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Voorwoord

•

De voorliggende rapportage is de vijfde in de reeks over de ontwikkeling van de

jeugdcriminaliteit en de jeugdbescherming. Het eerste rapport verscheen in 1987.

Dat rapport ging uitsluitend over.de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit vanaf

1980. In de twee daarop volgende rapporten werd de bestudeerde periode steeds

met twee jaar verlengd en in het derde rapport kwam daar de ontwikkeling van de

jeugdbescherming bij.

Tussentijds is er in 1996 jaar gerapporteerd over de ontwikkeling van de

jeugdcriminaliteit in de periode 1980-1992. Deze rapportage verscheen in de vorm

van een WODC-notitie. Het grotendeels ontbreken van gedetailleerde informatie

over de afdoening van strafzaken alsmede over ontwikkelingen in de

jeugdbescherming noodzaakten ons tot een bescheiden presentatie.

Met dit rapport vervolgen we de reeks van rapportages. Beschreven wordt de

periode 1980-1994. Ook nu wijkt dit rapport in een aantal opzichten af van de

voorgaande rapporten. Zo is de informatie over de afdoening van strafzaken tegen

jeugdigen betrekkelijk summier van aard. Daarentegen is de informatie over door

jeugdigen zelf gerapporteerde criminaliteit - het zogeheten 'self-report'

onderzoek - veel uitvoeriger, omdat voor het egrst ook kinderen in de leeftijd van

8 t/m 11 jaar en jongvolwassenen van 18 t/m 24 jaar bij het onderzoek betrokken

zijn.
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Inleiding

Het huidige kabinet heeft de aanpak van de jeugdcriminaliteit tot een van de

speerpunten van haar beleid gemaakt. Voortbouwend op de adviezen van de

Commissie Jeugdcriminaliteit (Commissie Van Montfrans) in het rapport

Met de neus op de feiten streeft de regering naar een integrale aanpak van de

problematiek inzake jeugdcriminaliteit. Deze aanpak, waarbij een groot aantal

departementen betrokken is alsmede het lokaal bestuur, wordt gekenmerkt door

een reeks van preventieve en repressieve maatregelen.

In november 1995 heeft de staatssecretaris van Justitie de Notitie

Jeugdcriminaliteitnaar de Tweede kamer gestuurd, waarin zij nader uit de doeken

doet op welke wijze de aanpak van jeugdcriminaliteit gestalte zal krijgen voor

zover dit het terrein van justitie betreft.

In de notitie wordt een schets van de problematiek gegeven, waarbij onder meer

wordt ingegaan op de aard en omvang van de jeugdcriminaliteit. In dat verband

wordt geconstateerd dat de beschikbare cijfermatige informatie niet in alle

opzichten volledig of betrouwbaar is. Zo kennen politiecijfers beperkingen, die het

doen van uitspraken over de absolute omvang van dejeugdcriminaliteit ernstig

bemoeilijken. Daar komt bij dat als gevolg vare de wijze van vastlegging geen

conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van afzonderlijke leeftijds-

groepen (12-jarigen, 13-jarigen enz.). Sinds enkele jaren is aanvullende informatie

beschikbaar over door jongeren zelf gerapporteerde criminaliteit (de zogenoemde

'self-report'), waaraan nadere aanwijzingen voor de omvang van de jeugd-

criminaliteit alsook over specifieke leeftijdscategorieën kunnen worden ontleend.

Maar zowel de politiecijfers als de 'self-report' gegevens betreffen uitsluitend

jeugdigen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar. Over jongere kinderen beneden de

12 jaar of jongvolwassenen van 18 jaar en ouder is weinig of niets bekend. In

deze rapportage wordt daar, bij wijze van experiment, iets aan gedaan. Het

'self-report' onderzoek is ook uitgevoerd onder kinderen van 8 t/m 11 jaar en

jongvolwassenen van 18 t/m 24 jaar.

Voor het overige volgt deze rapportage grotendeels de lijn van eerdere rapportages.

Aan de orde komen politiecijfers over gehoorde minderjarige verdachten, door

kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen zelf gerapporteerde criminaliteit, de

afdoening door officier van justitie en (kinder)rechter van strafzaken van 12- t/m

17-jarigen en informatie over de toepassing van kinderbeschermingsmaatregelen.

Ook is enige informatie opgenomen over de justitiële jeugdinrichtingen. Bij dit

alles wordt waar mogelijk informatie worden verschaft over leeftijd en geslacht
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van de jongeren alsmede de aard van de gepleegde delicten en natuurlijk ook aan

ontwikkelingen in de tijd. In het deel over de afdoeningen door de officier van

justitie en kinderrechter is enige aanvullende informatie opgenomen over de

toepassing van voorlopige hechtenis.

1.1 Bronnen

2

Voor de rapportage is een reeks van bronnen geraadpleegd.

De politiegegevens (hoofdstuk 2) zijn afkomstig van het CBS. Zij zijn gebaseerd op

maandelijkse opgaven uit alle politieregio's.' De gegevens hebben betrekking op

'bekend geworden verdachten'. Voor alle duidelijkheid tekenen we hierbij aan, dat
S deze de Ovens met de nodi e voorzichti beid dienen te worden eïnter reteerdgg g g g p

Zij hebben betrekking op feiten waarvan door het slachtoffer bij de politie aangifte

is gedaan, of die anderszins bij de politie bekend zijn geworden. Bovendien

moeten de opsporingsinspanningen van de politie hebben geleid tot aanhouding

van een verdachte. De politiecijfers geven dus geen inzicht in de werkelijke

omvang van de jeugdcriminaliteit.23 Ook is voorzichtigheid op zijn plaats bij de

interpretatie van verschillen tussen opeenvolgende jaren. Plotselinge dalingen of

stijgingen kunnen het gevolg zijn van automatiseringsprocessen of van bij

voorbeeld de decentralisatie van bepaalde taken - jeugd en zeden bij voorbeeld -

naar de basispolitiezorg. Over een reeks van jaren kunnen op basis van

politiegegevens wel uitspraken worden gedaan over mogelijJke trendmatige

ontwikkelingen, omdat die niet (uitsluitend) bepaald worden door

politie-activiteiten en -aandacht. Een gestage toe- of afname van bepaalde

delictsoorten of dadergroepen staat los van wat er bij de politie gebeurt. Net als in

eerdere rapportages worden gegevens gepresenteerd vanaf 1980.

De gegevens over de afdoening van zaken door officier van justitie en de

(kinder)rechter (hoofdstuk 4) zijn eveneens afkomstig van het CBS.4 In deze

rapportage betreft het informatie vanaf 1985. Door de landelijke introductie van

Gouden Delta, een beleidsinformatiesysteem van het Openbaar Ministerie, heeft

1 Het CBS gebruikt deze gegevens voor de maandstatistieken Rechtsbescherming en Veiligheid.
2 Volgens het Jaarverslag 1994 van het Openbaar Ministerie wordt sinds 1992 jaarlijks zo'n 19% van

het totaal aantal gepleegde delicten door de politie opgehelderd. Overigens varieert het
ophelderingspercentage per type delict. Bij gewelddelicten bedraagt het ophelderingspercentage
47, bij vermogensdelicten 14 en bij vernielingen en openbare orde-delicten 17.

3 Aangenomen wordt dat de politiecijfers vooral betrekking hebben op jongeren die relatief ernstige

enlof veelvuldig strafbare feiten plegen. Zij lopen immers de meeste kans om (uiteindelijk)

opgespoord te worden en in de reguliere rechtsgang (proces-verbaal, eventueel veroordeling)

terecht te komen (zie ook Meijers, 1995; )unger-Tas e.a., 1992; Kruissink en Verwers, 1989).

4 Het CBS gebruikt de informatie voor de statistiek Criminaliteiten Strafrechtspleging.
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in de jaren 1990 en 1991 enige onduidelijkheid bestaan over de vraag of er nog

gegevens door de parketten aan het CBS moesten worden aangeleverd. Hierdoor

zijn de gegevens over deze jaren verre van volledig. De gegevens over voorlopige

hechtenis zijn gebaseerd op een door het WODC uitgevoerd dossieronderzoek in

de arrondissementen Amsterdam , Rotterdam en Zwolle.

-De gegevens inzake de jeugdbeschermingsmaatregelen en de justitiële

jeugdinrichtingen (hoofdstuk 5) zijn afkomstig van de Dienst Preventie, Jeugd-

bescherming en Reclassering (DPJ&R) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

van het Ministerie van Justitie.

Naast de hiervoor genoemde statistische gegevens is informatie voorhanden uit

'self-report' onderzoek (hoofdstuk 3). Het meest recente onderzoek is gehouden in

het najaar van 1994 (12- t/m 17-jarigen), begin 1995 (18- t/m 24-jarigen) en in het

voorjaar van 1995 (8- t/m 11-jarigen).

Voor de 12- t/m 17-jarigen en de 18- t/m 24-jarigen zijn de zelfde vragenlijsten

gehanteerd, voor de 8- t/m 11-jarigen is de vragenlijst in zoverre aangepast, dat

vrijwel de zelfde strafbare feiten zijn opgenomen, maar de bewoording enigszins is

aangepast (begrijpelijk is gemaakt) aan de leeftijd van de kinderen. Het veldwerk

was net als bij eerdere onderzoeken in handen van Bureau Inter/View. Enquêteurs

van dit bureau interviewden:

- 5168- t/m 11-jarigen;

- 1.082 12- t/m 17-jarigen;

- 1.250 18- t/m 24-jarigen.

Aangezien Bureau Inter/View een iets andere leeftijdsindeling hanteert is geen

exacte informatie beschikbaar over de interviewrespons bij de afzonderlijke

leeftijdscategorieën. De respons was evenwel naar verwachting het hoogst bij de

12- t/m 17-jarigen en het laagst bij 18- t/m 24-jarigen. We kunnen dit afleiden uit

het volgende overzicht van Bureau Inter/View.

6-11 12-19 20-24
steekproef 991 1.534 1.491

jongere weigert 50 46 274

ouder weigert 125 62 24

geen tijd 9 28 157
niet bereikt 29 6 90
interview onbruikbaar 1 2 1

respons 777 1.390 945

respons-% 78 91 63
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De lagere respons bij de 20- t/m 24-jarigen wordt toegeschreven aan studie-

verplichtingen en ongelukkig tijdstip )vlak voor examens). Mede daardoor is de

categorie studenten in deze leeftijdsgroep matig vertegenwoordigd.

Met name de gegevens over de 12- t/m 17-jarigen worden vergeleken met

de uitkomsten van eerdere 'self-report' onderzoeken. daarbij worden we

geconfronteerd met het probleem dat ondanks alle voorzorgen aselecte

steekproeven uit een populatie vrijwel nooit het zelfde verdeeld zijn als de

populatie waaruit getrokken is. Verschillen tussen diverse metingen (jaren)

kunnen daardoor het gevolg zijn van verschillen in samenstelling van de

steekproeven )bij voorbeeld meer meisjes zonder dat een dergelijke verandering

zich ook in de populatie als geheel heeft voorgedaan) en niet van ontwikkelingen

rond het te onderzoeken fenomeen. Om aan dit probleem tegemoet komen

kan worden herwogen aan de hand van combinaties van variabelen. De aldus

verkregen steekproeven representeren de populatie als geheel beter en maken

het mogelijk eventuele verschillen tussen jaargangen op te vatten als werkelijke

verschillen. In onderhavig onderzoek is herwogen naar de volgende variabelen:

- geslacht en leeftijd; .

- Nielsen-gebied en urbanisatiegraad;

- verdeling aantal personen in de betreffende leeftijdsklasse;

- op leiding (bij 15-jarigen en ouder);

- thuis- of uitwonend (bij 15-jarigen en ouder).

Aldus gewogen worden in hoofdstuk 3 gegevens gepresenteerd over:

- 699 8- t/m 11-jarigen;

- 1.096 12- t/m 17-jarigen;

- 1.572 18- t/m 24-jarigen.
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Ontwikkeling op grond van

politiecijfers

In dit hoofdstuk beschrijven we aan de hand van politiecijfers van het CBS de

ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit voor zover het gaat om minderjarigen

in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar, die jaarlijks door de politie gehoord worden op

verdenking van een misdrijf. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar onder

andere geslacht en type delict.

2.1 Gehoorde minderjarige verdachten5

Figuur 1 geeft de ontwikkeling van het aantal gehoorde minderjarige verdachten

tussen 1980 en 1994 weer.6

Figuur 1: Ontwikkeling van het aantal gehoorde minderjarige verdachten, 1980-1994
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5 Deze term vervangt sinds 1986 de voorheen door het CBS gehanteerde term 'bekend geworden
verdachten'.

6 Voor de bijbehorende absolute aantallen. zie tabel 1 van de bijlage.
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Na een piek in 1982 neemt het aantal minderjarigen dat jaarlijks door de politie

wordt gehoord langzaam maar zeker af. Vanaf 1990 treedt er een zekere

stabilisatie op. Met uitzondering van de piek in 1992 (ruim 41.000 minderjarige

verdachten) zijn tussen 1990 en 1994 jaarlijks zo'n 39.000 jongeren met de politie

in aanraking gekomen. Dit aantal ligt 8% lager dan in 1980.

Kijken we naar het aandeel van jongens en meisjes in de bekend geworden

jeugdcriminaliteit, dan kunnen we concluderen dat jeugdcriminaliteit door de

jaren heen vooral een jongensaangelegenheid is. Van de in 1994 gehoorde

minderjarige verdachten is 88% van het mannelijk geslacht. Dit percentage geldt,

op een enkele uitschieter na, ook voor de voorafgaande tien jaar. Alleen in de jaren

1980-1984 lag het aandeel van de jongens nog enkele procenten hoger. In

verhoudingscijfers uitgedrukt kan worden gesteld dat de politie sinds 1984 voor

elk meisje 7 tot 7,5 jongens hoort op verdenking van een strafbaar feit. In absolute

aantallen uitgedrukt gaat het in 1994 om bijna 34.000 jongens en 4.700 meisjes. De

jongenscriminaliteit ligt daarmee nagenoeg even hoog als in 1990. Bij de meisjes

ligt het criminaliteitsniveau 5% hoger dan in 1990.

Het beeld van de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit verandert echter wanneer

we de demografische ontwikkeling in ons land in de beschouwing betrekken. De

omvang van de jeugdpopulatie - dat wil zeggen, het totaal aantal 12- t/m

17-jarigen in ons land - is tussen 1980 en 1994 met 26% afgenomen van iets

minder dan anderhalf miljoen tot iets meer dan een miljoen.7 Bij een dergelijke

afname van de omvang van de jeugdpopulatie zou men verwachten dat ook het

aantal gehoorde minderjarigen kleiner wordt. Dit is, zoals we gezien hebben, niet

het geval. Figuur 2 laat zien hoeveel procent van het totaal aantal strafrechtelijk

minderjarigen jaarlijks door de politie wordt gehoord op verdenking van een

strafbaar feite

Zoals uit figuur 2 valt af te leiden, vertonen zowel het totaal-percentage als de

percentages verdachte jongens en meisjes een licht stijgende trend. Het totaal

aantal gehoorde minderjarige verdachten is bij voorbeeld gestegen van ongeveer

3,2% van alle 12- t/m 17-jarigen in de periode 1982-1989 naar 3,5% in de periode

1990-1994. Deze trend zien we terug bij de jongens en de meisjes? Uit deze cijfers

mag overigens niet zonder meer de conclusie worden getrokken dat 3,5% van alle

7 Deze afname geldt voor beide seksen. Om meer precies te zijn: in 1980 bedraagt het aantal

strafrechtelijk minderjarigen (afgerond) nog 1.487.000 op een totale bevolking van 14.091.000. In

1994 gaat het om 1.099.000 strafrechtelijk minderjarigen op een bevolking van 15.341.000 (zie

tabel 2 van de bijlage).

8 Tabel 3 van de bijlage vermeldt het aantal gehoorde minderjarige verdachten - jongens, meisjes en

totaal - per 100.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar.

9 Het aantal jongens dat jaarlijks wordt gehoord stijgt van ongeveer 5,5% van de totale

jongenspopulatie in de periode 1982-1989 naar zo'n 6,0% in de periode 1990-1994. Bij de meisjes

stijgt het percentage in genoemde perioden van ongeveer 0,7 naar bijna 0,9.
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Figuur 2: Ontwikkeling van het percentage door de politie gehoorde minderjarige

verdachten, 1980-1994
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7

jongeren zich schuldig maakt aan criminaliteit. Immers, zoals in het inleidend

hoofdstuk is opgemerkt hebben de politiecijfers betrekking op slechts een deel van

de totale gepleegde (jeugd)criminaliteit. Bovendien komen er in de cijfers - een

onbekend aantal - dubbeltellingen voor: jongeren die in een bepaald jaar meer

dan eens door de politie worden aangehouden en geregistreerd. Niet uitgesloten

moet worden dat de politiecijfers betrekking hebben op een kleiner percentage

van de jeugd dan de cijfers doen veronderstellen. Tot slot nog een opmerking over

de vrij stabiele percentages gehoorde minderjarige verdachten in de periode

1982-1989 respectievelijk 1990-1994. Onduidelijk is of deze constante percentages

moeten worden toegeschreven aan de (beperkte) opsporingscapaciteit van de

politie of aan het bestaan van een in omvang min of meer vaste groep

jeugddelinquenten die jaarlijks verantwoordelijk is voor een groot deel van de

geregistreerde criminaliteit.

2.2 Aard van de gepleegde jeugdcriminaliteit

Veruit de meeste delicten die door strafrechtelijk minderjarigen worden gepleegd,

zijn misdrijven tegen het Wetboek van Strafrecht. Tussen de 97% en 98% van de

jaarlijks bekend geworden misdrijven valt in deze categorie. 10 In dit hoofdstuk
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Tabel 1: Verdeling van minderjarigen naar misdrijf en geslacht in 1994, in %

openbare orde en gezag

seksuele misdrijven

geweld tegen personen

vermogensmisdrijven

vernielingen

overig

totaal WvSr

Bron: CBS

8

jongens meisjes totaal

(n=32.945) (n=4.601) (n=37.546)

10,9 7,1 10,4

1,5 0,3 1,3

13,3 10,7 13,0

60,2 76,9 62,2

13,4 4,5 12,3

0,8 0,3 0,8

100 100 100

wordt dan ook alleen op misdrijven tegen het Wetboek van Strafrecht ingegaan.

Tabel 1 geeft de typen misdrijven tegen het Wetboek van Strafrecht aan waarvan

de gehoorde minderjarigen uit 1994 zijn verdacht.

