische factoren voor
de etiologie van seksueel afwijkend gedrag tot
nu toe weinig opgeleverd hebben, maar dat
moderne technologie geavanceerder onderzoek
naar hersenafwijkingen mogelijk maakt. 3/
Verondersteld wordt dat volwassenen een grotere kans !open cm een seksueel delict te plegen
als ze opgroeien in dysfunctionerende gezinnen.
De opvoeding is inconsistent en gewelddadig.
Bijgevolg zijn de volwassenen in hun jeugd
onveilig gehecht aan de ouder(s). Daardoor zijn
ze onvoldoende voorbereid op de lichamelijke
veranderingen. In dergelijke gezinnen is er veelal sprake van fysieke of seksuele mishandeling
en verwaarlozing. Zij leren niet die sociale vaardigheden die nodig zijn om zich in het maatschappelijke leven te kunnen redden. Ze stellen
zich egocentrisch, agressief en dwingend op.
Deze volwassenen kunnen moeilijk intieme relaties aangaan; het ontbreekt hen aan sociale
competentie en zelfvertrouwen. Zij kunnen zich
juist daardoor aangetrokken voelen tot gewelddadige porno en fantasieen waarin vrouwen worden overheerst en vernederd.
29. Sinds kort wordt onderzoek gedaan naar het verband tussen neurotransmitters en antisociaal gedrag.
Met name de neurotransmitter serotonine blijkt een
belangrijke rol te spelen bij impulsief, agressief en
antisociaal gedrag (Donker et al., 1997). Ook wordt
een relatie vermoed tussen de werking van bepaalde
neurotransmitters en seksueel afwijkend gedrag (zie
Gijs, 1998).
30. Zie ook Ellis (1993).
31. Zie ook Lang (1993) en Ryan (1997).

Er kunnen vanuit de sociaal-culturele context
vervolgens vier belangrijke factoren worden
genoemd die van invloed zijn op het voorkomen
van seksueel agressief gedrag, namelijk de
acceptatie van interpersoonlijk geweld om conflicten op te lossen, de maatschappelijke acceptatie van de mannelijke dominantie, negatieve
attitudes jegens vrouwen en de toegankelijkheid
van agressieve porno. 32
Situationele factoren kunnen alcoholmisbruik en
woede (jegens vrouwen), alsook selcsuele
opwinding en anonimiteit (grote steden en oorlogssituaties) betreffen. Stress- en angstgevoelens kunnen een ontremmend effect hebben.
Een complexe wisselwerking tussen voornoemde
factoren kunnen uiteindelijk in een zedendelict
Recent hebben Barbaree et al. (1998) het
'biopsychosociale' model toegespitst op een deel
van jeugdige plegers van seksuele delicten. 33
Ze leggen daarbij het accent op de problemen in
de ontwikkeling van jongeren die uiteindelijk
kunnen resulteren in een zedendelict.
Centraal begrip in het model is het syndroom
van de sociale incompetentie. Hieronder volgt
een korte bespreking van hun integrale model.
De auteurs stellen dat het merendeel van de
jeugdige zedendelinquenten opgroeit in gezinnen
die zich kenmerken door verstoorde ouder-kind
relaties. De ontwikkeling van seksueel afwijkend
gedrag is voor een belangrijk deel te wijten aan
de vroegkinderlijke ervaringen van de jongere in

het gezin. Het gezinsklimaat kan op een continuOm worden geplaatst met aan de ene kant
het verzorgende (nurturing) gezin en aan de
andere kant tekortschietende zorggezinnen
(abusive). Een kind dat opgroeit in een verzorgend gezin heeft een goede band met zijn
ouders en kan in een veilige omgeving leren
omgaan met intimiteit en experimenteren met
sociale en empathische vaardigheden. De ouders
corrigeren op een adequate wijze het 'route'
gedrag en belonen het goede gedrag. Op die
manier ontwikkelt een jongere de juiste vaardigheden en een manier van omgaan met anderen
die recht doet aan zowel de behoeften en verwachtingen van de ander als van de jongere
zelf.
32. Zie bijvoorbeeld Burt (1980); Coleman (1997);
Stermac et at (1990); White & Koss (1993).
33. De auteurs stellen dat het model uit 1990 meer
een general framework Is waarin ze trachten factoren
bloot te leggen die van invloed zijn op de etiologie van
seksueel aNvijkend gedrag. Van elke afzonderlijke factor dient vervolgens onderzocht te worden wat de specifieke invloed is. Met andere woorden; in welke mate
draagt een bepaalde factor (bijvoorbeeld de gezinsachtergrond) bij aan het ontstaan en de ontwikkeling van
seksueel deviant gedrag?
34. Schema is grotendeels ontleend aan Van Beek
(1999). Net model impliceert geen causale relaties;
eerder is sprake van een onderlinge samenhang.

Figuur 1.
Biopsychosociale model van Marshall & Barbaree 34
Biologische factoren

Kindertijdervaringen

-fusie sex - agressie
-testosteronniveau
-hersenafwijking
-seksuele orientatie

-inconsistente gewelddadige opvoeding
-seksueel misbruik
- intimiteitsprobleem
-gebrek aan zelfvertrouwen
-gebrekkige sociale vaardigheden

Sociaal-culturele context

-acceptatie interpersoonlijk geweld
-acceptatie van mannelijke dominantie
-negatieve houding jegens vrouwen
-toegangkelijkheid agressieve porno
Kwetsbaarheid voor
het plegen van een
seksueel delict

Situationele factoren

- alcohol - woede
-anonimiteit - seksuele opwinding - stress

Seksueel delict

16

Hij heeft geleerd rekening met iemand te houden. Dit is anders voor jongeren die in een
tekortschietend zorggezin opgroeien. Ouders
kunnen de ontwikkeling van hun kinderen ernstig tekort doen of zelfs beschadigen door hen te
verwaarlozen of te mishandelen. Jongeren hebben geen of een negatieve binding met hun
ouders. De ouders zijn alleen met zichzelf bezig,
zijn soms fysiek of emotioneel afwezig waardoor
kinderen slechts de aandacht krijgen door zich
te misdragen. De ouders zijn - soms mede door
alcoholgebruik - niet in staat om de kinderen de
noodzakelijke sociale en emotionele vaardigheden bij te brengen. In andere gezinnen wordt
de opvoeding gekenmerkt door inconsistentie,
intimidatie en mishandeling. In plaats van de
juiste vaardigheden te ontwikkelen, leren kinderen zich op een inadequate wijze te uiten.
De jongere neemt op een agressieve en manipulerende wijze wat hij wil, zonder rekening met
anderen te houden. Door zijn gebrekkige sociale
vaardigheden en agressieve gedrag kost het
hem moeite om sociale en emotionele contacten
met leeftijdgenoten aan te gaan. Opgroeien in
dergelijke gezinnen heeft tot gevolg dat jongeren een negatief zelfbeeld ontwikkelen en het
zelfvertrouwen missen om intieme relaties aan
te gaan.
De auteurs typeren dit als het syndroom van
sociale onvermogens/tekorten en geven de volgende karakteristieken: het onvermogen om
intieme relaties aan te gaan en te onderhouden;
lage zelfwaardering; antisociale en criminele
gedragingen, hetgeen onder meer tot uiting
komt in een gebrek aan empathie en cognitieve
vervormingen die het afwijkende gedrag ondersteunen en rechtvaardigen en tot slot een
deviant seksueel opwindingspatroon.
Dit syndroom van sociaal onvermogen is het
gevolg van het opgroeien in tekortschietende
zorgezinnen en kan uiteindelijk leiden tot een
seksueel delict. Als een jongere erachter komt
dat hij geen 'normale' relaties kan aangaan, zal
hij zich buitengesloten voelen met boosheid en
wrokgevoelens als gevolg. In sommige gevallen
is die wrok direct gericht tegen vrouwen en
meisjes die ze door hun sociale incompetentie
niet kunnen 'krijgen'. Hun eerste seksuele ervaring doen zij op met een kwetsbaar of jonger
slachtoffer, door middel van dwang, geweld of
manipulatie. Dergelijke ervaringen kunnen op
den duur in de seksuele fantasieen worden geincorporeerd, hetgeen deviante seksuele opwindingspatronen kan generen. Op die manier
wordt het seksueel afwijkende gedrag in stand
gehouden.
De ernst van het sociale onvermogen en mede
daardoor het delict is afhankelijk van het
gewicht van de causale factoren. De auteurs
noemen de volgende factoren, die ook in ernst
kunnen varieren: verstoorde hechting op volwassen leeftijd; eigen misbruik (fysiek, emotioneel, seksueel); inadequate voorbeeldgezinnen
(geweld, mishandeling) en aangeboren temperament (impulsiviteit).

Anders gezegd: een jongere die op deze vier
factoren 'hoog scoort', zal vermoedelijk te kampen hebben met ernstige sociale problemen en
ernstige seksuele delicten plegen. Zie voor een
schematische weergave figuur 2.
Figuur 2. Het model van Barbaree,
Marshall & McGormick

Tekortschietend zorggezin

Causale factoren

-verstoorde hechting
-eigen slachtofferschap
-inadequate voorbeeldgezinnen
-impulsiviteit •
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Syndroom van sociale tekorten

-onvermogen om intieme relaties aan te gaan
-Iaag zelfbeeld
-antisociaal/crimineel gedrag
(gebrek aan empathie cognitieve vervormingen)
-deviant seksueel opwindingspatroon

Seksueel delict

De modellen uit 1990 en 1998 maken duidelijk
dat de onderlinge wisselwerking van verschillende factoren uiteindelijk in een seksueel delict
kunnen resulteren. Dit is ook het uitgangspunt
van Malamuth et al. (1995) die stellen dat seksuele agressie (jegens vrouwen) bepaald wordt
door een samenloop (confluentie) van motiverende, ontremmende en gelegenheidsfactoren.
De auteurs maken qua ontwikkeling een onderscheid tussen het seksuele promiscuiteitspad en
het vijandige masculiniteitspad. Beide paden
kunnen tot seksuele en niet-seksuele agressie
jegens vrouwen leiden.
Na het eerste seksuele delict kan een jongere
volgens Becker, Harris & Sales (1993) drie verschillende paden inslaan. Het eerste pad loopt
dood. Deze jongere vervalt - bijvoorbeeld na
een verhoor door de politie - niet meer in herhaling. Jongeren kunnen echter opnieuw een delict
(zowel seksueel als niet-seksueel) plegen. Zij
slaan het delinquente pad in en kunnen veelvuldig in aanraking komen met politie voor allerlei
delicten (vermogen, geweld en zeden).

Zij kunnen getypeerd worden als de antisociale
of criminogene pleger. Het derde pad gaat de
seksueel deviante kant op. Deze jongeren gaan
na het eerste delict door met het plegen van
hoofdzakelijk zedenmisdrijven. Sommigen kunnen zich tot pedoseksueel ontwikkelen.
Seksualiserende plegers is een passende term
voor hen, omdat zij geen of nauwelijks andere
delicten dan zedenmisdrijven plegen. In figuur 3
zijn de drie paden schematisch weergegeven. 35
Figuur 3 - Ontwikkelingspaden van jeugdige
zedendelinquenten na het eerste zedendelict

doodlopend pad

eerste zedendelict

-

delinquent pad

-

seksueel deviant pad

ResuMerend:

Er is niet een oorzaak aan te wijzen voor het
ontstaan en de persistentie van seksueel afwijkend gedrag; veelal hangen biologische, psychologische en sociaal-culturele factoren op een
complexe manier met elkaar samen. Voor jeugdige zedendelinquenten blijkt het syndroom van
sociale incompetentie een centrale factor te zijn
in de etiologie van seksueel afwijkend gedrag,
waarbij sommigen zich tot exclusieve zedendelinquenten kunnen ontwikkelen, terwijI anderen
ook niet-seksuele delicten plegen. Het verkrijgen
van inzicht in de kenmerken en achtergronden
van jeugdige zedendelinquenten en de ontwikkeling van het delictgedrag vereist derhalve een
interdisciplinaire benadering.

4.2 Demogralische kenmerkenn
Ryan et al. (1996) hebben uit een computerbestand waarin informatie staat over 1600 jeugdige zedendelinquenten gegevens verzameld over
de sociaal-demografische kenmerken van deze
groep. 37 De modale leeftijd van een jeugdige
zedendelinquent is 14 jaar en het merendeel is
van het mannelijke geslacht (97.4%). Ze wonen
zowel in de stad als in landelijke gebieden. Het
overgrote deel (84.9%) woont thuis, samen met
een of meer andere jongeren (97%). In 53.9%
van de gevallen wonen de jongeren met twee
ouders (27.8% met beide biologlsche ouders en
26.1% met een biologische - en stiefouder),
23.1% woont alleen met de moeder en 3.2%
alleen met de vader. In 71.9% van de huishoudens werkt de kostvvinner en 20.3% krijgt een
of andere uitkering. Etniciteit en inkomen zouden overeenkomen met de algemene bevolking

(general population).
Etniciteit wordt volgens Barbaree et al. (1993)
zelden in studies als onderzoeksvariabele
gebruikt. In een overzicht van allerlei onderzoeken stellen zij dat tussen de 33.0% en 55.2%
van de plegers zwart is, 21%-32% van Spaanse
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origine en 12%-46% blank. Een en ander is
afhankelijk van de aard van het delict en de
pleats waar het onderzoek plaatsvindt. Een studie onder 221 jeugdige zedendelinquenten uit de
VS die een (ambulante) behandeling volgden,
laat zien dat 79% van hen blank is, 5% zwart,
6% anders (waaronder Aziatisch en Spaans) en
10% onbekend (Kahn & Chambers, 1991).
Een onderzoek onder 63 gedetineerde jeugdige
verkrachters (Vinogradov et al., 1988) eveneens
uit de VS maakte duidelijk dat 46% blank is,
33% zwart en 21% Spaans. 38
Barbaree et al. (1993) concluderen dat over de
sociaal-economische achtergrond van de jongeren eveneens geen eenduidig beeld te schetsen
is. Het ene onderzoek stelt dat jeugdige zedendelinquenten vooral uit de middenklasse komen,
andere studies daarentegen tonen aan dat de
jongeren uit de lagere sociale milieus komen.
Een conclusie kan zijn dat jeugdige zedendelinquenten uit alle lagen van de bevolking komen.
(Ryan, 1997) Een andere gevolgtrekking is om
meer onderzoek te verrichten riaar sociaaldemografische factoren en daarbij onderscheid
te maken tussen verschillende typen zedendelinquenten (Aljazireh, 1993). 39 Daarbij is een vergelijking met andere, niet seksuele delinquenten
eveneens zinvol. Uit een onderzoek waarin een
vergelijking is gemaakt tussen 50 geweldplegers, 50 zedendelinquenten en 50 andere delinquenten komt naar voren dat de eerste twee
groepen significant uit meer zwarte plegers
bestaan en oververtegenwoordigd zijn in de
laagste inkomensklasse (Oliver et at, 1993).
Resumerend:

Jeugdige zedendelinquenten lijken uit alle lagen
van de bevolking te komen. De beschikbare
gegevens hebben echter betrekking op buitenlands onderzoek en zijn bovendien niet eensluidend. De demografische gegevens mogen derhalve niet zonder meer toegepast worden op de
Nederlandse bevolkingsopbouw. Nader onderzoek is gewenst, waarbij rekening gehouden
moet worden met de verschillende typen delinquenten.

35. Zie oak 8ruinsma (1996).
36. In paragraaf 4.4.5 wordt nader ingegaan op het
schoolfunctioneren.
37. In twee derde van de gevallen was het slachtoffer
jonger dan 9 jaar.
38. be gemiddelde leeftijd van de jeugdige verkrachter lag overigens op 16.6 jaar.
39. Uit een studie van Carpenter et at (1995) zijn er
echter geen significantie verschillen gevonden tussen
plegers die lee ftijdgenoten seksueel molesteren
(N=16) en misbruikers van kinderen (N=20): 58%
was zwart, 28% blank en 14% Spaans.

4.3 Het gezin
De kwaliteit van het gezinsleven casu quo de
opvoeding bepaalt voor een groot deel hoe de
jongere zich ontwikkelt. 40 Een disfunctionerend
gezinsleven, waarin geen sprake is van veiligheid en geborgenheid, heeft onmiskenbaar
invloed op de ontwikkeling van afwijkend
gedrag, ook in seksueel opzicht. 41 Er is een
tweedeling te maken: degenen die te maken
hebben gehad met veel wisselingen van verzorgers en die opgroeien in een seksueel deviante
omgeving kunnen eerder seksueel agressief
worden terwijI degenen die lange tijd in tehuizen
hebben gezeten, mishandeld of verwaarloosd
zijn, zich op een niet-seksuele manier agressief
gaan gedragen (Prentky etal., 1989; Consiorek
etal., 1994). 42

4.3.1 Algemene gezinskenmerken
In een overzicht van de literatuur geven Ford &
Linney (1995) met betrekking tot jeugdige
zedendelinquenten een overzicht van de meest
typerende gezinskenmerken, namelijk de afwezigheid van of slechte relatie met de vader, het
getuige zijn van geweld of misbruik in het gezin
of zelf slachtoffer zijn van fysieke of seksuele
(zie verderop) mishandeling. 43 White & Koss
(1993) noemen het getuige zijn van geweld
tegen vrouwen in het gezin en het gegeven dat
vader zich tegen de wens van moeder seksueel
agressief gedraagt. Daarnaast noemt Bruinsma
(1996) het opgroeien in een 'verseksualiserende'
sfeer in een gezin of juist het tegenovergestelde: een gezin dat elke seksualiteit ontkent. Ryan
(1997) geeft tot slot de volgende kenmerken:
een hoog percentage dat een ouder heeft verloren, middelengebruik, een-oudergezinnen, asociale gezinnen, slachtofferschap van gezinsleden,
emotionele armoede, gebrek aan gevoel, geheimen, verstoorde bindingen, de jeugdige als zondebok voor negatieve gevoelens in het gezin,
het oplossen van problemen op een seksualiserende manier, buitenechtelijke relaties.
Uit self-reportonderzoek komt naar voren dat
incestplegers in vergelijking met ontuchtplegers
meer huwelijksproblemen van de ouders, afwijzing, fysieke straffen en een negatieve gezinssfeer rapporteren (Worling,1995). Fysieke mishandeling door vader en seksueel misbruik door
een man verhogen de seksuele agressie van
adolescenten, terwijI een goede band met de
moeder de seksuele agressie doet afnemen
(Kobayashi etal., 1995).

Een groot deel van de jeugdige zedendelinquenten komt derhalve uit een gezin dat op enige
wijze niet goed functioneert. Het is echter de
vraag of voornoemde kenmerken uniek zijn voor
de (ontwikkeling van) seksuele delinquentie.
Jeugdige zedendelinquenten blijken wel meer
ouderlijk geweld en mishandeling te hebben
ervaren dan niet-zedendelinquenten (Ford &
Linney, 1995). Ook Fagan & Wexler (1988)
komen tot een vergelijkbare conclusie: jeugdige

seksueel delinquenten komen vaker dan andere
gewelddadige jeugdige delinquenten uit gezinnen met huiselijk geweld, kindermishandeling en
seksueel kindermisbruik. Een studie van Blaske
et al. (1989) stelt daarentegen dat juist de
gewelddadige delinquenten uit de disfunctionele
gezinnen komen en dat de seksueel delinquenten qua gezinsfunctioneren meer op de nietdelinquenten lijken. Aljazireh (1993) wijst in dit
verband op de mogelijkheid dat gezinnen van
seksueel delinquenten geneigd zijn hun problemen te ontkennen en derhalve een positiever
beeld geven van de thuissituatie dan eigenlijk
het geval is. In een overzichtsartikel komen
Vizard et al. (1995) tot de conclusie dat de
gegevens over disfunctionerende gezinnen van
jeugdige zedendelinquenten niet eenduidig zijn
en dat er weinig verschillen lijken te zijn tussen
seksueel delinquenten en niet-seksueel delinquenten.

4.3.2 Hechtingsstillen
In de hedendaagse ontwikkelingspsychologie
wordt veel aandacht besteed aan het fenomeen
hechting (Dzendoom etal., 1991). De aard van
de hechting in de kinderjaren heeft consequenties voor de wijze. waarop iemand op latere leeftijd relaties met anderen aangaat.
Er zijn drie verschillende 'hechtingsstijlen':
Vi. De veilige: warme en gevoelige ouders
leren hun kinderen relaties met anderen aangaan en zich sociaal op te stellen.
V2. Vermijdende: afwezige of afwijzende ouders
zijn kil, ongevoelig en inconsequent in de opvoeding.
V3. Angstig/ambivalent: geen of weinig aanmoedigende/ondersteunende/inconsistente
ouders (Marshall, Hudson & Hodkinson, 1993).
40. Zie Harris (1999) voor de stelling dat niet de
ouders maar leeftijdgenoten de meeste invloed hebben
op de verdere ontwikkeling van een jongere.
41. Zie Ferwerda et al. (1996) voor een overzicht van
signalen voor toekomstig crimineel gedrag voor harde
kemjongeren die voor een groot deel binnen de
gezinssituatie gelokaliseerd worden.
42. Uit een onderzoek naar gezinsachtergronden van
zedendelinquenten en andere delinquenten concluderen Bischof et al. (1995) dat er gebrek is aan ondersteuning voor de hypothese dat de gezinsomgeving
van adolescente seksuele plegers zou verschillen van
die van de andere groepen. Dit suggereert dat als de
gezinnen inderdaad verschillen van die van andere
delinquenten ze dit doen op andere dimensies van
gezinsleven dan die zijn vastgesteld door het gebruikte
meetinstrument 'FES'.
43. Zij stellen dat misbruikers van kinderen significant
meer met gezinsge weld te maken hebben gehad dan
verkrachters of gewelddadige niet-seksuele plegers. Zij
waren bovendien vaker slachtoffer van seksueel
geweld dan verkrachters en andere delinquente groepen.
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Onderzoek onder volwassen zedendelinquenten
laat zien dat de hechtingsstijlen lets kunnen
zeggen over de pleger en aard van het delict
(Bartholomew, 1993; Ward at at, 1995; Hudson
& Ward, 1997). Iemand met een angstig-ambivalente hechting aan zijn ouders verlangt naar
het aangaan van contacten met leeftijdgenoten
en ouderen, maar is bang voor afwijzing.
Dat kan leiden tot het misbruiken van bekende
kinderen. Iemand met een angstig-vermijdende
hechtingsstijI zoekt alleen intimiteit in oppervlakkige en anonieme relaties. Ook hij is bang
voor afwijzing, wat tot delicten als exhibitionisme en telefoonseks kan leiden. Als hij een onbekend slachtoffer benadert, past hij instrumenteel
geweld toe: niet meer dan nodig is om zijn doel
te bereiken. De gevoelloos-vermijdende hechtingsstijI die een gevolg is van het opgroeien in
een gezin met een gewelddadige vader, maakt
dat de jongere anderen gebruikt voor zijn eigen,
egoistische behoeften. In zijn seksuele uitingen
(tegen zowel kinderen als volwassenen) past hij
expressief geweld toe.
Het gezin speelt derhalve een belangrijke rol bij
de vorming van de jongere. Ryan (1997) suggereert echter dat er geen sprake is van een causaal verband tussen ouders en afwijkend gedrag,
maar eerder dat omstandigheden, ervaringen en
ouderlijke 'modellen' kunnen bijdragen aan de
ontwikkeling van deviant gedrag.

me onvolwassenheid van de ouders en gebrekkige vaardigheden. Er is geen ouderlijke toezicht
en structuur; het kind neemt de ouderrol over,
en privacy wordt niet gerespecteerd. Het delict
kan een poging zijn om een 'controleerbare'
relatie te verkrijgen.
V4. Het 'perfecte' gezin is op het eerste gezicht
een perfect gezin: ouders met werk en goede
sociale vaardigheden, bezorgdheid om de kinderen, enz. Schijn bedriegt echter. Het gezin ontbeert namelijk kwaliteit en diepte. Iedereen
investeert in het ideaalbeeld van het perfecte
gezin. Emotionele zaken worden onder de tafel
geveegd. De oorsprong is vaak dat de ouders
zelf een overlevingsstrijd voeren om eigen ervaringen uit de kindertijd te boven te komen.
Ze voelen zich enorm schuldig en verantwoordelijk, en verdedigen hun huidige gezin met grote
verbetenheid (richting hulpverleners bijvoorbeeld).
VS. Het voorheen adequate gezin: door huwelijk
of adoptie kan een voorheen goed gezin door
nieuwe situaties disfunctioneel worden. Een jongere kan zich bedreigd voelen of is jaloers op de
nieuwkomers in het gezin. Acting-out gedrag
(ook seksueel) kan het gevolg zijn. Eveneens
risicoverhogend voor seksueel gedrag binnen het
gezin is de verseksualiseerde sfeer in huis als
gevolg van bijvoorbeeld een romance van een
van de ouders.

4.3.3 GezInsstructuur

In de literatuur (Knopp, 1982) wordt verondersteld dat een bepaalde gezinsstructuur een
bepaald type pleger kan voortbrengen. 45
Jongeren die leeftijdgenoten aanranden of verkrachten groeien vaak op in chaotische gezinnen
en degenen die kleine kinderen tot slachtoffer
maken, komen vaak uit rigide gezinnen (Bischof
at at, 1992). De gezinsstructuur bepaalt niet
alleen het type delict, maar ook het felt of de
plegers al dan niet bekennen. Sefarbi (1990)
concludeert dat de toegevers vaak uit chaotische
gezinnen komen en ontkenners uit kluwengezinnen. 46

Ofschoon sommige vroege risicofactoren zijn
gelegen in het gezin draagt dit laatste niet
zozeer bij aan de ontwikkeling van seksueel
afwijkende gedragspatronen, maar eerder aan
de tolerantie van misbruik, niet-empathische
relaties en verkeerde aanpassingsstrategieen.
Er zijn volgens Ryan (1997) diverse typen gezinnen te onderscheiden, met elk hun eigen karakteristieken.
•1. Het uitbuitende gezin: ouders gebruiken
hun kinderen voor eigen behoeften en hebben
onrealistische verwachtingen van hun kinderen.
De kinderen ontwikkelen geen gevoel voor
eigenwaarde; ze hebben een externe locus of
contro1. 44 Behoeften worden bevredigd door
manipulatie van anderen in plaats van communicatie.
V2. Het rigide of kluwengezin: zijn vaak geIsoleerde families. Ze hebben geen hulp van buiten
nodig. Iedereen wordt buiten de deur gehouden.
Er zijn veel geheimen en taboes binnen dergelijke gezinnen, bedoeld om het familiesysteem te
beSchermen. De gezinsleden onderhouden symbiotische relaties met elkaar. Ouders hanteren
strakke regels om iedereen bij elkaar te houden
en te beschermen tegen de boze buitenwereld.
De seksuele delicten zijn soms een poging om
aan dit verstikkende systeem te ontkomen.
Locus of control is geexternaliseerd.
VI Het chaotische of los-zand gezin, ofwel het
multiproblemgezin. Binnen dit gezin komen
chronische disfuncties voor als gevolg van extre-
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44. Ze leggen de verantwoordelijkheid voor de problemen die ze zelf veroorzaken buiten zichzelf.
45. Hier wordt geen causaal verband tussen gezinsfunctioneren en plegettype gesuggereerd; allerlei
andere factoren spelen hierbij eveneens een rol (bijvoorbeeld sociaal isolement en gebrekkige vaardigheden).
46. De veronderstelling is dat verkrachters vaak het
delict toegeven en kindmisbruikers ontkennen. Net is
niet duidelijk of dit strookt met de werkelijkheid.
Opgemerkt zij dat de onderzoekspopuatie zeer klein
was (N=10).

Resumerend:

Jeugdige zedendelinquenten hebben een problematische gezinsachtergrond. De indruk is dat
met name de abnormale onderlinge verhoudingen en de gebrekkige hechting belangrijke factoren zijn. Het is nog niet duidelijk of en in
welke mate deze jongeren zich onderscheiden
van andere delinquenten.

4.4 Plegerkenmerken
In deze paragraaf wordt ingegaan op kenmerken
van de jeugdige zedendelinquenten. 47
Achtereenvolgens komen aan de orde: lichamelijke factoren, sociale contacten, slachtofferschap, riskante gewoonte, intelligentie en
schoolfunctioneren, probleemgedrag, casu quo
psychopathologie, seksuele ontwikkeling en spedale categorieen zedendelinquenten. 48

4.4.1 Lichamellike factoren
Uit onderzoek onder volwassen delinquenten
blijkt dat testosteron de primaire biologische
factor is die verantwoordelijk is voor seksueel
gedrag. Gewelddadige delinquenten hebben een
hoger testosterongehalte dan niet-gewelddadigen (Donker et al., 1997). Men veronderstelt dat
een bepaald testosterongehalte iemand - onder
bepaalde sociaal-economische omstandigheden
en in samenhang met andere biologische factoren - predisponeert tot agressie.
Over de relatie hormonen en seksuele agressie
is minder bekend, althans verschillende onderzoeken laten geen eenduidige resultaten zien
(Hucker & Bain, 1990). Wel is duidelijk dat een
hoog testosterongehalte het voor sommigen lastiger maakt om een onderscheid te leren maken
tussen seksualiteit en agressie. Uit onderzoek
blijkt dat de agressieve verkrachters een verhoogd testosterongehalte hebben vergeleken bij
anderen. Zij die onnodig veel geweld gebruiken,
hebben een hoger testosterongehalte dan zij die
alleen instrumenteel geweld gebruiken voor de
seksuele daad (Moir en Jesse!, 1995). Datzelfde
geldt voor de sadistische verkrachter in vergelijking met de niet-sadistische verkrachter.
Er zijn echter maar weinig verkrachters bij wie
de hormonen 'de drive' opleveren. Ze hebben
daarnaast niet genoeg controle of niet geleerd
dat agressie in combinatie met seksualiteit niet
kan (Marshall en Barbaree, 1990).
Sommige onderzoekers hebben de indruk dat
jeugdige zedendelinquenten zich op neurologisch
gebied niet onderscheiden van gewelddadige,
niet-seksuele delinquenten (Lewis et al.,
1979;1981). Beide groepen hebben volgens de
auteurs dezelfde neurologische afwijkingen en
een voorgeschiedenis van antisociaal gedrag; zij
veronderstellen dat agressief gedrag en seksueel
geweld eenzelfde neurologische etiologie hebben. Oak Hummel (1988) komt tot een vergelijkbare conclusie. Hij stelt dat de invloed van
neurologische stoornissen op de ontwikkeling

van seksueel agressief gedrag gepleegd door
jeugdigen het minst omstreden is; er waren
geen significante verschillen tussen seksuele en
niet-seksuele geweldsdelinquenten. Stoornissen
kunnen volgens Hummel de mate van agressie
beInvloeden, ongeacht of het wel of niet om
seksuele agressie gaat: hoe agressiever het
delict, des te groter de neurologische stoornis
van de pleger.
Uit studies onder volwassen zedendelinquenten
blijkt dat in bepaalde gevallen beschadiging van
de hersenen kan leiden tot seksueel afwijkend
gedrag. Een hersenbeschadiging kan het gevolg
zijn van zuurstofgebrek bij de geboorte, een
ongeluk et cetera, en kan een verandering van
de persoonlijkheid tot gevolg hebben.
Verschillende studies tonen aan dat epilepsie in
de temporale kwab geassocieerd is met veranderingen in het seksuele gedrag. Het meet
voorkomende seksueel afwijkende gedrag bij
epileptici is fetisjisme, maar ook andere vormen
konnen voor (Langevin, 1990). Ongeveer 20%
van de temporale kwab epileptici rapporteerde
afwijkende seksuele gedragingen.
Uit een Zweeds onderzoek komt naar voren dat
9% van de onderzochte jeugdige zedendelinquenten een hersenbeschadiging had
(Langstrom & Lindblad, 1999). Jongeren die
vroeg in hun leven (prefrontale) hersenbeschadiging oplopen, hebben meer kans om agressief
gedrag te gaan vertonen omdat zij nog geen
controlemechanismen hebben kunnen ontwikkelen (Golden etal., 1996).
Onderzoek waarbij gebruik gemaakt werd van
de Luria Nebraska Neuropsychological Battery

toonde aan dat 55% van de volwassen verkrachters en 36% van de mensen die kinderen
misbruiken hersenbeschadigingen hadden aan
met name de frontale kwabben (Golden et al.,
1996). De auteurs stellen dat slechte impulscontrole bij seksueel delinquenten duidt op beschadigingen van de frontale kwabben. Verkrachting
moet naar hun mening dan oak primair gezien
warden als een uiting van agressie en niet een
product van seksueel verlangen.
Tot op heden is de rol van neuropsychologische
systemen bij de controle van agressie van mensen onderschat. Dierproeven tonen aan dat
bepaalde delen van de hersenen grate invloed
hebben op agressief gedrag. Agressie kan bij de
mens dan ook niet langer worden gezien als
enkel een product van vrije wil.

47. Ook resultaten uit onderzoek onder volwassen
zedendelinquenten zullen waar nodig gebruikt worden.
48. Zie voor een algemeen pro fiel van de jeugdige
zedendelinquent Lakey (1995).

Bij de volwassen seksueel agressieve delinquenten blijken verder alleen de sadisten (in verge/ifking met 'gewone' en niet-seksuele delinquenten) significante hersenafwijkingen in de temporale kwab te laten zien (zie bij Moir & Jesse!,
1995). Daarenboven heeft een psychopathische
sadist geen verbinding met het emotionele deel
van de hersenen en het denkende deel ervan
(het geweten). Bij twee van de drie pedofielen
valt een patroon op dat duidt op linker hemisfeer-pathologie en abnormaliteit in het limbische systeem, de hypothalamus. Exhibitionisten
vertonen veranderde functies van de linker hersenhelft en verstoorde relaties tussen beide hersenhelften.
Neurologisch onderzoek onder jeugdige plegers
dient met alle voorzichtigheid uitgevoerd en
geinterpreteerd te worden, daar het leeftijdsaspect vanuit een neuropsychologisch gezichtspunt
belangrijk is. De frontale kwabben kunnen
immers een rol spelen in de uiting en vormgeving van seksueel en ander emotioneel, gedrag,
maar zijn gedurende kindertijd en adolescentie
nog steeds in ontwikkeling (Kaemingk et at,
1995).

De kindmisbruikers zijn sociaal inadequater,
afhankelijker, terughoudender en cijferen zichzelf meer weg, oftewel tonen een gebrek aan
initiatief en autonomie. Zij zijn geneigd kleinerend over zichzelf te denken. Vaak trekken zij
zich terug dit de omgang met leeftijdgenoten
met gevoelens van eenzaamheid en isolatie als
resultaat (Bu/!ens, 1999; Carpenter et at, 1995;
Katz, 1990; Segal & Stermac, 1990).
Of dit uniek is voor zedendelinquenten is echter
de vraag. Uit een vergelijking van volwassen
zedendelinquenten met niet-zedendelinquenten
blijkt dat de eersten weliswaar problemen heeft
om relaties aan te gaan, maar deze tekortkomingen worden gedeeld met gewelddadige
delinquenten en vormen dan ook geen onderscheidend kenmerk. 50 Het is een algemene risicofactor die kan leiden tot de ontwikkeling van
een scala van delicten en levensproblemen
(Ward, McCormick & Hudson, 1997). 51
In een overzicht van de literatuur stellen Vizard
et al. (1995) dat sociale isolatie slechts een indirecte factor is die voorafgegaan wordt door een
geschiedenis van seksueel misbruik.

'14.3 Slachtotlerschan
4.4.2 Seclale contacten en vaardInbeden
Uit de bespreking van de gezinskenmerken komt
duidelijk naar voren dat veel jeugdige zedendelinquenten gebrekkig gehecht zijn en (daardoor)
niet of nauwelijks over de sociale vaardigheden
beschikken die nodig zijn om normale relaties
aan te gaan. Gebrekkig gehechte jongeren hebben net als iedereen behoefte aan liefde, aandacht en genegenheid. Het punt is dat ze het
vermogen niet hebben om deze behoeften op
een adequate manier te uiten. Ze stoten anderen af door hun vaak impulsieve manier van
doen. Een gevolg is dat zij zich in een sociaal
isolement bevinden en een lage zelfwaardering
ontwikkelen, wat zich met name uit in het hebben van weinig tot geen vrienden en gepest
worden op school. Veel jeugdige zedendelinquenten worden gekarakteriseerd door geen of
gebrekkige sociale relaties als gevolg van de
slechte hechting met de ouders. Vijfenzestig
procent van hen vertoont kenmerken van sociale
isolatie en een groot deel heeft geen (echte)
vrienden. Het zijn loners (Blaske et at, 1989;
Davis & Leitenberg, 1987; Fehrenbach etal.,
1986; O'Callaghan & Print, 1994). 49
Als wordt gekeken naar de sociale vaardigheden
en mate van isolatie is er een onderscheid te
maken tussen degenen die kinderen misbruiken
en zij die leeftijdgenoten aanranden of verkrachten. De verkrachters blijken niet te verschillen
van controlegroepen van dezelfde socio-economische status (zoals attitude met betrekking tot
de rol van vrouw, communicatieve vaardigheden
in gesprekken met vrouwen, en dergelijke).
Wel hebben zij meer moeite om de negatieve
signalen van vrouwen te 'decoderen'. Zij hebben
een opgeblazen zelfbeeld, zijn arrogant en
exploiteren relaties.