Zoals uit tabel 1 valt op te maken, bestaat jeugdcriminaliteit voor bijna twee derde

uit vermogenscriminaliteit. Geweld tegen personen en vernielingen maken elk

ongeveer een achtste van de gepleegde delicten uit, misdrijven tegen de openbare

orde en gezag een tiende.11

Opvallend is het verschil tussen jongens en meisjes wat betreft

vermogensmisdrijven en vernielingen. Jongens worden in verhouding minder vaak

gehoord voor vermogensdelicten en veel vaker voor vernielingen dan meisjes. Bij

geweld tegen personen is het verschil tussen de seksen relatief klein. Met andere

woorden, jongens en meisjes worden verhoudingsgewijs ongeveer even vaak

aangehouden op verdenking van het plegen van geweld tegen personen. Figuur 3

geeft de ontwikkeling van de verschillende typen misdrijven gedurende de periode

1980-1994 weer.12 Vanwege hun kleine aantallen zijn de seksuele misdrijven en de

overige misdrijven niet in figuur 3 opgenomen.

Voor seksuele misdrijven geldt dat er, na een daling van 582 in 1980 tot 363 in

1991, de laatste drie jaren sprake is van een toename tot 504 in 1994. Het aantal

overige misdrijven, zoals bij voorbeeld belediging, schommelt gedurende de

10 Andere wetten die in 1994 door jongeren worden overtreden, zijn de Wegenverkeerswet (1,3%), de

Opiumwet (0,4%), de Vuurwapenwet (0,6%) en overige wetten (0,5%).

11 Bij misdrijven tegen de openbare orde en gezag moet men denken aan gemeengevaarlijke

misdrijven zoals brandstichting, aan het openlijk en met vereende krachten plegen van geweld

tegen personen of goederen (bijvoorbeeld bij voetbalvandalisme), aan lokaalvredebreuk en aan

het niet voldoen aan een vordering of bevel van een ambtenaar in functie.

12 Tabel 4 van de bijlage vermeldt de absolute aantallen waarop figuur 3 is gebaseerd, waarbij tevens

een onderscheid wordt gemaakt tussen jongens en meisjes.
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Figuur 3: Ontwikkeling van het aantal gehoorde minderjarige verdachten naar type

misdrijf, 1980-1994
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afgelopen vijftien jaar tussen ongeveer 300 en 400 per jaar. Beide typen misdrijven

worden hoofdzakelijk door jongens gepleegd.

Kijken we naar de ontwikkeling van de genoemde misdrijyen in figuur 3, dan

kunnen we constateren dat het aantal verdachten van een vermogensmisdrijf een

dalende lijn vertoont. Vergeleken met het 'topjaar' 1982, waarin bijna 34.000

minderjarigen zijn gehoord op verdenking van een vermogensmisdrijf, lag het

aantal minderjarigen in 1994 met 23.367 ruim 31% lager. Ook vernielingen geven

een daling te zien. Het aantal minderjarigen dat in verband met dit delict is

opgepakt, lag in 1994 zo'n 20% lager dan begin jaren '80 (ca. 4.600 tegenover ca.

5.800 in 1980 en 1981). Misdrijven tegen de openbare orde en gezag en vooral

geweldsmisdrijven tegen personen geven daarentegen een stijging te zien. Zo

neemt het aantal minderjarigen dat gehoord wordt op verdenking van een misdrijf

tegen de openbare orde en gezag toe van bijna 2.900 in 1980 tot 3.900 in 1994; een

stijging van ruim 35%. Het aantal verdachten van een geweldsmisdrijf geeft in

dezelfde periode zelfs meer dan een verdubbeling te zien: van 2.286 in 1980 tot

4.866 in 1994 (van wie 494 meisjes, ruim 2i keer zoveel als in 1980). De cijfers
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Figuur 4: Ontwikkeling van het aantal gehoorde minderjarige verdachten, per 100.000

leeftijdsgenoten, 1980-1994
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veranderen nog aanzienlijk indien we rekening houden met de afnemende

omvang van de jeugdpopulatie. Figuur 4 laat het aantal gehoorde minderjarige

verdachten van elk type misdrijf per 100.000 jongeren in dezelfde leeftijdsklasse

zien. 13

Uit figuur 4 kan worden afgeleid dat het aantal minderjarige verdachten van een

vermogensmisdrijf sinds 1982 schommelt tussen de 2.000 en 2.300 per 100.000 per

jaar, ofwel tussen 2,0% en 2,3% van de totale jeugdpopulatie. Van een daling zoals

bij de absolute aantallen gehoorde verdachten is geen sprake. Hetzelfde geldt voor

vernielingen. Ook hier zien we een jaarlijks min of meer gelijkblijvend aantal

verdachten van zo'n 400 per 100.000. Openbare orde en gezag en geweld tegen

personen geven bijna een verdubbeling respectievelijk verdrievoudiging te zien

ten opzichte van 1980. Zo stijgt het aantal gehoorde minderjarige verdachten van

misdrijven tegen de openbare orde en gezag van 193 per 100.000 in 1980 tot 356

13 Voor de bijbehorende aantallen, waaronder een uitsplitsing naar jongens en meisjes. zie tabel 5

van de bijlage.
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Tabel 2: Bekend geworden minderjarige verdachten naar vermogensmisdrijf en geslacht

In 1994, in %

•

eenvoudige diefstal

diefstal d.m.v. braak

overige overige gekwalificeerde diefstal

verduistering/bedrog/valsheid

heling

jongens meisjes totaal

(n=1 9.827) (n=3.540) (n=23.367)

41,3 69,7 45,6

50,3 24,3 46,3

5,0 2,8 4,7

2,3 2,9 2,4

1,1 0,3 1,0

totaal 100 100 100

Bron: CBS

per 100.000 in 1994. Voor geweld tegen personen liggen deze aantallen op 154 per

100.000 in 1980 en 443 per 100.000 in 1994. Voor beide delicten geldt dat de groei

vanaf 1990 is toegenomen en zich zowel bij jongens als meisjes heeft voorgedaan.

Zo nam het aantal jongens dat verdacht wordt van een geweldsmisdrijf toe van 282

per 100.000 in 1980 tot 778 per 100.000 in 1994. Bij de meisjes steeg het aantal

gehoorde verdachten van een geweldsmisdrijf van 19 per 100.000 naar 92 per

100.000. Het aantal minderjarige verdachten dat gehoord is in verband met - niet

in figuur 4 vermelde - seksuele misdrijven en overige misdrijven schommelt in de

onderzochte periode tussen 40 respectievelijk 30 per 1'00.000 per jaar.

2.3 Vermogensmisdrijven en geweldsmisdrijven nader bekeken

In deze paragraaf worden twee typen misdrijven nader bekeken. Allereerst wordt

ingegaan op vermogensmisdrijven. Dit zijn de misdrijven waarvoor de meeste

strafrechtelijk minderjarigen worden aangehouden. Vervolgens wordt aandacht

besteed aan de misdrijven die sterk bijdragen aan gevoelens van onveiligheid

onder de bevolking en die de laatste jaren een aanzienlijke groei te zien geven: de

geweldsmisdrijven.

Vermogensmisdrijven

Tabel 2 vermeldt het aantal minderjarigen dat in 1994 is gehoord op verdenking

van een vermogensmisdrijf. In de tabel is een onderscheid gemaakt naar soort

vermogensmisdrijf en geslacht.

Uit tabel 2 valt op te maken dat in 1994 nagenoeg evenveel minderjarigen zijn

aangehouden voor eenvoudige diefstal als voor diefstal met braak. De jongens en

de meisjes verschillen in dit opzicht echter aanzienlijk van elkaar. Jongens zijn

twee keer zo vaak op verdenking van inbraak aangehouden als meisjes (50%
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Figuur 5: Ontwikkeling van het aantal voor vermogensdelicten gehoorde minderjarige

verdachten, 1980-1994
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tegenover 24%). Bij de meisjes is eenvoudige diefstal (lees winkeldiefstal) veruit

favoriet. Zeven op de tien meisjes die worden aangehouden in verband met een

vermogensmisdrijf zijn verdacht van eenvoudige diefstal. Bij de jongens was dit

vier op de tien. Verder blijken jongens wat vaker opgepakt te zijn voor overige

gekwalificeerde diefstal (bijvoorbeeld diefstal gepleegd in vereniging) en voor

heling. Dat overigens zo weinig minderjarigen in verband met heling worden

gehoord, heeft te maken met het aard van het delict. Heling is een doorgaans

moeilijk op te sporen misdrijf.

In figuur 5 is de ontwikkeling van het aantal gehoorde minderjarige verdachten

van de verschillende vermogensmisdrijven gedurende de periode 1980-1994

weergegeven.14

Eenvoudige diefstal, overige gekwalificeerde diefstal en heling geven een afname

te zien, zij het dat eenvoudige diefstal en heling eerst tot ongeveer 1985 (licht)

14 Tabel 6 van de bijlage vermeldt de bijbehorende absolute aantallen, inclusief een onderverdeling

naar jongens en meisjes.
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Figuur 6: Ontwikkeling van het aantal voor vermogensmisdrijven gehoorde minder-

jarige verdachten, per 100.000 leeftijdsgenoten, 1980-1994
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stegen en vervolgens daalden. Vergeleken met 1980 zijn in 1994 22% minder

jongeren gehoord op verdenking van eenvoudige diefstal, 70% minder op

verdenking van overige gekwalificeerde diefstal en 72% minder op verdenking van

heling. Verduistering, bedrog en valsheid in geschrifte geven daarentegen een

stijging te zien van 366 in 1980 tot 565 in 1994 (plus 54%). Bij diefstal met braak is

de ontwikkeling minder eenduidig. Vanaf 1982 tot en met 1990 is het aantal

minderjarige verdachten van dit misdrijf afgenomen van 12.500 tot iets meer dan

8.100, om vervolgens weer toe te nemen tot bijna 11.000 in 1994. Per saldo zijn in

1994 ongeveer even veel minderjarigen gehoord in verband met diefstal met braak

als in 1980. Deze ontwikkeling vinden we, in grote lijnen, zowel bij de jongens als

de meisjes, zij het dat de stijging bij de meisjes in de laatste vier jaar

aanzienlijk(er) was (van 441 in 1990 tot 861 in 1994).

De stijging van diefstal door middel van braak vanaf 1990 en van verduistering,

bedrog en valsheid in geschrifte vanaf begin jaren '80 is nog duidelijker te zien in

figuur 6.is In figuur 6 is het aantal gehoorde minderjarige verdachten van elk



r

Hoofdstuk 2 14

Tabel 3: Bekend geworden minderjarige verdachten naar geweldsmisdrijf en geslacht In

1994, In %

diefstal met geweld

afpersing

bedreiging

misdrijven tegen het leven

mishandeling

dood door schuld

totaal

Bron: CBS

jongens meisjes totaal

(n=4.372) (n=494) (n=4.866)

29,3 14,2 27,B

5,4 4,0 5,3

12,4 9,9 12,1

5,0 3,2 4,8

47,3 65,4 49,1

0,6 3,2 0,9

100 100 100

vermogensmisdrijf gerelateerd aan de omvang van de totale jeugdpopulatie op dat

moment.

Het aantal minderjarige verdachten van diefstal met braak blijkt dan in 1994 met

41% te zijn toegenomen ten opzichte van 1990 (van 700 per 100.000 naar 985 per

100.000). Verduistering, bedrog en valsheid in geschrifte verdubbelden van 25 per

100.000 in 1980 tot ongeveer 50 per 100.000 in 1994. Het aantal minderjarige

verdachten van eenvoudige diefstal schommelt rond 1.000 à 1.100 per 100.000 per

jaar, die van heling rond de 50 per 100.000 per jaar. De afname van 'overige'

gekwalificeerde diefstal in de laatste twee jaren lijkt, gezien het stabiele niveau van

dit vermogensdelict in de voorgaande jaren, eerder het gevolg te zijn van een

registratie-effect dan van een reële afname.

Geweldsmisdrijven

Tabel 3 toont de minderjarigen die in 1994 zijn opgepakt op verdenking van

geweld tegen personen, uitgesplitst naar het soort geweldsdelict en geslacht.

Zoals uit tabel 3 valt op te maken, bestaat de helft van de geweldsmisdrijven uit

(eenvoudige) mishandeling en ruim een kwart uit diefstal met geweld. Bij deze

twee geweldsmisdrijven zijn tevens de grootste verschillen tussen jongens en

meisjes te constateren. Van de gehoorde jongens heeft zich een twee maal zo

groot percentage aan diefstal met geweld schuldig gemaakt als van de meisjes.

Mishandeling komt daarentegen het meest voor bij meisjes. Ruim 300 van de bijna

500 meisjes die in verband met een geweldsmisdrijf zijn gehoord, werden verdacht

van mishandeling. Bij de jongens lag dit aantal op ongeveer de helft.

15 Voor de bijbehorende aantallen, inclusief een uitsplitsing naar geslacht, zie tabel 7 van de bijlage.
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Figuur 7: Ontwikkeling van het aantal voor geweldsmisdrijven gehoorde minderjarige

verdachten, 1980-1994
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Uit figuur 3 en 4 viel op te maken dat het aantal verdachten van geweldsmisdrijven

sinds 1980 zowel in absolute als in relatieve zin - dat wil zeggen, gerelateerd aan

de omvang van de jeugdpopulatie - is gestegen. De vraag is of dit voor elk van de

onderscheiden geweldsmisdrijven geldt. Figuur 7 toont de ontwikkeling van het

absolute aantal minderjarigen dat jaarlijks in de periode 1980-1994 wordt gehoord

op verdenking van een (of meer) van de in tabel 3 genoemde geweldsmisdrijven.16

Uit figuur 7 valt op te maken dat de grootste groep geweldsdelicten, de

mishandelingen, tot en met 1990 op een niveau lag van ongeveer 1.500 gehoorde

minderjarige verdachten per jaar. Daarna is het aantal verdachten van

mishandeling fors gestegen, om in 1994 een (voorlopig) hoogtepunt te bereiken

van bijna 2.400.

16 Tabel 8 van de bijlage vermeldt de bij figuur 7 behorende absolute aantallen voorde totale groep

en uitgesplitst naar jongens en meisjes.
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Figuur 8:
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Ontwikkeling van het aantal voor geweldsmisdrijven gehoorde minderjarige

verdachten, per 100.000 leeftijdsgenoten, 1980-1994
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•
Het aantal minderjarigen dat op verdenking van diefstal met geweld is

aangehouden vertoont vanaf het begin, op een enkele 'dip' na, een stijging. In de

tweede helft van de jaren tachtig wordt de stijging sterker., Om een indruk te geven

van de totale stijging: in 1994 zijn 1.352 jongeren aangehouden op verdenking van

diefstal met geweld, van wie 70 meisjes (5%). Dit is precies drie keer zo veel als in

1980 en 42% meer dan in 1990. Bedreiging en afpersing geven eveneens een vrijwel

ononderbroken stijging te zien vanaf 1980. Vergeleken met dat eerste jaar zijn in

1994 (ruim) drie keer zoveel minderjarigen in verband met deze gewelds-

misdrijven gehoord. Hoewel deze toename aanzienlijk is, dient men zich te

realiseren dat het om kleine aantallen gaat. In 1994 worden in totaal 591

minderjarigen aangehouden op verdenking van bedreiging en 257 op verdenking

van afpersing. Dat is respectievelijk 1,5% en 0,7% van het totaal aantal gehoorde

minderjarigen en 0,05% respectievelijk 0,02% van de totale jeugdpopulatie. Van de

twee overige geweldsdelicten vertonen misdrijven tegen het leven - (poging tot)
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moord of doodslag-vanaf 1990 een stijging van ongeveer 100 per jaar naar ruim

200 per jaar. Dood door schuld fluctueert rond de 20 à 30 gehoorde minderjarige

verdachten per jaar. Voor elk van de geweldsmisdrijven geldt dat de beschreven

ontwikkeling opgaat voor zowel jongens als meisjes, zij het dat de meisjes-

criminaliteit doorgaans betrekking heeft op (zeer) kleine aantallen.17 In figuur 8 is

de ontwikkeling van de geweldscriminaliteit onder minderjarigen nogmaals

weergegeven, maar nu rekening houdend met de afnemende omvang van de

jeugdpopulatie in de opeenvolgende jaren. 18

Het beeld vertoont veel overeenkomst met dat uit figuur 7, zij het dat de stijging in

met name mishandeling en diefstal met geweld nog pregnanter naar voren komt.

Zo verdubbelde het aantal minderjarige verdachten van mishandeling van

ongeveer 100 per 100.000 jongeren begin jaren tachtig tot ruim 200 per 100.000 in

1994. Diefstal met geweld geeft zelfs een verviervoudiging te zien: van 30 per

100.000 in 1980 naar 123 per 100.000 in 1994. Vergeleken met 1990 bedraagt de

relatieve toename van diefstal met geweld precies 50%. Hoewel dit forse

groeipercentages zijn, moet ook hier niet uit het oog worden verloren dat het gaat

om delicten die nog altijd betrekkelijk weinig voorkomen. Het aantal verdachten

van diefstal met geweld bedroeg in 1994 bijvoorbeeld 0,1% van het totaal aantal

strafrechtelijk minderjarigen in ons land. Voor alle geweldsmisdrijven tezamen ligt

dit percentage op 0,4.

Ie

2.4 Samenvatting

De politiecijfers laten zien dat het absolute aantal gehoorde minderjarige

verdachten tot en met 1989 geleidelijk is gedaald om zich daarna te stabiliseren op

een niveau dat 8% lager ligt dan in 1980. Deze ontwikkeling heeft zich voorgedaan

bij zowel de jongens - die 88% van de gehoorde verdachten uitmaken - als bij de

meisjes. Het beeld verandert echter indien we rekening houden met de

voortgaande 'ontgroening' van de bevolking. Afgezet tegen de totale omvang van

de jeugdpopulatie in elk jaar is het aantal gehoorde minderjarige verdachten licht

gestegen van ongeveer 3,2% in de periode 1982-1989 naar 3,5% in de laatste vijf

jaar.

17 Dat geweldscriminaliteit vooral een jongensaangelegenheid is, kan behalve uit de absolute

aantallen, worden afgeleid uit de percentages geweldplegers per 100.000 jongeren van elke sekse.

Bij de jongens bedraagt het totaal aantal in 1994 gehoorde verdachten van een geweldsmisdrijf

0,8% van alle jongens in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Bij de meisjes ligt dit percentage op

0.09.