In de etiologie van jeugdige seksuele plegers
wordt naast de disfunctionerende gezinnen vaak
seksueel misbruik in de kindertijd genoemd
(zie onder anderen Hunter & Becker, 1994;
Worling, 1995). De veronderstelling is dat veel
seksuele plegers als kind seksueel misbruikt zijn
en dat seksueel misdadig gedrag op een bepaalde manier voortkomt uit vroeg seksueel slachtofferschap.
Slachtofferaantallen in de literatuur varieren van
40%-80% (Becker & Hunter, 1997). 52 Een en
ander is afhankelijk van de definitie, de wijze
van onderzoek en de omvang van de steekproef.
Adolescente plegers die kinderen misbruiken
blijken vaker seksueel misbruikt dan diegenen
die peers of volwassenen aanvallen (Ford &
Linney, 1995).

49. Net onverrnogen om intieme relaties aan te gaan
slechts een aspect als het gaat om de ontwikkeling en
continuering van het seksueel afwijkend gedrag.
Andere zijn: sociaal-culturele, biologische factoren,
etc.
50. Net blijkt dat seksueel delinquenten vaak andere
seksueel delinquenten kennen en dat de kennis daadspecifiek is: misbruikers van kinderen kennen andere
misbruikers en verkrachters andere verkrachters
(Hanson, &5Cott, 1996).
51. Aljazireh (1993) concludeert op basis van diverse
onderzoeken dat seksueel delinquenten gebrekkige
sociale vaardigheden hebben, maar dat nader onderzoek naar de sociale vaardigheden van adolescente
zedendelinquenten en con trolegroepen is gewenst.
52. Veelal wordt er in de literatuur vanuit gegaan dat
de pleger van het mannelnke geslacht is. Net percentage vrouwelijke plegers mag niet onderschat worden:
volgens Ryan et at (1996) geeft 22% van de jongeren die zelf slachtoffer werd van seksueel misbruik aan
dat de pleger een vrouw is.

.

Plegers die ooit een jongetje seksueel hebben
misbruikt, rapporteren meer seksueel slachtofferschap dan diegenen die meisjes, peers of
volwassenen misbruiken (Worling, 1995).
Geschiedenis van misbruik is eveneens gerelateerd aan de leeftijd van de gekozen slachtoffers: seksueel misbruikte jongeren kiezen
meer jongere slachtoffers (Kaufman et al.,
1994). Verder laten plegers die zelf misbruikt
zijn een vroegere start zien van hun seksueel
afwijkende gedrag, ze ma ken meer slachtoffers
en hebben meer psychopathologie en interpersoonlijke problemen dan degenen die geen verleden van misbruik hebben (Cooper et al, 1996;
Shaw et al., 1993). Bovendien laten adolescente
seksuele plegers met een geschiedenis van seksueel slachtofferschap een devianter erectiereactiepatroon zien dan diegenen die niet misbruikt
zijn (Becker et al., 1989).
De resultaten suggereren dat seksueel slachtofferschap een belangrijke verklarende variabele
kan zijn voor jongeren die jongetjes misbruiken.
Hierbij valt op dat de jongens meer buiten dan
binnen het gezin misbruikt worden (Finkelhor,
1984)
Andere auteurs merken daarentegen op dat er
geen (grote) verschillen zijn tussen jeugdige
zedendelinquenten en bijvoorbeeld geweldplegers als het gaat om seksueel en fysiek slachtofferschap (Benoit & Kennedy, 1992; Haapasalo
& Kankkonen, 1997). In hun optiek is seksueel
noch fysiek slachtofferschap een voorwaarde
voor het maken van anderen tot slachtoffer.
Gesuggereerd wordt dat de relatie tussen het
slachtoffer-zijn van seksueel of fysiek misbruik
en het plegen van een zedendelict niet direct is;
andere factoren moeten eveneens een rol spelen
Kortom, slachtofferschap komt dan wel veel voor
onder jeugdigen die een zedendelict plegen,
maar biedt geen volledige verklaring voor het
afwijkende gedrag. De meeste slachtoffers worden geen plegers (zie o.a. O'Brien, 1991;
Consiorek et al., 1994; Herman, 1990).
Of, zoals Barbaree et al. (1998) het zeggen:
eigen slachtofferschap kan bijdragen aan de ontwikkeling van seksueel afwijkend gedrag, noodzakelijk is dat niet..
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4.4.4 Riskante gewoonten
Het is bekend dat alcohol een ontremnnende
invloed heeft. 55 Uit onderzoek onder met name
volwassen zedendelinquenten komt naar voren
dat veel verkrachters (30%-80%) tijdens het
delict onder invloed waren. Voor de misbruikers
van kinderen varieert de schatting tussen de
33%-77% (Barbaree etal., 1993). Deze hoge
percentages dienen met enige voorzichtigheid
gehanteerd te worden, aangezien de delinquent
het gebruik kan overdrijven om zijn daad te
rechtvaardigen (White & Koss, 1993). Of dergelijke hoge percentages ook opgeld doen voor de
jeugdige zedendelinquenten is niet duidelijk.

Er is een aantal studies uitgevoerd naar het verband tussen middelengebruik en jeugdigen die
zedendelicten plegen. Het gaat hierbij om alcohol en/of druggebruik. Echter, vanwege methodologische verschillen laten de diverse onderzoeken uiteenlopende resultaten zien. De percentages lopen uiteen van 3.4% tot 71% (zie voor
een overzicht Lightfoot & Barbaree, 1993).
Uit een overzichtsartikel van Hunter & Becker
(1994) komt naar voren dat 62% van de jeugdige zedendelinquenten alcohol gebruikt. Hiervan
geeft 11% aan dat alcohol hun seksuele opwinding verhoogt; deze adolescenten maken meer
slachtoffers dan degenen die geen alcohol
gebruikten of aangaven dat dit geen effect had
op hun seksuele opwinding. Er is geen relatie
gevonden tussen alcoholgebruik en leeftijd of
sexe van het slachtoffer. Eenenzestig procent
zegt geen drugs te gebruiken. Er zijn geen relaties gevonden tussen druggebruik en sekse,
leeftijd of aantal slachtoffers.

4.4.5 Schoolfunctioneren en Intelligentie
Het eerder genoemde onderzoek van Ryan et al.
(1996) geeft tevens informatie over de schoolprestaties van ruim 1600 jeugdige zedendelinquenten. Slechts 5% zit op het moment van
onderzoek op de basisschool; 53.7% heeft de
junior high school en 42.4% de high school
• doorlopen. De schoolprestaties zijn redelijk tot
goed. Desondanks laat een groot deel (60%)
leerproblemen, spijbelgedrag, gedragsproblemen
op school zien (zie ook Awad & Saunders, 1989;
Fehrenbach et al., 1986; Vizard et al., 1995).
Een minderheid (28%) heeft geen enkel probleem op school. Een recent dossieronderzoek
van 51 jeugdige zedendelinquenten van
Manocha & Mezey (1998) maakt echter duidelijk
dat de schoolresultaten van de meeste jongeren
slecht zijn. Bijna 20% is aangemerkt als moeilijk
lerend. Verder wordt melding gemaakt van spijbelen en gepest worden op school.

53. Het seksueel misbruik van jongens is veel groter
dan 10 jaar geleden werd geloofd (Watkins &
Bentovim, 1992).
54. Niettemin heeft slachtofferschap effecten op de
lange termijn. Vergeleken met fysiek misbruik en verwaarlozing, doet seksueel misbruik in de vroege kindertijd niet enkel het risico van een individu op later
delinquent en volwassen crimineel gedrag toenemen.
Slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd
hadden een toegenomen risico op arrestatie als jeugdige voor weglopen. Ze waren daamaast meer
geneigd in de prostitutie terecht te komen dan andere
slachtoffers van misbruik en verwaarlozing (Spatz
Widom & Ames, 1994).
55. Nederlands onderzoek laat zien dat jongeren die
regelmatig alcohol drinken, meer strafbare feiten rapporteren dan jongeren die aangeven nooit alcohol te
drinken (Van der Laan et al., 1998). Eenzelfde verband gaat op voor softdruggebruik en criminaliteit.

Het schoolfunctioneren wordt voor een deel
bepaald door de cognitieve vaardigheden.
Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde IQniveau niet lager ligt dan bij niet-seksueel delinquenten (Lewis et al., 1979; O'Callaghan &
Print, 1994). 56 Daarentegen steit bijvoorbeeld
Aljazireh (1993) in een overzicht van een aantal
studies dat er onder de jeugdige zedendelinquenten, met name de groep die slachtoffers
van dezelfde of oudere leeftijd hebben gemaakt,
zich relatief veel jongeren bevinden met een IQ
onder de 80. Vermoedelijk is dit een groep
zedendelinquenten die zich in een aantal opzichten onderscheidt van de 'normal& delinquent. 57
Al met al zijn er geen eenduidige gegevens over
het intellectuele functioneren van jeugdige
zedendelinquenten

4.4.61nternallserend en externallserend
proldeemgedran / psychopathologic
Jongeren die seksuele delicten plegen, kunnen naast het delict - te kampen met ander probleemgedrag..Dat gedrag kan onzichtbaar zijn
voor derden. In dat geval wordt gesproken van
internaliserend probleemgedrag (bilvoorbeeld
zich onzeker voelen). Dat gedrag kan ook voor
de buitenwereld zichtbaar zijn, het zogenaamde
externaliserend probleemgedrag (bljvoorbeeld
vechtpartijen). Als het probleemgedrag gepaard
gaat met sociaal disfunctioneren spreekt men
van psychopathologie.
Onderzoek met behulp van de Minnesota
Multiphasic Personality Inventory (MMPI-I) toont
aan dat jeugdige plegers van seksuele delicten
significant meer psychopathologie laten zien dan
controlegroepen (Herkov etal., 1996; Jacobs et
at, 1997). 58 Onder andere de scores op de
sociale introversieschaal en schizofrenieschaal
vallen op (Valliant & Bergeron, 1997). 59
Ook uit andere studies blijkt dat veel jeugdige
plegers van seksuele delicten problemen ervaren, zoals een slechte impulscontrole, angstgevoelens, lage eigenwaarde, gebrekkige sociale
vaardigheden, emotionele problemen, leerproblemen, antisociale gedragingen en andere criminele activiteiten (Charles & McDonald (1997).
Het onderzoek van Blaske etal. (1989) laat bijvoorbeeld zien dat jeugdige zedendelinquenten
meer internaliserende (neurotische) problemen
rapporteren, zoals gevoelens van angst en vervreemding dan andere, niet- seksueel delinquenten. 60
Uit de literatuur blijkt dat met name misbruikers
van kinderen de nodige internaliserende problemen hebben. Zij vertonen meer vermijdend
gedrag dan jongeren die seksuele delicten plegen tegen leeftijdgenoten (Carpenter et at,
1995). In vergelijking met niet-seksueel en nietdelinquenten hebben misbruikers van kinderen
meer problemen met eenzaamheidsgevoelens,
assertiviteit, sociale angst, zelfbewustzijn,
depressie en eigenwaarde (Katz, 1990).
In hoeverre dat een groep betreft die zelf misbruikt is, is niet duidelijk. Mogelijk is er een verband, want vooral onder misbruikte zedendelin-
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quenten (fysiek en seksueel) is sprake van
depressiviteit.
Uit onderzoek blijkt dat seksueel delinquenten
twee keer zoveel symptomen voor depressie
vertonen dan een 'normale' groep jongeren.
Bovendien zijn de verschillen tussen wel en niet
misbruikten hoog significant (Becker et at,
1991).(Blumstein et al. (1988) stellen dat ongeveer de helft van de jongeren - die op jonge
leeftijd antisociaal (extemaliserend) gedrag vertonen - in hun adolescentie delinquenten worden
en ongeveer de helft van de jeugdige delinquenten wordt een volwassen pleger. 61 Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat ook
veel jeugdige zedendelinquenten zich reeds op
jonge leeftijd antisociaal (niet seksueel) gedragen (zie voor een overzicht Barbaree et al.,
1998). Een veel voorkomende diagnose bij jeugdige zedendelinquenten is de gedragsstoornis
(conduct disorder) • 62

56. Studies naar het IQ onder volwassen zedendelinquenten laten verschillende resulta ten zien. De ene
studie stelt dat verkrachters een lager IQ hebben dan
geweldplegers (Ruff et al., 1982); de andere toont
weliswaar aan dat verkrachters een lager IQ hebben
dan de controlegroepen, maar de verschillen zijn niet
significant (Vera et at, 1982).
57. Voor een bespre king van de verstandelijk gehandicapten wordt verwezen naar paragraaf 4.4.8.3.
58. Onderzoek met de MMPI onder zowel misbruikte
als niet misbruikte mannen en vrouwen maakt duidelijk dat misbruikten significant hoger scoren op antisociale tenden ties, paranoide kenmerken, hypomania en
sociale introversie. De emst van de psychopathologic
wordt onder meer bepaald door het geslacht van de
misbruiker (man) en de lee ftijd van het slachtoffer
(6-11 jaar)(Belkin et al., 1994).
59. Psychopathologie hangt samen met eerder
gepleegde niet-seksuele delicten en hangt negatief
samen met leeftijd waarop het eerste delict werd
gepleegd, het aantal seksuele slachtoffers en de intensiteit van negatieve emoties die ervaren werden voor
het plegen van een seksueel delict. Psychopathologie
is echter niet gerelateerd aan geschiedenis van seksuele delinquentie, lee ftijd waarop het eerste seksuele
delict werd gepleegd en letsel aan het slachtoffer
(Brown & Forth, 1997).
60. Zie ook Bagley & Shewchuk-Dann (1991) die een
vergelijking maken tussen gestoorde jongeren in een
residentiele inrichting die wel en die geen zedendelict
hebben gepleegd. De eerste groep vertoont zowel
meer intemaliserend (zelfbeeld, depressie) als meer
extemaliserend gedrag (hyperactiviteit, middelengebruik, weglopen, brandstichten). Ze maken zich overigens minder schuldig aan traditionele vormen van criminaliteit.
61. Vooral de ADID-kinderen lopen een verhoogd risi- •
co op opposition eel en agressief gedrag.
62. Zie Aljazireh (1993) voor een overzicht van de
diverse onderzoeken. De auteur stelt dat er weinig
ondelzoek is gedaan naar mogelijke psychopathologie
binnen de populatie adolescente seksueel delinquenten, maar het lijkt crop dat deze groep is oververtegenwoordigd in de populatie. Nader onderzoek is nodig
om te bepalen hoe en in welke mate verschillende
subgroepen seksueel delinquenten verschillen op de
verschillende variabelen betreffende psychopathologie.

DeeIs heeft dat te maken met het gegeven dat
veel van hen zich naast zedendelicten ook schuldig maken aan niet-seksuele delicten. 63
Voor een deel wordt dat verklaard door het type
delict. Hands-on delicten, zoals aanranding en
verkrachting, gaan vaak samen met meer andere delicten, zoals diefstal (France & Hudson,
1993).
Ook Kavoussi et al. (1988) stellen dat gedragsstoornissen veel voorkomen bij jeugdige zedendelinquenten, maar dit geldt met name voor
verkrachters. Opvallend was ook het hoge percentage (35%) dat voldeed aan de criteria voor
ADD. Voor misbruikers van kinderen zijn lagere
frequenties gevonden, hetgeen suggereert dat
er andere factoren een rol spelen. 64 Hierbij moet
worden opgemerkt dat de steekproef bestond uit
jongeren die een ambulante behandeling volgden • 65
Sommige auteurs suggereren dat er veel overeenkomsten zijn tussen jeugdige zedendelinquenten en andere groepen delinquenten (Lewis
et al., 1979;1981).
Er zou sprake zijn van eenzelfde etiologie. 66
Een vergelijking tussen jonge zedendelinquenten
(9-14 jaar) en een groep gedragsgestoorden
maakt bijvoorbeeld duidelijk dat de meerderheid
van de plegers een geschiedenis heeft van
agressief, antisociaal, en crimineel gedrag.
Seksueel misbruikend gedrag is een variatie op
antisociaal en agressief gedrag. Bevindingen
ondersteunen de veronderstelling dat adolescente seksuele plegers een antisociale kern hebben
(Shaw et al., 1993).
Andere onderzoekers vinden overigens wel
enkele verschillen: gedragsgestoorden scoren
significant hoger op de `gesocialiseerde agressie'
(met andere jongeren) dan de seksueel delinquenten (Hastings etal., 1997). 67 Een ander
verschil komt naar voren uit een vergelijkingsonderzoek naar jeugdige zedendelinquenten en
oppositioneel uitdagende adolescenten (Moody
et al., 1994). Conclusie van dit onderzoek is dat
voor persoonlijkheidskenmerken geen significant
verschil tussen de twee groepen werd gevonden,
met die uitzondering dat seksuele plegers problemen hebben met impulsiviteit.
De vraag die uit het voorgaande oprijst is of het
internaliserende en externaliserende probleemgedrag casu quo psychopathologie uniek is voor
jeugdige zedendelinquenten. De uitkomsten van
de diverse studies zijn veelal moeilijk met elkaar
te vergelijken, met als resultaat dat jeugdige
zedendelinquenten soms wel en soms niet op
andere delinquenten lijken. Zo laat bijvoorbeeld
een studie van Kempton & Forehand (1992) zien
dat zedendelinquenten in het algemeen minder
externaliserende en internaliserende problemen
hadden dan niet-seksuele delinquenten. Hierbij
moet worden aangetekend dat de vragenlijsten
zijn ingevuld door leraren van de betreffende
jongeren.

Ook zijn er verschillen te constateren binnen de
groep jeugdige zedendelinquenten zelf.
De verschillende onderzoeksresultaten lijken
grotendeels het gevolg te zijn van de gehanteerde onderzoeksmethoden en -bronnen.
Hiermee is niet gezegd dat probleemgedrag casu
quo psychopathologie bij jeugdige zedendelinquenten een onbelangrijke factor zou zijn, integendeel. In een overzicht van de huidige stand
van zaken met betrekking tot onder meer het
onderzoek naar stoornissen bij jeugdige zedendelinquenten stellen Bourke & Donohue (1996)
dat deze groep over het algemeen verschillende
stoornissen heeft (co-morbiditeit), zoals
gedragsstoornissen, ADHD, leerproblemen,
affectieve stoornissen, posttraumatische stressstoornis en nniddelengebruik.
Ook Lane (1997) komt min of meer tot dezelfde
conclusie en stelt dat er nog geen gegevens zijn
die duidelijk maken op welk deel van de jeugdige zedendelinquenten dergelijke comorbide
diagnoses van toepassing zijn, hoewel vermoed
wordt dat dit geldt voor een aanzienlijk aantal
jongeren.
Het voorkomen van comorbide diagnoses benadrukt het belang van het gebruik van gevoelige,
uitgebreide en gestandaardiseerde methoden
bij de beoordeling en behandeling van deze
groep delinquenten. Tot recent was de vaste
meerderheid van deze methoden gebaseerd op
onderzoek met volwassen seksuele delinquenten. Recente empirische onderzoeken suggereren echter dat veel klinische kwesties niet
gedeeld worden en gescheiden analyses nodig
hebben (Bourke & Donohue, 1996).

63. Zie paragraaf 4.5.5.
64. Hoewel slechts 4 personen (n=58) aan volledige
criteria voor ADD voldeden, was bij 34.5 % enige aanwijzing voor het syndroom. Middelengebruik werd bij
10 % van de steekproef gevonden; 19.5% had geen
DSM-III diagnose.
65. Zo vonden Hsu & Starzynski (1990) geen verschillen tussen misbruikers van kinderen en verkrachters.
Hun steekproef bestond uit jongeren die een persoonlijkheidsonderzoek kregen.
66. Onderzoek onder Nederlandse volwassen plegers
van seksuele misdrijven laat echter zien dat zij dwangmatiger en neurotischer zijn dan geweldsdelinquenten,
die meer psychotische problematiek vertonen; Van
Marie et al. (1995).
67. Daarentegen maken de zedendelinquenten vaker
melding van seksueel en fysiek misbruik.

4.43 Seksuele onhvikkellne
Het feit dat het in dit onderzoek gaat om jongeren die zich schuldig maken aan het plegen van
zedendelicten, rechtvaardigt een bespreking van
de seksuele (deviante) ontwikkeling van deze
jongeren. Grotendeels draait het probleem van
de seksuele delinquentie om de vraag wanneer
bepaald gedrag als afwijkend wordt aangemerkt.
Het antwoord op die vraag is tijd- en cultuurgebonden. Er is geen adequate definitie van normaal jeugdig seksueel gedrag. Bovendien plegen
jeugdigen dezelfde typen seksuele delicten als
volwassen (Barbaree etal., 1993).
In het algemeen wordt van deviant gedrag
gesproken als het afwijkt van een standaard
norm, die bepaald wordt door wetten en gebruiken van een bepaalde groep. 68 Bij de ontwikkeling van seksueel deviant gedrag spelen zowel
de seksuele normen een rol als de range van
wat in de ontwikkeling mogelijk is (wordt
gevormd door maatschappelijke normen, familienormen en levenservaring).
De huidige normen van seksueel afwijkend
gedrag zijn enorm veranderd onder invloed van
de vrouwenbeweging en de ontdekking van het
misbruik van kinderen. Voorheen werd verkrachting gezien als een provocatie van de vrouw,
kindermisbruik als een familieaangelegenheid en
hands-off delicten (zie 4.5.1.) gepleegd door
zieke personen. Nu worden personen individueel
verantwoordelijk gehouden voor bun daden
(Steel & Ryan, 1997). Niettemin is er - weliswaar vanuit de huidige culturele perceptie - een
en ander te zeggen over een 'normale' seksuele
ontwikkeling. Aangenomen wordt dat de ontwikkeling niet alleen lichamelijke processen betreft
maar dat sociale en individuele aspecten eveneens een belangrijke rol spelen (zie onder anderen Bukowski, etal., 1993; Ryan, 1997).
Een gezonde seksuele ontwikkeling houdt volgens de auteurs het volgende in:
•1. het leren van intimiteit door interacties met
leeftijdgenoten;
V2. het ontwikkelen van persoonlijke rollen en
relaties, zowel binnen als buiten het gezin;
V3. zich aanpassen aan lichamelijke veranderingen, vooral tijdens de adolescentie;
V4. leren omgaan met erotische gevoelens/
ervaringen en de integratie ervan in het leven;
VS. de maatschappelijke normen en gebruiken
leren met betrekking tot seksuele uitingen;
V6. ontwikkelen van inzicht dat seksualiteit een
veelzijdig fenomeen is.
Seksueel afwijkend gedrag is in hun visie geen
stoornis die voortkomt uit abnormale processen,
maar is de resultante van normale processen die
gestoord zijn door atypische omstandigheden en
ervaringen. Deviant gedrag is een gevolg van
een 'incomplete' ontwikkeling. Met name de
ervaringen in de kindertijd zijn belangrijk voor
atypische uitingen tijdens de adolescentie.
De seksuele behoeften zijn met andere woorden
aangeboren; de wijze waarop die geuit worden
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zijn aangeleerd. Deviant gedrag is derhalve een
product van de omgeving.
Het is mogelijk om op basis van onderzoek en
klinische ervaring een onderscheid te maken
tussen gezond en misbruikend (of deviant) seksueel gedrag. Dit is voor te stellen als een continuum. Ervan uitgaande dat kinderen seksueel
gedrag vertonen, beschrijft Ryan (1997) de
range van dergelijk gedrag beginnend bij 'normal' tot 'illegal flags'. Daartussen in zitten de
risicogedragingen, de 'yellow and red flags'. 69
Coleman (1997) pleit in dit verband voor meer
openheid omtrent seksualiteit van jeugdigen 70
want het bagatelliseren van het zogenaamde
'experimenteren' van jongeren kan leiden tot
seksueel agressief gedrag op latere leeftijd,mits
niet adequaat is ingegrepen. Algemeen geformuleerde criteria voor afwijkend seksueel gedrag
zijn het gebruik van geweld en/of dwang, en
seksueel contact tussen een ouder en jonger
iemand (zie onder andere Barbaree et al.,
1998). Dat wil niet zeggen dat jeugdige zedendelinquenten geen 'normale' seksuele contacten
hebben, maar hierover is weinig bekend. Een
groot deel van de seksueei delinquenten geeft
aan voor het plegen van seksuele delicten, 'normale' seksuele contacten te hebben gehad
(Aljazireh, 1993). Deze informatie komt echter
van de behandelaar. Uit een studie van Longo
(1982) blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de
eerste seksuele ervaring van een jongere 9 jaar
is en dat de seksuele partner gemiddeld 8 jaar
ouder is dan de jeugdige zedendelinquent, hetgeen niet uitsluit dat er in veel gevallen sprake
was van seksueel misbruik.
Een vergelijking tussen jeugdige zedendelinquenten en geweldplegers levert het volgende
beeld op. Meer seksueel delinquenten geven aan
dat zij seksueel contact binnen een relatie niet
belangrijk vinden; 91% van de niet-seksueel
delinquenten geeft aan een vriendin te hebben,
tegenover 76% van de seksueel delinquenten.
,

68. Een consequentie hiervan ken zijn dat het getoonde gedrag (bijvoorbeeld heteroseksuele relatie) niet
overeen hoeft te komen met een bepaalde voorkeur
(voor bijvoorbeeld kleine kinderen), zie bijvoorbeeld
Quinsey et at, 1993.
69. Een voorbeeld van normaal seksueel gedrag is
gesprekken over seks met vrienden. De interesse is
porno is bijvoorbeeld een 'yellow flag', dwangmatige
masturbatie een 'red flag' en hands-off en hands-on
delicten zijn de 'illegal flags'.
70. Scholen doen niet of nauwelijks aan seksuele
voorlichting of besteden alleen maar aandacht aan de
lichamelijke aspecten. Slechts 10 % van de kinderen
verknjgt seksuele voorlichting van de ouders (met
name de vader). In hoeverre de situatie in Amerika
ook op geld doet voor de Nederlandse jongeren is
moeilijk te zeggen. In ons land lijken.de seksuele normen wat tosser te zijn, maar seksualiteit blijft een
moeilijk onderwerp Zo geeft 48% van de delinquenten
aan dat zij nooit met hun ouders over seks praten
(Doreleijers, 1995). Kool (1999) typeert de
Nederlandse houding ten aanzien van seksualiteit als
antiseksueel.

Voor een groot deel spelen de seksueel afwijkende gedragingen zich in de fantasieen van de
betrokken jongere af. Fantasieen zijn een
Tweeentwintig procent van de seksueel delinquenten heeft geen seksuele contacten, tegenover 3% van de gewelddadige niet-seksueel
delinquente groep. Tot slot geeft slechts 9% van
de seksueel delinquenten toe ooit eens seksueel
contact te hebben afgedwongen (Fagan &
Wexler, 1988). 71 manier om de werkelijkheid te
ontvluchten en onvervulde wensen te vervullen.
Uit een studie onder ruim 300 studenten van
een universiteit blijkt dat mannen meer seksuele
fantasieen dan vrouwen hebben op verschillende
punten: iemand dwingen tot geslachtsgemeenschap, aanwezigheid bij orgieen, seks met een
vreemde. Deze bevindingen bij elkaar genomen
•ondersteunen de mogelijkheid dat seksuele fantasieen tot op zekere hoogte de verwachtingen
in onze cultuur van de mannelijke en vrouwelijke rollen in seks weerspiegelen. Daarnaast is er
een verband tussen eigen slachtofferschap en
afwijkende seksuele fantasieen: misbruikten
hebben meer afwijkende fantasieen dan nietmisbruikten (Briere etal., 1994). 72
Dit komt deels overeen met de eerder genoemde bevindingen van Becker et al. (1989) die
stellen dat een geschiedenis van seksueel misbruik geassocieerd is met een devianter erectiereactiepatroon bij adolescenten die jonge kinderen hebben misbruikt. Onderzoek onder volwassen plegers laat zien met name de ontuchtplegers in vergelijking met de incestpleger meer
deviante fantasieen voor het twintigste levensjaar melden (Marshall et al., 1991).
Niet zelden worden de fantasieen ontleend aan
eerder opgedane ervaringen en in stand gehouden en verfijnd door masturbatie en het gebruik
van porno. 73
Over het pornogebruik is bekend dat volwassen
verkrachters en kindmisbruikers meer dan normale mannen porno kijken en dat een derde van
zedendelinquenten zegt tot het delict te zijn
aangespoord door het kijken naar porno
(Marshall & Barbaree, 1990). Allerlei onderzoeken overziend concluderen Murrin & Laws
(1990), Bruinsma (1996) en Boelrijk (1997)
echter dat de invloed van pornografie op de ontwikkeling van seksueel agressief gedrag niet zo
eenduidig is als op het eerste gezicht lijkt. Deze
invloed is wel onderwerp van zorg vanwege de
stijging van de pornoconsumptie en stijging van
het aantal zedendelicten die een onderlinge
samenhang vertonen, hoewel er niet perse sprake hoeft te zijn van een causaal verband. Porno
lijkt derhalve 'extra fuel' te zijn voor degenen
die al neiging tot seksueel agressief gedrag hebben.
Onderzoek onder jeugdige plegers van zedendelicten toont aan dat de meesten op jonge leeftijd
werden geconfronteerd met zowel 'softe' als
'harde' porno (Ford & Linney, 1995). In vergelijking met niet-seksuele delinquenten en spijbelaars waren jeugdige zedendelinquenten meer

blootgesteld aan hard core sexmagazines.
Met name misbruikers van kinderen waren op
jongere leeftijd vaak geconfronteerd met harde
porno. In een ander onderzoek ligt het percentage jeugdige zedendelinquenten dat porno bekijkt
op 89% (Becker & Stein, 1991). De betekenis
van porno is groter bij jongeren die op jeugdige
leeftijd een zedendelict hebben gepleegd dan bij
plegers die op latere leeftijd zijn begonnen
(Prentky & Knight, 1993). Vooral de reactie van
de omgeving lijkt van belang voor hoe de jongere met porno blijft omgaan en welke invloed dat
heeft op zijn beeld van seksualiteit.
Een adolescent die over weinig sociale vaardigheden beschikt, wellicht zelf vroeger misbruikt is
en onder andere door pornocomsumptie het idee
ontwikkelt dat je seks moet afdwingen en dat de
partner dat prettig vindt, zal na verloop van tijd
allerlei kronkelredeneringen (cognitieve vervormingen) gaan hanteren ('vrouwen die verzet
bieden, vinden het opwindend'). Deze vervormingen zijn vaak pogingen van de kant van de
plegers cm hun gedrag te minimaliseren of te
rationaliseren dan wel projecteren zij de schuld
op het slachtoffer. Dergelijke vervormingen dienen om schuldgevoelens of een gevoel van verantwoordelijkheid voor sterk ongewenst gedrag
te doen verzachten (Hunter et al., 1991; Lakey,
-

1992; Lakey, 1995; Seasock, 1995; Stermac et
al., 1990).

De seksuele ontwikkeling kan dermate verstoord
zijn dat gesproken wordt van een seksuele
stoornis, ook wel parafilie genoemd. Hiermee
wordt iemand met een afwijkende seksuele
voorkeur bedoeld (volgens DSM-IV). 74
De leeftijd waarop de interesse voor seksueel
afwijkend gedrag duidelijk is, verschilt per
delictcategorie
. 75

71. Dit kan lets zeggen over de ontkennende houding
van zedendelinquenten.
72. Kaemingk et al. (1995) waarschuwen dat er bij
dergelijke onderzoeksmethoden rekening moet worden
gehouden met de leeftijd van de jongeren. Het blijkt
dat naarmate iemand jonger is, hij eerder opgewonden wordt van bepaalde, afwijkende prikkels.
73. Conditioneringsprocessen spelen hierin een grote
rol.
74. Zie voor een uitgebreid overzicht van de diverse
vormen van parafilie Laws & O'Donohue (1997).
75. Zie Abel et al. (1993) voor de relatie leeftijd en
voorkeur.

Uit een onderzoek onder 561 volwassen zedendelinquenten bleek meer dan de helft voor hun
18e jaar een afwijkende seksuele belangstelling
te hebben (Abel, etal., 1987; Abel, etal. 1988;
Abel & Rouleau, 1990). Verder kwam naar voren
dat de plegers niet een afwijkende seksuele
voorkeur hebben, maar sommigen zelfs zo'n tien
verschillende, zonder rekening te houden met
het geslacht, leeftijd en 'bekendheids' ('familial')
relatie met het slachtoffer (zie onder meer
Bradford etal., 1992). Er kan in bepaalde gevallen gesproken worden van een ontwikkeling/
progressie in delictgedrag: als een bepaalde
vorm niet meer bevredigt, dan gaat men over
op een andere vorm (Kaufman et al., 1994). 76
Dat kan gaan van hands-off naar hands-on, of
van het niet gebruiken van geweld tot het wel
toepassen ervan (Abel et at, 1993). Andere
onderzoekers komen tot dezelfde conclusie: de
volwassen plegers neigen ertoe veelsoortige
typen van seksuele afwijkingen te hebben alsmede een hoge frequentie van deviante daden
per individu (Bradford et al., 1992).
Uit een groep van 50 jeugdige zedendelinquenten bleek 67% binnen de definitie van DSM-criteria te vallen (80% van hen werd echter niet
als zodanig gediagnostiseerd; Brayton, 1996).

4.4.8 Speclale categorlebn leugdige
zedendellmeaten
Ofschoon dit vooronderzoek zich vooral concentreert op jongens in de leeftijd tussen de 12 en
18 jaar, is het zinvol om kort stil te staan bij
drie aparte categorieen zedendelinquenten,
namelijk zeer jonge kinderen, meisjes en verstandelijk gehandicapten.

4.4.8.1 landeren
Over kinderen als plegers van seksuele delicten
is - behalve klinische gegevens - weinig bekend.
Van deze kinderen wordt gezegd dat ze een
breed scale aan gedrag laten zien dat als voorspeller voor seksueel misbruikend gedrag kan
worden aangemerkt. Ook spreekt men van een
progressie van seksueel misbruik over een
bepaalde tijd. Ongeveer een derde heeft te kampen met psychiatrische klachten; meest voorkomende zijn ADHD, leer- en medische problemen.
Ongeveer een kwart vertoont gedrag dat, als ze
ouder waren geweest, aangemerkt kan worden
als delinquent gedrag. Kenmerkende problemen
van deze kinderen zijn: depressie, sociale isolatie, vervreemding, bedplassen, communicatieen eetproblemen. Vooral het gebrek aan sociale
vaardigheden is opvallend. Reeds op jonge leeftijd laten ze 'geseksualiseerd gedrag zien, of
seksuele preoccupatie, in het bijzonder als er
sprake is van verwarring, stress en angst. Net
misbruikende gedrag bestaat uit alle mogelijkheden, zowel hands-on als hands-off delicten (Lane
& Lobanov-Rostovsky, 1997).
Cavanagh Johnson (1988) beschrijft een onderzoek onder 47 jongens tussen 4-13 jaar die kinderen jonger dan hen hebben lastig gevallen. 77
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In de meeste bestudeerde gevallen was sprake
van dwang. Ongeveer de helft (49 %) van deze
jongens was zelf seksueel misbruikt en 19 %
fysiek misbruikt. De gemiddelde leeftijd van de
slachtoffers van deze kir.deren was 6 jaar en 9
maanden. Men veronderstelt dat naarmate er
meer sprake is van selcsueel misbruik in de
jeugd, de gepleegde delicten eerder zullen toenemen van relatief onschuldig tot zeer ernstig.
Anders gezegd: van de jongeren die op 6 jarige
leeftijd of jonger zijn begonnen met bun afwijkend seksueel gedrag, is 72% zelf het slachtoffer (geweest) van seksueel misbruik.
De plegers kenden het slachtoffer in vrijwel alle
gevallen. In 47 % van de gevallen werd een
broer/zus seksueel misbruikt. Net gemiddelde
aantal slachtoffers van deze kinderen was ruim
twee. De gemiddelde leeftijd op moment van het
eerste misbruik was 8 jaar en 9 maanden.

4.4.8.2 Melaka
Er is eveneens weinig bekend over vrouwelijke
plegers van seksuele misdrijven. Op het eerste
gezicht vormen zij een relatief kleine groep.
Percentages varieren van 1% (Vizard, Monck &
Misch, 1995), 2% (Davis & Leitenberg, 1987),
2.6% (Ryan etal., 1996) tot 5-7 % van de
populatie zedenplegers (Charles & McDonald,
1997). Er zou echter sprake zijn van onderrapportage. Mogelijke verklaringen zijn onze
patriarchale maatschappij of onze dubbele
moraal jegens seksueel gedrag van adolescente
meisjes met jongere jongens tegenover het seksuele gedrag van adolescente jongens met jongere meisjes. Daarnaast maken vrouwen meer
gebruik van subtiele vormen van het misbruikend gedrag; zij creeren een seksuele omgeving
waar commentaar, grappen en dagelijkse interacties een seksuele ondertoon krijgen (Mathews,
1997).

76. Over de ontwikkeling van het criminele gedrag van
puberteit naar volwassen leeftijd stellen Sipe et al.,
(1998) dat jeugdige selcsuele plegers significant meer
dan niet-seksuele plegers werden gearresteerd als volwassenen voor seksuele daden. Niet-seksuele plegers
werden daarentegen als volwassenen meer gearresteerd voor niet-seksuele daden. Voor gewelddadige
aanvallen als volwassenen benaderden de verschillen
tussen de twee groepen statistische significantie. Het
blijkt ook dat jeugdige niet-gewelddadige seksuele piegets minder geneigd zijn bun seksuele daden als volwassenen te herhalen dan gewelddadige jeugdige seksuele plegers. Brannon & Troyer (1995) stellen dat
een eenmaal behandelde pleger niet de mate van persoonlijk risico laat zien die zo vaak in de publiek opinie
verondersteld wordt. Daamaast komt de meerderheid
uiteindelfik het correctiesysteem voor volwassenen
binnen vanwege vermogensmisdrijven.
77. Zie voor een uitgebreide beschrfiving van deze
groep plegers Gil & Cavanagh (1993).