18 Tabel 9 van de bijlage vermeldt weer de bijbehorende aantallen, inclusief een uitsplitsing naar

jongens en meisjes.
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Wat betreft de aard van de gepleegde delicten valt te constateren dat

jeugdcriminaliteit 'nog steeds' voor het grootste deel uit vermogenscriminaliteit

bestaat. In 1994 is bijna tweederde van alle jongeren aangehouden op verdenking

van een vermogensmisdrijf. Geweld tegen personen, vernielingen en misdrijven

tegen de openbare orde en gezag maken elk ongeveer een achtste van de delicten

uit. Uitgedrukt in absolute aantallen gehoorde minderjarige verdachten zijn de

vermogensmisdrijven en de vernielingen sinds 1980 met respectievelijk 30% en

20% gedaald. Geweld tegen personen en misdrijven tegen de openbare orde en

gezag geven daarentegen een toename-te zien van respectievelijk meer dan 100%

en meer dan 35%. Wordt rekening gehouden met de afnemende omvang van de

jeugdbevolking, dan blijft het aantal verdachten van vermogensmisdrijven en

vernielingen door de jaren heen min of meer gelijk. Geweld tegen personen en

misdrijven tegen de openbare orde en gezag geven dan een nog grotere stijging te

zien van bijna 200% respectievelijk bijna 100%. Deze groei heeft zich vooral

voorgedaan in de laatste vijf jaar. Ondanks de sterke (relatieve) toename van het

aantal verdachten van een geweldsmisdrijf gaat het overigens nog steeds om

relatief kleine aantallen. In 1994 bedroeg het aantal verdachten van een

geweldsmisdrijf tegen personen 0,4% van het totaal aantal strafrechtelijk

minderjarigen in ons land. Bij jongens lag dit percentage evenwel aanzienlijk

hoger (0,8%) dan bij meisjes (0,1%).

De vermogensmisdrijven waarvan de jongeren verdacht zijn, bestaan

voornamelijk uit eenvoudige diefstal en diefstal met braak. Waar het relatieve

aantal verdachten van eenvoudige diefstal - een 'typisch meisjesdelict' - door de

jaren heen gelijk is gebleven, geeft inbraak vanaf 1990 een stijging te zien van 40%.

De voornaamste geweldsmisdrijven waarover de jongeren gehoord zijn, zijn

mishandeling (49%) en diefstal met geweld (28%). Beide delicten hebben tussen

1980 en 1994 zowel in absoluut als in relatief opzicht een stijging te zien gegeven.

Bij mishandeling, waarvan tweederde van de geweldplegende meisjes en de helft

van de geweldplegende jongens wordt verdacht, is (relatief gezien) sprake van een

verdubbeling ten opzichte van 1980. Diefstal met geweld is ten opzichte van 1980

zelfs verviervoudigd.
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Landelijk `self-report' onderzoek

Ter aanvulling op de in het vorige hoofdstuk gepresenteerde politiecijfers volgen

hier de uitkomsten van het laatste 'self-report' onderzoek. Waar het bij politie-

cijfers uitsluitend gaat om bekend geworden verdachten, maakt 'self-report'

onderzoek het mogelijk inzicht te krijgen in door jeugdigen gepleegde feiten die

niet (allemaal) ter kennis van de politie zijn gekomen of opgehelderd zijn. Voor

een niet onbelangrijk deel betreft dat de relatief minder ernstige feiten als

vernieling, winkeldiefstal en zwartrijden. In het eerste deel worden de uitkomsten

van de leeftijdscategorie 12 t/m 17 jaar gepresenteerd. In het tweede deel zal

aandacht worden besteed aan enkele uitkomsten van het 'self-report' onderzoek

onder kinderen van 8 t/m 11 jaar en jongvolwassenen van 18 t/m 24 jaar. Zoals

gezegd zijn deze leeftijdsgroepen voor de eerste keer benaderd. Vergelijking met

voorgaande jaren is derhalve niet mogelijk. Bij deze leeftijdsgroepen ontbreekt het

voorts aan politiecijfers. Dus ook op dit punt zijn vergelijkingen niet mogelijk. Wel

krijgen we enigszins eenindruk van de mate waarin jongeren van verschillende

leeftijden naar eigen zeggen meer of minder actief zijn bij het plegen van delicten

en ook in hoeverre dat voor specifieke delicten verschilt. Hierbij zij nogmaals

herhaald dat zulke verschillen ook het gevolg kunnen zijn van verschillen in

interpretatie van wat er onder een bepaald (strafbaar) feit moet worden verstaan.

3.1 Zelf-gerapporteerde delinquentie bij 12- t/m 17-jarigen

In tabel 4 is weergegeven hoeveel jongeren hebben aangegeven zich ooit schuldig

te hebben gemaakt aan bepaalde vormen delinquent gedrag. Het dragen van een

wapen (34,5%), betrokkenheid bij vechtpartijen of rellen (30,2%), zwartrijden in

het openbaar vervoer (29,9%), winkeldiefstal van artikelen van minder dan f 10

(27,2%) en vernieling (25,3%) worden het meest genoemd. Gewelddadige feiten als

iemand in elkaar slaan (5,4%), iemand met een wapen verwonden (1,8%), of

iemand bedreigen om geld te krijgen (1,5%) worden daarentegen door aanzienlijk

minder jongeren genoemd.

De uitkomsten verschillen nauwelijks van die van eerdere enquêtes. Het dragen

van een wapen en betrokkenheid bij vechtpartijen of rellen vormen hierop een

uitzondering; de percentages liggen respectievelijk 10% en 7% hoger dan in 1992.

Wat betreft het dragen van een wapen zou dit deels kunnen samenhangen met het

feit dat in 1994 in de vraagstelling doorgevraagd is naar het soort wapen. Daarmee
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Tabel 4: 'Ooit' gepleegde delicten (gegevens 1994); In %*

gepleegde delict

dragen van een wapen

betrokken bij vechtpartijen/rellen

zwartrijden

winkeldiefstal < fl 0

vernieling

iemand lastig vallen

brandstichting

graffiti

• diefstal op school

heling

winkeldiefstal > f 10

iemand in elkaar slaan

fietsendiefstal

diefstal uit telefooncel/automaat

inbraak/insluiping

iemand met een wapen verwonden

bedreiging om geld te krijgen

n=1.096

20

0/0

34,5

30,2

29,9

27,2

25,3

21,7

19,2

19,1

16,9

8,4

7,5

5,4

5,1

4,7

4,5

1,8

1,5

is het dragen van bepaalde wapens (zakmes) in 1994 wellicht wel gerapporteerd,

waar dat in 1992 misschien niet altijd gebeurde. {

Informatie over ooit gepleegde delicten geeft geen inzicht in de omvang van

recentelijk gepleegde criminaliteit; het kan immers gaan om feiten die alweer

enige jaren geleden zijn gepleegd. Ook is het moeilijk op basis van deze gegevens

bepaalde criminaliteitsontwikkelingen in kaart te brengen. Hooguit zou gesteld

kunnen worden dat van de huidige generatie 12- t/m 17-jarigen meer jongeren

bepaalde feiten plegen dan bij vroegere generaties het geval was. Het gaat evenwel

om slechts enkele feiten en bovendien lijkt informatie over een langere periode

gewenst teneinde werkelijk iets te kunnen zeggen over verschillende generaties.

De gegevens in tabel 5 bieden meer inzicht in de actuele omvang van door

jongeren gepleegde delicten en ook de ontwikkeling daarvan. Gepresenteerd

worden de gegevens uit de enquêtes vanaf 1988 over in het afgelopen.schooljaar

gepleegde delicten.

Over het geheel genomen is het beeld opmerkelijk stabiel. Dat blijkt vooral ook uit

de percentages jongeren, die verklaren zich schuldig te hebben gemaakt aan één

of meer van een bepaalde, vaste reeks strafbare feiten (onderste rij van tabel 5).19

19 Hierbij zijn tien feiten gecombineerd: zwartrijden, graffiti, iemand lastig vallen, vernieling.



Landelijk 'self-report' onderzoek 21

Tabel 5: In 'afgelopen schooljaar' gepleegde delicten (gegevens 1988, 1990, 1992 en

1994); In %'

delict

zwartrijden

graffiti .

iemand lastig vallen

vernieling

winkeldiefstal**

brandstichting

heling

fietsendiefstal

iemand in elkaar slaan

inbraakinsluiping

diefstal uit telefooncel/automaat"'

diefstal op school"

betrokken bij vechtpartijen/rellen"'

iemand met een wapen verwonden`

dragen van een wapen****

bedreiging om geld te krijgen""

combinatie van delicten

1988 1990 1992 1994

14,5 17,0 19,0 15,7

10,3 8,8 8,6 10,1

9,9 12,0 11,8 14,1

8,9 9,9 10,5 9,1

5,4 7,4 6,6 7,0

3,8 5,0 3,8 4,3

3,5 4,1 4,0 4,2

2,1 3,0 2,7 2,7

1,9 2,7 2,7 2,7.

1,5 1,6 1,3 1,6

- 1,2 1,0 1,1

- 6,5 8,4 7,2

- 6,7 8,8 11,6

- 0,6 0,4 0,4

- - 12,8 20,5

- - 0,4 0,3

34,5 38,2 38,2 37,8

' 1988: n=994; 1990: n=1.006; 1992: n=1.038; 1994: n=1.096.

Teneinde vergelijking mogelijk te maken zijn winkeldiefstallen met een waarde van minder dan 1 10 en die

van meer dan 1 10 samengevoegd.

Dit delict ontbrak in de enquéte van 1998.

Dit delict ontbrak in de enquêtes van 1988 en 1990.
t

4

Bezien we de afzonderlijke delicten, dan valt de stijging op bij het dragen van een

wapen, betrokkenheid bij vechtpartijen of rellen en iemand lastig vallen. De

stijging in 1994 is ten opzichte van 1992 voor het dragen van een wapen en ten

opzichte van 1992 en 1990 voor betrokkenheid bij vechtpartijen of rellen

statistisch significant (p<0,01). Bij iemand lastig vallen geldt dat slechts ten

opzicht van 1992 (p<0,05). Deze toename lijkt op het eerste gezicht in lijn met de

in het vorige hoofdstuk geconstateerde toename van bij de politie geregistreerde

gewelddelicten. Wel dienen we ons te realiseren dat het dragen van een wapen

niet het daadwerkelijk gebruik ervan impliceert. Ook bij iemand lastig vallen of

betrokkenheid bij vechtpartijen of rellen hoeft geen sprake te zijn van

daadwerkelijk of verregaand geweld. Bij de ernstiger gewelddelicten (iemand in

elkaar slaan, iemand met een wapen verwonden en bedreiging om geld te krijgen)

winkeldiefstal. brandstichting, heling, fietsendiefstal, iemand in elkaar slaan en

inbraak/insluiping. Naar deze feiten is in alle enquêtes in de zelfde bewoordingen gevraagd.
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Tabel 6: Soort wapen; in W

22

soort wapen 0/0

zakmes 60,1

vlindermes/stiletto 33,5

boksbeugel/knuppel 2,0

lucht-. gas- of alarmpistool 1,6

echtvuurwapen 2,3

anders 0,5

n=221

•
Tabel 7: Gemiddelde frequentie van plegen van enkele veel voorkomende delicten In 1994

gepleegde delict

zwartrijden

graffiti

iemand lastig vallen .

vernieling

winkeldiefstal

diefstal op school

betrokken bij vechtpartij/rel

dragen van een wapen

,f

3,6

3,6

3,0

3,2

3,4

3,3

2,2

5,0

is dat wel het geval. Bij deze delicten laat het 'self-report' onderzoek geen stijging

zien. De door de politie geregistreerde toename van geweldscriminaliteit wordt

derhalve niet echt weerspiegeld in het 'self-report' onderzoek.

Een statistisch significante daling (p<0,01) treffen we aan bij zwartrijden ten

opzichte van 1992 en bij fietsendiefstal ten opzichte van zowel 1992 als 1990.

Teneinde meer inzicht te krijgen in het soort wapens dat sommige jongeren bij

zich dragen is hiernaar in de laatste enquête expliciet gevraagd (zie tabel 6). Het

gaat vrijwel uitsluitend om steekwapens, vooral zakmessen.

Als jongeren aangeven bepaalde strafbare feiten te hebben gepleegd, wordt hen

vervolgens gevraagd hoe vaak zij dat het afgelopen schooljaar hebben gedaan. Het

gemiddeld van enkele veel voorkomende delicten wordt getoond in tabel 7.

De gemiddelde frequentie waarmee jongeren genoemde feiten plegen loopt uiteen

van 2,2 voor betrokkenheid bij vechtpartijen of rellen tot 5 bij het dragen van een

wapen. Voor de andere feiten schommelt het rond de 3,3. Ten opzichte van

eerdere enquêtejaren zijn er op dit punt geen wezenlijke veranderingen (zie tabel

11 van de bijlage).
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Tabel 8: Betrapt op plegen van delicten in 1994 (in %)

zwartrijden

graffiti

iemand lastig vallen

vernieling

winkeldiefstal

brandstichting

heling

fietsendiefstal

iemand in elkaar slaan

inbraakinsluiping

diefstal uit tel.cel/automaat

diefstal op school

betr. bij vechtpartijen/rellen

iemand met wapen verwonden

dragen van een wapen

bedreiging om geld te krijgen
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21,4

22,6

51,3

47,4

25,6

45,2

13,5

38,1

78,7

52,3

5,9

13,2

28,8

17,3

Bij ruim driekwart van de jongeren die betrokken zijn geweest bij een vechtpartij

of bij rellen, blijft die betrokkenheid beperkt tot een of twee keer. Slechts bij 13%

is dat vier keer of meer. Dit ligt anders bij de andere feiten. Een kwart van de

jongeren zegt zich ten minste vier keer of meer aan zulke feiten schuldig te hebben

gemaakt (let wel: het gaat hier uitsluitend om die jongeren die zulke feiten

melden). Bij het dragen van een wapen is dit zelfs 52%. Hierin komt tot

uitdrukking dat het dragen van een wapen voor jongeren niet zozeer een

incidenteel feit is, als wel een vorm van gedrag, dat past bij vaste gelegenheden

(uitgaan) of op vaste dagen (in het weekend), of misschien wel altijd. Desge-

vraagd zegt 29,1% van de jongeren die hebben aangegeven wel eens een wapen

bij zich te dragen, dit altijd te doen, 6,2% alleen in het weekend en 64,7% slechts

heel af en toe.

De meeste jongeren worden niet betrapt op het plegen van strafbare feiten. Alleen

bij iemand in elkaar slaan en inbraak/insluiping meldt meer dan de helft van de

jongeren wel eens betrapt te zijn (respectievelijk 78,7 % en 52,3%). Bij vernieling

(47,4%) en brandstichting (45,2%) is het nog boven de 40%, maar bij de overige

feiten wordt zelden meer dan een kwart van de jongeren betrapt (zie tabel 8). Als

de jongeren betrapt worden dan is dat vaak door de eigen ouders, personeel in bij

voorbeeld winkels of in het openbaar vervoer, leraren, bewoners, of andere

getuigen. Het percentage jongeren dat door de politie betrapt wordt is met rond

de 4% doorgaans klein. Slechts bij vier feiten ligt het wat hoger: inbraak/insluiping
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Tabel 9: Delicten en gerapporteerde politiecontacten (1988-1994), in %

delict

zwartrijden

graffiti

iemand lastig vallen

vernieling

winkeldiefstal

brandstichting

heling

fietsendiefstal

• iemand in elkaar slaan

inbraak/insluiping

diefst. tel.cel/automaat

diefstal op school

betr. bij vechtp./rellen

iemand met wapen verwonden

dragen van een wapen

bedr. om geld te krijgen
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1988 1990 1992 1994

4,1 5,8 5,4 2,9

9,7 9,2 12,0 10,2

8,6 15,0 12,3 11,5

12,6 21,9 23,8 21,9

14,2 24,4 22,2 15,6

22,7 20,2 27,6 29,0

13,8 26,2 3,9 9,3

3,6 24,1 18,4 25,4

17,1 16,1 19,0 21,4

12,4 24,8 24,5 35,7

- 0 0 2,0

- 9,1 6,3 7,5

- 24,0 23,8 9,9

- 0 57,5 0

- - 10,3 10,1

- - 0 0

(24,7%), fietsendiefstal (18,7%), brandstichting (14,6%) en iemand in elkaar slaan

(14,1%)
1V

Het feit dat een jongere betrapt is op het plegen van een strafbaar feit, betekent

niet zonder meer dat dit ook tot een politiecontact leidt. In tabel 9 zijn de

percentages door de jongeren zelf gerapporteerde politiecontacten van de laatste

onderzoeken opgenomen. In 1994 is in 20 tot 35% van de gevallen van vernieling,

brandstichting, fietsendiefstal, iemand in elkaar slaan en inbraak/insluiping

sprake geweest van een politiecontact. In vergelijking met eerdere jaren treffen we

in dit opzicht nogal wat schommelingen aan. Enerzijds heeft dit te maken met de

soms erg kleine absolute aantallen - waardoor een percentage al gauw heel hoog

of heel laag uitvalt -, anderzijds lijkt het er op dat het in aanraking komen met de

politie vanwege een strafbaar feit nog altijd in belangrijke mate van het toeval

afhangt

3.1.1 Zelf-gerapporteerde delinquentie bij 12- t/m 17-jarigen en enkele

sociaal-demografische kenmerken

In het navolgende wordt ingegaan op de relatie tussen door de jongeren zelf

opgegeven delinquentie en enkele sociaal-demografische kenmerken: geslacht,

leeftijd, opleiding en urbanisatiegraad. 20
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Tabel 10: Sekse en enkele zelf-gerapporteerde delicten (in %)

•

delict 1988

j

. zwartrijden 15,1

graffiti ' 12,0

iem. lastig vallen 14,0

vernieling 13,1

winkeldiefstal 5,9

diefstal op school -

betr. bij vechtpart -

dragen van wapen -

comb. van delicten 39,8

25

1990 1992 1994

m j m j m j m

13,8 17,1 16,8 19,6 18,3 16,3 15,0

8,6 10,0 7,6 10,1 7,1 10,8 9,3

5,8 17,4 6,4 18,7 4,5 19,2 8,8

4,7 13,8 5,9 17,5 3,2 13,4 4,7

5,0 8,1 6,6 8,1 5,0 8,5 5,4

- 9,9 3,0 12,7 4,0 8,7 5,7

- 8,5 4,9 13,9 3,5 15,1 8,0

- - - 21,5 3,8 33,4 7.2

29,4 45,5 30,5 47,7 28,2 45,6 29,6

Sekse

In het vorige hoofdstuk hebben we kunnen zien dat het aandeel van de meisjes

in de groep gehoorde jeugdige verdachten gering is. Het is overigens wel toe-

genomen: in 1980 was de verhouding jongens : meisjes 9,4 : 1, in 1994 8,2:1. Bij de

'self-report' gegevens is het verschil veel kleiner. In 1988 geeft bijna 40% van de

jongens aan een of meer strafbare feiten te hebben gepleegd; bij de meisjes is dat

ruim 29%. Dat geldt ook voor 1994: 46% van de jongens en 30% van de meisjes.

Het verschil tussen 1988 en 1994 is gering; de verhouding jongens:meisjes in 1988

bedroeg 1,4:1 en in 1994 1,5:1. Voor bepaaldeddelicttypen gelden andere

verhoudingen. Dat valt af te lezen uit tabel 10.

Bij zwartrijden, graffiti, winkeldiefstal, diefstal op school en betrokkenheid bij

vechtpartijen/ rellen zijn de verschillen tussen jongens en meisjes klein; de

verhouding jongens:meisjes varieert van 1,1:1 bij zwartrijden tot 1,9:1 bij

betrokkenheid bij vechtpartijen/rellen. Bij het dragen van een wapen en

vernieling zijn de verschillen het grootst: respectievelijk 4,6:1 en 2,9:1. De

in de vorige rapportage gesignaleerde toename van de verschillen lijkt weer

tot stilstand te zijn gekomen.

Leeftijd

In tabel 11 is van enkele delicttypen de verdeling naar leeftijd opgenomen. Daaruit

blijkt niet alleen dat het percentage jongeren dat zegt een bepaald strafbaar feit te

20 In voorgaande rapportages is ook gekeken naar sociaal-economische status. Geconstateerd werd

toen dat er geen verband werd aangetroffen tussen het plegen van bepaalde feiten en de score van

de respondenten op een index voor sociaal-economische status. Ook deze keer is een dergelijk

verband niet gevonden.



i

Hoofdstuk 3

Tabel 11: Enkele zelf-gerapporteerde delicten en leeftijd in 1994 (in %)

delict

zwartrijden

graffiti

iemand lastig vallen

vernieling

winkeldiefstal

diefstal op school

betr. bij vechtpart.

dragen van wapen

comb. van delicten
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12 13 14 15 ^ 16 17

7,9 9,4 19,4 18,3 18,3 22,3

5,4 8,6 11,2 15,8 10,7 9,3

12,0 14,8 17,5 15,0 12,4 12,8

7,4 10,2 9,7 10,1 10,9 6,3

3,8 7,5 8,6 8,4 7,3 6,7

1,9 8,2 5,6 12,7 5,1 11,1

6,4 8,2 16,9 10,5 15,7 11,7

15,1 20,6 21,2 29,2 22,2 15,0

32,3 32,5 39,8 39,1 41,6 42,4

Tabel 12: Gemiddelde leeftijd waarop voor het eerst een delict Is gepleegd

delict

zwartrijden

graffiti

iemand lastig vallen

vernieling

winkeldiefstal

brandstichting

heling

fietsendiefstal

iemand in elkaar slaan

inbraak/insluiping

diefst. tel.cel/automaat

diefstal op school

betr. bij vechtp./rellen

iemand met wapen verwonden

dragen van een wapen

bedr. om geld te krijgen

4

gemiddelde leeftijd

13,1

12,5

12,0

12,1

11,0

10,0

13,8

14,1

12,3

12,8

12,5

11,9

12,9

12,9

12,0

13,1

hebben gepleegd toeneemt met het ouder worden, maar ook dat bepaalde delicten

sterker leeftijdsgebonden zijn dan andere. Zo komt zwartrijden onder 12- en

13-jarigen aanzienlijk minder vaak voor evenals betrokkenheid bij vecht-

partijen/rellen. Iemand lastig vallen zien we in alle leeftijden in min of meer de

zelfde mate voorkomen. Hierbij gaat het om een niet al te duidelijk omschreven

feit, zodat niet uitgesloten mag worden dat iemand lastig vallen voor een 12-jarige

iets anders betekent dan voor een 17-jarige.

In vergelijking met eerdere jaren is het beeld redelijk vergelijkbaar, zij het dat de

eerder bij de meeste feiten bespeurde (geringe) toename gestopt is. Een

uitzondering hierop vormt het dragen van een wapen; dat is bij alle leeftijden
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Tabel 13: Enkele zelf-gerapporteerde delicten en opleidingsniveau in 1994 (in %)

•

delict

zwartrijden'

graffiti

iemand lastig vallen"

vernieling'

winkeldiefstal"

diefstal op school

betr. bij vechtpart

dragen van wapen'

comb. van delicten

' p<0,01

p<0,05
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univ havo mbo mavo vbo brug and. geen

hbo klas opl. opl.

vwo

16,9 15,0 32,1 17,1 9,4 11,1 14,6 29,0

8,2 7,2 7,4 13,2 13,9 8,1 7,4 10,8

7,8 14,4 4,6 16,4 19,6 13,6 15,0 24,4

5,7 12,8 3,6 7,6 16,0 5,6 11,8 1,6

6,9 9,8 6,8 8,0 3,6 6,4 4,0 25,5

6,1 8,3 8,7 7,5 12,6 2,8 3,7 9,2

9,2 11,1 11,9 14,0 13,4 7,2 13,6 2,0

14,8 20,9 12,9 27,8 24,0 13,6 17,4 22,5

31,0 36,4 42,2 41,3 41,9 33,8 38,1 46,6

toegenomen, mogelijk als gevolg van de gewijzigde, uitgebreidere vraagstelling in

de enquête.

Hoewel we moeten constateren dat bij de 12- en 13-jarigen het percentage

delictplegers is toegenomen, zijn er geen aanwijzingen dat de gemiddelde leeftijd

waarop voor het eerst bepaalde strafbare feiten worden gepleegd daalt. Die ligt

nog altijd het laagst bij brandstichting (10 jaar) en, ook nog steeds, het hoogst bij

fietsendiefstal (14,1 jaar) en heling (13,8 jaar). Bij de m`beste delicttypen ligt het

gemiddelde tussen de 12,5 en 13 jaar (zie tabel 12). Dit beeld heeft zich de

afgelopen jaren niet gewijzigd.

Opleiding

In tabel 13 wordt de zelf-gerapporteerde delinquentie voor enkele veel

voorkomende feiten gepresenteerd naar opleidingsniveau.

Uit deze tabel komt onder meer naar voren dat onder jongeren die geen opleiding

volgen het percentage delictplegers bij feiten als zwartrijden, iemand lastig vallen,

dragen van een wapen en bovenal bij winkeldiefstal verhoudingsgewijs hoog is. Bij

de jongeren die wel een opleiding volgen is het beeld niet eenduidig. Bij

mavo-leerlingen lijkt het delinquentieniveau voor bepaalde delicttypen wat hoger

te liggen, maar de verschillen zijn, afgezien bij het dragen van een wapen, gering.

Het zelfde geldt voor vbo-leerlingen voor, deels, weer andere delicttypen. Verder

zien we alleen bij zwartrijden nog een duidelijk verschil; dat wordt vooral door

mbo-studenten en jongeren die geen opleiding volgen gedaan. Niet duidelijk is

welke waarde aan deze uitkomsten moet worden toegekend. Het gaat soms om

nogal op zichzelf staande uitzonderingen. Ook is het beeld door de jaren heen niet

al te consistent; er doen zich soms grote schommelingen voor.
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Tabel 14: Spijbelen en enkele zelf-gerapporteerde delicten in 1994 (in %)

delict

zwartrijden'

graffiti'

iemand lastig vallen-

vernieling"

winkeldiefstal`

diefstal op school-

betr. bij vechtpart.*

dragen van wapen"

. comb. van delicten'

spijbelen niet-spijbelen

39,0 9,4

19,9 7,1

23,0 11,7

13,6 7,0

17,8 4,4

17,5 5,9

17,7 8,7

29,5 19,0

61,6 31,2

` p<0,01

p<0,05

Veel duidelijker verschillen treffen we aan als gekeken wordt naar het spijbel-

gedrag van leerlingen. Het niveau van zelf-gerapporteerde delinquentie is veel

hoger bij leerlingen die aangeven wel te spijbelen dan bij leerlingen die zeggen dat

niet te doen. Bij alle delicttypen is het verschil statistisch significant (zie tabel 14).

Het percentage spijbelaars is overigens betrekkelijk laag: ongeveer 10%.

Bij een groot aantal delicten zijn in vergelijking met eerdere jaren de verschillen

tussen spijbelaars en niet-spijbelaars groter geworden.

Urbanisatiegraad
Jongeren die op het (verstedelijkte) platteland wonen of in een kleine of grote stad

verschillen nauwelijks van elkaar op het punt van delinquentie. De uitzonderingen

hierop zijn zwartrijden (vooral in de grote stad), graffiti (vooral in de grote stad,

duidelijk minder op het verstedelijkte platteland) en diefstal op school (vooral in

de grote stad). Door deze feiten 'scoren' jongeren uit de grote steden hoger op de

combinatie van delicten. Bij de overige delicten zijn de verschillen niet statistisch

significant (zie tabel 15). Ruim 61% van de jongeren woont in een kleine of grote
stad.

Ten opzichte van de eerdere onderzoeken ligt in 1994 het niveau overal wat hoger,

maar de verschillen tussen platteland en steden zijn niet groot en ook niet

wezenlijk veranderd.
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Tabel 15: Enkele zelf-gerapporteerde delicten naar urbanisatiegraad in 1994 (in %)

0

delict

zwartrijden'

graffiti*

iemand lastig vallen

vernieling

winkeldiefstal

diefstal op school'

betr. bij vechtpart.

dragen van wapen

comb. van delicten*

* p<o,o1
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platte- versted. kl. gr.

land platteland stad stad

15,6 14,3 10,6 29,1

10,8 6,3 10,3 16,0

8,6 13,9 14,7 14,4

13,3 6,1 10,7 10,4

5,6 7,5 6,6 7,3

7,7 5,1 6,4 12,6

10,5 11,7 11,8 11,4

22,7 17,2 21,2 24,4

35,9 35,2 34,3 50,0

3.1.2 Zelf-gerapporteerde delinquentie bij 12- t/m 17 jarigen en

probleemgedrag

Behalve naar spijbelgedrag (zie hiervoor) is ook gekeken naar zelf-gerapporteerde

delinquentie en probleemgedrag in termen van alcoholgebruik, gebruik van

softdrugs en gokken. Net als bij vorige enquêtes is het percentage jongeren dat wel

eens van huis is weggelopen dermate klein (2%), dat biet niet zinvol is de relatie

met delinquent gedrag te onderzoeken. a

Alcoholgebruik

Van de ondervraagde jongeren geeft 41% aan nooit alcohol te gebruiken, 34% dat

wel te doen maar gemiddeld minder dan één keer per week en 25% meer dan één

keer per week. Er is in dit opzicht uiteraard sprake van verschillen tussen de

diverse leeftijdscategorieën. Bij de oudere leeftijdscategorie ligt het percentage

jongeren dat zegt nooit alcohol te nuttigen lager en de percentages jongeren die

wel eens of regelmatig drinken duidelijk hoger dan bij de jongsten.

Net als in de voorgaande jaren geeft van de jongeren die wel eens of regelmatig

alcoholische dranken nuttigen een significant hoger percentage aan één of meer

delicten te hebben gepleegd (zie tabel 16). Dat geldt voor alle leeftijdscategorieën.

Een soortgelijke relatie bestaat er overigens ook tussen drinken en spijbelen. Van

de spijbelaars drinkt 52% regelmatig alcohol. Bij de niet-spijbelaars is dat slechts

17%.
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Tabel 16: Enkele zelf-gerapporteerde delicten en alcoholgebruik In 1994 (in %)
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delict alcoholgebruik

nooit <lx p/w >lx p/w

zwartrijden'

graffiti'

iemand lastig vallen"

vernieling`

winkeldiefstal'

diefstal op school'

betr. bij vechtpart.'

dragen van wapen'

comb. van delicten'

' p<0,01

" p<0,05

6,9 18,9 26,4

4,2 10,1 19,0

11,6 14,0 18,5

4,7 11,1 13,8

2,9 8,3 11,3

3,1 9,7 10,5

7,8 11,3 18,4

12,3 25,1 27.2

26,0 38,4 56,3

Tabel 17: Enkele zelf-gerapporteerde delicten en gebruik van softdrugs In 1994 (in %)

delict

zwartrijden'

graffiti'

iemand lastig vallen'

vernieling'

winkeldiefstal'

diefstal op school'

betr. bij vechtpart.'

dragen van wapen'

comb. van delicten'

' p<0,01

gebruik softdrugs

wel niet

40,6 12,9

34,4 7,4

„25,5 12,8

20,3 7,9

25,1 5,0

16,0 6,3

28,2 9,8

42,1 18,1

75,1 33,7

Gebruik softdrugs

Van de ondervraagde jongeren zegt 10% (wel eens) softdrugs te gebruiken.21 Net

als bij alcoholgebruik treffen we een sterke relatie aan tussen het gebruiken van

softdrugs en het plegen van delicten (zie tabel 17).

Ook bestaat er een relatie tussen spijbelen en gebruik van softdrugs (35% van de

spijbelaars gebruikt softdrugs tegen slechts 4% van de niet-spijbelaars. Onder de

gebruikers van softdrugs zien we ook meer regelmatige drinkers (64%) dan onder

de niet-gebruikers (21%).

21 Dit percentage ligt twee keer zo hoog als in 1988.
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Tabel 18: Enkele zelf-gerapporteerde delicten en gokken in 1994 (in %)
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delict gokken

nooit <lx p/m >lx p/m

zwartrijden**

graffiti**

iemand lastig vallen*

vernieling*

winkeldiefstal'

diefstal op school"

betr. bij vechtpart.'

dragen van wapen'

comb. van delicten-

* p<0,01

" p<0,05

14,4 18,9 27,4

8,9 8,8 20,1

11,9 12,1 32,7

6,4 10,5 30,7

5,1 10,0 18,6

5,4 11,5 15,1

10,2 8,9 27,5

17,5 20,1 48,8

33,0 43,9 69,3

Gokken

Van de jongeren geeft 20% aan wel eens te gokken. Van hen doet ruim de helft

(53%) dat minder dan één keer per maand; 31% gokt één tot drie keer per maand

en 7% één tot drie keer per week. Er wordt voornamelijk gespeeld op automaten

(66%) en verder wordt deelgenomen aan krasloterij, lotto, toto en dergelijke (37%).

De meeste jongeren (80%) zeggen per keer minder dabt 10 gulden aan het gokken

uitte geven en 11% tussen de 10 en 25 guldens

Jongeren die vaker dan één keer per maand gokken onderscheiden zich duidelijk

van de jongeren die minder vaak gokken of helemaal niet gokken in delictgedrag.

Het percentage delictplegers ligt vaak aanzienlijk hoger (zie tabel 18).

3.2 Zelf-gerapporteerde delinquentie bij 8- t/m 11-jarigen en 18- t/m

24-jarigen

In deze tweede paragraaf worden enkele uitkomsten van het'self-report'

onderzoek onder 8- t/m 11-jarigen en 18- t/m 24-jarigen gepresenteerd. Ter

vergelijking worden ook de gegevens van de 12- t/m 17-jarigen vermeld. Allereerst

de 'ooit' gepleegde delicten (zie tabel 19).

n theorie zouden de percentages 'ooit' gepleegde delicten per leeftijdscategorie

omhoog moeten gaan. Immers, naarmate je ouder wordt heb je nu eenmaal, in de

tijd gezien, meer gelegenheid gehad strafbare feiten te plegen. Tabel 19 laat zo'n

ontwikkeling zien voor een aantal, maar zeker niet alle feiten. Hiervoor zijn drie

redenen aan te wijzen. Ten eerste is bij de jongste leeftijdscategorie in een aantal

gevallen de formulering van de vraag aangepast aan hun leeftijd. Daardoor

kunnen er verschillen zijn opgetreden in wat de ondervraagde kinderen en
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Tabel 19: 'Ooit' gepleegde delicten naar leeftijdsgroep (in %)

delict

dragen van een wapen""

betr. bij vechtp./rellen****

zwartrijden

winkeldiefstal f 10

vernieling

iemand lastig vallen

brandstichting

graffiti

diefstal op school

heling

winkeldiefstal f 10

iemand in elkaar slaan

fietsendiefstal

diefst. uit tel.cel/aut.

inbraak/insluiping

iem. met wapen verwonden`*

bedr. om geld te krijgen
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8-11* 12-17" 18-24"'

- 34,5 26,6

- 30,2 26,1

6,4 29,9 55,4

5,8 27,2 38,9

17,9 25,3 30,3

27,6 21,7 20,4

14,8 19,2 15,5

5,1 19,1 18,2

10,0 16,9 19,8

0,7 8,4 24,2

1,5 7,5 12,1

5,2 5,4 6,9

1,4 5,1 20,5

3,5 4,7 3,6

1,7 4,5 7,2

- 1,8 2,5

0,9 1,5 0,8

n (gewogen) = 699

n (gewogen) = 1.096

n (gewogen) = 1.572

niet gevraagd aan 8- t/m 11-jarigen

f

jongeren onder een bepaald feit verstaan. Dat lijkt in het bijzonder te gelden voor

een feit als iemand lastig vallen. Ten tweede is het ene delict meer leeftijds-

gebonden is dan het andere. Dat kan onder andere betekenen dat bepaalde feiten

op een bepaalde leeftijd niet meer begaan worden. Het percentage 'ooit'

gepleegde delicten neemt in zulke gevallen na een bepaalde leeftijd niet meer toe.

Voorbeelden zijn graffiti en brandstichting (fikkie stoken). Ten derde veranderen

met het ouder worden ook de opvattingen over strafbare feiten en de ernst

daarvan - over wat wel en niet mag - en daarmee het idee dat je op een bepaalde

vraag bevestigend moet antwoorden of niet. Iets dergelijks lijkt aan de hand bij

iemand in elkaar slaar, en brandstichting. Waar het bij de jongsten wellicht gaat

om betrekkelijk onschuldige vormen van vechten (duwen, trekken) en fikkie

stoken, zou dat bij de ouderen wel eens om ernstiger vormen kunnen gaan. Dit

wordt in de volgende tabel (tabel 20), waarin de strafbare feiten begaan in het

afgelopen schooljaar zijn opgenomen, duidelijker.