Fehrenbach & Monastersky (1988) beschrijven
een groep van 28 vrouwelijke adolescente plegers. De leeftijd ligt rond de 13 jaar. Ze hebben
zowel mannelijke als vrouwelijke slachtoffers
misbruikt. De meeste slachtoffers zijn bekenden
van de plegers en de delicten vinden veelal
plaats tijdens het babysitten. De modale leeftijd
van de slachtoffers is 5 jaar. De helft van de
plegers is zelf seksueel misbruikt en 20% mishandeld.
Lane & Lobanov-Rostovsky (1997) geven aan
dat meisjes in tegenstelling tot mannen vaker
slachtoffer zijn van seksueel misbruik.
Ze hebben meer problematische relaties met
hun moeder, de jongens daarentegen met hun
vader. Slachtoffers zijn over het algemeen meer
meisjes dan jongens en het merendeel van de
delicten is te typeren als hands-on.
In vergelijking met mannelijke plegers geven
vrouwen het delict eerder toe.

4.4.8.3 Verstandelift gehandicapten
Tot slot iets over de verstandelijk gehandicapten. Stermac & Sheridan (1993) stellen dat het
aandeel van deze groep in de totale populatie
jeugdige zedendelinquenten groter is dan men
zou vermoeden. Ongeveer een kwart (23%) van
de gehandicapten die in behandeling is, heeft
zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruikend
gedrag. Deze groep delinquenten laat vooral
niet-agressief seksueel gedrag zien, zoals exhibitionisme, voyeurisme en publieke masturbatie.
Ook maken zij minder gauw een onderscheid
tussen het vrouwelijk en mannelijk geslacht en
tussen volwassenen en kinderen, terwijI niet
gehandicapten eerder vrouwelijke slachtoffers
kiezen (Gilby etal., 1989). Kenmerkend voor
deze plegers is hun zeer gebrekkige vaardigheid
om abstract te denken en het ontbreken van
noodzakelijke vaardigheden om zich op een adequate manier in persoonlijke contacten te gedragen. Ze zijn agressiever en impulsiever in hun
seksueel gedrag dan de algemene mannelijke
plegerpopulatie (Charles & McDonald, 1997;
Lane & Lobanov-Rostovsky, 1997)
Meer onderzoek is nodig om vast te stellen of
adolescenten met verminderde verstandelijke
vermogens oververtegenwoordigd zijn in de
groep jeugdige zedendelinquenten. Verder moet
worden nagegaan of de modus operandi van
deze groep verschilt met die van de jongeren
met normale verstandelijke vermogens
(Aljazireh, 1993).
Resumerend:

Het overzicht van de verschillende daderkenmerken laat een zeer gevarieerd beeld zien. Het
is derhalve moeilijk om een duidelijk en consistent beeld te schetsen van de persoon van de
jeugdige zedendelinquent. Hormonale en neurologische factoren lijken van belang te zijn, juist
omdat het om jeugdigen gaat.die nog volop in
de (seksuele) ontwikkeling zijn. Voor wat betreft
de overige daderkenmerken, waaronder sociale

contacten, eigen slachtofferschap, probleemgedrag en seksuele ontwikkeling, is de indruk dat
de groep jeugdige delinquenten grofweg in
tweeen gedeeld kan worden: jongeren die kinderen misbruiken en jongeren die leeftijdgenoten of volwassen vrouwen seksueel molesteren.
Verder moet rekening worden gehouden met
speciale categorieen zedendelinquenten.

4.5 Het delict
In deze paragraaf komen enkele aspecten met
betrekking tot het (zeden)delict aan de orde.
Allereerst worden algemene kenmerken van het
delict beschreven, waaronder de aard van het
delict en de slachtoffers. Vervolgens wordt een
en ander gezegd over de wijze waarop het delict
wordt gepleegd, de modus operandi. Daarna
wordt stilgestaan bij het ontkennen en minimaliseren en de cognitieve vervormingen van de
pleger. Verder komt zowel de seksuele als de
niet-seksuele criminele carriere aan de orde.
Tot slot wordt ingegaan op enkele longitudinale
aspecten.

4.5.1 Algemene kenmerken van het delict
Een veel gebruikte tweedeling is die van handsoff en hands-on delicten (Becker et al., 1993).
Tot de eerste worden zaken gerekend als het
aanspreken van vrouwen met ontuchtige taal,
frottage (het in de menigte met de geslachtsdelen tegen vrouwen aanwrijven), het stelen van
dameslingerie, voyeurisme en exhibitionisme.
Tot de 'hands-on' delicten rekent men ontuchtige handelingen met kinderen, aanranding van
leeftijdgenoten of ouderen en vaginale, orale en
anale verkrachting.
De studie van Fehrenbach et al. (1986) onder
305 adolescente plegers van seksuele delicten
geeft een overzicht van een aantal delictkenmerken. Het meest genoemde misdrijf is ontucht
(59%), gevolgd door verkrachting (23%), exhibitionisme (11%) en andere hands-off delicten.
Uit de eerder aangehaalde studie van Ryan et al.
(1996) komt naar voren dat het gemiddeld aantal seksuele slachtoffers dat de jongeren
(n=1616) hebben gemaakt op 7,7 ligt; 38,8%
waren familieleden uit hetzelfde gezin.
Achtenzestig pro'cent van de delicten omvatte
penetratie of oraal seksueel contact.
Voor alle plegers geldt dat de meerderheid van
de slachtoffers kinderen zijn onder de twaalf
jaar (62%), waarvan 44% van de slachtoffers
zes jaar of jonger is. Bij verkrachting zijn vaker
oudere slachtoffers betrokken dan bij ontuchtige
handelingen. Ongeveer een derde (36.7%) van
de slachtoffers van verkrachting zijn leeftijdgenoten of oudere personen. Voor ontuchfige handelingen is dit 16.6% (Fehrenbach et al., 1986).
Becker et al. (1986) komen tot dezelfde conclusie: 63% van de plegers is te typeren als pedoseksueel. Een studie onder plegers die een
ambulante behandeling volgen, laat zien dat
35% van de slachtoffers tussen de 3 en 4 jaar is
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(Kahn & Chambers, 1991). Daarentegen hebben
gedetineerde plegers slachtoffers gemaakt die
iets ouder zijn (Fagan & Wexler, 1988).
De hands-off delicten vormen hierop een uitzondering: hier zijn de slachtoffers veelal leeftijdgenoten of ouderen (Saunders & Awad, 1991).
In het algemeen kiezen jeugdige plegers van
seksuele delicten (onbekende) vrouwen als
slachtoffer, maar wanneer de slachtoffers kinderen zijn, dan is het aandeel van het mannelijke
geslacht hoger. Veelal kennen pleger en slachtoffer elkaar. Bij de hands-off delicten gaat het
echter vrijwel altijd om onbekende vrouwelijke
slachtoffers (zie onder meer Awad & Saunders,
1989; Becker, etal., 1986; Fehrenbach et
al.,1986; Hsu & Starzynski, 1990; Groth, 1977;
Kahn & Chambers, 1991; Saunders, & Awad,
1991).

4.5.2 Modes operand!
Over de wijze waarop het delict wordt gepleegd,
is het volgende te zeggen. Het meest wordt
fysiek geweld gebruikt (33%) naast intimidatie
en omkoping (28%). Het minst worden wapens
gebruikt (4%). In 23% van de gevallen werd
geen intimidatie of bedreiging toegepast.
Bij hands-on delicten tegen jongere kinderen
wordt veelal misbruik van macht/gezag gemaakt
(Fehrenbach 1986). Ryan et al. (1996) stelt dat
in 57% van de gevallen sprake was van verbale
dwang, bedreiging (24,5%) en fysiek geweld
(31,7%).
Uit het Engelse onderzoek van Manocha & Mezey
(1998) komt naar voren dat 64.7% van de
gevallen van misbruik in het huis van het slachtoffer plaatsvindt, dan wel in het huis van de pleger. Twee derde van de jongeren gebruikt meerdere vormen van geweld. In totaal gebruikt
66.7% een vorm van fysiek geweld en 15.7%
dreigt een wapen te gebruiken; 3.9% gebruikt
daadwerkelijk een wapen.
Saunders en Awad (1991) merken ten aanzien
van de hands-off delicten op dat er geen wapens
worden gebruikt, wel verbale bedreigingen.
De mate van geweldsgebruik varieert met de
leeftijd van het slachtoffer: hoe ouder, des te
groter de kans dat geweld wordt gebruikt.
Ook neigen jeugdige zedendelinquenten hun
geweldsgebruik te onderschatten.
De misdrijven waarbij jonge kinderen het slachtoffer worden, vinden in ongeveer de helft van de
gevallen plaats tijdens het babysitten. Slechts
een zeer klein gedeelte van de plegers (10%) is
onder invloed tijdens het plegen van het delict.
Dit steekt schril af tegen de 55% van de plegers
die van zichzelf zeggen dronken of stoned te zijn
geweest tijdens het begaan van het delict (Davis
& Leitenberg, 1987). Wellicht willen ze hiermee
hun daad rechtvaardigen.
Uit een vergelijking tussen piegers die hun jonge
slachtoffer binnen en buiten het gezin kiezen
blijkt dat er qua modus operandi enige overeenkomsten zijn (Kaufman etal., 1994).
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Beide groepen plegers kopen slachtoffers zelden
om (met alcohol, sigaretten) teneinde hun vertrouwen te winnen. Ze gebruiken dezelfde
methoden om het slachtoffer in te palmen: spelen met het slachtoffer, aandacht geven en het
slachtoffer zijn zin geven. Zowel plegers binnen
als buiten gezin dreigen zelden broers/zussen,
ouders, vrienden of gezinsleden van slachtoffer
te doden om zo slachtoffer stil te houden.
Er zijn ook enkele verschillen. Plegers die binnen
het gezin hun slachtoffers maken, zullen proberen zo veel mogelijk tijd met het slachtoffer
alleen te zijn (oppassen, tv kijken). Het delict
vindt in de meeste gevallen thuis bij de pleger
of het slachtoffer plaats. Daarentegen zoekt de
andere groep plegers juist hun slachtoffers in de
buurt vlak bij hun huis.
Als verkrachters en misbruikers van kinderen
met elkaar vergeleken worden, dan blijkt dat
verkrachters zowel solistisch als in groepsverband het delict plegen (Hsu & Stardynski,
1990). Ongeveer een derde van de groepsverkrachtingen - gepleegd door adolescenten onder
de 20 jaar - wordt gepleegd door twee of meer
plegers. Veelal vinden de verkrachtingen plaats
binnenshuis, vaak in het huis van het slachtoffer, maar soms ook in de open lucht (Davis &
Leitenberg, 1987). De solistische verkrachter
pleegt het delict binnenshuis, soms bij het
slachtoffer bij wie hij eerst heeft ingebrokenis
De meeste verkrachtingen vinden in de zomer,
's avonds en 's nachts plaats. De verkrachters
gebruiken in 53% van de gevallen vooraf drugs
en/of alcohol. Het gebruik van wapens is niet
ongewoon. De misbruikers van kinderen zijn
solistische plegers. De plaats waar het delict zich
. afspeelt, is het huis van de pleger of het slachtoffer. Ongeveer 24% gebruikt vooraf drugs/alcohol. Een minderheid gebruikt een wapen.
De meeste delicten vinden in de zomer en in de
avond plaats. Het beeld van de individuele verkrachter komt overeen met de bevindingen van
Vinogradov et al. (1988). Verkrachting door
adolescenten komt het meest voor in de zomermaanden, in het weekend en tussen 20.00 uur
en 02.00 uur. Net typische slachtoffer was tussen de 15 en 29 jaar en was onbekend met de
pleger.

78. Uit een recent Nederlands onderzoek komt naar
voren dat solistische plegers op een aantal persoonlijksheidvariabelen sterk afwijken van de groepsdelinquenten. Solistische plegers nit; over het algemeen
neurotischer en impuisiever dan de groepsdaders,
hebben meer behoefte aan spanning en scoren lager
op gewetensontwikkeling en sociabiliteit. Verder zijn
solistische plegers significant vaker zedenrecidivist en
zelf slachtoffer van een zedenmisdrijf (zie Hendriks &
8ijleveld, 1999)

De grote meerderheid van de verkrachters
gebruikt regelmatig alcohol en/of drugs.
In 48 van de 67 verkrachtingsgevallen gaf de
pleger aan dat hij onder invloed was.
(Vinogradov et al. 1988) Een aanzienlijk deel
van de plegers pleegt voorafgaand aan de verkrachting een ander delict (bijvoorbeeld
diefstal). Zij bereiden de verkrachting niet voor.
Het slachtoffer is een makkelijke onschuldige
prooi die volgens de Nierkrachter toevallig op de
verkeerde plaats aanwezig is.
Uit het voorgaande komt naar voren dat de
slachtoffers onbekenden zijn van de verkrachter.
Een belangrijk deel van de verkrachtingen vindt
echter plaats in de relatiesfeer, de zogenaamde
date rapes. Kenmerkend voor dergelijke delicten
is dat de jongen een afspraakje heeft met een
meisje, al haar drankjes betaalt en haar naar
huis brengt. Er is alcohol en/of drugs in het spel.
Het stel begint te vrijen (in de auto) en door het
ontbreken van duidelijke afspraken over hoe ver
het meisje wil gaan, kan het uiteindelijk in een
verkrachting resulteren. De jongen ziet het achteraf niet als een strafbaar feit, want hij heeft
'toch haar drankjes betaald en bovendien waren
ze beiden onder invloed' (White & Koss, 1993)

4.5.3 Ontkennen en minimaliseren
Het onderzoek van Ryan et al. (1996) laatzien
hoe plegers tegenover het delict staan: 62% van
de delinquenten heeft een gebrek aan empathie
voor het slachtoffer aangegeven en 51% ervaart
geen gevoelens van schuld of wroeging.
Een derde legt de schuld bij het slachtoffer.
Ongeveer een kwart (23,5%) geeft aan seks te
zien als een middel om te controleren/zich
machtig te voelen, 8,4% als een manier om
anderen pijn te doen of te vernederen en 9,4%
als een manier om woede te uiten. Meer dan de
helft van de jongeren vindt agressie een
geschikt middel om zichzelf te verdedigen en
merkt dat tevens aan als een mannelijke eigenschap.
Uit voorgenoemde gegevens valt op dat de plegers van seksuele delicten weinig verantwoordelijkheid nemen. Integendeel: ze leggen de
schuld bij het slachtoffer. Barbaree & Cortoni
(1993) maken een onderscheid tussen ontkennen en minimaliseren. Bij ontkenning ontkent de
pleger het delict of hij stelt dat het incident geen
strafbaar feit is of hij ontkent het seksuele
aspect van het voorval. Bij het minimaliseren
van het voorval kan de pleger het aangedane
leed minimaliseren (het slachtoffer zal wel herstellen), hij kan de aard en omvang van eerdere
delicten minimaliseren en tot slot kan hij zijn
eigen verantwoordelijkheid voor de daden minimaliseren (onder invloed van alcohol). Uit een
eerste vergelijking tussen volwassenen versus
jeugdige plegers van met name ontucht- en
incestdelicten komt naar voren dat voor beide
groepen geldt dat een zeer klein deel van de
plegers volledige verantwoordelijkheid neemt
voor het delict.

Van de volwassen plegers ontkent 60% het
delict, van de jeugdigen 40%. Van de volwassen
plegers minimaliseert 37% hun seksueel afwijkende gedrag tegenover 50% van de jeugdigen
(Barbaree & Cortoni, 1993). Aan de ontkenning
en minimalisering ligt veelal een proces ten
grondslag, namelijk de kronkelredeneringen
ofwel cognitieve vervormingen.

4.5.4 Cognitieve vervormingen
Ward et al. (1995) beschrijven hoe die cognitieye vervormingen tot stand komen. In bestaande
theorieen omtrent seksueel agressief gedrag
wordt de kwetsbaarheid van de potentiele pleger
als belangrijke factor genoemd in de ontwikkeling van seksueel delinquent gedrag.
Gegeven deze kwetsbaarheid, stellen de auteurs
dat potentiele plegers zichzelf als inadequaat
beschouwen, hetgeen een aanslag betekent op
hun zelfbeeld. 51 Wanneer een dergelijk individu
negatieve gevoelens ervaart, is de kans groot
dat er een sterke behoefte ontstaat onn die
gevoelens van inadequatie en minderwaardigheid te compenseren, de zogenaamde cognitieve
vervormingen. In begin volstaan allerlei
(a/machts)fantasieen waarin de jongere zichzelf
populair, competent en aantrekkelijk waant.
Niet zelden hebben de fantasieen een gewelddadige en seksuele inhoud. Deze ideeen zijn sterker en bevredigender dan de niet-seksuele en
worden versterkt door masturbatie en porno.
Hij voegt steeds nieuwe elementen toe aan de
fantasie (meer dwang, et cetera). De fantasieen
worden plannen om het delict te plegen. Na verloop van tijd worden zijn plannen werkelijkheid.
Hij kiest zijn slachtoffer en gelegenheid bewust
uit en pleegt het delict. Nadien is er sprake van
een bevestiging van zijn eigen macht en kunnen.
Het plegen van een delict wordt vergemakkelijkt
door het denken aan bevrediging van de behoeften op korte termijn. Dit heeft tot gevolg dat de
pleger geen rekening houdt met de gevolgen
van zijn daden op lange termijn voor zichzelf en
anderen. Dit resulteert in een gebrek aan emoties, een simplistische en oppervlakkige manier
van denken, disinhibitie, een passive manier
om problemen te benaderen en een gevoel van
leegheid en incompetentie. Hiermee vermindert
het seksueel afwijkende gedrag allerminst; er is
sprake van een vicieuze cirkel (Lane, 1997).
'Nieuwe' cognitieve vervormingen zullen nodig
zijn om de onmachts-, en minderwaardigheids- .
gevoelens te compenseren.

79. Zie paragrafen 4.4.2 en 4.4.6.

4.5.5 CrImInele where

4.5.6 Longitudinal. aspecten

Onderzoek onder 231 volwassen zedendelinquenten toont aan dat tenminste een op de drie
plegers een progressie laat zien van nietgewelddadige seksuele daden gedurende de
adolescentie tot ernstig delictgedrag als volwassene (Longo & Groth, 1983). Uit de literatuur
wordt duidelijk dat zedendelinquenten zich niet
beperken tot een type delict, bijvoorbeeld aanranding, maar zich in de loop van de tijd ook
schuldig maken aan andere seksuele delicten
(Kaufman etal., 1996). Een mogelijkheid is dat
een jongere zowel hands-on als hands-off delicten pleegt (Saunders & Awad, 1991). Oak kan
de pleger met exhibitionisme beginnen en later
overgaan tot verkrachting. In dit verband wordt
gesproken van de crossing over tussen handsoff en hands-on delicten (Abel et al., 1993).
Bruinsma (1996) schat dat de crossing over
tussen de 10-25% ligt. Freund (1990) stelt dat
ongeveer 10 0/0 van de exhibitionisten ook een
verkrachting pleegt.

Er zijn enkele onderzoeken gedaan waarbij jeugdige zedendelinquenten over een langere periode zijn gevolgd (longitudinaal onderzoek). In de
meeste gevatlen is gekeken of de betrokken jongeren na bijvoorbeeld een behandeling wederom
een al dan niet seksueel delict plegen. In de studie van bijvoorbeeld Kahn & Chambers (1991) is
van 221 jeugdige plegers van seksuele delicten
na twee jaar nagegaan in welke mate de jongeren recidiveren en welke factoren daarop van
invloed zijn. 88 Van de 221 jongeren is 44.8%
na het zedendelict veroordeeld voor een ander
delict. Nieuwe veroordelingen voor zedendelicten
en gewelddadige delicten komen weinig voor,
respectievelijk 7.5°k en 6.6°k.
Jongeren die eerder een zedendelict hebben
gepleegd, maken zich eerder schuldig aan een
ander seksueel delict dan degenen die eerste
instantie een ander soort delict hebben gepleegd
(18% versus 7%).
Sipe et al. (1998) hebben recidiveaantallen van
jeugdige seksuele plegers (n=164) en van andere jeugdige plegers vergeleken (n=142) wanneer zij eenmaal volwassenen zijn geworden. 81
De resultaten, geven aan dat jeugdige seksuele
plegers significant meer dan niet-seksuele plegers worden gearresteerd als volwassenen voor
seksuele daden. Niet-seksuele plegers•worden
echter als volwassenen meer gearresteerd voor
niet-seksuele daden.
Deze consistente bevinding moet echter warden
genuanceerd, omdat slechts 9•7 % van de jeugdige seksuele plegergroep later als volwassene
is gearresteerd voor een seksuele daad. Brannon
& Troyer (1995) komen tot de conclusie dat als
seksueel delinquenten recidiveren, dat veelal
vermogensdelicten betreft.
Rubinstein et al. (1993) hebben een groep
zedendelinquenten en geweldplegers gedurende
acht jaar gevolgd. Een van de belangrijkste conclusies is dat jeugdige zedendelinquenten op
latere leeftijd niet alleen meer zedendelicten plegen, maar oak meer gewelddadige, niet-seksuele delicten dan de geweldplegers.
Met betrekking tot de recidive van zedendelinquenten kan er een verschil warden gemaakt
tussen verkrachters en misbruikers van kinderen, zo blijkt uit een onderzoek onder volwassen
178 plegers (Quinsey et al., 1995).

Binnen de hands-on delicten is er eveneens
sprake van diversiteit, zowel voor wat betreft de
pleger als de achtergronden; de verkrachter
bestaat niet (Frenken, 1995; Van Beek, 1999).
Becker et al. (1986) hebben in hun onderzoek
gevonden dat bijna 80% van de jeugdige zedendelinquenten eerder met de politie in aanraking
is geweest voor een seksueel delict, 7,5% twee
maal en 3% driemaal of meer. Oak Fehrenbach
et al. (1986) zegt dat een groot deel van de plegers eerder een seksueel delict heeft gepleegd
alvorens in aanraking te komen met de politie
(zie oak Ryan, 1997). In 72% van de gevallen
betreft het hetzelfde delict.
Soms lijkt het alsof jeugdige zedendelinquenten
exclusief zedenmisdrijven plegen, maar uit
onderzoek blijkt dat zij zich ook schuldig maken
aan andere strafbare feiten. Dozois (1994)
merkt op dat bij 38 % van de jeugdige zedendelinquenten het seksuele delict onderdeel is van
een heterogene criminele carriere. Het percentage ligt blijkens een overzichtsartikel tussen de
40-60% (Aljazireh, 1993). In het onderzoek van
Fehrenbach et al. (1986) komt naar voren dat
44% van de jeugdige zedendelinquenten ook
niet-seksuele delicten heeft gepleegd. Hiervan
pleegt 38% eenvoudige diefstal, 36% maakt
zich schuldig aan beroving of geweld en 26 0/0
aan beide typen delicten. Jacobs et al. (1997)
stellen dat bijna 45 0/0 van de plegers van seksuele delicten herhaaldelijk delicten pleegt; daarvan pleegt slechts 12,8 % exclusief seksuele
delicten en 85,9 °k pleegt ook andere misdaden.
Een onderzoek van Carpenter et al. (1995) suggereert dat er wat dat betreft weinig verschil is
tussen misbruikers van kinderen en zij die tegen
leeftijdgenoten seksueel geweld gebruiken.

80. De onderzochte factoren zijn: 1) demografische
ken merken, 2)geschiedenis van mishandeling binnen
het gezin en gezinsproblematiek, 3) kenmerken van
zedendelicten, 4) reacties van (jeugd)justitie, 5) reacties van de plegers op de behandeling, 6) plaats en
soort behandeling, 7) reden voor beeindiging, 8) aantal en type vorige veroordelingen.
81. Gemiddelde follow-up periode is 6 jaar.

Na gemiddeld 59 maanden is 28% opnieuw veroordeeld voor een seksueel vergrijp en in totaal
40% is opnieuw aangehouden, veroordeeld of
teruggestuurd naar de psychiatrische inrichting
voor een gewelddadig delict (seksuele delicten
meegerekend). Verkrachters recidiveerden vaker
dan misbruikers van kinderen. Psychopathie, criminele carriere en deviante seksuele belangstelling zijn bruikbare voorspellers voor recidive. 82
Hanson & Bussiere (1998) hebben een metaanalyse uitgevoerd op 61 follow-up studies naar
factoren die verband houden met recidive van
seksueel delinquenten. Gemiddeld was het recidivecijfer voor wat betreft seksuele delicten
laag, namelijk 13.4% (18.9% voor verkrachters
en 12.7% voor kindermisbruikers). Recidive voor
niet-seksuele geweldsdelicten was gemiddeld
12.2%, waarbij misbruikers van kinderen
(9.9%) sterk verschillen van verkrachters
(22.1%). De beste voorspellers voor seksuele
recidive waren factoren gerelateerd aan een
afwijkende seksuele interesse, eerdere seksuele
delicten en afwijkende slachtofferkeuze. Het niet
afmaken van de behandeling is een eveneens
een voorspeller van recidive. Van den Eshof
(1998) concludeert - weliswaar op basis van
resultaten uit onderzoeken onder volwassen
delinquenten - dat er over recidivepatronen nog
weinig bekend is, maar men veronderstelt dat
de groep gespecialiseerde delinquenten vrij klein
is. Het lijkt erop dat dit ook geldt voor jeugdige
plegers van zedenmisdrijven.
Resumerend:

De tweedeling misbruikers van kinderen en jongeren die leeftijdgenoten seksueel misbruiken,
komt ook tot uiting in de wijze waarop dat delict
wordt gepleegd. Kenmerkend voor jeugdige
zedendelinquenten is dat zij het delict ontkennen of de ernst ervan minimaliseren. Zij leggen
met andere woorden de verantwoordelijkheid
buiten zichzelf. Zij plegen naast (verschillende
typen) zedendelicten ook andere delicten.
Het is niet duidelijk of dit gelijk opgaat voor alle
typen zedendelinquenten of dat hierin verschillen zijn te constateren. Recidive-onderzoek suggereert dat verkrachters het hoogste recidiverisico hebben.

4.6 Typologie
Uit de beschrijving van diverse gezins-, plegeren delictkenmerken in vorige paragrafen is een
duidelijke conclusie te trekken: de jeugdige
zedendelinquent bestaat niet. Daarvoor vormen
zij een te heterogene groep. Om enige ordening
in die variatie aan te brengen zijn er verschillende typologieen ontwikkeld. Het belang van een
classificatie is onder meer dat deze kan bijdragen aan het verbeteren van justitiele beslissingen, de opsporing van onbekende plegers vergemakkelijken, recidive beter voorspellen en
beslissingen omtrent de aard van de eventuele
behandeling vergemakkelijken (Frenken, 1997).

Een van de meest bekende typologieen is die
van Knight & Prentky (1990) waarin op basis
van empirisch onderzoek de groep volwassen
verkrachters en pedofielen worden onderverdeeld in een aantal subtypen. 83 Later hebben
ze deze typologie toegepast op jeugdige plegers
(Knight & Prentky, 1993). Het blijkt echter dat
slechts een paar subtypen, zoals die gevonden
zijn in de groep volwassen zedendelinquenten,
geschikt zijn voor jeugdige plegers. 84 Vandaar
dat deze typologie niet besproken wordt.
Een andere bekende typologie is van O'Brien &
Bera (1986) die jeugdige zedendelinquenten op
basis van klinische ervaring met ongeveer 2000
jongeren in zeven typen verdelen. 85 Hieronder
volgt een korte bespreking van de typent

4.6.1 De typologie van O'Brien a Berass
De typologie van O'Brien & Bera (1986) verdeelt
de groep adolescente seksuele plegers als volgt.
•1. De naleve experimenteerder is meestal een
jongen tussen de 12-15 jaar. Slachtoffers zijn
jonge kinderen, meestal meisjes, tussen de 2-7
jaar en bekenden van de pleger. De seksuele
handelingen bestaan uit betasten en het laten
zien van de geslachtsdelen. De delicten zijn
veelal incidenten en vinden buitenshuis plaats,
bijvoorbeeld tijdens het babysitten.
Er wordt geen geweld gebruikt, wel seksuele
'spelletjes'. De jongeren komen uit intacte
gezinnen en hebben geen geschiedenis van antisociaal gedrag. Zij beschikken over normale
sociale vaardigheden en hebben vrienden.
De plegers ontkennen het delict zelden en voelen oprecht schuld en schaamte. Een ambulante
behandeling heeft goede prognoses.
V2. De niet-gesocialiseerde ontuchtpleger is tussen de 12-17 jaar, de slachtoffers zijn kinderen
tussen de 2-10 jaar en betreffen meestal meisjes van buiten of uit de familie. Seksuele handelingen varieren van betasten tot penetratie.
De plegers hebben verschillende slachtoffers die
ze diverse malen misbruiken. De delicten zijn
van tevoren gepland. De plegers zoeken seksueel contact teneinde zich geaccepteerd en
gewaardeerd te weten. Het komt voor dat de
plegers bekend staan als jongens die goed met
kleine kinderen op kunnen schieten.
82. Zie ook Barbaree & Marshall (1988) die stellen dat
een deviante seksuele interesse een belangrijke voorspeller is voor recidive van misbruikers van kinderen.
83. Zie voor een uitvoerige bespreking van de typologie ook Frenken (1995;1997) en Van Beek (1999).
84. Opvallend is dat zowel de jeugdige verkrachter als
ontuchtpleger vooral te vinden is onder de typen met
een lage sociale competentie en antisociaal gedrag.
85. Uiteraard zijn er meer typologieen ontwikkeld die
vaak verschillende factoren als uitgangspunt nemen,
bijvoorbeeld de aard van het delict, de modus operandi, slachtoffers, persoon van de pleger et cetera. Zie
onder meer: Boelrijk (1997); angstrom, Grann &
Lindblad (1999); Saunders, Awad & White (1986).
86. Zie ook Bruinsma (1996); Brayton (1996);
Cashwell & Caruso (1997) die de betreffende typologie
behandelen.

Ze maken dan oak een onvolwassen indruk en
hebben weinig tot geen vrienden; ze voelen zich
onzeker en inadequaat. Ze kunnen zelf het
slachtoffer van misbruik zijn geweest. De plegers gebruiken geen drugs of alcohol. Er is sprake van een geschiedenis van antisociaal gedrag.
Ze komen uit intacte gezinnen, maar de vader is
emotioneel afwezig voor de jongere. De moeders maken daarentegen vaak een overbezorgde, angstige en depressieve indruk. De familie
speelt een belangrijke rol in de behandeling.
Soms is een residentiele behandeling noodzakelijk. De plegers hebben een hoger recidiverisico
dan de eerste groep. De prognose is gematigd
optimistisch.
V3. De pseudo-gesocialiseerde ontuchtpleger is
iets ouder dan de voorgaande typen. Zijn slachtoffers zijn vaak jonge meisjes, maar soms ook
oudere vrouwen en zusjes. Dit type pleger is zelf
slachtoffer geweest van seksueel misbruik en/of
mishandeling en verwaarlozing en probeert dat
te maskeren door sociaal aangepast en wenselijk gedrag. Van antisociaal gedrag kan niet echt
gesproken warden bij dit type pleger. Zijn sociale vaardigheden lijken dan ook goed en hij kan
ogenschijnlijk prima opschieten met leeftijdgenoten. Oak op school en het werk zullen derden
niets vreemds aan hem opmerken. Het is echter
schijn: de wezenlijke betrokkenheid ontbreekt.
Het delict komt voor velen zeer onverwachts.
Zijn motivatie voor het delict is het genot/plezier
en hij voelt nadien dan ook weinig schuld of
schaamte. Het gezin is te typeren als een
kluwengezin: men is overbetrokken op elkaar.
Zijn ontkenning en bagatelliserend optreden
hebben soms plaatsing in een inrichting tot
gevolg. Sommige plegers van dit type kunnen
hun gehele leven seksuele delicten plegen.
V4. De seksueel agressieve delinquent is tussen
de 13-18 jaar; de slachtoffers zijn meestal meisjes van eigen leeftijd of vrouwen. Ze maken
diverse slachtoffers. De delicten, vaak verkrachting en aanranding, gaan gepaard met (onnodig)
geweld en het vernederen van het slachtoffer.
Bij verzet van de slachtoffers reageren zij met
fysiek geweld. Ze komen uit chaotische gezinnen
waarin geweld en agressie niet vreemd zijn.
De gezinnen zijn al jaren bij instanties als de
Raad voor de Kinderbescherming bekend, onder
andere vanwege de verwaarlozing van de kinderen. De plegers hebben een geschiedenis van
antisociaal en ander crimineel gedrag, deels te
wijten aan een slechte impulscontrole.
Sommigen gebruiken drugs en/of alcohol.
Plegers van dit type hebben gewelddadige, seksuele fantasieen. Hoe meer geweld, des te meer
opgewonden zij zijn: Het delict is een uiting van
angst, controle en dominantie. Als ze gepakt
worden, ontkennen ze het delict of minimaliseren hun eigen aandeel. Ze moeten in de meeste
gevallen residentieel behandeld warden.
Ze hebben een tamelijk hoog recidiverisico.

v5. De seksueel obsessieve delinquent is tussen
de 14-18 jaar; slachtoffers zijn vrouwen van alle
leeftijden. Hun leven draait om seksuele opwinding en wordt na verloop van tijd steeds dwangmatiger: ze kunnen aan niets anders denken, ze
raken gepreoccupeerd. In veel gevallen gaat het
am hands-off delicten. Dit type maakt een rustige, teruggetrokken indruk. Ze zijn, ondanks hun
capaciteiten zeer faalangstig, wat spanningen tot
gevolg heeft. Voor die spanningen zoeken ze
een uitlaatklep, het delict. Op een normale manier hun emoties uiten, kunnen ze niet.
De gezinnen zijn hecht (rigide) en de ouders
hebben eveneens moeite om op een adequate
manier met emoties om te gaan. Ze kunnen
ambulante behandeling krijgen, gericht op het
onder controle krijgen van hun dwangmatige
gedrag. Hiermee is niet gezegd dat ze niet meer
in herhaling vallen.
V6. De impulsief gestoorde zedendelinquent is
tussen de 12-18 jaar, terwijI de slachtoffers van
alle leeftijden en beide seksen kunnen zijn.
Meestal zijn het echter jonge kinderen. Het seksueel agressieve gedrag is een gevolg van hun
beperkte verstandelijke vermogen of een stoornis. Ze hebben een geschiedenis van gedragsen Ieerproblemen. Met name de ADHD-jongeren
behoren tot deze categorie. Het delict komt
meestal onverwachts, zowel voor de directe
omgeving als de jongen zelf. Residentiele en
medicamenteuze behandeling is voor deze groep
nodig.
Ti. De groepszedendelinquent is tussen de 1418 jaar oud en komt uit volledige gezinnen.
De slachtoffers zijn meisjes van hun leeftijd.
De plegers zijn eerder te typeren als meelopers
dan als !eiders. Ze doen aan het delict, bijvoorbeeld een groepsverkrachting of de zogenaamde
zwembaddelicten, mee vanwege de groepsdruk
(erbij willen horen, bang om af te gaan).
Deze plegers hebben stereotype opvattingen
over vrouwen, mannen en relaties. Over het
algemeen heeft dit type geen voorgeschiedenis
van agressief of anderszins afwijkend gedrag.
Ze zullen het delict ontkennen of bagatelliseren.
Veelal volstaat een ambulante behandeling,
maar soms is een residentiele opname nodig.
De prognose is tamelijk goed.

4.6.2 Een driedeling
Naast de typologie van O'Brien, die vooral de
nadruk legt op de persoon van de pleger, kan er
daarnaast een onderscheid worden gemaakt op
basis van delict- en slachtofferkenmerken
(Becker et al., 1986; Bourke & Donohue, 1996;
Fagan & Wexler, 1988; Saunders et al., 1986):

•1.. Verkrachting: het slachtoffer is maximaal 5
jaar jonger dan de pleger. Ook aanranding valt
hieronder.
V2. Misbruik van kinderen: het leeftijdsverschil
tussen pleger en slachtoffer is meer dan 5 jaar.
Het misbruik van kinderen kan zowel binnen het
gezin plaatsvinden, in die gevallen wordt
gesproken van incest, en buiten het gezin
(Barbaree, Hudson & Seto, 1993).

V3. Hands-off delicten, zoals exhibitionisme.
Deze indeling komt voor een deel overeen met
de typologie van Boelrijk (1997). Hij onderscheidt twee hoofdgroepen. De eerste groep
wordt gevormd door de misbruikers van kinderen. De seksueel-geweldplegers vormen de
tweede groep. Hieronder vallen - naast de verkrachters en aanranders - ook de groepsdelinquenten en 'zedenvandalisten' (dat zijn onder
meer de schennisplegers en de jongeren die een
minimale inbreuk maken op de integriteit van
het slachtoffer, bijvoorbeeld een vluchtige aanraking).
Resumerend:

Jeugdige zedendelinquenten vormen een heterogene groep. Er zijn verschillende pogingen
ondernomen om hen onder te brengen in allerlei
typologieen. Deze classificaties zijn veelal niet
gebaseerd op grootschalig empirisch onderzoek,
maar op klinische ervaringen.