De mate van betrokkenheid bij het plegen van strafbare feiten is bij 8- t/m

11-jarigen, weinig verrassend, aanzienlijk geringer dan bij de ouderen. De

uitzonderingen op dit beeld - iemand lastig vallen, brandstichting en iemand in
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Tabel 20: In 'afgelopen schooljaar' gepleegde delicten naar leeftijd (in eb )

i

Ie

delict

zwartrijden

graffiti

iemand lastig vallen

vernieling

winkeldiefstal

brandstichting

heling

fietsendiefstal

iemand in elkaar slaan

inbraakinsluiping

diefst. uit telef.cel/automaat

diefstal op school

betr. bij vechtpartijen/rellen'"'

iemand met een wapen verwonden`*

dragen van een wapen'"'

bedreiging om geld te krijgen

combinatie van delicten

n (gewogen) = 699

" n (gewogen) = 1.096

n (gewogen) = 1.572

"" niet gevraagd aan 8- t/m 11-jarigen
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8-11* 12-17" 18-24"'

2,0 15,7 20,3

1,7 10,1 1,3

19,6 14,1 8,3

6,4 9,1 6,4

1,4 7,0 3,3

6, 4 4 ,3 1,1

0,5 4,2 8,7

0,9 1,3 5,0

2,6 2,7 1,9

0,8 1,6 0,3

0,8 1,1 0,2

3,7 7,2 5,6

- 11,6 8,5

- 0,4 0,5

- 20,5 12,1

0 0,3 0,1

26,9 37,8 36,1

4

elkaar slaan -hangen ongetwijfeld vooral samen met wat onder die feiten moet

worden verstaan. Aangenomen mag worden dat het bij de jongsten in de meeste

gevallen om betrekkelijk onschuldige zaken gaat. Geen zaken die wij, ouderen,

doorgaans als 'delicten' zullen aanmerken, maar waarover bij jongere kinderen

geen twijfel bestaat dat ze 'eigenlijk niet mogen'. In andere woorden: dat

kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen zeggen iets gedaan te hebben, betekent

niet automatisch dat een en het zelfde type feit ook van de zelfde ernst is. Dat

geldt wellicht wel voor zoiets als zwartrijden, maar zeker niet voor een minder

concreet omschreven iemand lastig vallen. Het toch nog relatief hoge percentage

(bijna 27%) bij combinatie van delicten bij de jongste categorie, is vooral het

gevolg van de hoge 'score' op iemand lastig vallen.

Delinquente activiteiten ontwikkelen zich bij het ouder worden. Bij veel strafbare

feiten is de groep 12- t/m 17-jarigen, en dan vooral 16- en 17-jarigen, het meest

actief. Daarna neemt de activiteit weer af. Het percentage jongvolwassenen dat

zegt zich schuldig te hebben gemaakt aan bepaalde strafbare feiten neemt af.

Uitzonderingen zijn zwartrijden, heling en fietsendiefstal. Bij deze feiten neemt

het percentage juist toe. Dit zouden 'typische' jongvolwassenen-delicten kunnen
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Tabel 21: Gemiddelde frequentie van plegen van enkele veel voorkomende delicten naar

leeftijd in 1994

delict

zwartrijden

graffiti

iemand lastig vallen

vernieling

winkeldiefstal

diefstal op school

betr. bij vechtp./rellen'

dragen van een wapen*

8-11 12-17 18-24

4,0 3,6 4,2

2,9 3,6 4,7

4,3 3,0 2,2

1,8 3,2 2,5

1,8 3, 4 4 ,0

2,0 3,3 2,3

- 2.2 2,2

- 5,0 6,4

niet gevraagd aan 8- t/m 11-jarigen

worden genoemd. Door deze feiten is het percentage bij combinatie van delicten

met ruim 36% bijna even hoog als bij de 12- t/m 17-jarigen.

De 'self-report' gegevens bieden steun aan de veronderstelling dat veel strafbare

feiten leeftijdsgebonden zijn. Dat geldt voor de meeste vermogensdelicten, maar

zeker ook voor delicten met een (potentieel) gewelddadig karakter.

Bij de jongvolwassenen die aangeven wel eens een wapen bij zich te dragen, zien

we het zelfde als bij de 12- t/m 17-jarigen: het gaat voornamelijk om zakmessen

(56%) en andere steekwapens (22%). Ook dragen de meesten (69%) slechts af en

toe een wapen bij zich, 5% alleen in het weekend yen 26% altijd.

De verschillende leeftijdsgroepen verschillen enigszins van elkaar op het punt van

frequentie van plegen van strafbare feiten. In tabel 21 is de gemiddelde frequentie

van enkele veel voorkomende feiten opgenomen. Een eenduidige conclusie - in de

trant dat de frequentie met het ouder worden toe- of afneemt - laat zich niet

trekken. Ook dit lijkt weer het gevolg van het feit dat respondenten van

verschillende leeftijden niet noodzakelijkerwijs het zelfde verstaan onder een

bepaald feit. Daar komt bij dat bij sommige feiten het aantal kinderen, jeugdigen

of jongvolwassenen dat zegt een dergelijk feit in het voorgaande schooljaar te

hebben gepleegd, zeer gering is. De gemiddelde frequentie is in zulke gevallen

gebaseerd op slechts enkele respondenten. Zo is de gemiddelde frequentie in geval

van zwartrijden bij 8- t/m 11-jarigen niet afwijkend van die van de twee andere

leeftijdsgroepen, maar bij de jongste leeftijdscategorie gaat het om welgeteld 11

kinderen. Van de 12- t/m 17-jarigen en 18- t/m 24-jarigen betreft het daarentegen

respectievelijk 134 jeugdigen en 247 jongvolwassenen.22

22 Let wel, ook hier gaat het om gewogen aantallen.
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Tabel 22: Betrapt op plegen van delicten naar leeftijd In 1994 (in %)

•

delict

zwartrijden

graffiti

iemand lastig vallen

vernieling

winkeldiefstal

brandstichting

heling

fietsendiefstal

iemand in elkaar slaan

inbraak/insluiping

diefstal uit tel.cel/automaat

diefstal op school

betr. bij vechtpartijen/rellen'

iemand met wapen verwonden'

dragen van een wapen'

bedreiging om geld te krijgen

niet gevraagd aan 8- t/m 11-jarigen
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8-11 12-17 18-24

0 21,4 24,8

36,6 22,6 8,9

71,9 51,3 39,8

55,2 47,4 40,0

25,0 25,6 20,5

61,8 45,2 21,2

0 13,5 5,9

21,5 38,1 12,3

62,9 78,7 45,0

0 52,3 0

32,9 5,9 0

19,3 13,2 0,9

- 28,8 45,9

- 0 26,8

- 17,3 5,0

0 0 0

Het beeld inzake het betrapt zijn op het begaan van bepaalde strafbare feiten is al

evenmin duidelijk. Weliswaar lijkt het er op dat met het toenemen van de leeftijd

jongeren minder vaak worden betrapt op hetplegen van delicten, maar consistent

is het beeld niet (zie tabel 22). Ook dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat

sommige delicten, zeker als we kijken naar de jongste leeftijdscategorie, slechts

door enkele jongeren zijn gepleegd.

Een al even onduidelijke situatie treffen we aan bij politiecontacten naar

aanleiding van een strafbaar feit (zie tabel 23). Er zijn geen aanwijzingen dat

jongeren vaker dan jongvolwassenen in aanraking komen met de politie. Het

verschilt van delict tot delict, hetgeen (opnieuw) zou kunnen wijzen op een grote

mate van toeval of een strafbaar feit tot een politiecontact leidt of niet.

De 8- t/m 11-jarigen zijn hier buiten beschouwing gelaten, omdat slechts zelden

meer dan twee kinderen naar aanleiding van een strafbaar feit in aanraking met de

politie zijn gekomen.

3.2.1 Zelf-gerapporteerde delinquentie bij 8- t/m 11-jarigen en 18- t/m

24-jarigen en enkele sociaal-demografische kenmerken

Sekse

In paragraaf 3.1.1. hebben we kunnen zien dat in de leeftijdscategorie 12- t/m

17-jarigen bijna 46% van de jongens en bijna 30% van de meisjes zegt zich
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Tabel 23: Delicten en gerapporteerde politiecontacten naar leeftijd in 1994 (in %)

delict
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12-17 18-24

zwartrijden 2,9 4,6

graffiti 10,2 13,4

iemand lastig vallen 11,5 21,3

vernieling 21,9 18,8

winkeldiefstal 15,6 18,1

brandstichting 29,0 20,7

heling 9,3 7,3

fietsendiefstal 25,4 7,4

• iemand in elkaar slaan 21,4 22,1

inbraak/insluiping 35,7 0

diefstal uit tel.cel/automaat 2,0 0

diefstal op school 7,5 0,9

betr. bij vechtpartijen/rellen' 9,9 24,8

iemand met wapen verwonden' 0 0

dragen van een wapen' 10,1 6,7

bedreiging om geld te krijgen 0 0

Tabel 24: Sekse en enkele zelf-gerapporteerde delicten naar leeftijd In 1994 (in Wo)

delict 8-11 12-17 4 18-24

m j r m j m

zwartrijden 3,0 0,9 16,3 15,0 23,2 17,5

graffiti 2,3 1,0 10,8 9,3 2,1 0,5

iem. lastig vallen 24,8 13,9 19,2 8,8 12,0 4,8

vernieling 8,2 4,4 13,4 4,7 10,2 2,6

winkeldiefstal 2,3 0,4 8,5 5,4 4,8 1,8

diefstal opschoot 4,9 2,5 8,7 5,7 6,6 4,7

betr. bij vechtpart' - - 15,1 8,0 14,8 2,5

dragen van wapen' - - 33,4 7,2 18,2 6,2

comb. van delicten 34,4 18,3 45,6 29,6 46,6 25,8

niet gevraagd aan 8- t/m 11-jarigen

schuldig te hebben gemaakt aan een of meer strafbare feiten. Bij de 8- t/m

11-jarigen is dat respectievelijk 34% en 18% en bij de 18- t/m 24-jarigen

respectievelijk 47% en 26%. Behalve dat we bij de 12- t/m 17-jarigen zowel bij de

jongens als bij de meisjes meer delinquente activiteiten signaleren, valt bij deze

groep tevens op dat het verschil tussen jongens en meisjes geringer is dan bij de

twee andere leeftijdsgroepen. We zien dat terug in tabel 24, waarin enkele

zelf-gerapporteerde delicten zijn opgenomen.
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Leeftijd

Het percentage 8-jarigen dat zegt een of meer strafbare feiten te hebben gepleegd

wijkt met 27% nauwelijks af van de 9-, 10- en 11-jarigen (tabel 25). Ook dit is

vooral het gevolg van lastig vallen, dat we bij alle afzonderlijke leeftijden in min of

meer gelijke mate aantreffen. Voor afzonderlijke feiten als zwartrijden,

brandstichting en winkeldiefstal ligt dat anders; dat is, als het al voor komt, een

zaak van vooral 11-jarigen.

Bij de 18- t/m 24-jarigen zien we het omgekeerde; de percentages nemen af met

het ouder worden. Van de 18-jarigen zegt 48% zich schuldig te hebben gemaakt

aan een of meer strafbare feiten, van de 24-jarigen 31%.

•
Opleiding

Van de 18- t/m 24-jarigen volgt 26% een universitaire, hbo- of vwo-opleiding, 18%

een mbo-opleiding en 44% werkt of heeft geen vaste dagbesteding. Deze groepen

verschillen niet van elkaar in hun betrokkenheid bij het plegen van strafbare

feiten. Alleen zwartrijden komen we naar verhouding vaker tegen bij universitaire,

hbo- en vwo-studenten (25%) en minder bij jongvolwassenen die werken (17%).

De relatie opleiding en plegen van delicten is niet bekeken bij de 8- t/m 11-jarigen,

omdat het leerlingen van uitsluitend basisscholen betreft. Wel is bij hen gevraagd

naar spijbelgedrag. Bijna 5% van deze kinderen zegt wel eens te spijbelen. Dit

geringe aantal noopt tot voorzichtigheid bij het leggen van verbanden met

delinquent gedrag. Wel is het zo dat lastig vallen met 33% tegen 19% vaker

voorkomt bij kinderen die zeggen wel eens te spijbelen dan hun leeftijdgenootjes

die nooit spijbelen. Ook plegen zij vaker vernielingen (15% tegen 6%) en stoken

vaker een vuurtje (respectievelijk 17% en 6%). Hierdoor komen de spijbelende

kinderen uit op een significant23 hoger percentage bij een combinatie delicten:

respectievelijk 44% en 26%. Maar, nogmaals, het gaat om groepje kinderen van

zeer geringe omvang.

Urbanisatiegraad

Jongvolwassenen die in de een van de grote steden wonen maken zich aanzienlijk

vaker schuldig aan zwartrijden dan zij die in een kleine stad wonen of op het

(verstedelijkte) platteland (33% tegen ca. 16%).24 Dat geldt ook voor fietsendiefstal

(11% tegen ca. 2%) 25 en in geringere mate voor heling (11% tegen 8%).26 Voor het

overige is er geen verband tussen urbanisatiegraad en delinquent gedrag.

23 Statistisch significant bij p<0,05.

24 Statistisch significant bij p<0,01.

25 Statistisch significant bij p<0,01.

26 Statistisch significant bij p<0,05.
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Tabel 25: Enkele zelf-gerapporteerde delicten en leeftijd In 1994 (in %)

•

•

delict

zwartrijden

graffiti

iemand lastig vallen

vernieling

winkeldiefstal

diefstal op school

betr. bij vechtpart.

dragen van wapen

comb. van delicten

delict

zwartrijden

graffiti

iemand lastig vallen

vernieling

winkeldiefstal

diefstal op school

betr. bij vechtpart.

dragen van wapen

comb. van delicten

delict

zwartrijden

graffiti

iemand lastig vallen

vernieling

winkeldiefstal

diefstal op school

betr. bij vechtpart.

dragen van wapen

comb. van delicten

delict

zwartrijden

graffiti

iemand lastig vallen

vernieling

winkeldiefstal

diefstal op school

betr. bij vechtpart.

dragen van wapen

comb. van delicten
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8 9 10 11

0,9 0,6 1,4 5,4

2,0 1,8 1,9 1,0

22,1 17,1 19,0 20,4

4,1 8,6 6,9 5,7

0,8 1,1 1,1 2,6

3,1 4,0 1,8 6,1

- - - -

- - - -

26,8 23,8 27,9 29,2

12 13 14 15 16 17

7,9 9,4 19,4 18,3 18,3 22,3

5,4 8,6 11,2 15,8 10,7 9,3

12,0 14,8 17,5 15,0 12,4 12,8

7,4 10,2 9,7 10,1 10,9 6,3

3,8 7,5 8,6 8,4 7,3 6,7

1,9 8,2 5,6 12,7 5,1 11,1

6,4 8,2 16,9 10,5 15,7 11,7

15,1 20,6 21,2 29,2 22,2 15,0

32,3 32,5 39,8 39,1 41,6 42,4

18 19 20 21 22 23

26,6 20,4 24,0 19,2 20,6 17,9

1,9 2,8 1,0 2,0 0 1,1

11,0 14,6 11,9 4,7 9,0 5,0

7,3 14,6 5,6 4,6 5,7 2,9

10,5 3,1 1,0 2,4 2,7 3,0

4,5 4,9 13,5 5,7 3,8 4,2

14,4 9,1 11,0 12,9 3,9 5,8

14,5 9,3 15,6 14,3 6,8 10,3

47,9 39,8 35,4 33,7 35,6 32,6

24

15,9

0,8

4,1

5,7

2,0

3,4

5,5

14,8

31,4
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Tabel 26: Enkele zelf-gerapporteerde delicten en alcoholgebruik bij 18- t/m 24-jarigen

in 1994 (in %)

•

co

delict

zwartrijden'

graffiti

iemand lastig vallen'

vernieling'

winkeldiefstal

diefstal op school

betr. bij vechtpart.'

dragen van wapen'

heling'

fietsendiefstal`

comb. van delicten-

' p<o,01

alcoholgebruik

nooit <lx p/w >lx p/w

18,6 13,1 25,0

- 1,4 1,6

3,4 5,9 10,9

2,0 1,9 10,2

1,6 2,9 4,0

4,2 3,8 6,7

4,9 5,7 11,2

8,4 9,2 14,9

4,0 5,2 12,1

2,3 0,6 8,4

21,6 24,1 46,7

Bij de jonge kinderen ontbreekt elk verband tussen urbanisatiegraad en

delinquent gedrag. Slechts op één punt springt de grote stad er uit. De enkele

zwartrijders onder de jonge kinderen zijn vrijwel zonder uitzondering afkomstig

uit een grote stad.

3.2.2 Zelf-gerapporteerde delinquentie bij 18- t/m 24-jarigen en

probleemgedrag

Aan de 18- t/m 24-jarigen zijn net als bij de 12- t/m 17-jarigen vragen gesteld over

alcohol- en druggebruik en gokken. Deze vragen zijn niet aan de 8- t/m 11-jarigen

gesteld.

Alcoholgebruik

Alcoholgebruik is groter onder jongvolwassenen dan onder 12- t/m 17-jarigen. Zo

geeft 55% aan meer dan een keer per week alcohol te nuttigen en 32% minder dan

een keer per week. Slechts 12% zegt nooit alcohol te nuttigen (bij de 12- t/m

17-jarigen is dat 41%). Ook bij deze leeftijdscategorie treffen we onder degenen die

zeggen (regelmatig) alcohol te nuttigen verhoudingsgewijs meer'daders' aan

(tabel 26), maar de verschillen zijn minder groot en zijn ook niet bij alle delicten

statistisch significant. Bovendien is er weinig verschil tussen jongvolwassenen die

nooit drinken en zij die dat minder dan een keer per week doen. Wellicht moet

alcoholgebruik bij deze leeftijdscategorie, anders dan bij 12- t/m 17-jarigen, niet

als probleemgedrag worden aangemerkt.
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Tabel 27: Enkele zelf-gerapporteerde delicten en gebruik van softdrugs bij 18- t/m 24

jarigen in 1994 (in Olo)

•

delict gebruik softdrugs

wel niet

zwartrijden' 40,2 16,8

graffiti 3,7 0,9

iemand lastig vallen' 14,3 7,2

vernieling" 9,8 5,8

winkeldiefstal' 7,1 2,6

diefstal op school' 11,3 4,6

betr. bij vechtpart.' 17,7 6,9

dragen van wapen' 20,7 10,6

heling' 20,7 6,6

fietsendiefstal' 11,5 3,9

comb. van delicten' 63,5 31,2

' p<0,o1

" p<0,05

Gebruik softdrugs

Ook het gebruik van softdrugs ligt bij de jongvolwassenen met 15% hoger dan bij

de 12- t/m 17-jarigen. De betrokkenheid van gebruikers van softdrugs bij het

begaan van strafbare feiten is, anders dan we hiervoor zagep bij alcoholgebruik,

duidelijk groter dan bij de niet-gebruikers (tabel 27),. In alle gevallen is er sprake

van een statistisch significant verschil.

Gokken

Gokken tenslotte neemt eveneens toe met het ouder worden. Van de

jongvolwassenen geeft 44% aan wel eens te gokken (tegen 20% van de 12- t/m

17-jarigen). De frequentie van gokken verschilt niet wezenlijk van die van de 12-

t/m 17-jarigen. Van de gokkende jongvolwassenen doet ruim de helft (51%) dat

minder dan een keer per maand, 35% gokt een tot drie keer per maand en 11% een

tot drie keer per week.

De meesten gokken op automaten (60%) of doen mee aan krasloterij, lotto en/of

toto (51%); 23% bezoekt wel eens een casino. Dit laatste is een veel hoger

percentage dan bij de 12- t/m 17-jarigen; de toegangsregels (minimum leeftijd 18

jaar) zijn hier ongetwijfeld debet aan. Jongvolwassenen spenderen meer geld aan

het gokken: 43% besteedt per keer minder dan 10 gulden, 29% tussen de 10 en 25

gulden, 14% tussen de 25 en 50 gulden en 11% meer dan 50 gulden per keer.

Jongvolwassenen die vaker dan een keer per maand gokken zijn meer betrokken

bij het plegen van strafbare feiten dan degenen die niet of slechts incidenteel
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Tabel 28: Enkele zelf-gerapporteerde delicten en gokken bij 18- t/m 24-jarigen in 1994

(in %)

•

delict

zwartrijden

graffiti

iemand lastig vallen'

vernieling"

winkeldiefstal

diefstal op school

betr. bij vechtpart.'

dragen van wapen

heling'

fietsendiefstal'

comb. van delicten'

p<0,01

" p<0,05
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gokken

nooit <lx p/m >lx plm

18,9 23,0 22,4

0,7 1,7 2,7

5,6 6,5 18,2

5,0 6,3 9,7

3,6 1,9 3,9

5,5 5,2 7,0

5,9 8,0 17,1

10,9 13,0 15,6

7,0 7,6 15,6

4,2 4,4 8,5

30,8 37,4 50,3

gokken (zie tabel 28). De verschillen zijn evenwel kleiner dan bij de jeugdigen van

12 t/m 17 jaar en ook niet altijd statistisch significant.

3.3 Samenvatting

Bijna 38% van de 12- t/m 17-jarigen geeft aan een of meer strafbare feiten te

hebben gepleegd in het voorafgaande schooljaar. Dat percentage wijkt niet af van

eerdere metingen. Wel zien we verschillen bij afzonderlijke delicten. Zo is er een

stijging bij het dragen van een wapen, betrokkenheid bij vechtpartijen of rellen en

iemand lastig vallen. Een daling treffen we aan bij zwartrijden en fietsendiefstal.

De toename bij het dragen van een wapen (in 94% van de gevallen betreft het een

steekwapen) hangt mogelijk samen met een enigszins gewijzigde (uitgebreidere)

vraagstelling ten opzichte van eerdere metingen.

De meeste feiten zijn gemiddeld 3,3 keer gepleegd. Dit ligt iets lager (2,2) bij

betrokkenheid bij vechtpartijen of rellen en iets hoger (5) bij het dragen van een

wapen. Ook op dit punt zijn er geen afwijkingen ten opzichte van eerdere

metingen geconstateerd. Slechts bij iemand in elkaar slaan, inbraak/insluiping,

vernieling en brandstichting geeft 40% of meer van de jongeren aan wel eens

betrapt te zijn. Bij de overige feiten is het zelden meer dan 25%. Tot

politiecontacten leidt het slechts zelden.

In vergelijking met de situatie bij de politie is bij de 'self-report' gegevens het

verschil tussen jongens en meisjes kleiner. In 1994 geeft 46% van de jongens en
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29% van de meisjes aan strafbare feiten te hebben gepleegd. Bij zwartrijden,

graffiti, winkeldiefstal, diefstal op school en betrokkenheid bij vechtpartijen/rellen

zijn de verschillen tussen jongens en meisjes klein. Bij het dragen van een wapen

en vernieling zijn de verschillen groter.

Met het ouder worden neemt het plegen van delicten toe. Wel is het verschil

tussen de jongsten en de oudsten geringer geworden, voornamelijk als gevolg van

het feit dat meer 12- en 13-jarigen aangeven delicten te hebben gepleegd (was

eerst 25% nu 33%). Overigens lijkt de gemiddelde leeftijd waarop voor het eerst

bepaalde strafbare feiten worden gepleegd niet te zijn gedaald. Die ligt het laagst

bij brandstichting (10 jaar) en het hoogst bij fietsendiefstal (14,1 jaar) en heling

(13,8 jaar).

Onder jongeren die geen opleiding volgen is het percentage delictplegers bij

zwartrijden, iemand lastig vallen, dragen van een wapen en bij winkeldiefstal

hoger dan bij jongeren die wel een opleiding volgen. Daarnaast zien we meer

zelf-gerapporteerde delinquentie bij leerlingen die spijbelen dan bij leerlingen die

zeggen dat niet te doen. Bij veel delicten zijn in vergelijking met eerdere jaren de

verschillen tussen spijbelaars en niet-spijbelaars groter geworden.

Jongeren die op het (verstedelijkte) platteland wonen of in een kleine of grote stad

verschillen nauwelijks van elkaar op het punt van delinquentie. Uitzonderingen

zijn zwartrijden, graffiti en diefstal op school, die meer door jongeren uit de grote

stad worden gemeld.

Jongeren die wel eens of regelmatig alcoholische drankert'nuttigen rapporteren

meer strafbare feiten te hebben gepleegd. Een soortgelijke uitkomst vinden we bij

jongeren die softdrugs gebruiken en jongeren die vaker dan één keer per maand

gokken.

Kinderen in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar rapporteren in veel mindere mate

strafbare feiten dan de ouderen. Uitzonderingen zijn iemand lastig vallen,

brandstichting en iemand in elkaar slaan. Dit verschil hangt ongetwijfeld samen

met wat door jonge kinderen onder bepaalde feiten wordt verstaan. In de meeste

gevallen zal het om betrekkelijk onschuldige zaken gaan, die door oudere kinderen

niet (meer) als een 'echt' strafbaar feit worden beschouwd.

Vergelijken we de verschillende leeftijdsgroepen met elkaar, dan blijken de 12-

t/m 17-jarigen, en dan vooral 16- en 17-jarigen, naar eigen zeggen het meest

actief. Na die leeftijd neemt het weer af. Alleen bij zwartrijden, heling en

fietsendiefstal is bij het ouder worden sprake van een toename. De 'self-report'

gegevens bieden steun aan de veronderstelling dat veel strafbare feiten, zowel

vermogensdelicten als gewelddadige feiten, leeftijdsgebonden zijn.

Er zijn geen aanwijzingen dat jongeren vaker dan jongvolwassenen in aanraking

komen met de politie. Van de 8-, t/m 11-jarigen zijn, per delicttype, zelden meer

dan twee kinderen met de politie in aanraking gekomen.
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Onder 8- t/m 11-jarigen is het percentage meisjes, dat zegt dingen te hebben

gedaan die eigenlijk niet mogen, kleiner (18%) dan onder 12- t/m 17-jarigen. Dat

is ook, zij het in mindere mate het geval bij de 18- t/m 14-jarigen (26%).

Net als bij de 12- t/m 17- jarigen is er bij de jongvolwassenen een verband tussen

alcohol- en druggebruik en gokken en het plegen van strafbare feiten.

IV
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Ontwikkelingen in de afdoening van

strafzaken

Na in de vorige hoofdstukken een indruk te hebben gekregen van de ontwikkeling

van de jeugdcriminaliteit willen we in dit hoofdstuk bekijken hoe er door

Openbaar Ministerie en, voor zover er sprake is van dagvaarding, door de

rechtbank gereageerd wordt op geregistreerde delicten van jeugdigen. We hebben

het hier net als in hoofdstuk 2 uitsluitend over 12- t/m 17-jarigen.

Het materiaal is grotendeels afkomstig van het CBS. De gegevens zijn door de

parketten aan het CBS geleverd. Enige aanvullende informatie is verkregen uit

Rapsody, een door het Ministerie van Justitie opgezet en aldaar operationeel

conglomeraat van databestanden die betrekking hebben op de strafrechtelijke

keten.

We concentreren ons op de afdoeningen in 1994, maar zullen daarnaast ook de

ontwikkelingen in de periode 1985-1994 beschrijven. Om allerlei redenen -

automatisering, landelijke invoering van het beleidsinformatiesysteem Gouden

Delta - ontbreken de gegevens over beslissingen gengmen door de officier van

justitie in de jaren 1991 en 1992. De gegevensrover 1994 zijn voorlopig. Voor alle,

maar zeker ook de laatste jaargangen geldt, dat het moeilijk is een alomvattend

beeld van de gang van zaken te krijgen. Informatie van verschillende bronnen en

uit verschillende bestanden sluit niet op elkaar aan. Dat maakt het moeilijk om

met enige zekerheid bepaalde ontwikkelingen te veronderstellen en maakt de

verklaringen van sommige ontwikkelingen tamelijk speculatief.

Waar het gaat over de afdoeningen door de (kinder)rechter is informatie

beschikbaar over de door de jeugdigen gepleegde delicten en de leeftijd van de

betrokkenen.

4.1 Afdoeningen door de officier van justitie

Er zijn geen gegevens voorhanden over het aantal bij het parket ingeschreven

processen-verbaal. Aangenomen moet worden dat dit aantal kleiner is dan het

aantal door de politie gehoorde verdachten. Kleiner, omdat niet in alle gevallen

dat een minderjarige is gehoord door de politie een proces-verbaal volgt. Maar

ook kleiner, omdat verschillende feiten waarvoor een jongere is gehoord in één

proces-verbaal kunnen zijn samengevoegd. Tenslotte wordt in de meeste gevallen
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Figuur 9: Ontwikkeling beleidssepots 1985-1994
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dat een jongere door de politie naar Halt is verwezen, wel een proces-verbaal

opgemaakt en ingestuurd, maar niet ingeschreven.

Evenmin zijn gegevens beschikbaar over het aantal zaken (delicten) per jaar

waarin wordt gedagvaard. Hiervoor zijn vergelijkbare redenen aan te wijzen. In

één dagvaarding worden niet zelden meerdere zaken (feiten) van eenzelfde

jeugdige bijeen gebracht. Daarnaast worden zaken ter berechting of ad inform-

andum gevoegd. Weliswaar kan bij voegingen - zeker bij ad informandum

gevoegde zaken - formeel niet gesproken worden van dagvaarding, maar

het is ook niet juist dergelijke beslissingen onder te brengen in de categorie

niet-vervolgingen. Bij de afdoening van zaken worden zij door de (kinder)rechter

wel bij de overwegingen betrokken.

De hier te presenteren gegevens betreffen primair beslissingen van de officier van

justitie om niet te vervolgen. De aandacht gaat uit naar de technische sepots, de

beleidssepots en de transacties. We zien daarbij drie ontwikkelingen sedert 1985.

Het aantal technische sepots blijft min of meer gelijk, het aantal beleidssepots is

sterk afgenomen en het aantal transacties enigszins toegenomen.
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Het aantal technische sepots lag in 1994 met 3.067 weliswaar 16% hoger dan in

1985 (2.640), maar van een trendmatige toename kan niet worden gesproken.

Tussen 1985 en 1994 blijkt het aantal technische sepots te variëren tussen ruim

2.400 en bijna 3.10Ó.

Bij de beleidssepots is wel een trend zichtbaar; het aantal is gedaald met 53%. In

1985 kwam het aantal beleidssepots uit op 12.886, in 1994 op 6.105. Aan deze

daling is mogelijk in 1993 een eind gekomen; er waren toen 5.571 beleidssepots

(zie figuur 9). Niet alleen is het aantal beleidssepots sterk afgenomen, er is

daarnaast sprake van een duidelijke verandering in de gronden voor een

beleidssepot.

In 1994 was er in 29% van de geseponeerde zaken sprake van een taakstraf. Dus op

voorwaarde dat de jongeren een taakstraf uitvoerden, werd in deze zaken niet

overgegaan tot vervolging.27 In 1985 zien we een uitvoering van een taakstraf

slechts in 2% van de gevallen als grond voor niet-vervolging.

In 1994 waren 'gering feit' en 'leeftijd' in respectievelijk 13% en 11% van de

gevallen grond voor het seponeren van een zaak. In 1985 was dat beeld anders.

'Gering feit' was toen nog in 29% van de gevallen reden om niet te vervolgen en

'leeftijd' in 26% van de gevallen.

De grote afname van beleidssepots lijkt voor een klein deel 'opgevangen' door de

transacties. In 1985 bedroeg het aantal transacties 1.979, in 1994 was dat

opgelopen tot 2.664; een stijging van 35%. Een andere verklaring is mogelijk

gelegen in het grote aantal zaken van vandalisme en in mindere mate ook

winkeldiefstal dat door de politie via Halt wordt afgedaan en daarom niet meer

door het Openbaar Ministerie wordtafgedaan. 28 Ook is het mogelijk dat meer

zaken worden gedagvaard. Zoals hiervoor reeds aangegeven, hebben we op het

aantal dagvaardingen geen zicht. De hierna te presenteren gegevens over

afdoeningen door de (kinder)rechter bieden in dit opzicht geen uitsluitsel. Het

aantal zogeheten eindbeslissingen van de rechtbank is min of meer stabiel, maar

of die eindbeslissingen betrekking hebben op meer dagvaardingen weten we niet.

Het aantal zaken ter berechting of ad informandum gevoegd is niet toegenomen,

maar sinds 1985 met 45% gedaald (4.503 in 1985, 2.498 in 1994). Overigens lijkt het

wel gerechtvaardigd om naar aanleiding van de daling van het aantal

beleidssepots te concluderen, dat politie en justitie minder zaken op hun beloop

laten. Jongeren worden in geringere mate met een standje naar huis gestuurd. In

plaats daarvan moeten zij bij Halt een aantal uren werken, een taakstraf -

opgelegd door de officier van justitie - uitvoeren, of een transactie-aanbod

accepteren, dan wel wordt hun zaak vaker gedagvaard - over dit laatste is echter,

27 We hebben het hier over toepassing van taakstraffen in het kader van het officiersmodel; mogelijk

zit hierbij ook een aantal Halt-afdoeningen.

28 In 1994 werden ruim 14.000 jongeren naar Halt gestuurd.
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zoals gezegd, op basis van het beschikbare materiaal niets met zekerheid te

zeggen.
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In de reeks van beslissingen van de officier van justitie hebben we tot nog toe geen

aandacht besteed aan de zogenoemde overdrachten. Deze beslissing neemt op

zich geen onbelangrijke plaats in in het totaal van beslissingen van de officier.

Jaarlijks worden er honderden zaken overgedragen naar een ander

arrondissement, omdat de betrokken verdachte/dader afkomstig is uit een ander

arrondissementen dan waar het feit is gepleegd. Een overdracht moet echter niet

beschouwd worden als een eindbeslissing van de officier, omdat uiteindelijk door

een andere officier van justitie besloten wordt over al dan niet vervolgen. In het

geheel van officiersafdoeningen zullen overdrachten uiteindelijk 'verdwijnen' in

de categorieën sepots, voegingen, dagvaardingen enz... Opmerkelijk genoeg is het

aantal overdrachten sinds 1985 geleidelijk afgenomen. In 1985 werden nog 2.105

zaken overgedragen naar een ander arrondissement, in 1994 816 zaken. Niet

duidelijk is waaraan deze ontwikkeling moet worden toegeschreven.

4.2 Afdoeningen door de (kinder)rechter

De informatie over de afdoeningen door de rechtbank lijkt consistenter dan die

over de om-afdoeningen. Er is informatie over alle jaren voorhanden en

bovendien zijn de schommelingen en trends, mogelijk als'gevolg van

capaciteitsproblemen bij de rechtbanken, mindertextreem. In het navolgende

gaan we allereerst in op de zogenoemde eindbeslissingen van de (kinder)rechter.

Hieronder vallen schuldigverklaringen, al dan niet met toepassing van straf, maar

ook vrijspraken, niet ontvankelijk verklaringen van het Openbaar Ministerie en

voegingen ter zitting.

Dat we hier spreken van zaken is overigens enigszins misleidend. Het gaat

eigenlijk om een combinatie van personen en zaken. Een jongere kan schuldig

worden verklaard en een straf opgelegd krijgen in een zaak, waarbij hem meer

dan één feit ten laste is gelegd, gebaseerd op meer dan één proces-verbaal.

Aangenomen mag worden dat in geval van voeging ter zitting deze beslissing

betrekking heeft op één door het openbaar ministerie aangebrachte zaak. Dit

alles impliceert dat we niet weten hoeveel van de, in één jaar, op het parket

ingeschreven processen-verbaal uiteindelijk bij de (kinder)rechter terecht komen.

En ook niet hoeveel processen-verbaal rechtstreeks in een sanctie resulteren, of als

gevolg van een voeging in de overwegingen betrokken worden. Aangezien het

beleid ten aanzien van bij voorbeeld voegingen door de jaren heen veranderingen

kan ondergaan, is het ook niet mogelijk om op basis van de eindbeslissingen

uitspraken te doen over een toe- of afnemende sanctiegeneigdheid. Het is immers

denkbaar dat in de loop der tijd meer zaken aan de (kinder) rechter worden
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Tabel 28: Opgelegde straffen in 1994

straf

ov gevangenisstraf

ov tuchtschoolstraf

ov arreststraf

vw gevangenisstraf

vw tuchtschoolstraf

vw arreststraf

ov boete

vw boete

berisping

overige sancties

totaal
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n %

302 5,3

992 17,4

82 1,4

370 6,5

1.788 31,3

784 13,7

875 15,3

293 5,1

37 0,6

189 3,3

5.712 100

Bron: CBS, bewerking WODC

0

voorgelegd, zonder dat zich dat in het aantal eindbeslissingen laat aflezen. Mutatis

mutandis geldt dat uiteraard ook voor de strafoplegging. Voor de volledigheid

moet ook nog vermeld worden, dat we niet weten hoeveel jongeren meer dan één

keer per jaar voor de kinderrechter moeten verschijnen.