5. Deskundigen over
zedendelinquenten
In de vorige hoofdstukken is op basis van de
literatuur een beeld geschetst van jeugdige
zedendelinquenten. Alvorens een gedetailleerde
beschrijving te geven van de dossieranalyse in
het volgende hoofdstuk volgen nu de ervaringen
en meningen van de geInterviewde deskundigen; mensen die met deze specifieke groep
delinquenten werken of te nnaken hebben. 87
Gezien het geringe aantal referenten mogen hun
bevindingen niet zonder meer worden gegeneraliseerd. Veeleer zijn de resultaten indicatief en
heuristisch bedoeld. Voor de overzichtelijkheid
en leesbaarheid is gekozen om dat te doen aan
de hand van een aantal onderwerpen die als een
algemeen verhaal beschreven worden. 88
Paragraaf 1 gaat in op zedendelinquentie in
Nederland. In de tweede paragraaf wordt een
beeld geschetst van volwassen zedendelinquenten, omdat dat het beeld van jeugdige plegers
kan verhelderen. Paragraaf 3 handelt over jeugdige zedendelinquenten. De daaropvolgende
paragraaf gaat in op de risicofactoren. De rest
van het hoofdstuk handelt over de opsporing,
vervolging, berechting en het persoonlijkheidsonderzoek. Hierdoor wordt zichtbaar op welke
manier verschillende instanties in Nederland
omgaan met jeugdige zedendelinquenten, maar
bovenal wordt duidelijkheid verkregen welke
jongeren uiteindelijk de onderzoekspopulatie
vormen van het vervolgonderzoek.

5.1 ledendelinquentie in Nederland
Verschillende deskundigen stellen dat het dark
number in zedenzaken tamelijk groot is, hoewel
het per delictcategorie kan verschillen. Bij aanrandingen en verkrachtingen heeft men de
indruk dat de geregistreerde delicten vooral verkrachtingen van onbekenden zijn en de andere,
niet bekende delicten nneer in de relatiesfeer liggen. Het dark number van pedoseksuelen is veel
moeilijker te bepalen, omdat veel van dergelijke
contacten niet boven tafel komt. Voor een groot
deel ligt dat aan de methode van onderzoek en
de leeftijd van de slachtoffers. Het is moeilijk
om kleine kinderen in een enquete te vragen
naar dergelijke zaken.
Grotendeels heeft de omvang van het dark number in zedenzaken te maken met de aangiftebereidheid van slachtoffers en die is over het algemeen erg laag. Met name bij mooi weer wordt
er bijvoorbeeld veel geexhibitioneerd, maar
wordt er geen aangifte van gedaan. De bereidheid om aangifte te doen in ontuchtzaken is
daarentegen groter. Van de ontuchtpleger is
bekend dat hij in zijn leven veel pogingen daartoe onderneemt, maar hoeveel is niet duidelijk.
Vooral in een grote stad zijn er veel pedoseksuelen omdat de sociale controle niet of nauwelijks
aanwezig is. 'Niemand kent je en de kans op

een tik op je vingers is klein', zo vat een van de
deskundigen de achterliggende redenering
samen. Men vermoedt dat er veel pedoseksuelen van het platteland/dorpen naar de grote
stad wegtrekken (in het dorp staan ze namelijk
bekend als iemand waar je met een boog om
heen moet lopen).
Van de incestpleger is het minst bekend. In

incestzaken komt de politie vaak pas als laatste
aan de beurt. Jarenlang hebben de slachtoffers
uit angst gezwegen. Juist omdat het groomingproces (technieken van de pleger om het slachtoffer in te pa/men) zo geraffineerd verloopt, zal

er weinig aangifte van incest worden gedaan.
Datzelfde geldt min of meer voor de aanrander.
Vrouwen hebben allerlei redenen om geen aangifte te doen (schaamte, geen tijd, delict wordt
niet als emstige inbreuk ervaren) bij de politie.
Van het aantal verkrachtingen bestaat een meer
betrouwbaar beeld. In het algemeen zullen vrouwen aangifte doen en kunnen zij vaak een goed
beeld van de pleger geven, waardoor de kansen
op een succesvolle opsporing groter worden. Een
en ander is echter mede afhankelijk van de
vraag of de pleger een onbekende is. In geval
pleger en slachtoffer elkaar kennen is de aangiftebereidheid laag. Vaak denken de slachtoffers
dat ze het zelf hebben uitgelokt. In sommige
gevallen wordt het incident onderling opgelost
(school, ouders, buurthuis).
Resumerend:

Het aantal zedendelicten waar de politie kennis
van neemt, is slechts het topje van de ijsberg.
Van het overgrote deel van de delicten, vooral in
die gevallen waarin pleger en slachtoffer elkaar
kennen, wordt geen aangifte gedaan.

87. Zie bijlage 1 voor de namen van de sleutelinformanten en functies.
88. Dit betekent dat de uitspraken niet gekoppeld worden aan een van de sleutelinformanten. Hierbij moet
worden opgemerkt dat veel onderwerpen bij alle sleutelinformanten ter sprake zijn gekomen. Implicatie van
de wijze waarop dit hoofdstuk is beschreven is dat de
uitspraken van de deskundigen moeilijker gecontroleerd kunnen worden.
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5.2 Een schets van volwassen
zedendelinquenten
Het is bekend dat veel volwassen zedendelinquenten hun eerste zedendelict voor bun 18e
jaar plegen (zie vorig hoofdstuk). In de loop van
de jaren kan het delictgedrag toenemen in ernst
en frequentie. De kennis over volwassen zedendelinquenten kan derhalve enig inzicht bieden in
de ontwikkeling van de seksueel criminele carriere en welke aspecten daarin van belang zijn.
Alvorens stil te staan bij een aantal typen
zedendelinquenten, wordt eerst een relativerende opmerking gemaakt over het gebruik van
typologieen. Een typologie is maar een manier
van kijken; het is geen dogma. Er zijn allerlei
indelingen mogelijk. Het is afhankelijk van wat
er als uitgangspunt wordt genomen, bijvoorbeeld kenmerken van het delict, de pleger, het
slachtoffer, et cetera.
Grofweg kunnen de volgende typen volwassen
zedendelinquenten worden onderscheiden: verkrachters, pedoseksuelen en exhibitionisten.

5.2.111erkrachters
De verkrachters kunnen onderverdeeld worden
in drie groepen:
V de seksuele verkrachter die moeilijk contacten
kan aangaan. In deze groep zitten ook de meeste aanranders. De aanrandingen zijn in veel
gevallen de 'mislukte' verkrachtingen. Vaak is
het de context (tegenstribbelend slachtoffer)
die bepaalt of het een verkrachting is of een
aanranding. Qua type lijken ze erg op elkaar,
ze durven/kunnen geen contacten aangaan met
volwassen vrouwen;
• de wraakzuchtige verkrachter is boos op alles
en iedereen, derhalve ook op vrouwen;
• de antisociale verkrachter is meer een opportunist: pakken wat je pakken kunt.
Een verkrachting komt niet uit de lucht vallen,
maar wordt veelal vooraf gegaan door een krenking van de mannelijke 'eigenwaarde' (bijvoorbeeld het vriendinnetje dreigt het tilt te maken
of wil geen seks). Een verkrachting heeft met
andere woorden niet altijd een seksuele achtergrond. Veel verkrachters beginnen op 12,13jarige leeftijd te experimenteren met seks en
doorlopen een min of meer normale seksuele
ontwikkeling. Een goede voorspeller voor latere
delicten is drankmisbruik en ander antisociaal
gedrag (waaronder niet-seksuele delicten).
Dit type zal zich niet zo snel vergrijpen aan een
kind. Het gebruik van middelen en met name
alcohol komt veel voor onder de groep verkrachters. Alcohol is voor een aantal verkrachters een
ontremmer. Ook voeren ze in sommige gevallen
alcohol op als rechtvaardiging van het gedrag
(ik was onder invloed).

Rechtvaardigen is een van de afweermechanismen van de pleger. Daarnaast kunnen nog de
volgende drie afweermechanismen genoemd:
• rationalisaties (wat ik gedaan heb, kan geen
kwaad)
• ontkennen (het delict als geheel of gedeeltelijk ontkennen)
• externaliseren (schuld bij anderen leggen)
Bij verkrachters valt vooral de laatste vorm op.
DeeIs heeft dat met hun antisociale persoonlijkheid te maken en hun onvermogen om zich te
verplaatsen in de positie van het slachtoffer.
DeeIs omdat het slachtoffer een onbekende is:
bijvoorbeeld een man die een meisje alleen op
de hei zag fietsen, waarna hij haar verkrachtte.
Zijn verklaring achteraf was: 'je gaat Ms meisje
toch niet alleen op de hei fietsen'? Met andere
woorden: ze vroeg er zelf om.
Over de mate waarin zedendelinquenten hun
daden plannen, wordt opgemerkt dat de ant/sodale verkrachter zijn daden niet of nauwelijks
voorbereidt. Vaak komt hij in een bepaalde situatie terecht - bijvoorbeeld tijdens een inbraak
is onder invloed en pleegt een verkrachting.
De seksuele verkrachter is daarentegen vaak
maanden voor het delict onbewust bezig met de
voorbereiding. Hij verveelt zich thuis, heeft geen
relatie, leest veel pornoblaadjes die op een
gegeven moment niet meer bevredigen waarna
hij andere vormen van porno consumeert (bijvoorbeeld bondage) • 89
Ook dat is het niet. Hij fantaseert vervolgens
over het pakken van een vrouw en gaat steeds
verder tot en met het verkrachten van de
vrouw. Ook dat blijkt niet bevredigend genoeg,
et cetera. Het is een geleidelijk proces dat moeilijk tot stilstand gebracht kan worden.
De agressieve/wraakzuchtige verkrachter pleegt
het delict vaak binnen een periode van zes uur
na een voorval waardoor hij zich gekrenkt voelt.
Er gaat niet of nauwelijks voorbereiding aan
vooraf. Niet zeiden wordt er gebruikt gemaakt
van wapens en/of geweld. 90
Met betrekking tot de psychopathologie wordt
gesteld dat verkrachters veelal een impulscontrole- en/of een antisociale persoonlijkheidsstoornis hebben. Psychiatrische ziektebeelden in
engere zin (bijvoorbeeld psychosen) komen niet
veel voor.

89. Van de verschillende typen verkrachters gebruikt
de seksuele verkrachter - bij gebrek aan beter - het
meest pomografisch materiaat
Porno kan enerzijds ontremmend werken en anderzijds
de frustratie groter maken.
90. Zo vertelde een verkrachter tijdens groepsthera pie
dat het hem verbaasde dat zijn slachtoffer precies
deed en zonder tegenstribbelen wat hi] haar vroeg
(uitkleden, seksuele handelingen). Zijn therapiegenoten zeiden toen: 'je had zeker een mes in de hand;
waarop de pleger antwoordde: 'ja natuurlijk, maar dat
zou ik nooit gebruikent.

5.2.2 Pedoseksuelen
De pedoseksuelen zijn in 2 groepen onder te
verdelen:
✓ de gefixeerde pedoseksueel met een exclusieve voorkeur, bijvoorbeeld voor jongens. In dat
laatste geval wordt gesproken van een pederast.
✓ de regressieve pedoseksueel die op dat
moment geen seksuele relatie heeft met volwassenen en bijvoorbeeld een meisje (vaak incestsituatie) als vervangende partner neemt.
Het onderscheid tussen pedoseksuelen die hun
slachtoffers binnen het gezin maken en buiten
het gezin is soms in de praktijk moeilijk te
maken. Een van de deskundigen noemt een
voorbeeld van een veel gebuikte tactiek van
pedoseksuelen, namelijk om een contactadvertentie te zetten waarbij ze vermelden dat kinderen geen bezwaar zijn. Op die manier komen ze
aan hun slachtoffers. Niettemin gebeurt incest
meer in de directe familiesfeer (broer, zus, et
cetera).

Het is niet zo dat iemand geboren wordt met
een pedofiele voorkeur. Er is sprake van een
ontwikkeling die veelal begint met seksueel
grensoverschrijdend gedrag en die door masturbatiefantasieen een bepaalde richting in kunnen
gaan. Er zijn drie factoren die het ontstaan en
de verdere ontwikkeling van een afwijkende
voorkeur bevorderen:
✓ het eigen slachtofferschap en/of andere trauma's in de vroege jeugd kunnen een grote rot
spelen. Soms kan het eigen slachtofferschap
door de latere pleger alsnog als prettig of fijn
worden beoordeeld;
✓ een grenzeloze seksualiteitsbeleving in het
gezin, zoals pornofilms kijken met het gezin,
iedereen loopt naakt door het huis, of dat iedereen het met iedereen doet. Het is in de beleving
van het kind dat in een dergelijk gezin opgroeit
min of meer normaal. Het wordt een probleem
als hij ouder wordt en buitenshuis zijn slachtoffers zoekt. Dan is het strafbaar;
✓ het geen aansluiting kunnen vinden bij leeftijdgenoten (tussen de 11-15 jaar) maar wet bij
kleine kinderen in de buurt. Hoe meer hij met
kleine kinderen optrekt en na verloop van tijd
seksuele spelletjes gaat doen, waarover hij weer
gaat fantaseren en daarin steeds verder gaat,
des te kleiner is de kans dat hij normale contacten krijgt met leeftijdgenoten. Misschien probeert hij het wet eens, maar als dat op niets uitloopt, zal hij zich weer concentreren op kleine
kinderen; dat is immers veel gemakkelijker.
De leeftijd van de slachtoffers kan volgens een
van de deskundigen iets zeggen over de persoon
van de pedoseksueel. Als de slachtoffers jonger
dan 8 jaar zijn, dan is de pleger ernstig getraumatiseerd, bijvoorbeeld door eigen slachtofferschap casu quo seksueel misbruik. Als de slachtoffers boven de 11 jaar zijn en van het mannelijke geslacht, dan heeft de pleger een pedofiele
voorkeur.

Als het een meisje is dan gaat het de pleger om
de vervanging van een normale relatie (incest).
Deze subgroep heeft over het algemeen geen
afwijkende seksuele voorkeur. Ze vallen op leeftijdgenoten c.q. volwassen vrouwen. Tussen de
8 en 11 jaar is een schemergebied.
De pedoseksuelen verdienen ook na de behandeling zorg en aandacht omdat bekend is dat die
groep een groot recidivegevaar kent. De periode
waarin een pleger na een behandeling kan recidiveren, loopt op tot ongeveer 15 jaar of soms
nog langer. Sterker uitgedrukt: het recidiverisico
neemt in de loop van de jaren toe. Dat geldt
vooral voor de pederasten: mannen met een
exclusieve voorkeur voor jongens. 91
Binnen de groep pedoseksuelen zijn er tamelijk
veel mannen die een (platonische) relatie hebben met een vrouw. Soms zijn ze uit godsdienstige motieven getrouwd en hebben kinderen.
Pedofilie komt voor in alle lagen van de bevolking.
Er zijn twee verschillende typen relaties met
jongens te noemen. Het ene type wit een relatie
opbouwen met een jongen en zal daar veel tijd,
geld en moeite in willen steken. Seks is iets wat
later komt. Het andere type gaat alleen maar
voor de seks (scoren). Hoe meer jongens ze
versieren, des te beter het is.
Drankmisbruik komt in vergelijking met de verkrachters minder voor onder de pedoseksuelen.
Datzelfde geldt voor ander antisociaal gedrag en
niet-seksuele delicten.
Bij pedofielen hoort het voorbereidingsproces dat maanden kan duren - bij het spel en de
opwinding. Een deskundige: 'het plannen is de
he/ft van de kick en lol'. De aanloop (het gevoel
van controle en macht) is minstens even leuk
als de seks. Ze hebben eindeloos geduld.
Bij de pedoseksuelen komen alle drie de
genoemde cognitieve vervormingen terug. Voor
een deel heeft dat ermee te maken dat ze het
slachtoffer kennen en er een band mee opbouwen, het groomingproces. Voor, tijdens en na
het delict spelen de dergelijke vervormingen een
grote rol, bijvoorbeeld: 'ik doe niets tegen de zin
van de kinderen' en 'het hoort bij hun seksuele
voorlichting'.

Pedoseksuelen gebruiken over het algemeen
geen wapens/geweld; zij manipuleren hun
slachtoffers. Het gebruik van geweld komt soms
voor bij kinderlokkers. Ze zijn zeer ontremd en
hebben nauwelijks tot geen controle over hun
impulsen. Datzelfde is te zien bij de groep zwakbegaafde zedendelinquenten.
91. dat ligt anders bij bijvoorbeeld de verkrachters.
Als er in het eerste jaar na de behandeling geen recidive plaatsvindt, dan is de prognose redehjk positief.
Zie echter hetgeen uit de literatuur bekend is (zie
4.5.6)
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Porno: is het fuel or outlet, zo wordt de kwestie
samengevat. In sommige gevallen is er weinig
op aan te merken als mannen porno gebruiken.
Bij sommigen werkt het echter drempelverlagend, bijvoorbeeld bij de pedoseksuelen die na
het kijken van kinderporno zin krijgen in het
'echte'.

Daarnaast kan de ernst van de delicten toenemen. Volwassen verkrachters lijken in vergelijking met misbruikers van kinderen meer antisociaal en impulsiever gedrag te vertonen.

De pedofielen zijn in vergelijking met verkrachters meer passief-agressief. Psychiatrische ziektebeelden (psychosen) komen niet veel voor.
In de klinische praktijk komt men af en toe een
aan autisme verwante contactstoornis tegen.
Bij ongeveer 10% van de pedoseksuelen komt
dit voor. Ze willen wel contact, maar kunnen het
niet. Bij kinderen kunnen ze wel lets bereiken.
Bij minder dwangmatige pedoseksuelen is de
diagnose schizoide persoonlijkheidsstoornis meer
op zijn plaats.

In deze paragraaf wordt een beeld geschetst
van jeugdigen in Nederland die seksuele delicten
plegen. Diverse deskundigen noemden een aantal algemene karakteristieken van jeugdige
zedendelinquenten. Het betreft veelal jongeren
die over het algemeen niet lekker in hun vel zitten. Ze zijn aandacht tekort gekomen en vaak
opgegroeid in eenoudergezinnen. Op het gebied
van school en werk ondervinden zij problemen:
'het spoort' met andere woorden niet. Sommige
jongens hebben een minderwaardigheidscomplex, anderen daarentegen een meerderwaardigheidscomplex. Jeugdige zedendelinquenten
komen uit alle lagen van de bevolking:
Een verschil tussen volwassen en jeugdige plegers van seksuele delicten is dat het bij volwassenen vaak gaat om misbruik in de relatiesfeer
(bilvoorbeeld incest) en het misbruik vaak ook
langer duurt, soms wel jaren. Bij jeugdigen
komen de delicten minder frequent voor. Een
ander verschil is dat het seksueel afwijkende
gedrag bij volwassenen veelal voor zich spreekt,
zeker als de slachtoffers jonge kinderen zijn.
De machtsongelijkheid is bier duidelijk. Bij jongeren kent het seksuele gedrag soms een vage
grens: wanneer betreft het experimenteergedrag
en wanneer is iets strafbaar? Soms zegt een
meisje achteraf (om verschillende redenen) dat
de seks tegen haar wil is. Hier is de factor
machtsongelijkheid minder aantoonbaar, zeker
als er een gering leeftijdsverschil is.
Net als bij de volwassen plegers is het echter
ook bij de jeugdige plegers moeilijk om te spreken over de zedendelinquent. De jeugdige
zedendelinquent bestaat niet, want hij maakt
zich vaak schuldig aan diverse vormen van seksueel afwijkend gedrag. Een van de deskundigen
noemt het voorbeeld van een jongere die een
vrouw aanrandt en tevens haar tasje rooft. In
de tas zitten haar adres en telefoonnummer. De
jongere belt haar op, uit schunnige taal en
dreigt haar te zullen verkrachten.

5.2.3 ExhibMonIsten
De exhibitionisten nemen binnen de groep
zedendelinquenten een aparte plaats in. 92
Er zijn grofweg twee typen te onderscheiden
(50-50%):
V de eerste groep wil graag contact met vrouwen, maar slaan alle stappen over (kennismaken, etc) en laten hun geslachtsdeel zien in de
hoop dat de vrouw reageert. Ze wachten soms
op bepaalde type vrouwen die hun voorkeur
hebben. 93 Ze exhibitioneren met zeer grote
regelmaat en worden bekrachtigd in hun gedrag
doordat ze een op de zoveel keer 'succes' hebben: de vrouwen gaan op dat moment in op bun
voorstel. Deze mannen beginnen hiermee vaak
op jeugdige leeftijd en hun gedrag kan na verloop van tijd steeds brutaler en grensoverschrijdender worden. Ongeveer - en dat is een grove
schatting - 100/0 gaat over op aanranding en uiteindelijk verkrachting. 94 Over het algemeen
wordt schennispleging niet serieus genomen,
door zowel de politie (die de pleger vaak met
een waarschuwing weer de straat opstuurt) als
de slachtoffers (die geen of zeer weinig aangifte
doen van dergelijke voorvallen);
• De tweede groep beleeft de lol door slechts
het laten zien van hun geslachtsdeel. Flet gaat
hen niet om een vrouw van hun voorkeur, als
het maar een vrouw is. Ze beperken zich tot
schennispleging en gaan over het algemeen niet
verder met ernstigere delicten. Het delict is
meer fetisjistisch van aard. Veel exhibitionisten
maken zich ook schuldig aan het uiten van
schunnige taal door de telefoon, voyeurisme en
bellen van sekslijnen.
Resumerend:

Bij zowel de volwassen verkrachter, de pedoseksuelen als de exhibitionisten blijkt dat een deel
van hen in hun Jeugd al begonnen is met seksueel afwijkend gedrag. In de loop van de jaren
kan dit gedrag uitgroeien tot een vast gedragsrepertoire, zoals bij de pedofiel die een exclusieve voorkeur heeft voor kleine kinderen.
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5.3 leugdige zedendelinquenten

92. Er is geen informatie over de rol van
alcohol/drugs, de cognitieve vertekeningen en psychopathologie met betrekking tot deze specifieke groep
delinquenten.
93. Net zogenaamde courtship disorder syndroom
(Freund 1990).
94. Qua, delict is het een slechte ontwikkeling, maar
voor de behandeling biedt het perspectief omdat ze
hun angst (weliswaar op een inadequate manier) om
contact te maken hebben overwonnen.

Een ander voorbeeld is van een jongen die ontucht pleegt met jongetjes en zich daarnaast
'
schuldig maakt aan telefoonseks en exhibitionisme. Deskundigen zien in hun werk steeds vaker
dat jongeren zich aan verschillende typen
zedendelicten schuldig maken.
Om enige ordening aan te brengen in de grote
diversiteit en recht te doen aan de uniciteit van
de jeugdige pleger van seksuele delicten is
gekozen om deze specifieke groep plegers aan
de hand van een aantal - soms elkaar overlappende - dimensies en onderwerpen te schetsen
en de daarbij behorende karakteristieken te
beschrijven.

5.3.1 Rapists versus child molesters
De meeste deskundigen maken het onderscheid
tussen verkrachters en aanranders van leeftijdgenoten (de rapists) enerzijds en de ontuchtplegers (de child molesters) anderzijds. Het meest
essentiele verschil is dat verkrachters en aanranders leeftijdgenoten of ouderen - meestal
van het vrouwelijke geslacht - tot slachtoffer
maken. De misbruikers van kinderen kiezen jongere kinderen als slachtoffer. Slachtoffers van
een verkrachting kunnen onbekenden, maar ook
bekenden van de pleger zijn (date rapes).
In dat laatste geval hebben de jongens moeite
met 'nee', aldus een van de deskundigen en
Isoms is het meisje ook niet helemaal duidelijk'.
Opvallend is dat het bijvoorbeeld wel AntiIliaanse jongens zijn die een Nederlands meisje
pakken, maar men komt het zelden tegen dat
een Nederlandse jongen een allochtoon meisje
aanrandt/verkracht. Ook buitenlandse jongens
maken zelden buitenlandse meisjes tot slachtoffer. Dus: Nederlandse meisjes zijn volgens de
deskundigen vaak het slachtoffer van een
zedendelict. De ontuchtplegers kiezen kleine(re)
kinderen als slachtoffer. Slachtoffers kunnen
zowel jongetjes als meisjes zijn. Jongeren die
ontucht plegen met kleine kinderen zijn over het
algemeen 'vreemde jongens'. Ze zijn in mentaal
opzicht relatief jong en hebben geen andere
delicten gepleegd. Het zijn leugenaartjes die het
delict vaak uit schaamte ontkennen egeniepfeiten'); plegers zijn vaak blanke, 'verwijfde'jongens. Ontuchtplegers krijgen na ontdekking
veelal een persoonlijkheidsonderzoek.

5.3.2 Individu versus groep
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen
de jongens die het delict alleen plegen en jongens die dat in groepsverband doen. Dat laatste
wordt ook wet 'ploegen' genoemd. Deze plegers
zijn 'macho's' en hebben bijna altijd een andere
etnische achtergrond dan de Nederlandse.
Het delict is veelal een vorm van stoer doen.
Slachtoffers zijn in de meeste gevallen leeftijdgenoten. Deskundigen constateren in het algemeen een normvervaging en tevens dat er aan
deze jongeren minder duidelijk grenzen gesteld
worden, met als gevolg dat jongeren die grenzen zelf moeten gaan ontdekken. Een andere

reden voor het groepsgewijze optreden voor
onder andere jongeren met een nietNederlandse culturele achtergrond is dat zij
geen aansluiting hebben met andere jongens
(blanke) en op elkaar aangewezen zijn.
Bij elkaar voelen ze zich veilig. Hun culturele
achtergrond brengt waarschijnlijk met zich mee
dat ze zich groepsgewijs manifesteren.
Daar komt bij dat in die culturen een ander
beeld van de vrouw (minder respect) en man
(dominant, macho) heerst. Bij de groepsverkrachter is veelal niet echt sprake van stoornissen; wet laten ze ander antisociaal gedrag zien;
ze plegen in vergelijking met de andere typen
zedendelinquenten de meeste andere, niet-seksuele delicten. Groepsdelicten komen volgens
enkele deskundigen in vergelijking met de 1 op
1 situaties niet echt veel voor.
De individuele verkrachter vertoont eveneens
antisociaal gedrag en is impulsief. Hij is opgegroeid in onveilige gezinnen en vroeg verwaarloosd. Deze jongere is over het algemeen 'psychopathischer' (pakken wat je pakken kunt) en
maakt zich ook schuldig aan niet-seksuele delicten. Verkrachters beginnen nogal eens met aanranding en gaan na verloop van tijd over tot
verkrachting. Soms is een aanranding ook een
poging tot verkrachting. Welke jongeren inderdaad overgaan tot verkrachting is moeilijk te
zeggen. Kenmerkend voor dit type in vergelijking met de groepsdelinquent is dat hij meer in
een sociaal isolement zit, teleurgesteld is in relaties of afgewezen is. De ontstane frustraties,
boosheid en onlustgevoelens leiden tot een
zedendelict Com er eentje terug te pakken').
Een ander motief kan gelegen zijn in het geen
ervaring hebben op seksueel gebied en de situatie met een meisje verkeerd interpreteren Cals
ze aardig tegen je doet, wil ze seks').
De individuele aanrander is vaak iets meer sociaal gehandicapter en geremder in het contact
maken dan de verkrachter. Ze willen wel, maar
durven niet. Over het algemeen zijn ze neurotischer dan de verkrachter.
Bij de incestpleger, die zijn slachtoffers kiest
binnen het gezinsverband en vrijwel altijd alleen
optreedt, is een van de opvallende aspecten dat
hij vaak jarenlang zijn slachtoffer(s) onder controle heeft. Hij beheerst met andere woorden
het groomingproces dermate goed, dat veel
slachtoffers zich geen slachtoffer voelen; het is
'normaal'. Gevolg is dat er weinig aangifte wordt
gedaan. Hij leidt min of meer een dubbelleven
omdat ze de incest lang verborgen weten te
houden. Daarnaast speelt schaamte bij het
slachtoffer en als het ontdekt wordt binnen het
gezin eveneens een grote rot om geen aangifte
te doen. Als het bekend wordt, is iedereen
geschokt en verbaasd: dat hadden ze nooit van
X verwacht. Een veel gehoorde reden voor
incest is dat de pleger zich achtergesteld voelt
ten opzichte van een broertje of zusje.
Ze reageren zich op hen af omdat ze vinden dat
het broertje of zusje wordt voorgetrokken.
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In feite nemen ze door middel van het slachtoffer wraak op de voortrekkende ouder.
De ontuchtpleger is bij uitstek een individuele
pleger die in vergelijking met de incestpleger
meer afwijkingen en stoornissen laat zien (waaronder pervasieve ontwikkelingsstoomis).
Typerend voor de ontuchtpleger is dat hij vaak
gepest wordt op school, geen vriendjes heeft,
onzeker is en in een sociaal isolement leeft. Ook
is hij vaak zelf misbruikt door een man buiten
het gezin. Hij is sociaal minder vaardig dan de
incestpleger. Als hij zich vergrijpt aan kleine kinderen is dat min of meer een noodgreep; hij kan
de baas spelen en bij hen voelt de ontuchtpleger
zich veilig. 95 Door hen wordt de jongere niet
gepest en hij kan controle en macht over hen
uitoefenen; lets wat bij leeftijdgenoten niet
mogelijk was. Zijn omgang met jongere kinderen heeft in eerste instantie derhalve vaak een
sociaal aspect. Na enige tijd gaat hij experimenteren met seksuele handelingen. Een reden voor
die overgang kan zijn eigen slachtofferschap
zijn, maar kan ook te maken hebben met het
zien van pornografisch materiaal. Door bevrediging/bekrachtiging (erbij horen, macht, 'ons
geheim; orgasme, etc) gaat het seksuele aspect
na verloop van tijd de boventoon voeren.
Hij krijgt de smaak te pakken en kan zich op
een obsessieve manier gaan bezighouden met
seks. Hierbij gaat hij planmatig te werk, maar
neemt daarbij de nodige risico's door kinderen
buitenshuis te misbruiken, waardoor de kans op
ontdekking groter is. De situatie c.q. prognose is
zorgelijk als hij zowel mannelijke als vrouwelijke
slachtoffers maakt en als de slachtoffers jong
zijn. De mogelijkheid bestaat dat deze jongens
zich tot pedoseksuelen ontwikkelen. Over het
algemeen kenmerkt hij zich door psychiatrische
problematiek. Ongeveer 30-50% van hen gaat
door met het plegen van (meer en emstigere)
zedendelicten.
De exhibitionist behoort tot het verlegen type en
is qua persoon veelal te vergelijken met de ontuchtpleger. Slachtoffers zijn meestal vrouwen.
tussen 15-55 jaar. Eigenlijk willen de schennisplegers geen contact of durven geen contacten
aan te gaan met leeftijdgenoten. Het exhibitioneren is een vorm van imponeergedrag ('kijk
eens wat een man ik ben). Samen met de ontuchtpleger maakt de exhibitionist zich veelal
alleen schuldig aan zedenmisdrijven. Sommige
jeugdige exhibitionisten plegen schennis in combinatie met andere zedendelicten. Anderen gaan
na verloop van tijd bijvoorbeeld aanrandingen
plegen. Hoe groot het percentage is dat ernstiger delicten pleegt, is niet bekend. Ongeveer
10% zou een progressie laten zien in het delictgedrag, van schennispleging tot aanranding
en/of verkrachting. Ze hebben dan hun angst
voor fysiek contact overwonnen. In dit licht vinden sommige deskundigen dat men (met name
de pot/tie) de ernst van de problematiek onderschat, bijvoorbeeld een schennispleger enkel een
waarschuwing geven (bagatelliseren).
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5.3.3 EtnIcItelt
Blanke plegers van zedendelicten zijn over het
algemeen solistische plegers. Zij zijn vaak
gefrustreerd op emotioneel en seksueel gebied.
Ze hebben een gebrek aan zelfvertrouwen en
ondervinden moeilijkheden in het aangaan van
contacten met leeftijdgenoten. Zij maken zich
schuldig aan alle soorten zedendelicten.
Opvallend is dat veelal alleen blanke jongens
ontucht met kleine kinderen plegen.
Verschillende deskundigen waarschuwen echter
voor generalisering en stigmatisering als het
gaat om zedendelicten gepleegd door allochtonen; 'er moet achter die incidenten gekeken
worden om de werkelijke oorzaak te zoeken;
aldus een deskundige. Die kan gelegen zijn in
het feit dat slachtoffers eerder aangifte doen als
het een allochtoon betreft. Het kan ook zijn dat
'Nederlandse' jongens meer bedreven zijn om
hun seksuele (afwijkende) gedrag te ontzenuwen. 'Nederlanders zijn beter gebekt;
Ook de aard van het delict kan een rol spelen.
Maar desondanks moet men ook niet de ogen
voor het probleem sluiten en zeggen: 'ach het
valt we! (nee; De jongens moet geleerd worden
dat het hier daarom nog niet voor 'het grijpen
ligt en dat a//es hier maar mag'.
Een groep die vaak geassocieerd wordt met
groepsdelicten zijn Marokkaanse jongens (vanaf
12 jaar). Zwembaddelicten zijn een bekend
voorbeeld, maar ook op straat - tijdens koopavonden - komt het voor. Veelal gaat het om
het betasten van het meisje dat ze hebben ingesloten. Van verkrachting is niet vaak sprake.
Net is een vorm van groeps- en machogedrag.
Ze willen erbij horen en niet voor elkaar onderdoen. Daarbij komt dat Marokkaanse jongens al
op relatief jonge leeftijd met seksualiteit bezig
zijn en thuis niet zijn voorgelicht. De slachtoffers
zijn blanke Nederlandse meisjes, dat vinden de
jongens 'spannend'. Er wordt door hen gedacht:
'met blanke meisjes mag je alles, als je later
maar met een Marokkaans meisje trouwt; aldus
een van de deskundigen. Het gaat meer om de
groep dan om de seks. Voor het slachtoffer kan
het wel degelijk als lets seksueels en vernederends worden opgevat. Het gebruik van wapens
en/of geweld komt bij hen zelden voor: de groep
is het instrument. 96

95. Gangbaar is een leeftijdsverschil van 4 a 5 jaar
tussen pleger en slachtoffer. Men vindt dat niet alleen
gekeken moet worden naar het absolute leeftijdsverschil, maar ook/meer naar het psychologische verschil
in leeftild.
96. Ook by de zogenaamde 1 op 1 delicten komt
wapengebruik niet vaak voor omdat het erg ongemakkelijk en niet praktisch is (wel slaan en schoppen).

De aanrandingen vormen een onderdeel van een
reeks criminele activiteiten. De jongens met een
Marokkaanse achtergrond zijn over het algemeen 'volstrekt normale jongens, maar zodra ze
buiten de deur zijn, is er geen controle op hun
doen en laten en dat vinden ze prima'. Zolang
de ouders er niet achter komen, vinden ze het
prima; aldus een van de deskundigen. Ontucht
met kleine kinderen komt bij hen niet veel voor.
Jongens met een Surinaamse achtergrond en
Antillianen maken zich vooral schuldig aan aanranding en verkrachting van leeftijdgenoten.
Ontucht met kleine kinderen is hen een brug te
ver. Ze treden vaak alleen op, soms in groepsverband, en gebruiken soms meer geweld dan
nodig is. In veel mindere mate komen deskundigen Turkse jongens tegen. Dit wordt toegeschreven aan het sterk ontwikkelde normbesef
bij deze jongeren.

5.3.4 Enkele kenmerken nader onder de loep
Over het eigen slachtofferschap van seksueel
misbruik zegt men dat dat ongeveer bij 50-80%
van de jeugdige zedendelinquenten voorkomt.
Met name bij de ontuchtplegers komt het vaak
voor. Maar je mag het niet omdraaien door te
zeggen dat de meeste slachtoffers ook plegers
worden. Er zijn schattingen dat dit slechts in
ongeveer 10% van de gevallen zo is. Vooral de
ontuchtplegers zijn een kwetsbare groep omdat
ze aansluiting missen bij leeftijdgenoten en
gemakkelijker meegaan met een oudere man.
De jongens die langdurig door een man zijn misbruikt, kiezen zelf ook slachtoffers van het mannelijke geslacht. De leeftijd van die slachtoffers
komt in veel gevallen overeen met de leeftijd
waarop de jongere zelf is misbruikt.
In sommige gevallen speelt ADHD-problematiek ook een rd. Jongens met ADHD praten
makkelijker en kunnen minder goed grenzen
aangeven (tot hier en niet verder). Geschat
wordt dat een derde van de jeugdige zedendelinquenten ADHD-problemen heeft.
Niet alleen het eigen slachtofferschap kan van
invloed zijn op het zelf gaan misbruiken, ook het
opgroeien in een geseksualiseerde gezinssfeer kan de aanjager zijn van ontucht.
Een voorbeeld hiervan is dat kinderen op jonge
leeftijd geconfronteerd worden met porno of
ouders die hun eigen slachtoffervaringen uitgebreid aan de kinderen gaan vertellen. Het tegenovergestelde komt ook voor: jongeren die
opgroeien in een gezin met een duidelijke antiseksuele houding (seks is vies of zondig) of
aseksuele houding (er wordt helemaal niet over
seksualiteit gepraat).
Sommige jeugdige zedendelinquenten hebben
een IQ dat onder het gemiddelde ligt. Er is volgens deskundigen geen directe relatie te leggen
tussen IQ en een seksueel delict. Een aantal van
de jeugdige zedendelinquenten heeft het echter
van zichzelf in de gaten dat ze 'niet goed mee
kunnen komen', hetgeen tot frustratie en min-

derwaardigheidsgevoelens kan leiden.
Een zedendelict kan dan het gevolg zijn omdat
ze geen normaal contact durven of kunnen
maken met meisjes.
De verstandelijk gehandicapten daarentegen
hebben dat vaak niet door, maar zijn door het
ontbreken van een 'rem' zeer impulsief en ongeremd, ook op seksueel vlak. Aan het plegen van
een zedendelict gaat dan ook totaal geen planning vooraf. Ze doen het gewoon (bijvoorbeeld
een vrouw op straat aanspreken of ze seks wil
of een vrouw in het voorbijgaan bij de borsten
pakken). Een laag IQ kan mede de oorzaak zijn
van ongeremd (seksueel) gedrag.
Daarnaast heeft een laag IQ een relatie met
sociale vaardigheden en sociaal isolement. Een
jongere met een laag IQ kan moeilijker sociale
situaties inschatten en geeft vaak inadequate of
verkeerde respons. Deze jongens worden vaak
op school gepest en gaan daardoor vermijdingsgedrag vertonen. Op den duur komen ze in een
sociaal isolement terecht. Met name de 'sociaal
gehandicapten' vormen een risicogroep als het
gaat om gepest en gelsoleerd te worden.
De invloed van porno op het plegen van seksuele delicten is te vergelijken met een 'pistool in
de verkeerde handen van een persoon', aldus
een van de deskundigen. Op zich is er weinig
mis met pornografie, de kwestie is wie er mee
geconfronteerd wordt. Jongeren met weinig of
geen seksuele ervaring kunnen foute ideeen
krijgen over seksualiteit en geweld. Voor hen
vormen de afgebeelde figuren als het ware rolmodellen voor de werkelijkheid. Sommige delinquenten zeggen na hun delict dat ze wilden
nadoen wat ze in de boekjes of in de film hebben gezien. Vooral de zwakbegaafden vormen
een zeer kwetsbare groep, vooral omdat pornoconsumptie beeldbevestigend werkt. Kortom,
porno is niet het probleem, alhoewel met de
vrije verkrijgbaarheid opgepast moet worden; bij
sommigen kan het namelijk versterkend werken.
Geschat wordt dat er in 5-10% van de delicten
tegen leeftijdgenoten alcohol in het spel is (als
ontremmer). Bij ontuchtdelicten komt het niet
voor. Steeds vaker worden deskundigen geconfronteerd met slachtoffers die gedrogeerd zijn en
vervolgens verkracht. 'Ze drinken een cola-tie
en ineens worden ze wakker in een onbekende
woning'. Er is vanuit de pleger gezien in zijn
algemeenheid geen relatie tussen drugsgebruik
en het plegen van een zedendelict.
Over de mate van calculeren wordt opgemerkt
dat het vaak de 'sociaal vaardigen' zijn die hun
delict plannen. Een voorbeeld is de pedofiel die
jarenlang het slachtoffer in zijn macht heeft
door manipulatie, beloningen en aandacht.
Soms wil het slachtoffer zelfs jaren nadien niets
met de politie te maken hebben.
De angst voor de pleger zit er nog steeds in.
Ook de pleger die in de relatiesfeer een delict
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pleegt, calculeert van te voren in dat het slachtoffer geen aangifte zal doen. - De minder vaardige jongens die impulsief op straat een verkrachting plegen, [open het meest tegen de politielamp. Voor de opsporing zijn de serieverkrachters/aanranders het moeilijkst. Vaak is het toevat dat ze de pleger pakken.
Over de ontwikkeling van jeugdige seksuele
delinquentie in de volwassenheid is geen eenduidig beeld te geven. Zo wordt er aan de ene kant
gezegd dat 'je op moet passen bij schennisplegers', omdat die op latere leeftijd verkrachtingen
gaan plegen. Maar anderen stellen dat het hooguit opgaat voor een bepaalde groep. 97
Retrospectief is wel duidelijk dat een deel van
de volwassen zedendelinquenten een seksueel
deviante carriere doorloopt, die soms op jonge
leeftijd begint.

54 Risicolactoren en signalen
Aan de deskundigen is tevens gevraagd naar
hun mening over risicofactoren (signalen) die
reeds op vroege leeftijd van de jongere zijn te
onderkennen en die kunnen duiden op een begin
van een seksueel afwijkende criminele carriere.
Deskundigen merken op dat nooit sprake is van
een factor, maar altijd een combinatie ervan die
maakt dat bepaalde jongeren onder bepaalde
omstandigheden een zedendelict plegen.
Wat veel voorkomt onder jeugdige zedendelinquenten is het eigen seksuele slachtofferschap.
Niet alle slachtoffers worden echter pleger en de
meeste plegers zijn geen slachtoffer.
Een andere belangrijke factor in de geschiedenis
van veel jeugdige zedendelinquenten is het
gepest worden op school en daarmee semenhangend hun sociaal isolement en het zich
terugtrekken uit contacten met leeftijdgenoten.
Niet zelden hangt dit samen met slechte schoolprestaties en een negatief zelfbeeld. Met name
jeugdigen die ontucht plegen met kleine kinderen buiten het gezin vinden geen aansluiting bij
leeftijdgenoten. Zij gaan veel om met kleine kinderen en vertonen op latere leeftijd kindgedrag
(met 14 jaar nog met Lego spelen).
Een ander signaal is een overmatige interesse
voor seks (veel porno of schunnige teal) of
opvallend seksueel gedrag dat niet past bij de
leeftijd. Het kan ook juist het tegenovergestelde
zijn: jongeren die alle gevoelens van seksualiteit
ontkennen.
Spanningen thuis komen ook als een signaal
naar voren in de interviews. Dat kunnen spanningen /ruzies tussen de ouders zijn, maar ook
tussen ouders en kinderen.
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Volgens sommigen gaat er een stigmatiserende
werking vanuit als er alleen over risicofactoren
gesproken wordt. De beschermende factoren
zijn even belangrijk. In het concrete geval gaat
het om de combinatie van beide soorten factoren. Voor een deel bepaalt de context wat het
gewicht is van die factoren.
In het vroegtijdig onderkennen van risicofactoren ziet een andere deskundige geen heil. Het
risico is dat men aan de hand van een opsomming van risicofactoren een inschatting gaat
maken. Bovendien wekt het de illusie dat het
fenomeen 'eindelijk grijpbaar' is. Weliswaar worden er in de literatuur risicofactoren genoemd,
maar de onderzoeken zijn onderling niet of
moeilijk te vergelijken. De aandacht moet zich
dan ook richten op plegers en niet 'op spoken'
(dat zijn jongeren die colt wel eens een zedendelict zouden kunnen plegen).
Resumerend:

Deskundigen hebben de indruk dat ontucht- en
incestplegers blanke jongens zijn die individueel
delicten plegen en jongere meisjes en/of jongetjes Ms slachtoffer maken. Zij zijn over het algemeen neurotisch en contactgestoord, en hebben
relatief veel te maken met eigen slachtofferschap. Verkrachters en aanranders kunnen
zowel blanke als niet-blanke jongeren zijn.
Zij plegen de delicten alleen of in groepsverband. Bij hen lijkt het antisociale aspect meer
op de voorgrond te staan. Slachtoffers zijn meisjes van eigen leeftijd of volwassen vrouwen.
Empirisch gefundeerd onderzoek moet uitmaken
wat het gewicht is van de risicofactoren en signalen. Tot dan dient er hiermee terughoudend te
worden omgegaan.

97. Zo vraagt een van de sleutelinformanten zich af of
er wel echte zedendelinquenten zijn. Er zijn veel overeenkomsten tussen verkrachters/aanranders en bijvoorbeeld overvallers. De meeste verkrachters plegen
vermogensmisdrilven en maken zich schuldig aan
geweldsdelicten, net als overvallers. De meeste zedendelinquenten recidiveren op een niet-seksueel della
De leeftijd van de eerste registratie is 18 fear voor
vermogensdelicten en 23:6 voor een zedendelict
(bron: CRI). Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat verkrachters eerst andere delicten plegen en
dan een zedendelict. Men heeft de indruk dat dit ook
geldt voor de pedohelen. Er is maar een kleine groep
exclusieve zedendelinquenten. Oat zijn degenen die
zich niet/nauwelijks schuldig maken aan niet-seksuele
delicten en wel zedendelicten plegen.

5.5 De opsporing
De aandacht voor en aanpak van jeugdige
zedendelinquenten door de politie is in de loop
van de jaren veranderd. Vroeger werd het seksueel overschrijdende gedrag van jongeren
nogal eens afgedaan als 'ach, hij is nog zo jong
en groeit er we! overheen' (experimenteergedrag). In ernstiger gevallen werd de jongere
doorverwezen naar de hulpverlening. Nu wordt
er volgens een deskundige - mede door de
publieke aandacht -'stevig ingezet'. De reden
voor de omslag is voor de politie het felt
geweest dat veel volwassen zedendelinquenten
op jonge leeftijd zijn begonnen en dat ingrijpen
op jonge leeftijd nog enige kans van slagen
heeft. Ze zijn dan nog beInvloedbaar. Als de
plegers ouder worden krijgt het gedrag een verslavend karakter. 'De recidive liegt er niet om',
aldus een van de deskundigen.

5.5.1 Zedenzaken: een specialisme
De politie is op zich welwillend, maar beschikt
over het algemeen niet over voldoende faciliteiten om goed met de jeugdige verdachten van
zedenmisdrijven om te gaan. Na de reorganisatie van de politie zijn de meest gespecialiseerde
afdelingen van jeugd- en zedenzaken opgeheven. Hiermee is veel ken nis en 'know how' verloren gegaan. Voor deze specifieke doelgroep
heb je als rechercheur veel praktijkervaring,
kennis en vaardigheden nodig.
Niet alleen op het terrein van de seksuele delinquentie, maar ook wat betreft het verhoren van
minderjarigen. Zedenzaken zijn te complex en
specifiek om het maar een paar jaar te doen.
Kenmerkend voor de benadering van zedendelicten door rechercheurs in vergelijking met andere
strafbare feiten is dat in zedenzaken de aandacht meer op de persoon ligt dan op de zaak.
Hier wordt per district overigens anders vorm
aan gegeven. De zedenrechercheurs moeten
over speciale vaardigheden beschikken om het
werk te kunnen doen. In de eerste plaats moeten ze over seksuele zaken (durven te) praten.
In de tweede plaats moeten ze zich kunnen en
willen verplaatsen in de persoon van de pleger.
Dat valt niet altijd mee, zeker als ze daarna met
het slachtoffer moeten praten, met name de
kleine kinderen. Het is dan moeilijk om objectief
te blijven. In de derde plaats is het moeilijk om
contact te krijgen met de pleger.
Het vraagt specifieke gespreksvaardigheden om
hen over het delict in detail te laten praten.
Zedendelinquenten bagatelliseren het delict of
zwakken hun aandeel af.
Het verhoor van een verdachte van een zedenmisdrijf begint standaard met minimaliseren
/bagatelliseren van het incident. Een deskundige
gaat daar 'als een wals overheen'. Bij jongens
met een Marokkaanse achtergrond moet er
meer uit de kast gehaald worden, ze ontkennen
vaak alles. Dit geldt in mindere mate ook voor
de Antillianen. Nederlandse verdachten vertellen
na verloop van tijd vaak een duidelijk verhaal;

ze zullen niet gauw ontkennen. De ontuchtpleger
bekent vaak wel, maar positioneert zichzelf
meer als slachtoffer dan als pleger. Ze vinden
het vaak een hele opluchting dat er iemand naar
ze wil luisteren en bij wie zij hun verhaal kwijt
kunnen. 'Het gesprek begint met enige gene,
maar al snel wordt rap het verhaal verteld',
aldus de deskundige.
De expertise van de zedenrechercheurs komt
eveneens tot uiting in de kwaliteit van het proces-verbaal (pv). De beste zijn opgemaakt door
de zedenrechercheurs. Maar, zo zegt een deskundige, soms is er bijna geen verschil tussen
een pv van een zedenrechercheur en een psychologisch rapport. Er wordt zo ingepraat op de
verdachte, dat zo iemand 'amper overeind kan
blijven'. Bijvoorbeeld: 'je hebt zeker vroeger ook
iets naars meegemaakt' en 'je hebt hulp nodig'.
De jongere 'breekt op een gegeven moment en
al/es wordt opgeschreven'. Aan de ene kant is
hier weinig op tegen omdat er vaak een 'ronde'
zaak uitkomt (bekennende verdachte), maar aan
de andere kant vraagt men zich af of het altijd
wel even fair (fair trial) in opsporingstechnische
zin is. Men trekt hiermee een parallel met de
Zaanse verhoormethode. Op zich heeft men er
niets op tegen cm deze methode toe te passen,
maar het mag niet en de kans bestaat dat een
zaak over de 'kop gaat'. In zaken met zedendelinquenten kan de advocaat er een zaak van
ma ken ('als ik advocaat was zou ik mijn bedenkingen hebben'). Zedenrechercheurs zouden
soms wat 'terughoudender kunnen schrift/en',
aldus een van de deskundigen. Advocaten zijn
over het algemeen echter verstandig. Het gaat
hen om het lange termijn belang van de jongere
en de maatschappij. Ze zullen niet gauw een
zaak op die manier willen winnen waardoor de
verdachte die eigenlijk hulp nodig heeft vrijuit
gaat.

5.5.2 Opsporingscapacitelt en taakaccenthouders
Zelfs in regio's waar men beschikt over een zelfstandige zedenafdeling en zedenrechercheurs
(Bijvoorbeeld Rotterdam-Rijnmond en
Gelderland Midden) blijven er zaken op de plank
liggen, tenminste als gewerkt wordt volgens de
richtlijnen, 98 simpelweg omdat de rechercheurs
er niet aan toekomen. Gemiddeld liggen er in
Gelderland-Midden zo'n negen zaken te wachten
op behandeling. Zedenzaken zijn tijdrovende
zaken.

98. Bijvoorbeeld het verhoor door twee rechercheurs.

45

De minder urgente zaken (slachtoffer dat aangifte doet van incest 10 jaar geleden) moeten
plaats maken voor dringender zaken. Een deskundige noemt een voorbeeld van een aangeefster die na zes weken van de politie te horen
kreeg dat ze haar zaak zouden gaan behandelden. Voor haar hoefde het toen niet meer. Dat
'is ongewenst en kwalijk'. Volgens de minister is
de zedenzorg in de regio's goed gegarandeerd,
maar volgens een van de deskundigen is dat
moet geluk hebben waar je verkracht
niet zo:
wordt'. Soms worden ook de zedenrechercheurs
ingezet op andere onderzoeken, met als gevolg
dat er zaken blijven liggen.
Volgens een aantal deskundigen hoeft echter
niet elke zedenzaak afgehandeld te worden door
een zedenrechercheur, bijvoorbeeld de zwembaddelicten. Dergelijke zaken hoeven 'niet
gepsychologiseerd te warden'. Het gaat vooral
om de context waarin het delict heeft plaatsvonden. Er wordt dan ook geen persoonlijkheidsonderzoek (PO) aangevraagd. Wel worden de verdachten in verzekering gesteld omdat ze vaak
ontkennen. De afhandeling kan ook best door
taakaccenthouders worden gedaan. Als het mensen zijn die de benodigde professionele afstand
kunnen bewaren, een opleiding hebben gehad,
regelmatig meedraaien in zedenzaken, dan is er
niets op tegen om hen zulke zaken te laten
doen, maar dan als aanvulling op de zedenrecherche en niet als vervanging. Andere deskundigen zijn tegen de inzet van taakaccenthouders
die zedenzaken erbij doen. Men vindt dat zedenzaken fulltime aandacht van een fulltime specialist verdienen. Het is naar hun mening vreemd
dat taakaccenthouders zedenzaken op hun bordje geschoven krijgen. Ze hebben naast een
zedenzaak ook veel andersoortige zaken te
doen. Er wordt op die manier weinig expertise
opgebouwd: ze handelen de hele zaak at. Het
nadeel van taakaccenthouders is dat wanneer zij
met een zedenzaak bezig zijn en er een moordzaak binnenkomt zij in dat onderzoek moeten
meedraaien. Zedenrechercheurs blijven daarentegen met de zaak bezig en handelen die at.

zijn toegebracht aan slachtoffers (bijvoorbeeld
kinderen).
Er wordt dan ook op aangedrongen om een pv
te laten maken, maar zo zegt een van de deskundigen: 'ze moeten er geen levenswerk van
maken'. Met andere woorden:het OM kan er
weinig mee en met opsluiten wordt niets
bereikt. Hooguit is een leerstraf een alternatief.
Men is van mening dat de beperkte capaciteit
van zedenspecialisten beter ingezet kan worden
op zwaardere zaken, 'oak al weet je dater (een
schennispleging) af en toe een specialist naar
moet kijken en het soms wachten is op de klap'.
Men dringt erop aan om de namen te noteren
van de schennisplegers. Een voordeel is dat ze
geregistreerd staan waardoor ook andere
bureaus kennis kunnen nemen van het gedrag
van een bepaald persoon.

5.5.3 To weldhl Otolesslonele aandacht

99. Sterker nog, een aantal sleutelinformanten wil dat
er altijd een pv wordt opgemaakt en 'elke jeugdige
verdachte van een seksueel delict op het bureau
bezocht wordt door een psychiater. Ze moeten voorgeleid en in verzekering gesteld worden en er moet een
PO komen, dit omdat zedendelinquenten een hoge
recidive hebben en vroegnjdig en adequaat ingrijpen
des te beter is Men vindt dat zedendelicten gepleegd
door jeugdigen prioriteit moeten hebben.
100. Dit punt geldt des te meer nu de politiezorg voor
een groot deel gedecentraliseerd is. Het ene bureau
weet dan niet wat het andere heeft gedaan. Als de
politie iemand met een waarschuwing weer de straat
opstuurt, blijft onduidelijk of die persoon al meerdere
ma/en voor een dergelijk delict in aanraking met de
politie is geweest.

Een decentrale politieorganisatie en de capaciteitsproblemen bij zedenafdelingen kunnen ertoe
leiden dat 'minder emstige' seksuele delicten
gepleegd door jeugdigen niet die aandacht verdienen die zij zouden moeten krijgen.
Een bekend voorbeeld is schennispleging, dat
wordt aangemerkt als een vorm van veel voorkomende criminaliteit en afgehandeld wordt
door de uniformdienst. Veelal komt de zedenpolitie er niet aan te pas. Niettemin is men zich
ervan bewust dat exhibitionisme een signaal kan
zijn voor later, ernstiger seksueel afwijkend
gedrag. Welke plegers doorgaan en welke niet,
is echter moeilijk te zeggen. Sommige schennisplegers blijven hun hele leven exhibitionist,
andere niet. Ook deze zedendelinquenten verdienen serieuze aandacht omdat er schade kan

5.5.4 Net noHtlesevol
Welk type jongeren in aanraking met de politie
komt, is niet goed te zeggen. Het dark number
is erg groot. Dit is vooral het geval wanneer het
delicten in afhankelijheidsrelaties betreft en als
het slachtoffer een jongen is. De aangiftebereidheid is groter als het een onbekende pleger is.
Als jongeren in aanraking komen met de politie
wordt er niet altijd een proces-verbaal opgemaakt. Soms kiest de politie ervoor om dat niet
te doen. Er wordt in die gevallen gesproken van
een politiesepot. De jongere krijgt meestal een
waarschuwing.
Van het toepassen van het politiesepot zijn de
meeste deskundigen geen voorstander. 99
In zo min mogelijk zedenzaken moet de politie
seponeren. Alle zaken moeten met het OM
besproken worden en in onderling overleg kan
men besluiten een zaak te seponeren, bijvoorkeur door het OM omdat dan degene die aangifte doet alsnog de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij het hof, ex artikel 12 Sv.
Als de politie seponeert dan bestaat die mogelijkheid niet, plus dat er niets geregistreerd
wordt, waardoor er kennis verloren gaat. 100

Als het OM seponeert, komt er achter de naam
van de verdachte een sePotmelding voor een
zedenzaak te staan. Zodoende is het duidelijk
dat hij eerder iets heeft gedaan. Bovendien fungeert het OM als een externe (meer onafhankelijke) toetsende instantie, aldus een deskundige.
AIleen in uitzonderingsgevallen kan de politie na
overleg met het OM en een gesprek met de aangever besluiten om geen pv op te maken (bijvoorbeeld als de zaak verjaard is).
Stelregel is dat wanneer de politie iemand hoort
als verdachte, de politie altijd een pv moet
opmaken en doorsturen naar het OM. Het OM
kan dan per zaak bepalen of het verstandig is
om het Strafrecht in werking te stellen. Een
voorbeeld is seks tussen leeftijdgenoten waarbij
geen geweld is gebruikt. Het ter zitting roepen
van de jongere kan stigmatiserend werken en
een te zware straf zijn. De boodschap is dat een
zedenzaak nooit een kwestie van zwart-wit is:
elke zaak is anders. Hierin onderscheidt een
zedendelict zich van bijvoorbeeld vermogensmisdrijven. Voor de laatste categorie zijn er vrij
eenvoudig richtlijnen op te stellen en toe te passen. Bij zeden ligt dat veel complexer omdat er
veel meer facetten aan zo'n zaak zitten (recht
aan het slachtoffer, maar ook rekening houden
met de verdachte, impact van zedendelicten op
het slachtoffer, etc).
De praktijk is echter veelal anders: de politie
seponeert. Een voorbeeld wordt genoemd van
een incestsituatie waarin er sprake is van een
grote loyaliteitsgevoelens van het slachtoffer
jegens de pleger en het slachtoffer alleen maar
wit dat het delictgedrag stopt. De slachtoffers
willen niet dat door hun toedoen (er zijn veel
slachtoffers die zichzelf verwijten maken aangaande de incest) de pleger in de gevangenis
belandt. Als de pleger en de rest van het gezin
hulpverlening aanvaardt en dit niet in strijd is
met het belang van het kind, dan wordt er geen
proces-verbaal opgemaakt of de rechercheurs
geven het slachtoffer het advies er nog eens
over na te den ken. 'Als bijvoorbeeld het hele
gezin al in therapie is, 'wat moet politie en justitie dan nog; onze inbreng heeft dan geen enkel
doel', aldus een van de deskundigen.
Elk geval moet individueel bekeken.worden.

5.5.5 liaise' aangiften
Bij het woord 'valse aangifte' hebben sommige
deskundigen hun bedenkingen. Hieronder wordt
verstaat het moedwillig liegen en iemand vats
beschuldigen. Dergelijke, totaal verzonnen
zaken, komen zelden voor. Wet maken deskundigen mee dat slachtoffers een eigen inkleuring
van een gebeurtenis hebben. Zij creeren een
eigen realiteit van het delict. Daarin zijn allerlei
schakeringen te zien. Soms liegt een slachtoffer
om iemand te beschermen, soms heeft een
meisje achteraf spijt van haar toestemming. Er
zijn verschillende gradaties, bijvoorbeeld een
meisje wit wel strelen, maar geen verdergaande
seks. Als het toch tot gemeenschap komt, kan

het meisje zich overrompeld voelen en het voor
zichzelf achteraf als verkrachting zien, terwijI
dat in de beleving van de jongen helemaal niet
zo is.
De 'pleger' ontkent dat er sprake is van een
delict en daar kan een van de gelnterviewde
deskundigen zich wet wat bij voorstellen. Het
meisje liegt dan niet echt, maar er rest soms
niet anders dan vrijspraak. Ofschoon vrijspraak
nooit gemotiveerd wordt, is zulks in dergelijke
zaken wet de gewoonte, om te voorkomen dat
het slachtoffer denkt dat men haar niet gelooft.
Resumerend:

De opsporing van jeugdige zedendelinquenten is
specialistisch werk dat bij voorkeur door zedenrechercheurs moet worden gedaan. Zedenzaken
vergen veel tijd en inzet. De beperkte capaciteit
kan ertoe leiden dat er zaken op de plank blijven liggen. De deskundigen zijn geen voorstander van het politiesepot, wat niet wit zeggen dat
het niet voorkomt. Valse aangiften komen zelden voor.

5.6 De vervolging
Nadat de politie het pv heeft opgestuurd naar de
OvJ kan deze de zaak seponeren of vervolgen.

5.6.1 Seponeren
Het is bekend dat het sepotpercentage in zedenzaken erg hoog is, maar het is - zoals een van
de deskundigen het stelt - 'inherent aan zedenzaken'. Heel vaak is er geen bewijs behalve de
verklaring van het slachtoffer en de verdachte.
Bij twijfel wordt er geseponeerd, bijvoorbeeld
door gebrek aan bewijs. 101 Sommige officieren
die een dergelijke zaak wel aanbrengen eisen
een lets lagere straf, omdat het niet helemaal
duidelijk is. Dat heeft niet de voorkeur van de
deskundigen: die seponeren liever omdat er na
vrijspraak geen mogelijkheden meer zijn voor
het slachtoffer, terwijI na een sepot zij een
klacht kan indienen. Seponeren op beleidsmatige gronden zou in zedenzaken niet mogen, vindt
men 102
Een bekende grond voor een beleidssepot is
'aandeel van het slachtoffer' in het geheel (kort
jurkje, netkousen, laag decollete, 's nachts langs
de weg). 'Sommige vrouwen/meisjes nemen we/
erg veel risico, maar daar kun je in de bepaling
van de eis rekening mee houden. Anders begeef
je je op een he//end vlak, want waar leg je de
grens? ' Het is 'principieel four om te seponeren
op grond van eigen schuld van het slachtoffer,
vindt een deskundige. Vaak is er voor beide verhalen wel wat te zeggen.
101. Dat worden technische sepots genoemd: dergelijke zaken zijn juridisch gezien niet haalbaar.
102. 8ij een beleidssepot vindt de OvJ het niet opportuun om de zaak voor de rechter te brengen.
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Oak de sepotgrond 'beperkte kring' vindt men
niet kunnen in zedenzaken. AIle delicten die in
de relatiesfeer liggen, moeten bij de politie en
het OM terechtkomen. Dan dient pas gekeken te
warden wat in dat geval de beste insteek is:
hulpverlening, strafrecht etc. Voor de maatschappij is dit een belangrijk signaal; de verdachte moet zich verantwoorden. Het belang
van de aangeefster gaat voor, ook al zit de verdachte al in therapie.

5.6.2 Tenlastelefohni
Een OvJ kan de zaak oak voor de rechter brengen (vervolgen). Hij of zij moet de verdachte
het betreffende delict te laste leggen. In sommige gevallen kan de OvJ kiezen uit een aantal
artikelen. Op de vraag waarom er in het ene
geval bijvoorbeeld artikel 242 (Wetboek van
Strafrecht) ten laste wordt gelegd en in een
ander vergelijkbaar geval 245 (ontucht met binnendringen)
antwoordt een deskundige dat het laatste artikel
gemakkelijker te bewijzen is; er hoeft geen
dwang te worden aangetoond. Soms is de keuze
voor 245 gestoeld op oneigenlijke gronden.
De zaak moet dan rand worden gekregen.

5.6.9 Waylayinglate
Daarnaast moet bij een aantal artikelen warden
nagegaan of er is voldaan aan het klachtvereiste. 103 Het klachtvereiste is er gekomen naar
aanleiding van, een tweeslachtige situatie.
Voordien was het zo dat gemeenschap met/tussen jongeren tussen 12-16 jaar alleen vervolgbaar was na een klacht, terwijI ontucht in die
leeftijdsfase ambtshalve vervolgbaar was. De
wetgever heeft besloten am die twee gelijk te
trekken. Gedachte was dat jongeren onderling
het prima zelf kunnen beslissen, daar hoeft de
overheid niets mee te doen. Seks met jongeren
tussen de 12-16 jaar is nu aIleen vervolgbaar als
die betreffende jongere een klacht indient; het
OM mag dan pas vervolgen. Men vindt dit 'verkeerd' omdat de uiteindelijke beslissing am te
vervolgen bij de jongere ligt en niet bij het OM.
'Ns de jongere geen vervolging wit, dan heeft
het OM het nakijken; het werkt niet'. De redenen kunnen divers zijn: ze vindt de jongen aardig, ze durft niet, etc. Als de ouders een klacht
indienen, dan moet officieel de betrokken jongere zelf gevraagd warden of hij/zij een klacht in
wil dienen. Zo letterlijk staat het niet in de wet,
maar deze praktijk is zo gegroeid in de jurisprudentie. De praktijk is dat politie en OM in
bepaalde gevallen via omwegen alsnog vervolging voor elkaar krijgen, maar het blijft behelpen. Er ligt thans een wetsvoorstel am het
klachtvereiste te schrappen. Uiteindelijk zal dit
er niet toe leiden dat het OM ambtshalve gaat
vervolgen, bijvoorbeeld seks tussen jongeren
onderling (ze worden dan gehoord), maar in
bepaalde zaken moeten ouders en/of Raad aangifte kunnen doen, waarna het OM de verdachte
en het slachtoffer hoort en zelf kan besluiten of

het vervolging wil of niet. De mening van het
kind doet er dan niet toe. Sommige deskundigen
vinden dat het klachtvereiste een nuttig en functioneel instrument is. Mocht het klachtvereiste
vervallen, dan kunnen ongewenste vervolgingen
het gevolg zijn (vrijwillige seks tussen een 16jarige jongen en een meisje van 15 van wie de
ouders aangifte doen). In het voorstel am de
hoorplicht uit te breiden ziet men niets: 'het is
de boel voor de gek houden. Het is een illusie te
denken dat daarmee het belang van het kind
wordt gediend.' Andere deskundigen juichen het
voorstel toe: 'Het klachtvereiste heeft geen
meerwaarde, dient geen enkel doe!, is een
papieren tijger en werpt drempels op', am enkele kreten te noemen. Wel vindt men het belangrijk am de jongeren te horen. Als het twee 15jarigen betreft die vrijwillig seks met elkaar hebben, moet er geen pv warden opgemaakt.
Daarbij moet niet alleen naar het leeftijdsverschil warden gekeken, maar oak naar het eventuele machtsoverwicht.

5.6A Veda,Materna
Een Ov3 mag de zaak niet vervolgen als de zaak
verjaard is. Onlangs zijn de nieuwe wettelijke
verjaringstermijnen voor zedenzaken bijgesteld.
De regeling houdt in dat de verjaringstermijn
'begint te !open na het 18e jaar en maximaal 15
jaar kan duren. Voorheen liep die al vanaf het
delictmoment. Nu warden met name incestslachtoffers, die pas na jaren er aan toe zijn am
aangifte te doen, oak in staat gesteld am aangifte te doen. Implicatie is dat een meisje van 15
dat seks heeft gehad met haar vriendje tot haar
30e aangifte kan doen. Dat vindt men wel erg
lang, met name voor de betreffende jongen.
Een deskundige vindt daarentegen dat de verjaringstermijn voor zedenzaken er helemaal af
moet (met name voor incestzaken).
Kinderen hebben veel redenen am het niet of
veel later te vertellen. Dan moet er alsnog de
mogelijkheid voor hen zijn am aangifte te doen
tegen de pleger.

5.6.5. Eisen van straiten of maatrenelen
Bij het vorderen van een straf is er onderscheid
tussen volwassen en jeugdige plegers. Bij de
eerste groep zal in de meeste gevallen het
accent liggen op afstraffen; behandelen heeft
dan geen zin meer, dat had eerder gemoeten.
Bij jeugdigen ligt de nadruk op behandeling,
omdat straf weinig oplost en er bij hen nog
behandelingsperspectief is. Straffen helot bij hen
niet. Tuchtschool is geen optie omdat ze daar
volgens een deskundige 'alleen maar slechte
ideeen opdoen'.

103. Zie hoofdstuk 2.

Een probleem bij het vorderen (en toewijzen)
van de straf is dat sommige verdachten niet in
voorarrest zitten, bijvoorbeeld omdat het felt
jaren geleden is gebeurd en de verdachte geen
gevaar is. Dan kan het wel 1 tot 1,5 jaar duren
voordat die zaak op de zitting komt.
Het is geen probleem als de verdachte in voorarrest zit, want de termijnen waarin hij moet
voorkomen zijn wettelijk vastgesteld.
Soms heeft de eis een politiek karakter.
Er wordt het voorbeeld genoemd van de
Filippijnse sekstoerist die 8 jaar kreeg en een
incestsituatie die 5 jaar duurde, werd afgedaan
met 240 uur dienstverlening. Dit is een vorm
van rechtsongelijkheid, vindt men.
Bij het vorderen van de straf dient de OvJ
tevens rekening te houden met de mate van
toerekeningsvatbaarheid van de verdachte.
Naar de mening van een van de deskundigen
zijn de delicten over het algemeen aan de
zedendelinquenten toe te rekenen. In sommige
gevallen is er wel sprake van een persoonlijkheidsstoornis. Bij volwassen plegers betreft het
dan de psychopathische pleger, bij jongeren is
er vaak sprake van ontsporing en verwaarlozing.
De meeste delicten liggen veelal in de relatiesfeer. Echt gewelddadige, sadistische en perverse delicten komen niet veel voor.

lair mee te maken. Vandaar dat jeugdige zedendelinquenten zich zo normaal mogelijk proberen
te presenteren. Het zijn vaak de omstandigheden (drank, het meisje wilde zelf, et cetera) die
er de oorzaak van zijn dat jongeren 'over de
schreef zijn gegaan'. Als gevraagd wordt naar
hun fantasieen zullen ze vrijwel altijd zeggen dat
ze fantaseren over meisjes van hun eigen leeftijd, ook al blijkt uit de aard van het delict het
tegendeel. Kortom, in eerste instantie zullen
jeugdige verdachten van zedendelicten oppervlakkige informatie verstrekken om de schijn
van normaliteit op te houden. Slechts een enkeling zal ervoor uitkomen dat hij een afwijkende
seksuele voorkeur of fantasieen heeft en bijvoorbeeld op jonge meisjes valt.

Resumerend:

5.7.3 Diagnoses

Het is vaak moeilijk om bewijs te vergaren in
zedenzaken. In veel gevallen zijn er alleen de
verklaringen van de aangeefster en verdachte.
Het sepotpercentage is relatief hoog. Over het
algemeen zijn de deskundigen voorstander om
het klachtvereiste te schrappen. Het nut van de
verlengde verjaringstermijnen moet zich nog
bewijzen. Het vorderen van straffen en/of maatregelen is mede afhankelijk van de leeftijd van
de pleger, de mate van toerekeningsvatbaarheid
en in sommige gevallen de publiciteit rondorn
een bepaalde zaak.

5.7 Persoonliikheidsonderzoeken
Als de persoon van de verdachte, de ernst van
het felt of de omstandigheden waaronder het
feit is gepleegd daar aanleiding toe geven, kan
de OvJ in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek een persoonlijkheidsonderzoek laten uitvoeren.

5.7.1 Betrouwbare informatle
Groot obstakel in het persoonlijkheidsonderzoek
van jeugdige zedendelinquenten is dat deze jongeren veelal geen betrouwbare informatie willen
geven, zeker als het over seksualiteit gaat.
Sowieso praten jongeren moeilijk over dit onderwerp, laat staan als het een zedendelict betreft.
Daarbij komt dat een zedendelict het meest
'domme' delict is dat je je maar kunt bedenken.
Dit geldt des te meer wanneer kleine kinderen
het slachtoffer zijn. Het is met andere woorden
geen delict om je op te beroemen of je er popu-

53.2 Meetinstrumenten
Een probleem met betrekking tot het gebruik
van instrumenten in gedragskundige rapportages is dat jeugdige zedendelinquenten liever
niets over het delict loslaten en op een sociaal
wenselijke manier de vragen uit de tests beantwoorden. Daar komt bij dat de huidige instrumenten weinig zijn toegespitst op jongeren,
vanwege de vaak abstracte vragen. In de optiek
van een deskundige dienen de tests primair ter
ondersteuning van de gesprekken.

De aard van de diagnoses hangt veelal samen
met het type delictpleger. Zo maken volgens
een deskundige de exhibitionist en de ontuchtpleger zich schuldig aan enkel zedenmisdrijven,
terwijI de aanrander en (groeps)verkrachter
naast zedendelicten ook andere strafbare feiten
plegen, zoals vermogens- en geweldsmisdrijven.
Er is een continuum te schetsen van type
gedrag en delinquent:
antisociaal ged rag en externaliserende problematiek

1

groepsdelinquenten
verkrachters/aanranders
exhibitionisten
ontucht- en incestplegers

neurotisch/depressief en internaliserende
problematiek

De diagnose gedragsstoomis zegt op zich niet zo
veel. Het is een containerbegrip; het past vrijwel
op alle jeugdige zedendelinquenten.
Neurologische afwijkingen, zoals ADHD, komen
wel eens voor bij jongeren met een zwakke
impulscontrole (bijvoorbeeld aanranders), maar
het is geen gemeengoed. Datzelfde geldt voor
hersenbeschadigingen. De pervasieve ontwikkelingsstoomis (aan autisme verwante contactstoomissen) komt met name voor onder de on-

tuchtplegers. Het is een zeer moeilijk te stellen
diagnose waar veel ervaring voor nodig is om de
kenmerken te herkennen.
De autistische trekken worden nogal eens over-
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schaduwd door een quasi sociale houding.
Maar in werkelijkheid is de jongere van binnen
een 'lee° vat', aldus een deskundige.

5.7.4 Conclusle
Over de mate van toerekeningsvatbaarheid is op
te merken dat volledige ontoerekeningsvatbaarheid onder jeugdige zedendelinquenten zeer zelden voorkomt. Een verminderde mate van toerekeningsvatbaarheid wordt nogal eens gezien
bij zwakbegaafden (onder meer vanwege hun
slechte impulscontrole). Jeugdige zedendelinquenten zijn toerekeningsvatbaar als ze bewust
en gepland het delict hebben uitgevoerd (en
geen stoomis of gebrekkige ontwikkeling hebben).