In 1994 zijn in 6.467 zaken eindbeslissingen genomen' Dat aantal is sinds 1985 vrij

stabiel, zij het dat in de periode 1987 t/m 1990 het aantal enige tijd iets boven de

7.000 lag.

In 1994 impliceerde 90% van de eindbeslissingen een schuldigverklaring, waarvan

ruim 1% zonder toepassing van straf. In 7% van de gevallen was er sprake van een

voeging ter zitting en in 2% van de gevallen luidde de eindbeslissing vrijspraak.

Sinds 1985 is het percentage schuldigverklaringen niet wezenlijk veranderd. Wel

is het aantal schuldigverklaringen zonder toepassing van straf teruggelopen.

Aanvankelijk werd in bijna 5% van alle schuldigverklaringen geen straf toegepast.

In 1994 was dat zoals gezegd ruim 1%. Dit hangt mogelijk samen met het feit dat

medio jaren tachtig in een aantal arrondissementen taakstraffen werden toegepast

in het kader van een schuldigverklaring zonder toepassing van straf. Deze

toepassingsmodaliteit is nadien meer en meer losgelaten. Het percentage

vrijspraken schommelt tussen de 2% en 3%. Gestegen is het aandeel van

voegingen ter zitting: van 2% naar 7%. Het aandeel van nietigverklaringen, niet

ontvankelijk verklaringen en dergelijke is in gelijke mate omlaag gegaan.

In 1994 zijn 5.712 straffen opgelegd. In tabel 28 is aangegeven om welke straffen

het gaat. Van belang is op te merken dat in veel gevallen onvoorwaardelijke
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Figuur 10: Opgelegde straffen
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straffen - zowel vrijheidsstraffen als geldboete - worden opgelegd in combinatie

• met een voorwaardelijke vrijheidsstraf. Voorts is er bij een aanzienlijk, maar niet

precies bekend aantal onvoorwaardelijke en bovenal voorwaardelijke

vrijheidsstraffen sprake van taakstraffen. De maatregelen strafrechtelijke

ondertoezichtstelling (ots), ter beschikking stelling van de regering (jeugd-tbr) en

plaatsing in een inrichting voor bijzondere behandeling (pibb) vallen onder de

categorie overige sancties.

Het aantal opgelegde straffen in de periode 1985-1994 is nogal wisselend geweest,

zodat niet van een trend in deze of gene richting kan worden gesproken (zie figuur

10). Ook hier is mogelijk sprake van samenhang met capaciteitsproblemen bij de

rechtbanken.

Dat is anders als we kijken naar de afzonderlijke straffen (zie tabel 29).

Van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen wordt de arreststraf steeds minder

toegepast. Het aandeel van de gevangenisstraf is na een toename in de jaren

1989-1991 in 1994 weer vrijwel terug op het niveau van 1985. De onvoorwaar-

delijke tuchtschoolstraf lijkt vaker te worden toegepast, alhoewel er in 1994

mogelijk een kentering is ingetreden. Het aandeel van de onvoorwaardelijke
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Tabel 29: Opgelegde straffen in de periode 1985-1994

straf 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

ov gevangen. 4,7 3.6 5,9 6.6 7,0 6,7 6.2 6,7 5,3 5,3

ov tuchtsch. 12,2 15,7 14,1 13,1 13,2 14,3 14,6 18,0 19,3. 17,4

ov arrest 5,5 4,8 3,0 2.4 1,8 1,5 1,5 2,0 2,3 1,4

vw gevangen. 9,2 5,8 8,2 11,6 13,1 11,5 10,0 8,0 6,9 6,5

vw tuchtsch. 17.3 19,9 20,7 21,3 21,4 22.6 21,5 24,1 24.9 31,3

vw arrest 18,0 18,8 16,5 15,7 13.9 12.3 13,6 14,8 12,6 13,7

cv boete 24,0 22,2 22,3 21,6 22,4 23,0 24,4 18,4 21,0 15,3

vw boete 5,3 5,6 5,8 5,9 4,4 4,2 3,5 5,1 4,4 5,1

berisping 2,7 2,4 2,1 1,4 1,0 1,0 1,1 0,4 0.7 0,6

overige 1,1 1,3 1,3 1,1 1,6 2.7 3,4 2,6 2,7 3,3

Bron: CBS, bewerking WODC

vrijheidsstraffen als geheel is enigszins toegenomen. In 1994 gaat het om 1.376

onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen, waarvan bijna driekwart tuchtschoolstraffen.

Bij de voorwaardelijke vrijheidsstraffen zien we een geleidelijke daling bij de

gevangenis- en arreststraf en een toename bij de voorwaardelijke tuchtschoolstraf.

Als we alle voorwaardelijke vrijheidsstraffen samen nemen, is ook hiervan het

aandeel gegroeid. In 1994 zijn 2.942 voorwaardelijke vrijheidsstraffen toegepast,

waarvan 60% voorwaardelijke tuchtschoolstraffen. Een belangrijke rol hierin

spelen de taakstraffen. De sterke toename van het aantal taakstraffen (zie

volgende paragraaf) heeft zich vooral vertaald in de toename van het aantal

voorwaardelijke vrijheidsstraffen.29

De toename van de onvoorwaardelijke maar vooral de voorwaardelijke

vrijheidsstraffen lijkt ten koste te zijn gegaan van de onvoorwaardelijke geldboete

en de berisping.

Deze ontwikkeling zou kunnen duiden in de richting van een zwaardere

straftoepassing: meer onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen en meer taakstraffen

tegenover minder geldboetes en wellicht ook minder voorwaardelijke straffen. Een

belangrijke vraag is dan in hoeverre een dergelijke ontwikkeling wordt verklaard -

of 'gerechtvaardigd' - doordat de (kinder)rechter wordt geconfronteerd met

jeugdigen die in toenemende mate ernstige (geweld)delicten hebben gepleegd.

Alvorens daar naar te kijken, willen we eerst bezien in hoeverre de hiervoor

genoemde ontwikkeling te zien is bij jongeren uit verschillende

leeftijdscategorieën.

29 Pas in september 1995 heeft de taakstraf een wettelijke basis gekregen en kan als zodanig worden

opgelegd. Voor die tijd werden de meeste taakstraffen toegepast als bijzondere voorwaarde bij een

voorwaardelijke vrijheidsstraf.
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4.2.1 Afdoening door de (kinder)rechter en leeftijd

52

De gemiddelde leeftijd van de jeugdigen die voor de (kinder)rechter moeten

verschijnen is niet veranderd. In 1985 was de gemiddelde leeftijd 15,8 jaar en in

1994 15,7. Toch zijn er de laatste jaren meer zaken van 12-, 13- en 14-jarigen door

de rechtbank afgehandeld. In 1985 had respectievelijk 1%, 3,7% en 9,5% van alle

zaken betrekking op 12-, 13- en 14- jarigen. In 1994 was dat respectievelijk 2,3%,

5,4% en 12,9%. Dat de gemiddelde leeftijd niet gedaald is, hangt samen met het

feit dat er minder zaken zijn behandeld van 15-, 16- en 17-jarigen. De toename

van het aandeel van de jongste leeftijdscategorie is overigens een verschijnsel van

• de laatste jaren. Tot en met 1991 was er op dat punt geen verandering zichtbaar.

Bij de 12-, 13-jarigen zijn in de loop der jaren naar verhouding niet meer

onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen opgelegd. Ongeveer 17% van de 12-jarigen en

19% van de 13-jarigen kreeg een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Er was wel

sprake van een toename van voorwaardelijke vrijheidsstraffen bij jongeren van

deze leeftijd (van ruim 40% naar ruim 60%). Het aandeel van de geldboetes nam

daarentegen af van ruim 25% tot minder dan 10% bij de 12-jarigen en 20% bij de

13-jarigen.30

Bij de ouderen zien we niet alleen een relatieve groei van het aantal voorwaar-

delijke vrijheidsstraffen, maar ook van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Ook bij

hen wordt de geldboete minder toegepast. Zo kreeg in 198521% van de 17-jarigen

een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf; in 1994 was dakt 28%. Het percentage

voorwaardelijke vrijheidsstraffen groeide van 21% naar 31%; de geldboetes namen

af van 51% naar 31%.

In tabel 30 is te zien dat onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen naar verhouding

vooral bij de ouderen worden toegepast, de voorwaardelijke vrijheidsstraffen en

de berisping vooral bij de jongeren.

Ter vergelijking zijn in tabel 31 de zelfde gegevens opgenomen voor het jaar 1985.

Bij alle leeftijden is de belangrijkste trend dat de geldboete en de berisping aan

belang hebben ingeboet en de toepassing van de voorwaardelijke vrijheidsstraf

sterk is toegenomen. Vermeldenswaard is dat de toepassing van de onvoor-

waardelijke gevangenisstraf in toenemende mate wordt gereserveerd voor

17-jarigen, In 1985 werd 67% van alle gevangenisstraffen opgelegd aan 17-

jarigen, in 1994 was dat 85%.

30 Door de jaren heen laten de percentages bij de jongste leeftijdscategorie grotere schommeling

zien. Dit is het gevolg van het feit dat het bij hen om geringe absolute aantallen gaat. Daardoor is

de toe- of afname ten opzichte van voorgaande jaren al snel heel groot.
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Tabel 30: Straffen en leeftijd in 1994 (in %)

straf 12 13 14 15 16 17

(n=134) (n=309) (n=734) (n=1.057) (n=1.472) (n=2.006)

ov vrijh.str. 17,9 10,0 21,8 21,8 25,0 28,1

vvv vrijh.str. 61,9 60,8 55,7 52,2 46,2 31,2

ov boete 7,5 20,1 13,6 16,6 20,8 31,2

vw boete 8,2 4,5 6,8 6,3 4,8 4,0

berisping 2,2 3,2 0,8 0,8 0,5 0,1

overig 2,2 1,3 1,2 2,4 2,6 5,4

Bron: CBS, bewerking WODC

Tabel 31: Straffen en leeftijd in 1985 (in %)

straf 12 13 14 15 16 17

(n=59) (n=212) (n=547) (n=1.129) (n=1.721) (n=2.096) N= S }4
ov vrijh.str. 16,9 20,8 17,7 23,5 24,6 21,5

vvv vrijh.str. 42,4 29,7 33,1 29,1 25,2 21,1

ov boete 23,7 28,3 34,0 38,3 41,9 50,8

vvv boete 8,5 10,4 7,7 5,7 4,9 4,2

berisping 6,8 9,4 6,6 2,6 2,3 1,4

overig 1,7 1,4 0,9 1,0 1,1 1,1

Bron: CBS, bewerking WODC

t
4.2.2 Afdoening door de (kinder)rechter gn delict

Alvorens in te gaan op de wijze waarop de (kinder)rechter delicten van

verschillende aard afdoet, bekijken we eerst met welke delicten de rechter

geconfronteerd wordt en welke veranderingen daarin zijn opgetreden tussen 1985

en 1994. Dat zich een verandering heeft voorgedaan lijdt geen twijfel. Het aandeel

geweldsmisdrijven is gestegen van 14% naar 24%. Dat geldt ook voor misdrijven

tegen de Opiumwet en tegen de wet Wapens en Munitie. Weliswaar is het aandeel

van deze twee delictgroepen gering, maar de toename is evident. Het aandeel

vermogensmisdrijven is gedaald van 64% naar 54%. Vernielingen en misdrijven

tegen de openbare orde zijn gelijk gebleven (zie tabel 32).

De toename van geweldsmisdrijven is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan

de toename van diefstal met geweld. Niet alleen is het aantal afgedane diefstallen

met geweld gestegen, ook het aandeel hiervan in alle geweldsdelicten groeide fors.

Daarnaast nam het aantal door de rechtbank afgedane 'overige zedendelicten',

bedreiging en misdrijven tegen het leven toe; zij maken evenwel slechts een klein

deel van het totaal aan geweldsdelicten uit (zie tabel 33). Vooral het aandeel van

mishandelingen is afgenomen. Een daling zien we ook bij aanranding en bij

afpersing. Bij de door de (kinder)rechter afgedane vermogensmisdrijven namen
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Tabel 32: Delictgroepen afgedaan door rechtbank in 1985 en 1994

delictgroep 1985 1994

n 0/0 n %

geweldsmisdrijven 809 14,0 1.369 24,0

vermogensmisdrijven 3.674 63,7 3.090 54,1

vern. en msdr. tegen openb. orde 999 17,3 986 17,3

verkeersmisdrijven 153 2,7 85 1,5

opiummisdrijven 9 0,2 80 1,4

wapenmisdrijven 16 0,3 61 1,1

overig 104 1,8 41 0,7

totaal

Bron: CBS, bewerking WODC

5.764 100 5.712 100
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Tabel 33: Geweldsmisdrijven afgedaan door de rechtbank In 1985 en 1994

delict 1985

n %

1994

n

verkrachting

aanranding

overige zedendelicten

bedreiging

misdrijven tegen het leven

dood/letsel door schuld

mishandeling

diefstal met geweld

afpersing

totaal

Bron: CBS, bewerking WODC

a/o

34 4,2 42 3,1

43 5,3 33 2,4

15 1,8 54 3,9

42 5,2 71 5,2

16 2,0' 48 3,5

4 t 0,5 1 0,1

352 43,5 373 27,2

252 31,1 702 51,2

51 6,3 45 3,3

809 100 1.369 100

ondanks de kleinere omvang van de groep als geheel valsheidsmisdrijven,

verduisteringen bedrog en heling in zowel absolute aantal als procentueel toe.

Eenvoudige diefstal en diefstal door middel van braak namen zowel absoluut als

relatief af. De grootste categorie vermogensmisdrijven wordt gevormd door

overige kwalificeerde diefstal. Deze categorie werd kleiner in aantal, maar het

aandeel in het totaal aantal vermogensmisdrijven groeide naar bijna driekwart.

Alleen al vanwege de toename van het aantal door de rechtbank afgedane

geweldsmisdrijven zal de hiervoor gesignaleerde trend in strafoplegging weinig

verbazing wekken. Het gaat om doorgaans ernstige delicten, waarop 'scherper'

wordt gereageerd. Dat de toename van geweldsmisdrijven niet heeft geresulteerd
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Tabel 34: Vermogensmisdrijven afgedaan door de rechtbank 1n 1985 en 1994

0

delict 1985

n %

1994

n %

valsheidsmisdrijven

eenvoudige diefstal

diefstal d.m.v. braak

overige gekwal. diefstal

verduistering/bedrog

heling

totaal

Bron: WODC, bewerking WODC

21 0,6 71 2,3

518 14,1 296 9,6

521 14,2 250 8,1

2.486 67,7 2.244 72,6

10 0,3 49 1,6

118 3,2 180 5,8

3.674 100 3.090 100

in een vergelijkbare toename van het aantal opgelegde onvoorwaardelijke

vrijheidsstraffen, hangt samen met de ontwikkelingen bij de toepassing van

taakstraffen. Met name ten aanzien van diefstal met geweld is geconstateerd dat

deze feiten in 1994 meer dan voorheen zijn afgedaan met een taakstraf 31

Overigens is het zo dat bij de meeste afzonderlijke delicttypen sprake is van een

toename van voorwaardelijke vrijheidsstraffen en een afname van de geldboetes.

De al eerder genoemde verschuiving van geldboetes naar voorwaardelijke

vrijheidsstraffen (lees taakstraffen) beperkt zich derh4lve niet tot slechts enkele

delicten; het is een 'delictbrede' ontwikkelings Daarnaast zien we alleen bij

bedreiging en bij diefstal met geweld dat in 1994 naar verhouding meer zaken

door middel van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zijn afgedaan dan in 1985.

Bij de misdrijven tegen het leven zien we naast een relatief gegroeide toepassing

van voorwaardelijke vrijheidsstraffen ook een toename van strafrechtelijke

maatregelen (jeugd-tbr en pibb) (zie voor een overzicht tabel 11 van de bijlage).

Nemen we niet het type delict maar de afdoening als oriëntatiepunt, dan hebben

bij de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen gekwalificeerde diefstal en eenvoudige

diefstal 'plaats moeten maken' voor diefstal met geweld. In 1994 is 28% van alle

onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen toegepast bij diefstal met geweld. In 1985 was

dat slechts 14%. In dat jaar had nog 62% van alle vrijheidsstraffen betrekking op

gekwalificeerde en eenvoudige diefstal; in 1985 was dat teruggelopen naar 49%.

Een soortgelijke ontwikkeling heeft zich voorgedaan bij de toepassing van de

voorwaardelijke vrijheidsstraf (zie voor een overzicht eveneens tabel 11 van de

bijlage).

31 Vgl. Blees en Brouwers (1996).
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Figuur 11: Ontwikkeling aantal taakstraffen 1985-1994

•

4.3 Enige gegevens over taakstraffen
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Een werkelijk spectaculaire ontwikkeling heeft zich voorgedaan bij de toepassing

van taakstraffen. In de hiervoor besproken afdoeningen door de officier van

justitie en de (kinder)rechter was dat niet echt zichtbaar. Immers, bij ontstentenis

van een wettelijke regeling waren de taakstraffen tot 1 september 1995 `verborgen'

in de sepots, transacties en voorwaardelijke vrijheidsstraffen. In de officiële cijfers

konden zij daarom nog niet opgenomen worden. Toch zijn we bij de afdoeningen

door zowel de officier van justitie als de (kinder)rechter in toenemende mate

cijfers over taakstraffen tegengekomen. Formeel is dit natuurlijk niet juist, maar

geeft wel aan hoezeer de taakstraffen gezien worden als een vanzelfsprekend deel

van de officiers- en rechtbankbeslissingen. De navolgende cijfers over taakstraffen

zin afkomstig van de voormalige directie Jeugdbescherming en Reclassering van

het Ministerie van Justitie en, voor zover het 1994 betreft, van het Landelijk

Bureau van de Raad voor de kinderbescherming. De gegevens zijn gebaseerd op de

door de bureaus taakstraffen geregistreerde werk- en leerprojecten. 32 Sinds 1985 is

het aantal taakstraffen bijna vervijfvoudigd. In 1985 werden 873 taakstraffen
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Tabel 35: Typen taakstraffen in de periode 1985-1994

jaar
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werkprojecten' leerprojecten combinatie totaal

n % n % n % n

1985 839 96,2 33 3,8 - - 872

1986 1.321 94,5 77 5,5 - - 1.398

1987 1.648 87,2 242 12,8 - - 1.890

1988 1.687 78,1 356 16,5 117 5,4 2.160

1989 1.799 76,5 449 19,1 103 4,4 2.351

1990 2.062 74,3 510 18,4 204 7,3 2.776

1991 1.923 72,1 554 10,8 189 7,1 2.666

1992 2.187 67,3 723 23,0 338 9,7 3.248

1993 2.306 64,2 875 24,3 413 11,5 3.594

1994 2.592 65,9 909 23,1 431 11,0 3.932

* T/m 1987 inclusief combinatie

Bron: Ministerie van Justitie/Raad voor de kinderbescherming

toegepast, in 1994 waren dat er 3.932. Uitgezonderd 1991 groeide het aantal

taakstraffen jaarlijks met ten minste 10% (zie figuur 11).