5.7.5 Advles
Er zijn in Nederland grofweg vijf soorten adviezen die van toepassing kunnen zijn op jeugdigen
die een zedendelict plegen en voor een deel
hangen die samen met de mate van toerekeningsvatbaarheid. De eerste mogelijkheid is
niets doen. In dat geval wordt de kans op recidive zeer gering geacht. De tweede advieskeuze is
het laten volgen van een leerstraf seksuele vorming bij de Rutgers Stichting. Dit wordt relatief
veel geadviseerd bij groepsdelinquenten met
gunstige persoonlijke omstandigheden (school,
werk). De derde mogelijkheid is dat een jongere
een vrijheidsstraf krijgt geadviseerd. In de
meeste gevallen is hij toerekeningsvatbaar en is
de kans op herhaling klein. Een vierde mogelijkheid is de ambulante behandeling.
Dit wordt geadviseerd voor de meer gestoorde
delinquenten. Bij bijvoorbeeld het AB] kunnen ze
een ongeveer 20 maanden durende behandeling
volgen. Het kost veel tijd om de zogenaamde
cognitieve vervormingen te behandelen.
Voorwaarde voor ambulante behandeling is wel
dat de jongere een ondersteunende omgeving
heeft. De vijfde mogelijkheid betreft een intensieve behandeling in Harreveld, vaak in het
kader van een PI]-maatregel.
Resumerend:

Jeugdige zedendelinquenten zijn in het kader
van een persoonlijkheidsonderzoek relatief moeilijk te onderzoeken omdat ze liever niet over
hun delict praten. Conform eerdere indrukken
warden verkrachters als meer antisociaal getypeerd en ontucht- en incestplegers als meer
neurotisch/depressief. Jeugdige zedendelinquenten warden zelden volledig ontoerekeningsvatbear verklaard. Het advies kan varieren van
detentie tot een residentiele opname.

5.81 SIM- en clvielrecht
Met het nieuwe jeugdstrafrecht is er een scheiding gekomen tussen het civielrechtelijke en het
strafrechtelijke circuit gekomen ('er Din waterdichte schotten tussen gekomen). Juridisch
gezien is dat volgens deskundigen een goede
zaak, maar in de praktijk roept het nogal wat
problemen op. Een deskundige: 'het is hetzelfde
als je zegt dat de moeder er is voor de opvoeding en vader voor de straffen'. Het grootste
knelpunt is het plaatsgebrek. Gezien de doorstroomproblemen bij de diverse instellingen kost
het veel moeite, zo het al niet onmogelijk is om
een jongere met een OTS in een inrichting
geplaatst te krijgen. De praktijk was dat er in
dat geval oneigenlijk gebruik werd gemaakt van
de PI] om de jongere maar geplaatst te krijgen.
Andersom komt ook voor: jongeren die een OTS
hebben en op hun 18e nog niet uitbehandeld
zijn (Henkie uit Ochten). In dat geval zou er een
PIJ moeten komen, maar daarvoor is een nieuwe aangifte nodig en die is er veelal niet.
Een suggestie is om in die gevallen waarin de
jongere een gevaar voor anderen is een rechterlijke machtiging aan te vragen bij de
burgemeester en in het kader van de BOPZ kan
die jongere alsnog warden opgenomen.
Verder wordt gezegd dat de gezinsvoogdij een
extra taak erbij heeft gekregen nu ze ook verantwoordelijk is voor de juridische component.
Voorheen was dat een taak van de Kinderrechter
en die was daar in goede handen.
De Kinderrechter kon goed overzicht houden en
op tijd allerlei juridische beslissingen nemen.
De meeste gezinsvoogden zijn ten eerste niet
juridisch geschoold en ten tweede zet een deskundige vraagtekens bij hun coordinerende
capaciteiten. Ze laten soms steken vallen
(bijvoorbeeld rapportages die . te laat zijn).
De extra taak is 'zwaar'.

5.8.2 Pedagoglsch karakter van het IeugdsUafrecht
Men vindt dat het pedagogisch karakter van het
jeugdstrafrecht niet altijd voldoende gewaarborgd is. Op verschillende niveaus zijn er specialisten nodig (politie, OM, Kinderrechter) en
die zijn in de loop der tijd verdwenen.
Wanneer bijvoorbeeld een onervaren OvJ en
Kinderrechter, die weinig kennis hebben van
jeugdzaken, het zonder de rapportage van de
Raad of gezinsvoogdij moeten stellen, wordt het
pedagogische karakter tekort gedaan.
De uitspraak: 'Iaat die de zitting jeugd maar
doen, want die heeft zelf kinderen' is veelzeggend. 'Jeugd' is een specialisme dat niet makkelijk herkenbaar is, maar de Kinderrechter is en
blijft jurist en geen hulpverlener.

5.8 De Imitating
Minderjarige verdachten van seksuele delicten
vallen onder het jeugdstrafrecht en kunnen voor
de Kinderrechter komen of voor de meervoudige
kamer van de Rechtbank, afhankelijk of er een
persoonlijkheidsonderzoek is verricht. 104
Eerst jets over de scheiding straf- en civielrecht.

104. Zie hoofdstuk 2.

5.8.3 Doorlooptijden
Een ander knelpunt is het streven van de
Rechtbank cm de doorlooptijden van een zaak
zo kort mogelijk te houden. Een schorsing van
de voorlopige hechtenis c.q. het aanvragen van
een persoonlijkheidsonderzoek heeft tot gevolg
dat de zaak moet worden aangehouden en het
duurt lang voordat de zaak weer op zitting
komt, met als gevolg dat de doorlooptijden Ianger duren. Het belang van de jongere, bijvoorbeeld het ondergaan van een persoonlijkheidsonderzoek, kan dan haaks staan op het streven
naar efficiency. Het is niet zo dat er zaken op de
Rechtbank blijven liggen. Dat probleem ligt volgens de deskundigen meer bij het OM. Men pleit
ervoor om de tijd tussen het horen door de politie en het ter zitting brengen zo kort mogelijk te
houden omdat het pedagogisch van belang is
voor de jongere.

5.8.4 Maatregelen en striation
Zedenzaken zijn soms lastig te berechten.
Wat wil je met een straf? Vrijheidsstraffen legt
een van de geInterviewde deskundigen zelden
op, daar is men niet echt voorstander van: de
tijd kan beter gebruikt worden voor behandeling. Een van de geInterviewde deskundigen:
'van straffen worden ze altijd slechter'.
De PIJ, de zwaarste pedagogische maatregel,
wordt pas opgelegd als het niet verantwoord is
om hem niet op te leggen. Voor een behandeling
bij het ABJ of Harreveld wordt met name gekeken naar de ernst van het feit (aantal slachtoffers, veel geweld etc). De rechter vaart voor
95% op het oordeel van de gedragsdeskundigen. Over het algemeen vindt men de kwaliteit
van de PO's goed.
De praktijk is echter dat er vrij weinig jeugdige
zedendelinquenten voor de rechter komen.
Er blijven veel jeugdigen in het justitiele traject
steken. Het aantal jongeren dat maatregelen
krijgt opgelegd, is zeer klein. Het is teleurstellend dat er bij politie en justitie kennelijk veel
jongeren blijven steken en niet bij de rechter
komen. Ook voor jongeren tegen wie aangifte is
gedaan, is het beter als de zaak voor de rechter
komt. Anders blijft het maar 'dooretteren' en dat
is volgens een van de deskundigen 'frustrerend'
Resumerend:

Het nieuwe jeugdstrafrecht heeft tot een gewijzigde taakinhoud van een kinderrechter geleid.
De coordinerende activiteiten liggen thans bij de
(gezins)voogdij-instellingen, met als gevolg dat
de kinderrechter zich primair bezighoudt met de
juridische afhandeling van de zaak. Jeugdige
zedendelinquenten nnoeten bij voorkeur behandeld worden; afstraffen helpt niet. De PIJ-maatregelen is de zwaarste sanctie. De kinderrechter
vaart daarbij grotendeels op het oordeel van de
gedragsdeskundigen.

5.9 Interventiemogelijkheden voor
jeugdige zedendelinquenten
De rechter kan straffen en/of maatregelen,
opleggen. Door verschillende deskundigen
wordt gesteld dat de jeugdige zedendelinquenten behandeld moeten worden; sec straffen
helpt niet. Een aantal deskundigen heeft de
indruk dat de rechter ook zo denkt en handelt.
De rechter kijkt weliswaar of de rechtsorde is
geschokt, maar is in haar oordeel meer behandelingsgericht. In Nederland is er een aantal
belangrijke interventiemogelijkheden voor jeugdige zedendelinquenten.
De jongeren die bij de Rutgers Stichting
komen, worden verwezen door de Raad en volgen gedurende 10 weken wekelijks een leerproject Seksualiteit. 105 De groep die daar komt,
bestaat voor 90% uit aanranders en voor 10%
uit verkrachters. De delicten zijn relatief licht.
Vaak zijn de slachtoffers bekenden van de pleger en ligt het delict in de relatiesfeer ('ze gaan
net de grens over') of betreft het groepsdelicten
('zwembaddelicten'). Men vindt de leerstraf
geschikt voor maar een zeer beperkte groep
delinquenten, dit vanwege de beperkte duur,
intensiteit en doelen van de cursus.
Sinds kort is er een aantal plaatsen beschikbaar
bij Groot Emmaus voor zwakbegaafde zedendelinquenten. Dit is voor Harreveld een moeilijke
groep om in behandeling te nemen, omdat er
minder op inzicht gewerkt kan worden, aldus
een behandelaar. 'Ze zijn impulsiever en reageren veel sneller op bepaalde situaties'. Zwakbegaafden komen relatief veel veer onder de groep
ontuchtplegers.
De delinquenten die bij het ABJ een.behandeling
volgen, hebben minder bijkomende problemen
en zijn sociaal (redelijk) goed ingebed.
Bovendien is de ernst van de zedendelicten minder dan bij de jongeren in Harreveld.
In Harreveld zit de zwaarste categorie zedendelinquenten. Het is in Nederland het enige
instituut dat aan deze groep categorale hulpverlening biedt, meestal in het kader van een PD.
Ken merkend voor de jongeren in Harreveld is
hun multiproblemachtergrond. In de meeste
gevallen gaat het om getraumatiseerde jongeren
bij wie de problemen lang verborgen zijn gebleven (bijvoorbeeld eigen slachtofferschap).
Resumerend:

Veer jeugdige zedendelinquenten is in Nederland
een aantal (categorale) voorzieningen. Afhankelijk van de persoonlijkheid en ernst van het
delict kan een jongere een leerstraf bij de
Rutgers Stichting opgelegd krijgen, een daderbehandeling bij het ABJ volgen, of geplaatst
worden in Harreveld. Veer minder begaafden is
Groot Emmaus een alternatief.
105. Strikt genomen loopt de leerstraf via de Ovi wat
niet wil zeggen dat de kinderrechter er niet bij betrokken is/wordt.

6. Dossieronderzoek
In dit hoofdstuk worden de bevindingen van de
dossieranalyse beschreven. Gezien het kleine
aantal (27) dossiers dat bestudeerd is, pretenderen de resultaten niet representatief te zijn,
maar dienen deze eerder als richtinggevend voor
een grootschalig vervolgonderzoek te worden
gezien. Er kunnen derhalve geen harde conclusies getrokken worden. Om de suggestie van
representativiteit zoveel mogelijk te vermijden,
wordt er zo min mogelijk gebruik gemaakt van
generaliserende aanduidingen. Voor de leesbaarheid is ervoor gekozen om per onderwerp een
algemene beschrijving te geven van de in totaal
vijf typen (zes verkrachters, zes aanranders, zes
ontuchtplegers, zes incestplegers en drie exhibitionisten). Waar sprake is van saillante verschil-

len tussen de onderscheiden typen wordt dit
afzonderlijk aangegeven. Achtereenvolgens
komen in de volgende paragrafen deze onderwerpen aan de orde: gezin, ontwikkeling en
lichamelijke toestand, school, vrienden en sociale contacten, vrije tijd, risicovol gedrag, seksuele
ontwikkeling, seksuele delicten, andere delicten,
justitiele informatie (HKS en JD), hulpverlening
en diagnostiek.

6.1 Gezin
Niet geheel onverwacht kenmerken de gezinnen
van jeugdige zedendelinquenten zich door de
nodige problemen. Om er een paar te noemen:
mishandeling, echtscheiding, alcoholproblematiek en psychische problemen. Inzoomen op de
onderscheiden typen levert echter een genuanceerder beeld op.
Een deel van de verkrachters komt uit gezinnen
met een niet-Nederlandse etnische achtergrond,
in casu Surinaams. De gezinsgrootte varieert.
Opvallend is dat het onvolledige gezinnen zijn.
De ouders scheiden als de jongeren gemiddeld
zeven jaar zijn. De relatie van de ouders kenmerkt zich door onenigheid en ruzies. Voor de
jongeren is vader fysiek en/of emotioneel afwezig. Vader en zoon kunnen slecht met elkaar
opschieten. De jongeren hebben een sterke
band (symbiotisch) met hun moeder, die zich
toegeeflijk jegens haar kinderen opstelt.
Opvallend is dat een aantal gezinnen geIsoleerd
van de buitenwereld leeft. Dit betekent niet dat
ze alles binnen het gezin oplossen; eerder is het
tegendeel waar: er wordt niet over problemen
gepraat. De jongeren in het gezin vertonen vrijwel allemaal gedragsproblemen, deels te wijten
aan de verwennende opvoedingsstijI van moeder, deels ook het gevolg van andere gebeurtenissen, zoals de scheiding van de ouders en
gewelddadige incidenten in de familie. Zo is van
een van de jongens een nicht verkracht en vermoord, en is een vriend van een van de jongens
doodgeschoten. Van een andere jongen dreigde
een oom zijn lichaamsdelen af te hakken. Het
contact tussen de jongens en de overige broers

en zussen is wisselend: de ene jongere kan
goed met hen opschieten, de andere wordt bijvoorbeeld door broers en zussen met de nek
aangekeken omdat hij jarenlang de sfeer heeft
verziekt in het gezin.
De aanranders komen uit grote gezinnen waarvan de helft een niet-Nederlandse achtergrond
heeft, in dit geval Marokkaans en Antilliaans.
Verder is de sociaal-economische status van de
gezinnen laag. Vader verricht ongeschoold werk
of houdt zich bezig met criminele activiteiten.
In een aantal gevallen zijn de ouders gescheiden
en in twee gevallen is een van de biologische
ouders overleden. Uit de dossiers is het moeilijk
om een beeld te krijgen van de relatie tussen de
ouders. In een enkel geval wordt vermeld dat
vader moeder mishandelt. Zowel vader als moeder zijn streng/hard/driftig in het opvoeden van
de kinderen. Moeder is een nerveuze, neurotische vrouw. Soms krijgt de jongere klappen van
vader. In twee gezinnen heeft de zus van de
jongere psychische problemen. Het onderlinge
contact tussen broers en zussen is over het
algemeen goed. Net als de verkrachter vertoont
de aanrander ook gedragsproblemen, echter met
dit verschil dat nu broers en zussen dat eveneens doen.
De meeste ontuchtplegers komen uit volledige,
middelgrote Nederlandse gezinnen. Het gezin
wordt als gesloten omschreven. Een jongere is
op 6-jarige leeftijd geadopteerd; een andere
komt oorspronkelijk uit een Oost-Europees land.
De jongens onderhouden een zeer nauw contact
met een van de ouders. In twee gezinnen zijn er
kinderen overleden. Een jongen heeft zijn zusje
dood in bed gevonden. Enkele jongens worden
omschreven als moederskind. De ouders hebben
onderling onenigheid over de opvoeding, maar
Niader bemoeit zich er nauwelijks mee; hij houdt
zich wat afzijdig. De jongeren hebben een slechte relatie met de broers en zussen en vertonen
onzeker en teruggetrokken gedrag. Enkele jongens zijn mishandeld door vader of familieleden.
Ook de incestplegers komen overwegend uit
Nederlandse gezinnen. In vergelijking met de
ontuchtplegers lijken de gezinnen van de
incestplegers meer problemen te kennen.
Zo heeft in vier gevallen vader een alcoholprobleem of houdt vader zich bezig met criminele
activiteiten. In de helft van de gezinnen is er
sprake van echtscheiding. Moeder kan verschillende relaties hebben. De gezinnen verhuizen
nogal eens. Qua gezinsfunctioneren kan er een
tweedeling worden gemaakt: de gezinnen waar
verwaarlozing en mishandeling (onder andere
van de incestpleger) een belangrijke rol spelen
en gezinnen die gesloten zijn en een machteloze
indruk maken. Verder worden de gezinnen
geconfronteerd met traumatische gebeurtenissen, zoals ziekte, doodslag en overlijden.
De incestplegers zijn de zondebok van het gezin.
Het merendeel voelt zich niet gewaardeerd en
achtergesteld.

Het onderlinge contact tussen broers en zussen
is ronduit slecht. Sterker uitgedrukt: de incestplegers gedragen zich agressief en sadistisch
jegens hen. In een aantal gevallen [open de
incestplegers van huis weg.
De exhibitionisten komen uit volledige gezinnen
met meerdere kinderen. De ouders hebben
onderling conflicten. Bij twee van de drie gezinnen is er ruzie tussen de broers en zussen, die
intelligenter zijn dan de exhibitionisten. In twee
gevallen worden jongens omschreven als moederskindje. Moeder maakt een neurotische
indruk (opgenomen in een rustoord, is druk en
overbezorgd). In een geval drinkt vader.
Resumerend:
De gezinsachtergrond van de jeugdige zedendelinquenten is (zeer) verstoord. In alle gevallen is
er sprake van een inadequate opvoeding:
verwaarlozing, mishandeling, echtscheiding,
traumatische gebeurtenissen en psychische
problemen lijken eerder regel dan uitzondering.
De jeugdigen kunnen binnen het gezin verschillende posities innemen: of ze vertonen opstandig, agressief gedrag in het gezin, zoals de verkrachters, of ze trekken zich terug en vallen niet
op, bijvoorbeeld de ontuchtplegers. Jongeren die
leeftijdgenoten aanranden en verkrachten lijken
in vergelijking met de misbruikers van kinderen
meer een niet-Nederlandse achtergrond te hebben.

6.2 entwineling en lichamenike
toestand van de Iongeren
Over het algemeen verlopen de zwangerschap
en bevalling van de jeugdigen zonder problemen. Een te vroege geboorte komt een enkele
keer voor bij de aanrander, ontuchtpleger en
incestpleger. Op lichamelijk gebied valt op dat
alle typen jeugdige zedendelinquenten te kampen hebben (gehad) met allerlei problemen. 106
Over de verdere ontwikkeling en lichamelijke
toestand kan per type het volgende worden
gezegd.
Kenmerkend voor de verkrachters is dat ze druk
en wild zijn en moeilijk kunnen stilzitten.
In twee gevallen wordt hun gezette postuur
genoemd. Ook littekens op het lichaam als
gevolg van allerlei ongelukjes en hoofdpijn
komen voor. Tot slot heeft een verkrachter epileptische aanvallen, een een te hoog cholesterolgehalte en een hersenvliesontsteking.
De aanranders zijn eveneens druk en wild, zij
het dat dit type in de helft van de gevallen zich
op jonge leeftijd agressief gedraagt. Ook zij
hebben te ruaken met allerlei kleine ongelukjes.
Een paar aanranders hebben astma.
Opvallend bij dit type zijn neurologische problemen, zoals ADHD en andere neurologische
stoornissen en hersenschuddingen.
De ontwikkeling van de ontuchtpleger laat de
meeste problemen zien. Een jongen is geboren
met een hartafwijking en een jongen wordt in de
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eerste levensjaren door verschillende mensen
opgevangen. Verder wordt bij dit type bedplassen genoemd, alsmede een slechte motoriek en
spraakproblemen. Een jongen wordt omschreven
als een afstandelijk kind. Ook het !even in een
eigen fantasiewereld wordt een keer genoemd.
Zij laten diverse lichamelijke problemen zien,
zoals gezet postuur, heupluxatie, het verwijderen van een afgestorven teelbal, slecht slapen,
epilepsie, dyslexie, geringe lengte, besneden
vanwege ontsteking, botcyste met veel ziekenhuisopnames.
Bij de incestplegers wordt broekpoepen en bedplassen genoemd. Zij worden omschreven als
probleemkinderen die veel aandacht vragen. Een
incestpleger is in zichzelf gekeerd. Een ander
vertoont op jonge leeftijd sadistisch gedrag (dierenmishandeling). Een aantal van hen heeft
eveneens een gezet postuur. Verder worden nog
genoemd het hebben van rood haar 107 en een
groot hoofd/verstandelijke handicap.
Over de exhibitionisten is te zeggen dat ze onhandig zijn en veel kleine ongelukjes hebben.
Eenmaal wordt een slechte motoriek genoemd
en siiraakproblemen. Een exhibitionist is dik en
een is dyslectisch.
Resumerend:
Verkrachters en aanranders vertonen reeds op
jonge leeftijd druk en soms agressief gedrag.
Ze krijgen allerlei kleine ongelukjes en de indruk
is dat bij een aantal neurologische problemen in
het spel zijn. De ontuchtpleger laat de gebrekkigste ontwikkeling zien. Ze hebben relatief veel
lichamelijke problemen en lijken meer dan de
andere typen in zichzelf gekeerd. De incestpleger is een probleemkind dat eveneens in zijn
ontwikkeling de nodige problemen ondervindt.
Exhibitionisten zijn onhandig, deels te wijten aan
lichamelijke tekortkomingen.

106. Lichamelijke problemen c.q. kenmerken kunnen
ertoe leiden dat de betrokken jongen daarmee gepest
wordt. Zie paragraaf 6.3 en 6.4.
107. Moeder heeft haar haar oak rood geverfd am
haar zoon te steunen.

6.3 School
Zowel de groep verkrachters, aanranders als
exhibitionisten hebben een gemiddeld IQ, zij het
dat de middelste groep iets lager scoort.
Het IQ van de ontuchtplegers varieert van 70 tot
hooggemiddeld en bij de incestplegers loopt het
van 45 tot 120.
Verder valt op dat er - de incestplegers uitgezonderd - bij elk type wel bij een of 1 of 2 jongens een disharmonisch profiel geconstateerd is.
Dit kan duiden op hersenorganische afwijkingen
of een verleden van verwaarlozing.
Een analyse van de afzonderlijke typen !evert
het volgende beeld op. Verkrachters zijn druk in
de klas, brutaal en maken ruzie met leraren en
leerlingen. De basisschool doorlopen zij zonder
problemen. De meeste verkrachters volgen
daarna het VBO. Tot slot wordt er regelmatig
melding gemaakt van spijbelgedrag.
Conform hun mindere verstandelijke vermogens
zijn de aanranders vooral te vinden op het MLK,
VSO en ZMOK. Niettemin zijn ze de basisschoolperiode zonder veel problemen doorgekomen.
Ze vertonen gedragsproblemen in de klas en zijn
snel afgeleid. Ze hebben een slecht contact met
leraren en leerlingen. De helft van de aanranders is de zondebok van de klas. Net als de verkrachters spijbelen sommige aanranders.
Kenmerkend voor de ontuchtplegers is dat ze in
de klas een aparte positie hebben Cze zijn
anders'). De meeste ontuchtplegers worden
gepest door andere leerlingen. Uit de dossiers
komt duidelijk naar voren dat de ontuchtplegers
zich in een sociaal isolement bevinden. Dit komt
het meest duidelijk naar voren als ook van een
ontuchtpleger wordt gezegd dat hij een autistische inslag heeft en zich bizar in de klas
gedraagt. Een van hen valt meisjes uit de klas
op een seksuele manier lastig. De schoolresultaten zijn matig tot redelijk. Ze hebben een redelijk contact met de leraren.
Incestplegers worden eveneens door andere
leerlingen gepest en mishandeld. Ze zijn niet
populair en hebben de rol van zondebok. Voor
een deel komt dat door hun sociaal inadequate
gedrag (klikken, 'te hard' studeren). Sommigen
hebben een onrealistische eigendunk over hun
capaciteiten. Over het algemeen zijn het stille en
teruggetrokken jongens die redelijk met leraren
overweg kunnen. Een aantal van hen blijft verschillende malen zitten of zakken in niveau
terug, van HAVO/VWO naar VBO.
De exhibitionisten volgen een MAVO opleiding,
maar hun resultaten zijn slecht. Ze krijgen
regelmatig straf en een van hen wordt gepest.

Resumerend:

Bij jongeren die leeftijdgenoten aanranden of
verkrachten, komt de indruk naar voren dat zij
een (laag) gemiddeld IQ hebben, ruzie maken,
gedragsproblemen,in de klas vertonen en spijbelen. Schoolresultaten zijn matig.
De misbruikers van kleine kinderen hebben een
meer geIsoleerde positie in de klas. De resultaten varieren van matig tot redelijk.
Ze vallen nauwelijks op; ze zijn het buitenbeentje en worden door medeleerlingen gepest.
Hun IQ laat een brede range zien.

6.4 Vrienden en sociale contacten
De vijf typen laten saillante onderlinge verschillen zien als het gaat cm vrienden en sociale
contacten.
De verkrachters ondervinden geen problemen in
het leggen van sociale contacten. Integendeel:
ze hebben veel vrienden en zijn populair.
De vrienden blijken echter kennissen te zijn of
criminele bekenden. Ze kunnen met andere
woorden moeilijk het onderscheid maken tussen
vrienden en 'echte' vrienden.
Aanranders zijn vaak te typeren als eenlingen of
jongens die geen of weinig vrienden hebben.
Kenmerken zijn hun gebrekkige sociale vaardigheden. Ze willen er wel graag bij horen met als
gevolg dat ze zich snel laten beInvloeden door
andere, criminele jongens. In feite zijn het
meelopers.
De ontuchtplegers hebben geen vrienden.
Ze trekken veel met kleinere kinderen op.
Incestplegers lijken op sommige punten van
aanranders. Ze hebben weinig vrienden, worden
soms gepest en mishandeld, maar willen er ook
graag bij horen. Hun gedrag roept echter irritatie en afwijzing op. Ze zijn snel te beInvloeden
door andere jongeren.
De exhibitionisten zijn eenzelvige, verlegen en
gesloten jongens die geen of slechts oppervlakkige vrienden hebben. Een van hen neemt echter binnen een groep de leiderspositie op zich.
Resumerend:

Verkrachters lijken het sociaal vaardigst te zijn
en hebben de meeste vrienden, gevolgd door
aanranders, incestplegers, exhibitionisten en tot
slot de ontuchtplegers, die sociaal geIsoleerd
zijn.

6.5 Vile UN
DeeIs komt het al dan niet hebben van vrienden
oak tot uiting in de vrijetijdsbesteding. Er is een
tweedeling aan te brengen tussen aan de ene
kant de verkrachters en aanranders, die houden
van rondhangen, voetbal en het bezoeken van
amusementshallen en uitgaan 108 en aan de
andere kant de ontuchtplegers, incestplegers en
exhibitionisten die zich meer bezighouden met
solistische activiteiten (computeren, tv kijken,
lezen, brommer rijden enzovoort). Bij de
incestplegers valt nog op dat twee jongens
vuurtjes stoken en een jongere een verwoed
verzamelaar is van allerlei spullen.
,

Resumerend:

Verkrachters en aanranders houden zich meer
bezig met groepsactiviteiten, de andere typen
meer met solistische bezigheden.

6.6 Malcom! gedrag
Over het gebruik van alcohol en/of drugs en
andere risicovolle activiteiten is geen eenduidig
beeld te geven. Verkrachters gebruiken in de
meeste gevallen alcohol en/of softdrugs. Een
van hen is lid van een straatbende.
Aanranders gebruiken geen softdrugs, maar wel
af en toe alcohol. Van de ontuchtplegers is er
een die softdrugs gebruikt en twee sporadisch
alcohol. Bij de incestplegers is er een die alcohol
gebruikt en een heeft geexperimenteerd met
drugs. Twee van de drie exhibitionisten gebruiken alcohol.
Resumerend:

Verkrachters vertonen meer risicovol gedrag dan
andere typen.

6.1 Seksilele ontwikkeling
In vergelijking met de andere typen lijken de
verkrachters de meest normale seksuele ontwikkeling te hebben doorgemaakt. Ze hebben een
vriendin of seksuele ervaringen opgedaan met
losse contacten. Ze masturberen vanaf hun 13e
jaar en kijken af en toe seksfilms of bekijken
seksboekjes. Hun fantasieen gaan over volwassen vrouwen en/of leeftijdgenoten. De verkrachters hebben thuis en op school seksuele voorlichting gehad. Een van de verkrachters heeft
homocontacten gehad met een oudere man.
De aanranders lijken in seksueel opzicht minder
'geslaagd' dan de vorige groep. Weliswaar heeft
een aantal van de aanranders een vriendin of
diverse relaties gehad, maar het seksuele aspect
van de relatie blijft beperkt tot zoenen. Een paar
jongens hebben helemaal geen seksuele ervaringen. Ze kijken seksboekjes en films die veelal
bij de ouders thuis liggen. Ze fantaseren over
meisjes die ze hierin hebben gezien en masturberen daarop. Ze hebben thuis geen voorlichting
gehad. Een jongen zegt misbruikt te zijn door

een oudere man.
Qua seksuele ontwikkeling lijken de ontucht- en
incestpleger op elkaar. De ontuchtplegers spelen
op jonge leeftijd bizarre seksuele spelletjes of
zitten constant aan de eigen geslachtsdelen te
friemelen. In het gezin heerst een seksualiserende sfeer. Zo kijkt een van de jongens met zijn
ouders naar pornofilms omdat die dat goed vinden voor zijn seksuele ontwikkeling.
De jongeren krijgen een inadequate voorlichting.
Ze bekijken pornoboekjes en -films en masturberen - soms verschillende keren per dag - en
zeggen te fantaseren over leeftijdgenoten.
Een enkeling kan reeds zeggen dat zijn seksuele
voorkeur uitgaat naar kleine kinderen. Anderen
hebben weliswaar een vakantievriendin, maar er
kan niet gesproken worden van een seksuele
relatie. De indruk is dat het een eenrichtingsverkeer is. In de helft van de gevallen is bekend
geworden dat de ontuchtplegers zelf slachtoffer
zijn van seksueel misbruik.
Ook incestplegers komen uit geseksualiseerde
gezinnen hetgeen onder andere blijkt uit het
gegeven dat de ouders porno in huis hebben die
vrij toegankelijk voor de kinderen is.
De incestplegers kijken bier oak naar. Ze spelen
op jonge leeftijd seksuele spelletjes met leeftijdgenoten en fantaseren over meisjes en vrouwen
die ze in de films/boekjes hebben gezien.
Een enkeling vertoont op jonge leeftijd bizar
seksueel gedrag (met de hond "naar bed").
Soms heeft een incestpleger een vriendin, maar
er is geen sprake van een seksuele relatie.
Een uitzondering is een jongen die seks heeft
met oudere meisjes. Een aantal incestplegers
zegt zelf te zijn misbruikt.
De exhibitionisten hebben geen voorlichting
gehad en houden zich al op vroege leeftijd met
seks bezig, bijvoorbeeld het bekijken van porno
en het draaien van 06-nummers, wat onder
andere hun masturbatiefantasieen inhoud geeft.
Geen van hen weet hoe contact te leggen met
meisjes.
Resumerend:

Verkrachters en in mindere mate aanranders lijken de meest 'normale' seksuele ontwikkeling te
hebben doorgemaakt. Ze hebben vriendinnen en
met name de verkrachters hebben seksuele
ervaringen opgedaan. Misbruikers van kinderen
kenmerken zich door hun afwijkende seksuele
ontwikkeling, zoals het op jonge leeftijd geconfronteerd warden met porno en hun eigen
slachtofferschap. Exhibitionisten vormen op het
eerste gezicht een aparte groep: ze zijn veriegen en houden zich op jonge leeftijd al met seks
bezig.

108. Mn de laatste twee activiteiten doen de aanranders niet mee.

6.8 Seksuele delicten
In deze paragraaf wordt voor alle typen apart
een beschrijving gegeven van het seksuele delict
waarvoor zij een persoonlijkheidsonderzoek hebben ondergaan of het laatst gepleegde delict dat
bekend is geworden.
De verkrachters hebben zich schuldig gemaakt
aan zowel verkrachting van jongens (1) als
meisjes (5). Verder zijn de verkrachtingen zowel
individueel (4) als in groepsverband (2)
gepleegd. De varieteit onder de verkrachters is
groot. De gemiddelde leeftijd van de verkrachters in de onderzochte dossiers is 15,7 jaar.
De verkrachtingen van de meisjes liggen veelal
in de relatiesfeer en zijn niet gepland; het lijkt
een impulsief delict. Datzelfde geldt min of meer
vool- de groepsdelicten. Het slachtoffer is alleen
in huis van de daders en de 'leider' van de groep
neemt het initiatief terwijI de mededaders hem
'behulpzaam' zijn. Er wordt bij de groepsdelicten
geen gebruik gemaakt van wapens, wel worden
er klappen gegeven. Van enig medeleven of
empathie is geen sprake. De bevrediging van de
eigen behoeften staat voorop. In een enkel
geval is de dader gekrenkt (zijn vriendin wil
geen seks met hem) en uit frustratie verkracht
hij een willekeurig slachtoffer. Een paar verkrachters hebben vlak voor het delict seksfilms
gezien en wilden nadoen wat ze hebben gezien.
Een enkele keer zijn de daders onder invloed
van alcohol en/of softd rugs. In een aantal gevallen wordt met een mes gedreigd. Degene die
jongens heeft verkracht, lijkt daarentegen de
situatie min of meer af te dwingen door verschillende keren te zorgen dat hij met de jongens
alleen is en door hen met dreigementen tot seks
te dwingen. Overigens is deze laatste dader van
Nederlandse afkomst. Vrijwel alle daders bagatelliseren het delict. Soms wekken ze de indruk
dat ze er recht op hebben: 'ik besteedde al mijn
geld aan cadeaus voor haar', aldus een van de
jongens. Opvallend aan de slachtoffers is dat ze
op een of andere manier een makkelijke prooi
zijn (autistisch, zwakbegaafd, weggelopen van
huis, et cetera). Sommige moeders van verkrachters lijken eveneens het incident te bagatelliseren ('het meisje heeft het zelf uitgelokt').
Evenals bij de verkrachters het geval is, is ook
de aard van de aanrandingen zeer divers. Er zijn
individuele (3) en groepsplegers (3); slachtoffers
zijn meisjes van de eigen leeftijd van de dader
(3), oudere vrouwen (2) en jongens (1).
Het aantal slachtoffers varieert van een tot acht.
De seksuele handelingen betreffen meestal het
betasten van de geslachtsdelen, billen en borsten van de slachtoffers. De gemiddelde leeftijd
van de aanrander is 14,3 jaar. In een enkel
geval lijkt de aanranding een mislukte verkrachting. Van de groepsdelicten vinden er twee in
het zwembad plaats. De daders zijn te typeren
als meelopers. Oudere jongens nemen het initiatief en zodoende krijgen de meelopers ook de
kans om het slachtoffer (meisjes van jets oudere
leeftijd) te betasten.

Ze vinden het spannend en zijn opgewonden.
Het is niet duidelijk of de groepsdelicten gepland
worden. Het feit dat een gehele groep op een
stille plek in het zwembad de slachtoffers insluit,
suggereert een bepaalde mate van calculatie.
De groepsaanranding van de jongens gaat zodanig gepaard met excessief geweld (met behulp
van een life hammer), dat een van de slachtoffers het bewustzijn verliest. Opvallend is dat
de aanrander van de jongetjes zelf een misbruikverleden heeft.
Van de individuele aanranders kan gezegd worden dat ze delicten niet plannen. Ze zien een
meisje of vrouw lopen, raken opgewonden en
randen haar aan. Bij sommige aanranders kan
het delict ook gezien worden als een zeer onbeholpen manier om uiting te geven aan hun seksuele gevoelens: 'ik wil ook wel eens seks hebben met een vrouw', aldus een jongere die zich
ten opzichte van zijn vrienden een achterblijver
voelde. Bij anderen is het delict eerder een afreageren van de spanningen en problemen thuis.
Individuele daders zijn bovendien eenzamer dan
de groepsdelinquenten. Tijdens het delict zijn ze
zenuwachtig, bang en opgewonden. Nadien zeggen sommige aanranders spijt te hebben, maar
over het algemeen valt hun bagatelliserende
houding op.
De ontuchtplegers maken zich schuldig aan
ontuchtige handelingen met jonge meisjes (3),
met jongetjes (1), of met beide (2). De gemiddelde leeftijd van de ontuchtpleger ten tijde van
het delict is 14,8 jaar. Het aantal slachtoffers
loopt van 1 tot 11. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 3 en 10 jaar. In tegenstelling tot de verkrachters en aanranders zijn de
delicten van de ontuchtplegers geen incidentele
gebeurtenissen. Er is sprake van lange periodes
van misbruik, waarin de slachtoffertjes soms
verschillende malen per week worden misbruikt.
De ontuchtige handelingen bestaan uit orale,
vaginale en anale seks. In een enkel geval worden er ook bizarre seksuele spelletjes met kinderen gespeeld (plasseks en een orgie van kinderen met de pleger als organisator).
De ontuchtplegers maken geen gebruik van
wapens, ze gaan geraffineerder te werk.
Ze beginnen met de kinderen - veelal uit de
buurt - onschuldige spelletjes te spelen (bijvoorbeeld in een hut) en na verloop van tijd krijgen
de spelletjes een seksueel tintje. De seksuele
spelletjes ontaarden in ontuchtige handelingen.
De dader gaat daarin steeds een stapje verder.
Er is derhalve sprake van een progressie.
Ze fantaseren er ook over. Al die tijd weten ze
de slachtoffers te bewegen terug te komen.
Sommige slachtoffers nemen hun vriendjes (op
verzoek van de daders) mee. Sommige daders
zijn zeer brutaal: een van hen haalt het slachtoffer thuis op en neemt hem mee naar de hut.
Ze manipuleren de slachtoffers, bedreigen hen
en kopen hen om (met snoep en cola).

Net misbruik vindt in de meeste gevallen plaats
bij de dader thuis en buiten op verlaten plaatsen. Zowel voor als tijdens het delict zijn ze erg
opgewonden. Len aantal daders zegt voor het
delict naar een seksfilm te hebben gekeken.
Na het delict is er geen sprake van spijt.
Ze bagatelliseren het geheel. Enkele ouders van
daders doen dat trouwens ook. De daders hebben totaal geen inlevingsvermogen in de slachtoffers. Ze hebben veelal geen spijt van hun
daden, maar veeleer over de gevolgen daarvan
voor henzelf.
De incestplegers zijn gemiddeld 14 jaar en daarmee de jongsten van de onderscheiden typen.
Ze plegen ontuchtige handelingen met bun jongere broers (2), zusjes (2) of beide (2). De leeftijd van de slachtoffers varieert van 3 tot 11
jaar. Zoals te verwachten, is het aantal slachtoffers van de incestpleger relatief klein, zeker in
vergelijking met de ontuchtpleger. In de meeste
gevallen zijn er een of twee slachtoffers.
De delicten vinden altijd thuis plaats, meestal in
de kamer van de dader of het slachtoffer
De periodes van misbruik zijn lang en de delictfrequentie is (zeer) hoog. Sommige daders spreken van een verslaving. De ontuchtige handelingen bestaan uit het betasten van de slachtoffers, orale, vaginale en anale seks. Sommigen
komen daarbij tot een orgasme. Bij de meeste
daders kan er gesproken worden van een
progressie in de ernst van de delicten.
In tegenstelling tot de ontuchtplegers hebben de
incestplegers geen seksuele fantasieen over hun
slachtoffers. De aanleiding voor de incest is - zo
blijkt uit de dossiers - veelal gelegen in het feit
dat de daders het als uitlaatklep gebruiken voor
bun boosheid, isolement en eigen misbruik.
Het misbruik geeft hen een gevoel van macht en
controle. Een incestpleger is tot zijn delicten
gekomen omdat hij uit wilde proberen hetgeen
hij op school heeft gehoord. De daders hebben
geen inlevingsvermogen in de slachtoffers; ze
bagatelliseren de delicten en ontkennen hun
verantwoordelijkheid.
Exhibitionisten zijn gemiddeld 15 jaar en plegen
een groot aantal malen schennis. Van earl jongen ligt het aantal bekende delicten boven de
100. Uitgezonderd een incident waarbij de
slachtoffer kinderen zijn ('ze lachen mij niet
uit'), laten de exhibitionisten hun geslachtsdeel
aan volwassen vrouwen zien. Ze hebben geen
voorkeur voor een bepaald uiterlijk; ze kiezen
hun slachtoffers niet uit: de exhibitionisten
wachten gewoon totdat er een vrouw voorbijloopt. Twee van de schennisplegers hebben dan
een erectie. Geen van hen krijgt een orgasme.
De pleeglocaties zijn bijna altijd hetzelfde (hangs
openbare weg, park, et cetera). De exhibitionisten zijn van tevoren opgewonden en fantaseren
ook over het laten zien van hun geslachtsdeel.
Alle drie spreken ze van een grote drang waaraan ze geen weerstand kunnen bieden.
Er is sprake van een ontwikkeling in ernst van
de delicten: twee van hen laten eerst hun
geslachtsdeel aan de buurvrouw zien, later aan
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vreemden en na verloop van tijd roepen ze de
vrouwen dan. In een (bekend) geval is de
schennispleging uitgelopen op een aanranding.
Resumerend:
Verkrachters en aanranders plegen zowel alleen
als in groepsverband zedendelicten. Het gaat
hen om het seksuele aspect of de spanning.
Opvallend is hun bagatelliserende houding ten
aanzien van het delict en de slachtoffers. Van
planning lijkt nauwelijks sprake; ze zijn impulsief en maken misbruik van de gelegenheid.
Misbruikers van kinderen zijn solistische plegers.
Ook bij hen valt de bagatelliserende houding op.
Ze manipuleren hun slachtoffers en lijken de
delicten te plannen. De indruk is dat bij hen het
aspect van macht en controle een belangrijke rol
speelt. De seksuele handelingen varieren van
bizarre spelletjes tot penetratie. Exhibitionisten
lijken verslaafd te zijn aan hun afwijkende
gedrag.

6.9 Mere Inlet] seksuele delicten
Bij de beschrijving van het seksuele delict hierboven is uitgegaan van het laatste (bekend
geworden) delict. Dit wil niet zeggen dat er niet
meer delicten zijn, zowel zedendelicten als nietzedendelicten. Om hierin enig inzicht te verkrijgen zijn van de 27 daders politiegegevens opgevraagd uit het Herkenningssysteem (HKS). 109
Helaas kan de criminele carriere van de jongens
nauwelijks in beeld worden gebracht omdat vaak
verschillende strafbare feiten onder een datum
genoemd worden (de dader bekent bgvoorbeeld
dan in een keer een aantal delicten). Met een
reconstructie van verschillende informatiebronnen tezamen kan wel een indruk worden gegeven van de criminele carriere.no
Verkrachters - zo blijkt uit de gegevens - plegen
niet den verkrachting, maar maken zich schuldig
aan aanrandingen en in een enkel geval ook
ontucht of meerdere verkrachtingen. Naast de
seksuele delicten is ook sprake van poging tot
doodslag, afpersing, mishandeling, diefstal,
bedreiging, vernieling en beroving. De indruk is
dat verkrachters eerst een niet-seksueel delict
plegen en nadien een aanranding of verkrachting. Ook de aanranders laten het niet bij een
aanranding. Vrijwel alle aanranders hebben verschillende andere aanrandingen gepleegd.
Het betreft bier nogmaals de bekend geworden
delicten. Een enkeling pleegt ook schennis, verkrachting en ontucht. De niet-seksuele delicten
bestaan uit diefstal, beroving en mishandeling.
Qua ernst en frequentie van de delicten zijn ze
minder actief dan de verkrachters.

109. Uiteraard gaat het om dericten die bij de politie
bekend zijn; dit zegt weinig over het werkelgke aantal
gepleegde strafbare feiten.
110. Hierby is vooral gebruik gemaakt van de
genoemde delicten in de dossiers alsmede de politieen justitiecontacten van de jongeren zoals die in de
dossiers staan.

Net als bij de verkrachters is de indruk dat ook
de aanranders eerst een niet-seksueel delict plegen alvorens ze een aanranding begaan.
Opvallend aan de ontuchtplegers is dat zij naast het felt dat ze verschillende ontuchtdelicten hebben gepleegd - zich blijkens politie-informatie vrijwel alleen schuldig maken aan zedendelicten, waaronder aanranding. Een enkeling
heeft een vermogensdelict begaan alvorens hij
een ontuchtdelict pleegt.
Incestplegers plegen daarentegen zowel meerdere zedendelicten 111 als andere delicten, zoals
diefstal en bedreiging. De indruk is dat de
incestplegers eerst diefstal plegen en later de
•
seksuele vergrijpen.
De exhibitionisten plegen zoals gezegd meermalen schennis, maar een exhibitionist pleegt daar- naast ook aanranding. Het is niet bekend of ze
zich ook schuldig maken aan niet-seksuele delicten.
Resumerend:

Verkrachters en aanranders maken zich schuldig
aan verschillende zedendelicten en daarnaast
aan andere misdrijven (geweld en vermogen).
Ontuchtplegers maken zich hoofdzakelijk schuldig aan (veel) ontuchtdelicten. Datzelfde lijkt
opgeld te doen voor de exhibitionisten die veel
schennis plegen en geen andere delicten.
Incestplegers daarentegen begaan naast zedendelicten ook vermogensmisdrijven.

6.10 lustitiele informatie
Van de betreffende jongeren is eveneens hun
justitiele verleden nagegaan. In het bijzonder is
daarbij gekeken naar de opgelegde sancties
voor onder meer het zedendelict. Uit de HKSgegevens (zie boven) en Justitiele Documentatie
komt namelijk naar voren dat veel jeugdige
zedendelinquenten zowel zedendelicten als nietzedendelicten hebben gepleegd. De sanctie
heeft dan ook vaak betrekking op verschillende
delicten.
Een aantal verkrachters krijgt een detentiestraf
opgelegd van rond de 10 maanden voor verkrachtingen, berovingen en diefstal. Oak twee
maanden tuchtschool wordt genoemd. Tot slot
krijgen een paar verkrachters een PIJ-maatrege L112 Opvallend bij de aanranders is dat er
relatief veel een voorwaardelijke straf (met bijzondere voorwaarden 113) wordt opgelegd.
Een aantal aanranders wordt in een inrichting
geplaatst voor buitengewone behandeling. 114
De ontuchtplegers krijgen in drie gevallen een
PIJ-maatregel of een plaatsing in een inrichting
voor buitengewone behandeling.
Twee ontuchtplegers krijgen een voorwaardelijke straf met bijzondere voorwaarden.
Oak de incestplegers worden in de meeste
gevallen geplaatst in een inrichting voor behandeling of ze krijgen een PIJ-maatregel.
Van de seksueel delinquenten krijgen de schennisplegers de laagste straf: een voorwaardelijke
straf en een daderbehandeling (niet residentieel).

Resumerend:

Verkrachters en aanranders krijgeri in vergelijking met de misbruikers minder vaak een PIJmaatregel opgelegd. Bij de laatste groep lijkt
behandeling te prevaleren boven een vrijheidsstraf. Bij exhibitionisten liggen de sancties in de
voorwaardelijke sfeer met ambulante behandeling.

6.11 Hulpverlening
In veel gevallen komt het delict niet uit de lucht
vallen maar is er een voorgeschiedenis van problemen en probleemgedrag. Van de 27 jeugdige
zedendelinquenten is nagegaan of ze eerder
met hulpverleningsinstellingen te maken hebben gehad en zo ja wat de reden daarvoor is.
Drie van de zes verkrachters zijn eerder met de
hulpverlening in aanraking gekomen. De OTSmaatregel komt bij hen voor, maar oak contacten met de Riagg en het JAC.
De aanleiding hiervoor zijn gedragsproblemen
thuis en op school. Voor een jongen is de aanleiding zelfmoordgedachten geweest.
Vier van de zes aanranders hebben hulpverleningscontacten gehad. Oak hier komt de OTSmaatregel voor. Tevens warden GGD, Riagg,
Boddaert en videohometraining genoemd.
In vrijwel alle gevallen gaat het am gedragsproblemen van de jongeren.
De helft van de ontuchtplegers heeft geen hulpverleningscontacten, althans dit is niet bekend.
Bij de avenge drie warden JKZ, OTS, Boddaert
en ABJ genoemd. Aanleiding ligt meer op het
vlak van de sociale problemen en emotionele
achterstand. Oak gedragsproblemen (als gevolg
van eigen misbruik) wordt genoemd.
• Opvallend is dat alle incestplegers eerder hulpverleningscontacten hebben gehad. Het gaat
am zowel individuele als gezinsbehandeling bij
onder meer Riagg, AMW, BJ, Bos en Hei, et
cetera.
Van twee exhibitionisten is niet bekend of ze
eerder in aanraking zijn geweest met de hulpverlening. Bij een jongen vormen de gezinsproblemen,aanleiding voor contacten met Riagg,
ABJ en wordt er een OTS uitgesproken.
Resumerend:

Jeugdige zedendelinquenten zijn eerder met de
hulpverlening in aanraking gekomen voor individuele en gezinsproblemen. De incestplegers scoren het hoogst, gevolg door de aanranders, verkrachters, ontuchtplegers en exhibitionisten.

111. In een enkel geval wordt er melding gemaakt van
verkrachting. Dit is de kwalificatie van de politie en
het is niet duidelijk of dit betrekking heeft op de
incestsituatie.
112. Of volgens het oude jeugdstrafrecht een jeugdTBS.
113. Een van de voorwaarden kan zijn dat de jongere
een ambulante behandeling gaat volgen.
114. De PIBB kan beschouwd worden als voorloper
van de PIJ-maatregel.

6.12 Diagnoses
Alle 27 jongeren zijn uitgebreid door gedragswetenschappers onderzocht, hetzij in het kader van
een voorlichtingsrapportage Pro Justitia hetzij in
een behandelingssetting.
In de verschillende dossiers van de jongens is
nagegaan welke diagnose het meest kenmerkend is voor een bepaald type. 115
Diagnoses die regelmatig terugkeren in de dossiers van de verkrachters zijn gedragsstoornis,
een egocentrische houding en een slecht ontwikkeld geweten.
Geen van de verkrachters heeft een psychiatrische stoornis (in engere zin).
Bij vier aanranders worden de volgende diagnoses gesteld: AN-ID en vroege verwaarlozing;
gedragsstoornis; zwakbegaafd en neurotisch;
getraumatiseerde ontwikkeling en dissociatie.
Bij twee aanranders is geen stoornis geconstateerd.
Van de onderscheiden typen zijn de ontuchtplegers het meest gestoord in hun ontwikkeling.
Van alle zes wordt een korte typering gegeven:
een algemene ontwikkelingsachterstand, echter
geen psychiatrische stoornis in enge zin; pervasieve ontwikkelingsstoornis en depressie; neurotische problemen, sociale fobie en seksuele
stoornis; eenzame jongen met recalcitrant
gedrag; ontwikkelingsstoornis en depressie; pervasieve ontwikkelingsstoornis, pedofiele gerichtheid en neurotische problematiek.
Van de incestplegers wordt eveneens een korte
typering van de diagnose gegeven: ernstige
gedragsstoornis met gevaar van een ontwikkeling naar een antisociale persoonlijkheidsstoornis; verstandelijk gehandicapt met borderlineproblematiek en een hersenbeschadiging;
gedragsstoornis en emotionele ontwikkelingsstoornis met borderlinetrekken; zorgelijke persoonlijkheidsontwikkeling en staat in sociaal en
emotioneel opzicht onder zware druk (eenzaamheids- en minderwaardigheidsgevoelens); antisociale gedragsstoornis, verwaarloosde jongen
en autistiforme stoornis; neurotische problematiek, lacunair geweten en een kans op een ontwikkeling naar een sadistische persoonlijkheid.
Op alle drie de exhibitionisten zijn de termen
verlegen, eenzelvig, druk, impulsief, introvert en
onhandig, het seksualiseren van spanningen van
toepassing. Bij een van hen werd een karakterneurotische stoornis geconstateerd.
Resumerend:

Bij de verkrachters en aanranders vallen de
gedragsstoornissen en het externaliserende
gedrag op en het feit dat ze minder psychiatrische stoornissen hebben dan de misbruikers van
kinderen. Bij die laatste groep springen de aan
autisme verwante contactstoornissen en het
internaliserende probleemgedrag vooral in het
oog. Exhibitionisten lijken qua persoonlijkheid en
stoornissen op de misbruikers.
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115. De aard en inhoud van de rapportages verschillen
in sommige gevallen van elkaar. Hierdoor zijn ze soms
moeilijk te vergelijken. De ene gedragskundige past
bijvoorbeeld een DSM-IV diagnose toe, terwijI een
andere onderzoeker juist deze terminologie vermijdt
en de diagnose in 'eigen woorderr omschnjft.

7. leugdige zedendelinquenten
en bun verhaal
In dit hoofdstuk wordt het verhaal van twee
jeugdige zedendelinquenten beschreven die kleine kinderen als slachtoffer kiezen en die leeftijdgenoten seksueel molesteren. De casus zijn illustratief bedoeld en hebben niet de pretentie
representatief te zijn.
De jongeren zijn uitgebreid geInterviewd nadat
hen anonimiteit en een anonieme verwerking
van de gegevens is toegezegd.
Daarbij is ook gebruik gemaakt van gegevens
uit de andere interviews.
Dit heeft als consequentie dat namen, feiten en
omstandigheden omwille van de herkenbaarheid
zijn veranderd, zonder overigens afbreuk te
doen aan de strekking van hun verhaal. Als eerste komt Gert aan bod, een ontuchtpleger en
exhibitionist. Daarna wordt de geschiedenis van
Erik beschreven die zich schuldig heeft gemaakt
aan aanranding en verkrachting.

7.1 Gert tontucht en exhibitionismel
Gert komt uit een gezin met vier kinderen en is
de op een na jongste. Vader werkt in een
fabriek, moeder is huisvrouw en voedt de kinderen op. Vader is een rustige, vrolijke man.
Als hij 's avonds thuis komt, gaat hij de krant
lezen. Hij bemoeit zich weinig met de opvoeding. Moeder is volgens Gert een driftige vrouw.
Er hoeft maar lets verkeerd te gaan en ze "gaat
over de rooie". Gert herinnert zich dat hij en zijn
broertje een koekje uit de trommel namen en
moeder hen al schreeuwend met de mattenklopper achterna liep. "En dan was het rennen", zegt
hij. Het is een "moeilijke vrouw om mee te praten".
In het gezin is Gert een stifle jongen die zich liever wat op de achtergrond houdt. Bij zijn oudere
broers voelt hij zich onzeker en niet op zijn
gemak. Vermoedelijk heeft het ermee te maken
dat hij door een oudere jongen uit de buurt misbruikt wordt. Het gebeurt altijd in de boomhut
op het speelveldje. Gert moet zijn broek naar
beneden trekken waarna de jongen orale seks
met hem heeft. Hij vertelt het aan moeder,
maar die wil hem niet geloven omdat Gert last
heeft van hoogtevrees en dus nooit in de boomhut zou klimmen.
Vanaf die tijd maakt Gert - zoals hij zelf zegt "njbewegingen op de grond".
Ook in de klas is Gert een weinig opvallende
jongen. Hij wil de aandacht niet op zich vestigen; hij wordt dan alleen maar gepest (om zijn
vuurrode haar).
Dagelijks is hij hiermee gepest. Aanvankelijk
kan Gert de pesterijen nog negeren, maar dat
helpt op een gegeven moment niet meer. Door
zich als een clown te gedragen, leidt Gert de
aandacht van zijn belagers af en wordt hij minder gepest, want van vechten houdt hij niet. Met

de leraren kan Gert - afgezien van enkele incidenten - goed opschieten. Zijn cijfers zijn goed.
Na de basisschool gaat Gert naar de Mayo.
Hij slaagt met redelijke resultaten.
Echte vrienden heeft Gert niet. Hij kent wel veel
jongens van de voetbalclub waar hij twee keer
in de week traint, maar dat zijn meer kennissen.
Gert zegt hierover: "Dat weet ik eigenlijk helemaal niet hoe dat nou tot stand is gekomen dat
ik geen echte vrienden had. 1k kan wel vrienden
maken, maar niet zo snel echte vrienden. Heb ik
nog nooit gehad eigenlijk". Soms voelt hij zich
eenzaam. Voor vriendinnen geldt hetzelfde. Gert
weet niet hoe hij contact moet leggen met een
meisje. Hij is wel eens verliefd geweest, maar
heeft dat nooit laten blijken. Wel fantaseert Gert
over allerlei zaken, wat in de loop van de jaren
"steeds meer is geworden; als je iemand steeds
meer ziet dan wordt de fantasie bij mij in ieder
geval steeds meer. Maar als ik wat op tv zag,
dan ging ik daar ook over fantaseren of uit een
seksboekje of zoiets". Afgezien van voetballen
houdt Gert veel van computeren en op zijn
kamer met autootjes spelen. Dat laatste doet hij
nog steeds.
De seksuele delicten beginnen als Gert 10 jaar
is. Vanaf die tijd loopt Gert regelmatig naakt in
zijn kamer of staat naakt voor de ramen zodat
andere mensen hem kunnen zien. Aanvankelijk
gaat het hem om de "spanning": andere mensen
zien hem naakt. Na verloop van tijd, Gert is dan
een paar jaar ouder, vindt hij het opwindend om
aan vrouwen op straat zijn erectie te laten zien.
Gert hoopt dan dat zij seks met hem willen.
Maar de reactie is meestal 'trek je broek
omhoog'. Uit frustratie veroorzaakt Gert een
conflict met anderen. Als de gemoederen enigszins bedaard zijn, komt de bezinning: "ja, eigenlijk heb ik naderhand zoiets van 'oh shit', waarom heb ik dat nou weer gedaan? 1k weet best
wel dat ze dat niet leuk vinden, maar je . moet
het aan mij echt laten zien. Want ik kan niet zo
goed met gevoelens van iemand anders, die kan
ik niet zo goed peilen", aldus Gert.
Het kan hem eigenlijk ook niet zoveel schelen:
"want het gaat om mijn spanning. Ja dat is een
beetje egoistisch eigenlijk, maar ja". In totaal
heeft Gert tientallen malen schennis gepleegd.
Als Gert 13 jaar is, trekt hij - bij gebrek aan
vrienden - veel op met de kinderen uit de buurt.
Hij staat bekend als iemand die goed met kleine
kinderen kan opschieten. Vanaf die tijd pleegt
hij ontucht met een aantal jongetjes en een
meisje. Hij begint met het spelen van allerlei
spelletjes die na verloop van tijd een seksuele
lading krijgen. De ontucht vindt altijd buiten op
een speelveldje pleats en bestaat in eerste
instantie voornamelijk uit het betasten van de
geslachtsdelen. Het gaat niet zozeer om de
seks, maar meer om de spanning ("zal ik
betrapt worden?")
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De seksuele handelingen worden na verloop van
tijd ernstiger, tot orale seks toe.
Alle keren (hoeveel kan Gert zich niet meer herinneren) heeft Gert het initiatief genomen en
naar zijn zeggen niets met geweld of dreigementen afgedwongen. "Bij mij is 'nee' echt
Hij is er al uren van tevoren mee bezig:
"Nou fa !anger van tevoren, dan denk ik wel na
weer seksueel een beetle spanvan nou ik
ning eigenlijk, niet zozeer seks, maar ik wil
gewoon spanning. En dan denk je ja van hoe
kan ik dat nou doen en met wie? Daar begin je
over na te fantaseren. Op een gegeven moment
kwam ik bij die jongen ult. En dan zit ik ook te
denken: wanneer is hij alleen, wanneer ben ik
alleen en zo gaat dat". De ontucht vindt soms
meerdere malen per week plaats. Hij schat het
aantal slachtoffers op 9.
Naast een groot aantal seksuele contacten met
jongens heeft Gert, inmiddels 17 jaar, ook een
meisje (9 jaar) gevraagd of ze bepaalde seksuele handelingen bij hem wil doen. Als reden
noemt Gert: "nou ja ik had het al wel met jongens gehad al. En toen dacht ik nou wil ik ook
wel eens weten hoe dat met een meisje gaat en
of dat verschil voor mij maakt; ja en dat maakte
dus niks uit, omdat het niet om seks gaat, maar
om de spanning. Als het nou om de seks gaat
dan heb ik liever een meisje". Gert denkt dat hij
zo'n tien keer met het meisje orale seks heeft
gehad. Na enige tijd zijn de ouders van het
meisje erachter gekomen en.hebben aangifte
gedaan. Gert heeft toen al zijn delicten bekend.
Spijt heeft hij niet: "ze wilden immers zelf".
Over de toekomst zegt Gert: "ik heb het liefste
dat ik gewoon normaal contact kan leggen met
een meisje en daarmee vriendschap kan hebben. Dan vind ik het ook al genoeg. Als dat me
al lukt, maar dat is nog niet eens gelukt".

1.2 Erik bianranding en verkrachtingl
Erik (16 jaar) woont met zijn oudere broer bij
moeder. De ouders zijn 7 jaar geleden gescheiden. Hij heeft geen goede herinneringen aan zijn
vader. Deze drinkt en heeft ruzie met moeder
over de opvoeding. Vader vindt dat moeder de
jongens verwent en veel te toegeeflijk is.
Naar zijn mening moeten de kinderen veel harder worden aangepakt. Dikwijls voegt hij de
daad bij het woord: er is dan eerder sprake van
mishandeling dan van een opvoedkundige tik.
Als moeder tussenbeide springt, krijgt zij ook
de nodige slagen.
Sinds de scheiding vertonen zowel Erik als zijn
broer thuis gedragsproblemen. Ze doen waar ze
zin in hebben, zijn brutaal tegen moeder en luisteren niet naar haar.
Samen met zijn moeder en broer heeft Erik vanwege de gedragsproblemen een aantal gesprekken gehad bij de Riagg.

De schooltijd van Erik verloopt met de nodige
problemen. Hij heeft veel aanvaringen met leraren, omdat hij erg druk is en moeilijk stil kan
zitten. Het gebrek aan concentratie uit zich ook
in zijn resultaten: die zijn slecht.
Het contact met andere leerlingen is evenmin
goed. De meeste klasgenoten zijn bang voor
hem, niet alleen voor zijn soms agressieve
manier van doen, maar ook vanwege zijn pesterijen. Erik: "Gewoon een beetje gein maken met
iemand en hem net even pesten of zo, bijvoorbeeld als hij niet goed is in sport".
Na de basisschool volgt Erik een VBO, maar hij
spijbelt meer dan dat hij op school zit.
Erik brengt veel tijd door op straat en in amusementshallen met zijn vrienden. Hij heeft naar
zijn zeggen "veel vrienden". Met deze vrienden
maakt hij zich schuldig aan criminele activiteiten, zoals inbraak, vernieling en geweldpleging.
Erik is tamelijk populair bij zijn vrienden, vooral
door zijn lef en grote mond en zijn contacten
met de politie. Hij is namelijk al verschillende
malen wegens strafbare feiten met de politie in
aanraking gekomen. Een voorwaardelijke straf is
het gevolg geweest. Echt een leider is hij echter
niet, eerder een meeloper. Hij laat zich dan ook
snel opjutten door zijn vrienden omdat hij niet
graag wil afgaan voor de groep.
Erik is thuis door zijn moeder (en broer) seksueel voorgelicht. Hij heeft naar zijn zeggen een
normale seksuele ontwikkeling doorgemaakt.
Hij valt op meisjes van zijn leeftijd en fantaeert
over de meisjes die hij in allerlei boekjes van
zijn broer heeft gezien. Vanaf zijn 13e heeft hij
verschillende vriendinnetjes gehad. Het zijn allemaal losse contacten geweest. Met een enkel
meisje is hij naar bed geweest.
Sinds een half jaar heeft Erik een vaste vriendin
waar hij helemaal "hoteldebotel" van is. Erik
gaat af en toe met haar naar bed, maar meestal
wil ze niet: "en als ze het niet wilde, dan niet.
1k had toch zoiets van: ik kan mijn vriendin niet
dwingen. lk dacht, laat ik het maar niet kapot
maken verder", aldus Erik.
Erik: "Ja, daama ga ik naar huis, gefrustreerd
en onbevredigd. Nou, dan wil ik toch graag seks
en dan zie ik dus een meisje fietsen, ik vind
haar knap en raak opgewonden". Hij rijdt op zijn
fiets langs haar en duwt haar de bosjes in waar
hij haar aanrandt. Het meisje stribbelt tegen
maar na een paar klappen in het gezicht houdt
ze daarmee op. De aanranding duurt al met al
een paar minuten. Hij laat het meisje los en
gaat naar huis. Achteraf zegt Erik dat hij dit niet
gepland heeft: "ze was gewoon op de verkeerde
tijd en op de verkeerde plaats aanwezig".
Het delict kan hem bovendien niet echt worden
aangerekend, want hij heeft van tevoren de
nodige alcohol genuttigd.

Een paar dagen nadien gaat Erik weer gefrustreerd bij zijn vriendin vandaan. Ook nu ziet hij
een meisje alleen !open en raakt opgewonden.
Hij wil "seks met haar hebben". Erik haalt haar
in, draait haar arm op de rug, legt zijn hand op
haar mond, zodat het meisje niet kan schreeuwen, en beveelt haar te doen wat hij zegt. Hij
dreigt haar te zullen neersteken (zonder overigens een mes bij zich te hebben).

Als haar weerstand gebroken is, randt hij haar
aan en verkracht het meisje vervolgens.
"Op dat moment denk je ook niet aan de persoon of zo, dan gaat het gewoon om die seks en
zo, en dat zij moet doen wat ik dus wou, dat
probeerde ik dan dus uit te voeren. Ja, en daarna is ze weggegaan. 1k word in een keer weer
heel rustig. Dan is alle spanning weg en de seksuele gevoelens ook", aldus Erik.

Hij zegt spijt te hebben van zijn daden.
"Ik moet niet altijd mijn zin willen hebben en me
bij dingen neerleggen als lets niet kan",

zo besluit Erik.
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8. Conclusies en aanbevelingen
In dit exploratieve vooronderzoek staat de vraag
centraal wie de jeugdige zedendelinquent is.
Teneinde die vraag te beantwoorden, zijn verschillende bronnen geraadpleegd. Zo is er een
literatuurstudie uitgevoerd op een kleine tweehonderd - met name Angelsaksische - publicaties, is er een analyse gemaakt van 27 dossiers
van jeugdige zedendelinquenten en zijn er interviews met elf deskundigen en vier jeugdige
zedendelinquenten gehouden.
In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten uit de diverse bronnen bij
elkaar gebracht. Eerst worden enkele algemene
conclusies getrokken en daarna wordt het een
en ander gezegd over de verschillende typen
jeugdige zedendelinquenten. In de derde paragraaf worden de risicofactoren en beschermende
factoren behandeld. Paragraaf vier gaat over de
prevalentie. Vervolgens komen in de vijfde paragraaf enkele achtergronden aan de orde.
In de zesde paragraaf wordt ingegaan op de
persoon van de jeugdige die seksuele delicten
pleegt en in de zevende paragraaf op het delict
zelf. In de tekst worden aanbevelingen telkens
cursief aangegeven.

8.1 Algemeen

Het blijkt niet eenvoudig de vraag wie de jeugdige zedendelinquent is eenduidig te beantwoorden. De verschillende bronnen bij elkaar geven
een globaal beeld van de kenmerken en achtergronden van jongeren die zedendelicten plegen.
Op deze plaats past een aantal methodologische
voorbehouden.
Dit vooronderzoek heeft in de eerste plaats duidelijk gemaakt dat de bronnen niet eenduidig
zijn en elkaar soms tegenspreken. Met name in
het literatuuronderzoek kwam naar voren dat
diverse onderzoekers - mede door niet te vergelijken onderzoeksdesigns - tot verschillende conclusies komen. Daarnaast is veel van het geanalyseerde onderzoek afkomstig uit de Verenigde
Staten en Groot-Brittannie en deze resultaten
hoeven niet zonder meer opgeld te doen voor de
Nederlandse situatie. In de tweede plaats wordt
gewezen op het felt dat in het kader van het
vooronderzoek een relatief klein aantal dossiers
(N=27) is onderzocht. Resultaten uit deze analyse mogen niet zonder meer gegeneraliseerd
worden, temeer daar het een selecte groep
jeugdige zedendelinquenten betreft, namelijk
degenen die over het algemeen ernstige zedenmisdrijven hebben gepleegd.
De gegevens uit de interviews met de deskundigen en jongeren zelf mogen vanzelfsprekend
ook niet veralgemeniseerd worden.

8.2 Men jeugdige zedendelimmenten
In de loop van de tijd zijn er in de Angelsaksische landen diverse pogingen ondernomen om
enige ordening aan te brengen in de bonte khakering van kenmerken en achtergronden van
jeugdige zedendelinquenten. Het classificeren
van jeugdige zedendelinquenten staat echter
nog in de kinderschoenen, zo komt uit de bestudering van de literatuur naar voren. 116
De ene classificatie legt de nadruk bijvoorbeeld
op de aard van het delict of de leeftijd van het
slachtoffer, andere classificaties nemen de
modus operandi of persoonlijkheidseigenschappen van de pleger als uitgangspunt. Een nadeel
van de ontwikkelde typologieen is dat zij niet
empirisch getoetst zijn, maar veelal gebaseerd
zijn op klinische indrukken.
Daarnaast hebben de meeste typologieen een
Angelsaksische 'teint'. 117 De demografische en
culturele eigenheden van die landen zijn niet
zomaar te transponeren naar de Nederlandse
situatie, zeker als het gaat om seksualiteit in het
algemeen en seksueel afwijkend gedrag in het
bijzonder. Een andere moeilijkheid aangaande
de ontwikkelde classificaties is dat jeugdigen
zich schuldig maken aan verschillende typen
zedenmisdrijven. 118 Sommigen beginnen bijvoorbeeld met aanranding en eindigen met
verkrachting; anderen misbruiken bijvoorbeeld
kinderen en plegen schennis. Het is met andere
woorden moeilijk om te spreken van de verkrach-ter of de ontuchtpleger.
Als de literatuur met betrekking tot de verschillende typen in ogenschouw wordt genomen, dan
kunnen er grofweg twee typen jeugdige zedendelinquenten worden onderscheiden.
De eerste kan omschreven worden als de antisociale of criminogene pleger. Dit zijn jongeren bij
wie het antisociale aspect op de voorgrond
staat, hetgeen onder andere tot uiting komt in
een brede criminele carriere. Het tweede type
kan als seksualiserende pleger geduid worden.
Bij hen speelt het seksuele aspect in de zedenmisdrijven een prominente rol. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit de cognitieve vervormingen en
seksueel afwijkende fantasieen.
116. Voor volwassen daders is er wel een empirisch
gefundeerde typo/ogle voorhanden (Knight & Prentky,
1990).
117. Boelrijk (1997) onderscheidt jeugdige zedendelinquenten op basis van het criterium van de afnemende
vrijwilligheid. Van Beek (1999) heeft een eerste aanzet
gegeven om de verkrachterstypologie van Knight &
Prentky (1990) empirisch te funderen voor Nederlandse verkrachters.
118. Daarnaast kunnen zij zich ook schuldig maken
aan niet-seksuele delicten.
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8.3 Risicofactoren en
heschermende lactoren

Naast de verschillende typologieen zijn er ook
andere indelingen of groeperingen mogelijk.
Te denken valt bijvoorbeeld aan de first offenders, meisjes of de vroege starters.
Een andere, vrij gangbare indeling is primair
gebaseerd op de leeftijd van het slachtoffer.
Aan de ene kant kunnen dan de misbruikers van
kinderen worden genoemd; het - mentale leeftijdsverschil tussen dader en slachtoffer is
meer dan vijf jaar. Aan de andere kant zijn er
plegers die leeftijdgenoten en/of volwassen
vrouwen als slachtoffer kiezen. Tot deze laatste
groep lijken ook de groepsdelinquenten en de
exhibitionisten te behoren.
Het is op dit moment niet duidelijk welke indeling of classificatie het meest van toepassing is
op de Nederlandse jeugdige zedendelinquent.
Hierin inzicht verkrijgen is van groot belang,
omdat een gevalideerde classificatie kan bijdragen aan het verbeteren van justitiele beslissingen, aangrijpingspunten kan bieden voor preventie en intententie L de opsporing van onbekende plegers kan vergemakkelijken, recidive
beter kan voorspellen en beslissingen omtrent
de aard van de eventuele behandelingen inzichtelijker kunnen maken.

De vraag waarom een jongere een zedendelict
pleegt, is vaak moeilijk te beantwoorden. Zelden
is er sprake van een aanwijsbare oorzaak, maar
spelen verschillende omstandigheden en factoren een rot. Op basis van de literatuur, dossieranalyse en interviews kan een tweedeling in
mogelijke risicofactoren worden gemaakt. 119
Dergelijke factoren, of combinaties van verschillende risicofactoren, kunnen ertoe leiden dat een
jongere een meisje verkracht of ontucht met
een kind pleegt. Hieronder volgt een overzicht
van mogelijke risicofactoren (hieronder weergegeven met typen A en B), waarbij telkens per
bron met een sterretje is aangegeven of en in
welke mate de genoemde risicofactor daarin is
genoemd (* = wordt genoemd; ** wordt veel
genoemd). 120

119. De risicofactoren hebben vooral betrekking op
jongeren die emstige zedendelicten plegen.
120. Hierbij moet worden opgemerkt dat de factoren
net zonder meer gebruikt of toegepast mogen worden, maar dat ze eerst gevalideerd moeten worden.
Bovendien is de Hist niet uitputtend bedoeld.
121. Met de deskundigen.

• Een grootschalig empirisch onderzoek moet in
een adequate classificatie en de daarbij behorende kenmerken van Nederlandse jeugdige
zedendelinquenten voorzien.

TYPE Al,
Gezinsachtergrond

•
•
•
•
•
•
•

Geweld in het gezin
Hechtingsproblematiek
Echtscheiding
Slechte relatie met vader
Jongere is slachtoffer van
mishandelin• verwaadozin•
Niet-Nederlandse achtergrond
Gedragsproblemen van de jongere
in het gezin

teiattliffItt'A ointerviews.. 1-21
**

**

Dossiers

,

*

*

**

*
**

School

•
•

*

(Laag) gemiddeld IQ van de jongere
Laag opleidingsniveau van de

4. De risicofactoren hebben vooral betrekking op jongeren die ernstige zedendelicten plegen.
5. mogen worden, maar dat ze eerst gevalideerd moeten worden. Bovendien is de lijst niet uitputtend bedoeld.

vervolg schema op pag. 67

jongere
• Gedragsproblemen op school
_
Vrienden
• Jongere heeft (criminele) vrienden
Risicovol gedrag
• Jongere gebruikt alcohol en/of drugs
Zedendelicten
• Groepsdynamiek speelt een rol bij
het plegen van het delict
• Jongere past geweld/wapens toe bij
het plegen van het delict
• Het zedendelict wordt impulsief
gepleegd
• De slachtoffers zijn van het
vrouwelijk g_eslacht
• De jeugdige bedient zich van
co nitieve vervormingen
• De jeugdige heeft een externe locus
of control
Criminele carriere
• Jongere heeft een bredere criminele
carriere
Diagnostiek
• Jongere vertoont externaliserend
probleemgedrag
• Psychopathologie (gedragsstoornis)
van de jongere

'TYPE: B.
'
Gezin
• Nederlandse achtergrond
• Vader is emotioneel/fysiek afwezig
• Jongere heeft een slechte relatie
met broers en zussen
• Jongere is slachtoffer van seksueel
misbruik
• Er is sprake van
hechtin_gsproblematiek
• Jongere is het zwarte
Schaapizondebok in het gezin
• Hij vertoont teruggetrokken of
inadequaat gedrag
Lichamelijke toestand
• Jongere
lichamelijke
heeft
problemen
School
• Jongere wordt met name op school
veel gepest
Vrienden
• Hij heeft geen vrienden en verkeert
in een sociaal isolement
• Hij heeft gebrekkige sociale
vaardigheden
Seksuele ontwikkeling
• Jongere wordt op jonge leeftijd
geconfronteerd met porno
• Jongere heeft seksueel afwijkende
fantasieen/overmatige
belangstelling voor seks
Zedendelicten
• De jongere is een solistische pleger
• Jongere kapselt zijn slachtoffers in
(groomingproces)
• Het misdrijf isgecalculeerd
• Jongere maakt slachtoffers van
beide seksen
• Jongere bedient zich van cognitieve

*

**

*

*
*

*

*

'
*

*

*

*

*

*

*

_

•

*

*

*

*

*

**

*

*

**

*

*

**

*

**

**

*

**

**

**

**

.
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*
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vervormingen
Jongere heeft een externe locus of
control
• Jongere maakt veel slachtoffers en
er is sprake van een lange
misbruikperiode
Criminele.carriere
•
Hij vertoont lichte vormen van
criminaliteit
Diagnostiek
• Hij vertoont internaliserend
probleemgedrag
• Er is sprake van psychopathologie
(depressie, ontwikkelingsstoornis)

**

•

Volgens een aantal geinterviewde deskundigen
gaat er een stigmatiserende werking vanuit als
er alleen over risicofactoren gepraat wordt;
de beschermende factoren zijn evenzeer van
belang. Net als bij de risicofactoren kan er niet
gesproken van de beschermende factor.
De persoon van de pleger en zijn omgeving
bepalen uiteindelijk het gewicht van de beschermende factoren.
In het algemeen wordt er in de literatuur weinig
aandacht besteed aan dergelijke factoren.
DeeIs is dat te verklaren omdat het voor de
hand ligt dat een jongere beter af is met twee
liefhebbende ouders dan met een vader die mishandelt en een moeder die depressief is.
DeeIs heeft die veronachtzaming van beschermende factoren te maken met het felt dat het
(veer de onderzoeker) wellicht interessanter is
na te gaan waarom iemand een delict pleegt en
minder wat die persoon ervan af houdt.
Niettemin zijn beschermende factoren van
belang, met name voor de behandeling.
Beschermende factoren kunnen beschouwd worden als het spiegelbeeld van de risicofactoren.
Om twee voorbeelden te noemen.
Hechtingsproblematiek is een belangrijke risicofactoren, terwijI een goede band met de ouders
als een beschermende factor kan worden aangemerkt. Gebrekkige contactuele vaardigheden en
een sociaal isolement zijn voor sommige jongens
risicofactoren. Daarentegen zijn goed ontwikkelde sedate vaardigheden beschermende factoren.
Ook voor de beschermende factoren g Peldt dat
het belangrijk is om rekening te houden met
bepaalde typen jeugdige zedendelinquenten.
Zo kunnen sociale vaardigheden voor de ene
pleger van seksuele delicten als beschermend
worden gezien, terwijl een ander type pleger die
eigenschap juist gebruikt om op een geraffineerdere wijze nieuwe delicten te plegen.
Voor hem vormen zijn sociale vaardigheden derhalve een risicofactor.

if

**

**

**

**
**

• In het kader van vroegtijdige signalering en
diagnostiek is het van belang cm na te gaan wat
de risicofactoren zijn naar type jeugdige zedendelinquent. Met het cog op een effectieve
behandeling is het verder zinvol em oak de
beschermende factoren in kaart te brengen.

84 Prevalentie/incidentie
De literatuurstudie en de interviews met de deskundigen laten zien dat slechts een klein, select
deel van de jeugdigen die zedenmisdrijven
begaan, in aanraking komt met de politie. Voor
een belangrijk deel heeft dat te maken met de
aangiftebereidheid onder slachtoffers, die vrij
laag is, vooral als pleger en slachtoffer elkaar
kennen. De zogenaamde 'first offenders' blijken
bovendien at meer zedendelicten te hebben
gepleegd als zij voor het eerst wegens een
zedenmisdrijf met de politie in aanraking komen.
Op basis van de bekende gegevens kan geconcludeerd warden dat jongeren een aanzienlijk
deel van het totaal aantal zedendelicten voor
hun rekening nemen. De schatting - zoals uit de
literatuur blijkt - is dat jeugdigen ongeveer 20%
van de verkrachtingen voor hun rekening nemen
en dat jeugdige zedendelinquenten tussen de
30-50 0/0 dader zijn van misbruik van kinderen.
Het risico is aanwezig dat - indien niet vroegtijdig en adequaat wordt ingegrepery- de frequentie en ernst van de delicten in de loop van de
tijd toenemen.

8.5 Achtergronden
Jeugdige zedendelinquenten zijn bijna altijd van
het mannelijke geslacht. Het merendeel van de
jongeren woont thuis. Met name het dossieronderzoek suggereert dat jongens met een nietNederlandse achtergrond zedenmisdrijven tegen
leeftijdgenoten/volwassenen begaan en dat het
aandeel van blanke daders groot is in de ontucht- en incestdelicten. 122 Over de sociaal-economische status en woonplaats (ruraal /urbaan)
zijn op basis van het vooronderzoek geen algemene uitspraken mogelijk.
V Op grond van het felt dat het dossieronderzoek relatief klein van omvang is, het een selecte groep plegers betreft, en dat de gegevens uit
de literatuur niet zonder meer van toepassing
zijn op de Nederlandse situatie, dienen in een
grootschalig empirisch vervolgonderzoek eerst
de gegevens met betrekking tot de demografische kenmerken van Nederlandse jeugdige
zedendelinquenten en de delictkenmerken in
kaart te worden gebracht.
De gezinsachtergrond van jeugdige zedendelinquenten is problematisch, zo blijkt uit alle
geraadpleegde bronnen. Op basis van de literatuur en het dossieronderzoek lijkt qua structuur
de volgende tweedeling mogelijk. Aan de ene
kant kan het gezin erg gesloten en rigide zijn.
De jongere krijgt binnen een dergelijke structuur
amper de mogelijkheid om zich te ontplooien,
omdat iedereen elkaar op een overdreven
manier in de gaten houdt. Met name jongeren
die kinderen misbruiken, lijken uit dit gezinstype
te komen. Aan de andere kant zijn er gezinnen
met een chaotische structuur. Er is geen toezicht, de jongeren kunnen doen en laten wat ze
willen. Vaak zijn dit gezinnen die op meerdere
leefgebieden problemen ondervinden.
De indruk is dat jongeren die leeftijdgenoten
/volwassenen aanranden of verkrachten uit dit
type gezinnen komen. Er zijn uiteraard mengvormen mogelijk. In veel gevallen kan in de
gezinnen van bepaalde typen jeugdige zedendelinquenten gesproken worden van huiselijk
geweld, zo komt uit de diverse bronnen naar
voren. Dit geweld kan zich tussen de ouders
/verzorgers afspelen, tussen hen en de kinderen
en tussen de kinderen onderling.
Het is plausibel - en dat wordt vooral bevestigd
door de literatuur - dat jongeren die in dergelijke probleemgezinnen opgroeien een gebrekkig
hechtingsproces kunnen doorlopen.
De wijze waarop een jongere aan zijn ouder(s)
is gehecht, bepaalt voor een belangrijk deel hoe
hij later met andere mensen omgaat.
Ten aanzien van de manier waarop het gezin
omgaat met het onderwerp seksualiteit lijkt er
volgens de geinterviewde deskundigen eveneens
een tweedeling mogelijk. Zo zijn er gezinnen
waar seksualiteit een taboe is: er mag absoluut
niet over gesproken worden; de ouders bestempelen seksualiteit als smerig of zondig en geven

jongeren geen voorlichting. Maar er kan in
gezinnen ook een geseksualiseerde of promiscue
sfeer heersen. Die kan zich bijvoorbeeld uiten in
het felt dat er porno voor iedereen in huis toegankelijk is, dat ouders de kinderen seksfilms
laten kijken of dat gezinsleden seksueel misbruikt worden. In beide gevallen kan de seksuele ontwikkeling van de jongere ernstig stagneren of verstoord raken.
V Uit de literatuur is het een en ander bekend
over de gezinsachtergronden en -kenmerken
van jeugdige zedendelinquenten. De vraag is of
die ook opgeld doen voor de Nederlandse jeugdige zedendelinquenten. Het is derhalve voor de
diagnostiek en interventiemogehjkheden van
belang een gedegen inzicht te verkrijgen in de
gezinsachtergronden, het gezinsfunctioneren en
het verloop van het hechtingsproces 123 van
deze groep delinquenten.

8.6 De jongere
Het onderzoek naar biologische factoren bij
delinquenten in het algemeen en zedendelinquenten in het bijzonder staat nog in de kinderschoenen. De thans beschikbare onderzoeksresultaten suggereren dat er een verband kan
bestaan tussen hormonale factoren, met name
testosteron, en (seksuele) agressie. Ook neurologisch onderzoek wijst in de richting van een
samenhang tussen stoornissen in de hersenen
en afwijkend (seksueel) gedrag. Een bekend
voorbeeld is ADHD, een hersenorganische stoornis die ook bij relatief veel jeugdige zedendelinquenten wordt geconstateerd. Een ander voorbeeld van een neurologische stoornis is autisme,
waarvan uit het dossieronderzoek en de interviews met de deskundigen blijkt dat dit voorkomt bij (sommige) misbruikers van kinderen.
Het lijkt erop dat dergelijke neuropsychiatrische
stoornissen het voor een jongere moeilijker
maken zich op een gezonde en normale manier
te ontwikkelen. Daarnaast lijken volgens het
dossieronderzoek met name misbruikers van .
kinderen te kampen te hebben met lichamelijke
problemen en klachten.

122. Deze suggestie moet met de nodige terughoudendheid bezien worden. Net kan zijn dat nietNederlandse plegers van seksuele delicten zich ook
schuldig maken aan bijvoorbeeld incest, maar dat de
aangiftebereidheid in dergelijke zaken erg laag is, met
als gevolg dat er geen/minder dossiers zijn.
123. Het blijkt dat hechting een centraal element is bij
jongens die zichzelf prostitueren (Beth, Jon gensprostitutie en psychopathologie; in voorbereiding). Waar
mogelijk zullen in het vervolgonderzoek vergelijkingen
tussen deze groep en jeugdige zedendelinquenten
gemaakt worden.
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V Jeugdige (zeden)delinquenten zouden met het
oog op een adequate diagnose, effectieve
behandeling 124 en juiste bejegening onderzocht
moeten worden op neuropsychiatrische stoomissen in relatie tot het afwilkende (seksuele)
gedrag.
Over het algemeen laat het schoolfunctioneren
van jeugdige zedendelinquenten te wensen over.
Uit de literatuur komt naar voren dat veel jeugdige zedendelinquenten gedrags- en leerproblemen vertonen. Interessant is dat het dossieronderzoek laat zien dat het vooral de aanranders
en verkrachters zijn die dergelijk probleemgedrag laten zien (brutaal, ruzie maken en spijbelen). Daarentegen vallen de misbruikers van kinderen in de klas niet op. Over het algemeen
kunnen zij redelijk meekomen, maar daordat ze
veel gepest worden door andere leerlingen (zie
verderop) blijven bun prestaties onder de maat.
Daarnaast is er een groep - vooral te vinden
ander de misbruikers van kinderen - die als
moeilijk lerend aangemerkt kan worden.
Nauw met het voorgaande samenhangend kan
de intelligentie worden genoemd. Over de intelligentle van jeugdige zedendelinquenten zijn geen
algemene uitspraken te doen, noch uit de verkenning van de literatuur, noch uit de interviews
met de deskundigen en het dossieronderzoek.
Zo lijken verkrachters en aanranders een intelligentie van rond het (laag) gemiddelde te hebben. Bij de overige typen zijn de scores meer
gespreid; de range loopt van verstandelijk
gehandicapt tot hoog begaafd.
Er is een verband tussen de intelligentie en het
sociaal functioneren van de jongeren.
Degenen met een relatief lage intelligentie hebben in mindere mate de beschikking over sociale
vaardigheden. Op anderen maken zij een sociaal
inadequate indruk hetgeen het aangaan van
contacten met leeftijdgenoten (waaronder meisjes) bemoeilijkt en frustratie oproept.
V De gegevens over het intellectueel functioneren van jeugdige zedendelinquenten komen voor
een deel uit de Angelsaksische literatuur en voor
een deel ult een beperkt dossierondeaoek en
enkele interviews. Inzicht in de intelligentie en
het algehele schoolfunctioneren door middel van
een empirisch onderzoek zal implicaties (moeten) hebben voor de bejegening van de jeugdige
pleger van seksuele delicten en de interventiemogelijkheden. 125
hit het vooronderzoek komt naar voren dat
sommige typen jeugdige zedendelinquenten zich
in een sociaal isolement bevinden. Vooral uit het
dossieronderzoek blijkt dat misbruikers van kinderen hiermee te maken hebben. Het sociaal
isolement en de gebrekkige sociale vaardigheden lijken een belangrijke factor te zijn als het
gaat om de start en ontwikkeling van seksueel
afwijkend gedrag van misbruikers van kinderen.

10

Net blijkt dat deze jongeren geen aansluiting
krijgen bij leeftijdgenoten en veel gepest worden
door medeleerlingen of jongens uit de buurt.
Ze trekken - bij wijze van surrogaat - op Met
kleinere kinderen. Hun vrije tijd brengen zij door
met solistische activiteiten, zoals computeren en
tv kijken. Met name uit het dossieronderzoek
komt de indruk naar voren dat verkrachters en
aanranders zich in sociaal opzicht beter lijken te
kunnen redden. Dit komt ander meer tot uiting
in het feit dat zij over het algemeen deel uitmaken van een vriendengroep, (seksuele) relaties
aangaan met vriendinnen en een sociaal vrijetijdspatroon hebben.
V Het is voor een adequate diagnostiek en een
effectieve behandeling van belang om voor de
Nederlandse jeugdige zedendelinquent zicht te
krijgen op de relatie tussen .de sociale vaardigheden en het sociaal isolement enerzijds en de
aard van de delicten anderzilds.
[en andere relevante factor is het eigen slachtofferschap van jeugdige zedendelinquenten.
Daarbij kan een onderscheid warden gemaakt
tussen fysieke mishandeling en seksueel misbruik: Met name uit de literatuurstudie en in
mindere mate uit het dossieronderzoek komt
naar voren dat vooral jongens die kleine jongetjes misbruiken zelf een seksueel misbruikverleden hebben. Verkrachters en aanranders zouden
meer in een geweldadige omgeving zijn opgegroeid. Hoe de relatie tussen eigen slachtofferschap en type delict ligt, is echter niet geheel
duidelijk. Niet alle zedendelinquenten zijn zelf
slachtoffer geweest en # niet ieder slachtoffer
wordt later pleger van seksuele delicten.
V Het verdient aanbeveling om onder jeugdige
zedendelinquenten te onderzoeken of ze al dan
niet zeff misbruikt zijn, wat de invloed daarvan
is op de (emst en ontwikkeling) van de door hen
gepleegde seksuele delicten. Een eventuele
sanctie of aard van een behandeling dient hiermee eventueel rekening te houden. 126

124. Flierdoor kunnen (medicamenteuze) behandelingsvormen beter tot hun recht komen.

125. Dit heeft in de eerste plaats een etiologisch
belang en in de tweede plaats dienen behandelingsmodaliteiten hierop afgestemd to worden.
126. Het is op zich al een studie waard om na te gaan
hoe de aard van het seksuele misbruik zich verhoudt
tot de mate van toerekeningsvatbaarheid en de aard
en zwaarte van de sanctie.

Bij een groot deel van de jeugdige zedendelinquenten is er sprake van probleemgedrag en
psychopathologie. Een groot deel vertoont reeds
op jonge leeftijd probleemgedrag, hetgeen volgens de ontwikkelingscriminologie een goede
voorspeller is voor later delinquent gedrag.
De indruk uit onder meer de dossieranalyse is
dat jongeren die leeftijdgenoten of volwassen
vrouwen aanranden en verkrachten vooral
externaliserend probleemgedrag laten zien.
Hierbij kan gedacht worden aan weglopen,
stelen, middelengebruik, agressief gedrag.
De groep misbruikers van kinderen daarentegen
lijkt meer internaliserend probleemgedrag te
vertonen. Het eigen slachtofferschap en hun
sociaal geIsoleerde positie dragen zeker bij aan
een negatief zelfbeeld, gevoelens van minderwaardigheid, onzekerheid en eenzaamheid.
Ook psychopathologie lijkt eerder regel dan uitzondering bij jeugdige zedendelinquenten. 127
In de literatuur wordt de gedragsstoornis als
meest voorkomende stoornis genoennd.
De gedragsstoornis komt blijkens het dossieronderzoek en de interviews met de deskundigen in
verhouding meer voor bij degenen die leeftijdgenoten aanranden of verkrachten. Deze stoornis
ligt in het verlengde van het externaliserende
probleemged rag.
Een andere veelvoorkomende stoornis is depressie. Deze stoornis lijkt met name voor te komen
bij de misbruikers van kinderen die zelf misbruikt zijn. Uit dit onderzoek komt naar aanleiding van de interviews met deskundigen en het
dossieronderzoek eveneens de suggestie naar
voren dat deze groep vooral gekenmerkt wordt
door een ontwikkelingsstoornis, in het bijzonder
een pervasieve ontwikkelingsstoornis (een aan
autisme verwante contactstoomis). Hierover zijn
geen gegevens bekend uit buitenlands onderzoek. Verschillende studies suggereren dat jeugdige zedendelinquenten verschillende stoornissen kunnen hebben (comorbiditeit), zoals
gedragsstoornissen, parafilia, ADHD, leerproblemen, affectieve stoornissen, posttraumatisch
stress syndroom, et cetera. Het is met name
voor de behandeling van belang om na te gaan
of er sprake is van verschillende (comorbide)
stoornissen. '
V Het is belangrijk om meer zicht te krijgen op
het probleemgedrag en de psychopathologie van
jeugdige zedendelinquenten, met name voor de
impact van bepaalde behandelingsvormen.
Meer specifiek zou daarbij de aandacht uit moeten gaan naar comorbide stoomissen.

8.7 Het delict
Jeugdige zedendelinquenten maken zich in de
regel schuldig aan verschillende typen zedenmisdrijven, zoals bijvoorbeeld uit de interviews
met de jongeren blijkt. In Veel gevallen is'er
sprake van een ontwikkeling (criminele carriere)
die op jonge leeftijd begint. 128 Veelal beginnen
zij met 'lichte' vergrijpen en indien niet voortijdig gestopt, worden de delicten ernstiger zowel
qua frequentie als ernst. De geInterviewde deskundigen stellen dat veel volwassen plegers van
seksuele delicten namelijk al in hun jeugd zijn
begonnen. Bij hen is het afwijkende seksuele
gedrag in de loop van de tijd een ingesleten persoonlijkheidskenmerk geworden, met alle
behandelmoeilijkheden van dien. Bij jongeren
ligt dat anders, omdat zij nog volop in de (seksuele) ontwikkeling zijn. Als wordt uitgegaan
van de tweedeling jongeren die leeftijdgenoten
of volwassen vrouwen als slachtoffer kiezen versus misbruikers van kinderen, dan komt uit de
geraadpleegde bronnen het volgende beeld naar
voren.
De eerste groep, zij die zich schuldig maken aan
aanranding of verkrachting, plegen het delict
zowel alleen als in groepsverband. Slachtoffers
kunnen bekenden of onbekenden van de pleger
zijn. In nagenoeg alle gevallen zijn de slachtoffers van het vrouwelijke geslacht. De indruk is
dat er onder deze groep zich relatief veel jongeren bevinden die voorafgaand of tijdens het
delict alcohol of drugs gebruiken. De medewerking van het slachtoffer wordt afgedwongen
door fysiek geweld of bedreiging. Het delict
wordt niet of nauwelijks gepland. Eerder is het
een impulsieve daad. Bij de groepsdelicten spelen de groepsdynamische processen een faciliterende rd. De jongeren willen niet voor elkaar
onderdoen en laten zich door de anderen meeslepen.
Misbruikers van kinderen zijn over het algemeen
solistische plegers. Vrijwel altijd zijn de slachtoffers bekenden. De misbruikers kunnen meisjes, jongetjes of zowel meisjes en jongetjes als
slachtoffer kiezen. Ze proberen het vertrouwen
van de kinderen te winnen of weten hen dusdanig te manipuleren (groomingproces), dat het
misbruik soms jaren kan duren. Soms worden ze
wekelijks misbruikt. De misbruiker maakt in de
loop van de tijd verschillende slachtoffers. Het
lijkt erop dat de misbruikers van kinderen een
deel van het 'genot' halen uit de voorbereiding
van het delict.
127. Uiteraard zijn stoomissen ook probleemgedragingen. Het verschil tussen probleemgedrag en psychopathologie is dat de laatste vorm gepaard gaat met sociaal disfunctioneren.
128. Dit lijkt vooral opgeld te doen voor het seksualiserende type. De criminogene pleger heeft vermoedelijk een ander delictspatroon.

De seksuele handelingen varieren van betasten
tot penetratie. Van bepaalde misbruikers is het
gevaar reeel aanwezig dat zij zich zullen ontwikkelen tot pedofielen: personen met een exclusieve seksuele voorkeur voor kinderen.

Verder is de indruk naar aanleiding van de HKSanalyse dat sommige jeugdige zedendelinquenten als startdelict in hun criminele carriere een
niet-seksueel delict plegen en pas daarna een
zedenmisdrijf.

V Het is onder meet voor het juist kunnen
inschatten van het recidiverisico zinvol om voor
de verschillende typen zedendelinquenten na te
gaan hoe zij tot een zedenmisdrijf zijn gekomen,
op welke wijze zij dat uitvoeren en of er sprake
is van een toename in frequentie en emst van
het delictgedrag.

• Met het oog op een op te leggen sanctie en/of
behandeling verdient het aanbeveling om meet
inzicht te krijgen in de brede criminele carrie -es
van jeugdige zedendelinquenten en welke plaats
het seksuele delict daarin neemt.

Typerend voor zedendelinquenten zijn hun cognitieve vervormingen, ofwel kronkelredeneringen, zo blijkt uit de interviews en bestudering
van de literatuur. Een verkrachter kan bijvoorbeeld denken dat als vrouwen 'nee' zeggen, zij
ja' bedoelen of dat vrouwen het fijn vinden 'om
hard aangepakt te worden'. Misbruikers kunnen
denken dat 'kinderen het fijn vinden' en dat het
'goed is voor hun seksuele ontwikkeling'. Die
gedachten kunnen aangereikt en bekrachtigd
worden door middel van pornofilms en -boekjes.
Het is duidelijk dat dergelijke vervormingen van
de werkelijkheid het begaan van een (volgend)
zedendelict vergemakkelijken. Het is een zichzelf
versterkend proces dat voorafgaand, tijdens en
na het delict kan optreden. Een groot deel van
de jongeren ontkent of minimaliseert het delict
dan ook. Dit komt duidelijk naar voren in de
interviews met de jongeren en het dossieronderzoek: of er is niets gebeurd, of het is niet strafbaar of het slachtoffer wilde zelf, et cetera.
Ze leggen met andere woorden de verantwoordelijkheid voor hun daden buiten zichzelf, een
externe locus of control derhalve. Het inlevingsvermogen van de plegers in het slachtoffer is
erg beperkt.
• Cognitieve vervormingen en het gebrek aan
empathische vaardigheden spelen een grote rol
in het ontstaan en persistentie van seksueel
afwijkend gedrag. Inzicht in de aard van dergelijke vervormingen naar type pie get alsmede het
gebruik van porno is van wege het gevaar voor
herhaling zeer gewenst.
Zedenmisdrijven gepleegd door jeugdigen
maken deel uit van een bredere criminele carriere. Het lijkt erop dat vrijwel alle jeugdige zedendelinquenten zich schuldig maken aan andere,
niet-seksuele delicten. Vooral de literatuur is
hier duidelijk over. Niettemin kan op basis van
het dossieronderzoek een gradatie worden aangebracht. Verkrachters en aanranders lijken zich
aan meer en ernstiger vormen van crimineel
gedrag schuldig te maken (mishandeling,
inbraak et cetera), terwijI misbruikers minder en
vooral de lichtere delicten plegen (diefstal, vernieling). Dit zou voor een deel overeen kunnen
komen met het onderscheid tussen het criminogene en het seksualiserende type.

De opsporing, vervolging, berechting en preventie van jeugdigen die seksuele delicten plegen,
vraagt om een grote deskundigheid van de
betrokken instanties van organisaties. Uit de
interviews met de deskundigen kan de indruk
worden gekregen dat de deskundigheid op sommige punten zeker aanwezig is. De kennis is
echter veelal gestoeld op individuele gevallen en
praktijkervaring, met als gevolg dat er soms
geen goede inschatting van de ernst van de
situatie wordt gemaakt. Tot op heden is er geen
zicht op het recidiverisico of op de gevaarlijkheid
(gestoordheid) van de jongere. Een voorbeeld is
de Raadsmedewerker die in overleg met de officier een verdachte een leerstraf Seksualiteit
oplegt,.terwijI de jongen gestoord kan zijn en
een afwijkende seksuele voorkeur kan hebben.
Ook is het mogelijk dat jongeren een intramurale behandeling krijgen opgelegd, terwijI ze die
eigenlijk niet nodig hebben.
Een ander voorbeeld is het (intuitief?) toepassen
van een politiesepot op een jongere die schennis
pleegt, terwijI in dat specifieke geval de kans op
een ontwikkeling richting aanranding groot kan
zijn. Er ontbreekt met andere woorden een specifiek screenings- en selectieinstrument ten
behoeve van het professionele handelen van de
mensen in het veld (te denken valt aan zedenrechercheurs, raadsonderzoekers en
behandelaars).
Centraal in een traject voor deskundigheidsbevordering staan met andere woorden de signalering, de kans op recidivegevaar en het leveren
van bouwstenen voor een gedegen behandelingsadvies.
• Het is dringend noodzakelijk dat er met
betrekking tot jeugdige zedendelinquenten een
wetenschappelijke basis komt voor het professionele handelen van de werkers in het veld. In
het bijzonder dient de aandacht uit te gaan naar
een empirisch gefundeerd screenings- en selectieinstrument, waarmee vastgesteld kan worden
of een jeugdige zedendelinquent al dan niet tot
de 'risicogroep' behoort risk assessment en wel
of geen specifieke behandeling nodig heeft.

9. Slotbeschouwing
In dit verkennend onderzoek is het tamelijke
onbekende .terrein van de jeugdige zedendelinquent vanuit verschillende invalshoeken in kaart
gebracht. Tevens zijn de ervaringen van diverse
professionals met deze jongeren op tentatieve
wijze geInventariseerd.
Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er in
Nederland sprake is van een grote kennislacune
op het gebied van jongeren die seksuele delicten
plegen. De slotsom van deze studie is dan ook
dat er voor de Nederlandse situatie een grootschalige en empirische studie naar deze specifieke doelgroep zeer wenselijk is.
Tot op heden is de groep van jeugdige zedendelinquenten niet systematisch en op wetenschappelijk verantwoorde manier in kaart gebracht.
Dit geldt in mindere mate ook voor het buitenland, omdat ook daar betrouwbaar en grootschalig - en onderling vergelijkbaar - onderzoek
specifiek gericht op jeugdige zedendelinquenten
nauwelijks voorhanden is./ 29
Een vervolgonderzoek is niet alleen vanuit
wetenschaPpelijk oogpunt interessant en belangrijk, ook zal een dergelijk onderzoek praktische
resultaten moeten opleveren. Eerst iets over het
wetenschappelijke belang. Sommige jeugdige
zedendelinquenten lijken zich in een aantal
opzichten niet te onderscheiden van bijvoorbeeld
geweldsdelinquenten. Gedacht kan worden aan
een problematische gezinsachtergrond, antisociaal gedrag en psychopathologie. In feite is de
vraag of en zo ja op welke factoren jeugdige
zedendelinquenten zich onderscheiden van
andere delinquenten. Een en ander zal gevolgen
kunnen hebben voor de wijze waarop diverse
organ isaties (politie, Raad voor de
Kinderbescherming, justitie, behandelaars,
onderzoekers) met deze jongeren omgaan.

Met andere woorden, het ontrafelen van de
etiologie van seksueel afwijkend gedrag voor
Nederlandse jeugdige plegers van zedenmisdrijven is een noodzakelijke voorwaarde voor het
methodisch verantwoord handelen van professionals.
Een andere wetenschappelijke relevantie is gelegen in het felt dat er - waar mogelijk - vergelijkingen moeten worden gemaakt tussen
Nederlandse jeugdige zedendelinquenten en jongeren uit de ons omringende landen. Daarbij is
het interessant om na te gaan op welke punten
beide groepen overeenkomen, waarin ze verschillen en wat de mogelijke verklaringen hiervoor zijn.
Tot slot 'evert een grootschalig empirisch onderzoek een goede basis op om in een later stadium het effect van behandelingsmethodieken na
te gaan. De resultaten kunnen met andere
woorden fungeren als een goede en representatieve nulmeting, zodat een follow- up onderzoek
tot de mogelijkheden behoort. 130

Naast de wetenschappelijke relevantie moet een
vervolgonderzoek bruikbaar c.q. toepasbaar zijn
voor degenen die met deze doelgroep werken of
in aanraking komen. Het moet met andere
woorden voldoende aangrijpingspunten opleveren voor preventieve maatregelen en op maat
gesneden interventies. De maatschappelijke
relevantie, zo kan het worden samengevat, is
vooral gelegen in het goed kunnen inschatten
van de aard van de seksueel afwijkende ideeen
en fantasieen (cognitieve vervormingen) en hiermee verband houdend - het recidiverisico.
Is het delict met andere woorden een uit de
hand gelopen vrijpartij van een 'normal& jongen
of duidt het delict op een onderliggende stoornis? Dit zijn cruciale vragen die om een onderbouwd antwoord van deskundigen vragen.
Hierbij kan men vooral denken aan de professionals die in korte tijd een dergelijke inschatting
moeten maken (raadsonderzoekers, zedenrechercheurs). Het niet correct inschatten van de
ernst van het delict en achterliggende problematiek kan tot meer slachtoffers leiden. Een vervolgonderzoek dat betrouwbare empirische
gegevens oplevert, zal tot de ontwikkeling van
een screenings-, en selectieinstrument moeten
leiden aan de hand waarvan in relatief korte tijd
een adequate beslissing kan worden genomen.
Dit is een dringende noodzaak, temeer het
vroegtijdig ingrijpen in een verstoorde ontwikkeling van jongeren nog (enige) behandelingsmogelijkheden biedt. Bij volwassen zedendelinquenten, bij wie het seksueel afwijkende gedrag
min of meer een ingesleten gedragspatroon is
geworden, spreken behandelaars over no cure
but control. Het gedrag valt niet meer te veranderen, hooguit kan hen geleerd worden het
onder controle te houden. Bij jeugdigen zijn er
wat dit betreft meer mogelijkheden, mits men er
'vroeg bij is'.

Uit het vooronderzoek komt namelijk naar voren
dat een deel van de jeugdige zedendelinquenten
- indien niet tijdig wordt ingegrepen - meer
delicten plegen en derhalve meer slachtoffers
maken. Bovendien lijkt het erop dat de delicten
qua ernst (mate van dwang, geweld) na verloop
van tijd toenemen. Hier komt bij dat sommige
slachtoffers van een zedendelict (met name de
jonge jongens) - onder bepaalde situationele
omstandigheden - een groter risico lijken te
!open om later zelf seksuele delicten te gaan
plegen. Een goed inzicht in de persoon van de
jeugdige delinquent en de mogelijke risicofactoren maken een preventieve aanpak beter mogelijk.
129. Zie met name hoofdstuk 4.
130. Dit is een dringende noodzaak nu er in Nederland
geen of in zeer geringe mate inzicht is in de effecten
van de behandeling.

Effectieve screenings- en selectiemogelijkheden
zullen er tevens toe moeten dienen om een juiste verwijzing te doen. In het bijzonder kan
gedacht worden aan de vraag of een jongere gezien de achterliggende problematiek - een
taakstraf moet krijgen, een ambulante behandeling meer voor de hand ligt of wellicht een intramurale behandeling geindiceerd is.
Nu nog blijven er te veel vragen onbeantwoord.
Het professionele en methodische handelen is op
dit moment wellicht meer ingegeven door klinische ervaringen en indrukken dan door wetenschappelijk aangetoonde feiten. En juist dat
laatste maakt een effectief beleid rondom deze
specifieke groep jeugdige delinquenten mogelijk.
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Dhr. J. Stap (jeugd- en zedenpolitie Rotterdam)
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BOPage 2- Criterialijst dossieronderzoek
gezinsachtergrond

- achtergrond vader
- achtergrond moeder
- loszand-gezin of kluwen gezin
psychopathologie in gezin en familie
- delinquentie andere gezinsleden en familieleden
- nationaliteit/ etniciteit
- migrantenproblematiek
- broers/zussen (leeftijd, opleiding, gedrag, plaats van x. in kinderrij)
- opvoeding
- contacten gezin met derden (verenigingen, clubs)
- plaats van x bin nen het gezin (zwarte schaap, lievelingetje)
- andere gezinsproblemen (weglopen van kinderen, etc.)
- scheiding
- nieuwe relaties
- religie
- stad/platteland
• ontwikkeling van x

- prenatale situatie (gewenst kind)
- empathie
- zwangerschap (complicaties, intoxicatie, etc)
- bevalling (complicaties)
- postnatale situatie (huilbaby)
- voeding
- eerste contact kind
- motorische ontwikkeling
- ontwikkeling van de spraak
- hechting
- crèche en peuterschool (scheidingsangst)
- spelletjes (aard: bizar, monotoon, vreemd)
• lichamelijke toestand

-

medische voorgeschiedenis (operaties, ongelukken, medicijnen, familie)
huidige lichamelijke klachten (medische hulp, medicijnen)
neurologische afwijkingen
lichamelijke handicaps

V school

- prestaties b.o. en m.o./cognitieve vaardigheden
- positie in de klas (populair, pestkop, teruggetrokken)
- intelligentie
- contact met leraren en medeleerlingen
- huiswerk (waar, hoe lang)
- sportactiviteiten tijdens school
- gedragsproblemen - seksueel gedrag parafiele stoornissen
- preoccupatie met seks
vrienden/vriendinnen

-.empathie
- hoeveel en hoelang
- onderscheid kennissen en echte vrienden
- activiteiten
- positie t.o.v. vrienden (leider, meeloper)
- sociale vaardigheden
- conflictoplossing (verbaal, geweld)
- leeftijd van de vrienden
- volwassenen (relaties met anderen dan ouders en familie)

V vrijetijdsbesteding

- dagvulling (alleen, met anderen)
- wie neemt initiatief
- afwijkend gedrag
- relatie meisjes
- ouderlijk toezicht
- sportactiviteiten

V risicovol gedrag

- alcohol, (soft)drugs en gokken
- sinds wanneer
- hoe vaak
- hoe veel
-.bekostiging
- met wie
- onder welke omstandigheden
--riskante activiteiten (in hoge bomen klimmen, zonder helm op de brommer)

V seksuele ontwikkeling

- voorafgaande seksuele ervaring/seksuele moeilijkheden
- seksuele voorlichting
- al dan geen taboe in het gezin
- masturbatie (frequentie, van wie geleerd, schuldgevoel)
- seksuele fantasieen
- pornografie
- eigen slachtoffer ervaringen (homo/hetero)
- seksuele problemen

V seksueel afwijkend gedrag/zedendelicten

- dwangmatige fantasieen (frequentie, aard)
- aanleiding tot het delict
- aard van het delict (hands-on/-off)
- andere zedendelicten
- ontwikkeling van de zedendelicten
- modus operandi
- situationele kenmerken (gelegenheid, drank, etc)
- slachtoffers
- geslacht
- leeftijd
- etniciteit
- keuze s.o./relatie tot het s.o. (verwantschap en bekendheid)
- plaats van het delict
- beleving voor het delict (mythen, cognitieve verstoringen, opwinding)
- beleving tijdens het delict (opwinding, schuldgevoel)
- beleving na het delict (ontkennen, neutraliseren)
- alleen of met anderen
- rot van alcohol/drugs
- reactie ouders op delict
- reactie omgeving (school, vrienden, familie)
- gedrag na delict (souvenirs, gebruik van , excessief geweld, vemedering, etc)

• ander delictgedrag/crknineel verleden

- startleeftijd van antisociaal gedrag
- startdelict (leeftijd en itype delict)
- ontwikkeling in ernst c.q. frequentie (evt leeftild op tirdstip begaan delict)
- groepsaspect (met wie welke delicten)

V wapengebruik (in het algemeen)

- welke wapens
- in welke omstandigheden
- dreigen of gebruiken
V politie/justitiecontacten

-

eerdere politiecontacten
n.a.v. wat?
aard van de delicten
justitiele reactie
recidive (risicofactoren)

V hulpverleningscontacten (ggz, justitieel)

- eerdere h.v.-contacten
- aard van de hulpvraag
- welke instellingen
- op wiens initiatief
- hoe lang
- aard van de behandeling
- resultaat

Ir diagnostiek (onderwijs, justitie, jhv)
- diagnoses/psychologische evaluaties
- door wie, wanneer
- wat is er mee gedaan