Wanneer we ons realiseren dat de door de (kinder)rechter opgelegde taakstraffen

voor het overgrote deel worden toegepast in het kader van een voorwaardelijke

vrijheidsstraf, zal het duidelijk zijn dat de taakstraf al enige jaren verreweg de

meest frequent toegepaste jeugdsanctie is.

Binnen deze toch al spectaculaire ontwikkeling is sprake van nog een andere

opmerkelijke trend. Het aandeel van leerprojécten in het totaal van taakstraffen is

gegroeid van nauwelijks 4% in 1985 tot 23% in 1994. Het gaat daarbij voornamelijk

om de cursus Slachtoffer in beeld, de training sociale vaardigheden en in mindere

mate om deelname aan dagprogramma's als Kwartaalkursus, Cashba en DTC

(Dagtrainingscentrum). In ruim 10% van de gevallen is er sprake van een

combinatie van een werkproject en een leerproject (zie tabel 35).

Er zijn geen betrouwbare gegevens beschikbaar over de wijze van toepassing.

Aangenomen mag worden dat in toenemende mate taakstraffen worden toegepast

door de officier van justitie. Het aandeel van de door de officier toegepaste

taakstraffen is vermoedelijk toegenomen van ongeveer,een kwart tot bijna een

derde van alle taakstraffen. Dat zou ook verklaren waarom de gemiddelde duur

van de taakstraf omlaag is gegaan. We hebben het hier overigens over de

werkprojecten. De gemiddelde duur van leerprojecten is moeilijk vast te stellen.

32 Dat de CBS-gegevens over taakstraffen verre van volledig zijn moge blijken uit het volgende. Over

1994 komen we op grond van de CBS-gegevens uit op 87 taakstraffen als eindbeslissing van de

(kinder)rechter. Op grond van informatie van het Landelijk Bureau van de kinderbescherming

weten we dat in dat jaar bijna 4.000 taakstraffen zijn opgelegd, waarvan naar schatting tweederde

tot driekwart door de (kinder)rechter.
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Tabel 36: Werkprojecten naar duur; periode 1988-1994*

jaar 6-40 uur 41-80 uur 81-152 uur gemiddeld

n % n % n %

1988 700 38,9 771 42,8 330 18,3 60

1989 904 47,5 666 35,0 332 17,5 56

1990 1.177 52,0 803 35,5 284 12,5 50

1991 1.229 58,4 621 29,5 255 12,1 49

1992 1.567 62,3 679 27,0 270 10,7 47

1993 1.664 61,3 759 27,9 293 10,8 47

1994 1.829 60,5 863 28,5 331 11,0 -

Inclusief werkprojecten die zijn toegepast in combinatie met een leerproject.

Ie

Weliswaar weten we dat de cursus Slachtoffer in beeld vijf bijeenkomsten van ruim

twee uur omvat, de training sociale vaardigheden acht tot tien bijeenkomsten van

twee uur en een intensief dagprogramma als de Kwartaalkursus of DTC doorgaans

drie maanden duurt met verplichte aanwezigheid van tenminste vijf uur per

werkdag, maar er doen zich onderlinge verschillen voor. Bovendien maken

justitiële autoriteiten onderscheid tussen het werkelijke aantal 'leerproject-uren'

en het symbolische aantal uren. Dit laatste wordt gehanteerd bij de vergelijking

van het leerproject met de onvoorwaardelijke of voorwaardelijke vrijheidsstraf

waarvoor het leerproject in de plaats komt. Zo 'staat' een training sociale

vaardigheden in het ene arrondissement voor 25 uur, in het andere voor 40 uur. In

het ene arrondissement wordt 25 uur taakstraf 'gelijkgesteld' aan een maand

tuchtschoolstraf, in het andere is 40 uur taakstraf gelijk aan een maand

tuchtschoolstraf.

Tussen 1988 en 1993 daalde de gemiddelde duur van de werkprojecten van 60 uur

naar 47 uur.33 Tabel 36 bevat informatie over de duur van de werkprojecten.

In aantal zijn de middellange (41-80 uur) en de lange (81 uur en langer)

werkprojecten gelijk gebleven. De daling van de gemiddelde duur is vooral het

gevolg van een sterke toename van het aantal korte (6-40 uur) werkprojecten.

4.4 Enige gegevens over voorlopige hechtenis

Vooral de laatste jaren is een toenemend aantal jongeren in voorlopige hechtenis

genomen (zie tabel 37).

Opvallend aan de aantallen jongeren die in voorlopige hechtenis zijn genomen is

dat zij groter zijn dan het aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen. Dat is

33 De gemiddelde duur van de werkprojecten voor 1988 en van 1994 kan op grond van de aard van

beschikbare gegevens niet worden berekend.
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Tabel 37: Aantal in bewaring gestelde minderjarigen, 1984-1994

1984 1.618

1985 1.664

1986 1.758

1987 1.775

1988 1.600

1989 1.748

1990 1.888

1991 2.134

1992' -

1993' -

1994 2.403

* geen gegevens beschikbaar

enerzijds gevolg van het feit dat soms voorlopige hechtenis wordt gevorderd maar

onmiddellijk weer wordt geschorst. In zulke gevallen wordt de dreiging met

voorlopige hechtenis gehanteerd als ernstige waarschuwing aan het adres van de

jongere zich niet meer te misdragen; de dreiging met voorlopige hechtenis is als

het ware de stok achter de deur. Onmiddellijke schorsing kan ook het gevolg zijn

van heenzending in verband met plaatsgebrek.34 Het verschil in aantal voorlopige

hechtenissen en onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen hangt anderzijds samen met

het feit dat in het definitieve eindvonnis de tijd die eén jongere in voorlopige

hechtenis heeft doorgebracht niet altijd is openomen. Zo is het heel goed

mogelijk dat een jeugdige enige tijd voorlopig gehecht is geweest en vervolgens

een voorwaardelijke vrijheidsstraf krijgt opgelegd. Het zijn pedagogische redenen

die maken dat er uitsluitend een voorwaardelijke vrijheidsstraf wordt opgelegd en

niet een deels onvoorwaardelijke en deels voorwaardelijke vrijheidsstraf, waarbij

het onvoorwaardelijke deel gelijk is aan de tijd doorgebracht in voorlopige

hechtenis. De (pedagogische) motivering is dan dat deze straf geen vermelding op

het strafblad van de jongere oplevert, hetgeen bij een onvoorwaardelijke

vrijheidsstraf wel het geval zou zijn.

De toename van het aantal voorlopige hechtenissen kan, in ieder geval voor een

deel, worden toegeschreven aan de uitbreiding van de capaciteit van de gesloten

opvanginrichtingen voor jeugdigen. Immers, als er meer capaciteit is kunnen ook

meer jongeren in hechtenis worden genomen. Vervolgens rijst de vraag of nu

34 Het aantal heenzendingen van strafrechtelijk minderjarigen valt getalsmatig overigens in het niet

bij dat van de meerderjarigen. Zo werden gedurende de eerste helft van 1994 93 minderjarigen

heengezonden tegen 2.489 meerderjarigen.
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sneller, in de zin van bij lichtere, minder ernstige zaken, wordt overgegaan tot het

in voorlopige hechtenis nemen van jeugdige verdachten. De beschikbare

registratievormen bieden onvoldoende informatie om die vraag te beantwoorden.

Daarom is alweer enige tijd terug uitgebreid dossieronderzoek3S gedaan op de

parketten in de arrondissementen Amsterdam, Rotterdam en Zwolle.36 In de

paragrafen 4.4.1. t/m 4.4.9 wordt allereerst diverse achtergrondinformatie

gepresenteerd over voorlopige hechtenis in deze drie arrondissementen.

Vervolgens wordt in paragraaf 4.4.10 getracht een antwoord te geven of er als

gevolg van de capaciteitsuitbreiding eerder overgegaan wordt tot voorlopige

hechtenis. Dit gebeurt door middel van een vergelijking van gegevens over

voorlopige hechtenis in de periodes 1986/1987 en 1990/1991 in het

arrondissement Amsterdam.

4.4.1 Voorlopige hechtenis nader onderzocht

Onderzocht zijn alle zaken waarin door het Openbaar Ministerie voorlopige

hechtenis is gevorderd in de periode juli 1990 - juni 1991.37 Het gaat om 873

zaken. Bij benadering betreft dit 799 jongeren. Tegen een aantal jongeren is dus in

een jaar meer dan één keer voorlopige hechtenis gevorderd. Om te bezien in

hoeverre de aard van de zaken in de loop der tijd in ernst zijn toegenomen zijn de

gegevens van het arrondissement Amsterdam vergeleken met gegevens van het

zelfde arrondissement in de periode september 1986 - augustus 1988.

De rechter-commissaris heeft bijna 7% van alle vorderingen afgewezen. Twaalf

van de overige zaken resulteerden niet in voorlopige hechtenis vanwege

plaatsgebrek; de jongeren moesten worden heengezonden. Van de resterende 802

zaken38 werden er 127 (16%) onmiddellijk geschorst. De voorlopige hechtenis

duurde in die gevallen dus nog geen dag.

Van de 675 zaken die daadwerkelijk enige tijd van voorlopige hechtenis inhielden,

was 65% afkomstig uit Amsterdam, 27% uit Rotterdam en 8% uit Zwolle.

35 Gegevens zijn verzameld over gepleegde delicten (aard en aantal, schade, letsel enz.), persoonlijke

gegevens van de jeugdige (leeftijd, geslacht. dagelijkse activiteit enz.) en aspecten van justitiële

aard (duur voorlopige hechtenis, afdoening, strafrechtelijk verleden enz.).

36 Door voor deze arrondissementen te kiezen was een redelijke geografische spreiding alsook een

spreiding naar grootte - in termen van aantallen voorlopige hechtenissen - gegarandeerd.

37 Voor een goede beoordeling van de positie en rol van voorlopige hechtenis is kennis van de

eindbeslissingen onontbeerlijk. Dat verklaart waarom het hier om niet al te recente zaken gaat,

want doorgaans verstrijkt er nogal wat tijd voordat zaken door openbaar ministerie en rechtbank

definitief zijn afgedaan.

38 In de zelfde periode werden landelijk 1.901 jongeren in voorlopige hechtenis genomen. In dit

deelonderzoek hebben we derhalve van doen met 42% van de totale voorlopige

hechtenis-populatie in die periode.
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4.4.2 Enkele demografische gegevens

In 95% van de gevallen ging het om jongens en in 5% om meisjes. Voorlopige

hechtenis wordt vooral bij de wat ouderen toegepast. Van alle voorlopige

hechtenissen had 16% betrekking op 12-, 13- en vooral 14-jarigen. De gemiddelde

leeftijd in de onderzochte periode was 15,7 jaar.

Van alle in voorlopige hechtenis genomen jongeren is bijna een derde Marokkaans

(32%), een kwart Surinaams en 20% Nederlands. Het aandeel van Antilliaanse en

Turkse jongeren is gering (respectievelijk 4% en 3%). Gezien hun aandeel in de

jeugdbevolking zijn Marokkaanse en Surinaamse jongeren sterk

overve rtegenwoordi gd.3s

Het merendeel (69%) van de jongeren woont thuis of in een pleeggezin. Een niet

onaanzienlijk deel (17%) beschikt niet over een vaste woon- of verblijfplaats.

Iets meer dan 60% van de jongeren die in preventieve hechtenis zijn genomen is

schoolgaand, 6% werkt. Een aanzienlijk percentage jongeren doet niets of is

werkloos (33%).

4.4.3 Delictgegevens

Dat voorlopige hechtenis wordt toegepast in relatief ernstige zaken komt tot

uitdrukking in tabel 38. Het aandeel van geweldsdelicten is met bijna 47%

aanzienlijk hoger dan we in hoofdstuk 2 bij de politiegegevens hebben kunnen

zien.

Bij de gewelddelicten gaat het in 69% van de gevallen om diefstal met geweld en in

22% om afpersing. Van alle vermogensdelicten betreft slechts 5% eenvoudige

diefstal; het gaat hierbij vooral om diefstal door middel van braak.

Op basis van de processen-verbaal van de politie is vast te stellen dat een kwart

van de jongeren zich schuldig heeft gemaakt aan vier tot tien delicten en 18% van

de jongeren aan meer dan tien delicten.

In een kwart van de zaken waarbij schade (waarde gestolene en/of schade) zou

kunnen ontstaan, gaat het om aanzienlijke schade (meer dan f 10.000=).

39 Inde arrondissementen Amsterdam en Rotterdam is het aandeel van Marokkaanse en Surinaamse

jongeren respectievelijk 34% en 25%. Inde jeugdpopulatie van de steden Amsterdam en

Rotterdam, die grotendeels de arrondissementen vormen, is het aandeel van Marokkaanse en

Surinaamse jongeren 10% respectievelijk 12%.
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Tabel 38: Voorlopige hechtenis en type delict

•

delict

openbare orde en gezag

vernielingen

opiumdelicten

seksuele misdrijven

geweld tegen personen

vermogensmisdrijven

tota a l

4.4.4 Justitieel verleden
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n %

6 0,9

10 1,6

10 1,6

17 2,7

292 46,2

297 47,0

632 100

Meer dan de helft (51%) van de jongeren die in voorlopige hechtenis zijn

genomen, heeft al eerder met justitie te maken gehad. Bij een kwart van hen bleef

dat contact beperkt tot een contact met de officier van justitie. De helft heeft al

eens een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf ondergaan, de overigen moesten wel

voor de kinderrechter verschijnen, maar kregen een boete, taakstraf of

voorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd.

Bij ruim een kwart (27%) van de jongeren is er op het mogpent van voorlopige

hechtenis sprake van een maatregel van kinderbetscherming.

4.4.5 Beslissing bij voorgeleiding

Hiervoor zagen we reeds dat 675 jongeren daadwerkelijk in preventieve

hechtenis zijn genomen. Ten aanzien van 127 jongeren is wel een bevel tot

inbewaringstelling verleend, maar is er tevens onmiddellijk geschorst. Van 59

jongeren is de vordering afgewezen. Op basis van zogenoemde ernstscores40 kan

worden vastgesteld dat de zaken van jongeren die in voorlopige hechtenis zijn

genomen (significant) zwaarder zijn dan die van de overige jongeren. Maar ook

dat de zaken van jongeren die onmiddellijk geschorst zijn, zwaarder zijn dan die

van de jongeren van wie de vordering is afgewezen. De gemiddelde ernstscore van

de jongeren in voorlopige hechtenis bedraagt 17,72, die van de geschorste

jongeren 16,29 en van de overige jongeren 15,04. In de nog volgende

40 Ernstscores vormen een indicatie voor de ernst van een zaak. Ernstscores kunnen worden

berekend op basis van aard en aantal gepleegde delicten, toegebrachte schade en letsel en

justitieel verleden (zie Van der Laan, 1991; Van der Laan en Essers, 1991).
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Tabel 39: Beslissing bij voorgeleiding en leeftijd (in %)

63

12-13 jaar 14-15 jaar 16-17 jaar

(n=53) (n=273) (n=475)

afgewezen vordering 13,2 5,5 6,3

voorlopige hechtenis 66,0 74,7 82,7

onmiddellijke schorsing 20,8 19,8 10,9

subparagrafen zal blijken dat niet uitsluitend de zwaarte van een zaak bepalend is

voor de beslissing om een vordering tot voorlopige hechtenis toe- of af te wijzen.

In Rotterdam wordt meer onmiddellijk geschorst (22%) dan in de twee andere

arrondissementen (12%). Afwijzingen van de vordering komt daarentegen meer

voor in Zwolle (12% tegen 6% in zowel Rotterdam als Amsterdam). Dit heeft tot

resultaat dat in.Amsterdam 82% van de voorgeleidingen van

strafrechtelijk-minderjarigen resulteert in een preventieve hechtenis van minstens

één dag. In Zwolle gaat het hierbij om 75% van de jongeren en in Rotterdam om

nog 'maar' 71%.

Jongens en meisjes onderscheiden zich niet in de mate waarin vorderingen tot

voorlopige hechtenis worden afgewezen of onmiddellijk wordt geschorst.

Leeftijd speelt wel een rol. Bij het stijgen vantde leeftijd neemt de kans toe

daadwerkelijk in voorlopige hechtenis te worden genomen (zie tabel 39).

De woonsituatie van jongeren speelt een belangrijke rol bij de beslissing om al dan

niet voorlopige hechtenis toe te passen. Zo komt onmiddellijke schorsing

uitsluitend voor bij jongeren met een vaste woon- of verblijfplaats (17%). Ook

dagbesteding lijkt van invloed op de beslissing. Schoolgaande jongeren worden

vaker onmiddellijk geschorst (19%) dan jongeren die niets doen dan wel werkloos

zijn (7%). Bij werkende jongeren is het percentage 12.

Jongeren die geweld hebben gebruikt lopen een grotere kans in voorlopige

hechtenis te worden genomen dan jongeren die geen geweld hebben gebruikt. Dat

valt af te leiden uit de gegevens omtrent jongeren die een vermogensdelict hebben

gepleegd. Van de jongeren die daarbij geweld hebben gebruikt of daarmee hebben

gedreigd, is 86% daadwerkelijk in voorlopige hechtenis genomen. Van de jongeren

diegeen geweld hebben gebruikt 73%. Bij deze jongeren is ook vaker sprake van

onmiddellijke schorsing (19% tegen 9%).

De hoogte van de door het delict veroorzaakte schade of de ernst van het

toegebrachte letsel lijkt nauwelijks van invloed-te zijn. Wel is er een verband met

het aantal gepleegde delicten. In het bijzonder als het gaat om jongeren die tien of
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meer delicten hebben gepleegd is het percentage voorlopige hechtenissen hoog

(86%).

De kans op voorlopige hechtenis is voorts groter in geval van recidive. Van de

recidivisten wordt 83% in voorlopige hechtenis genomen, van de first-offenders

74%. Bij de laatsten is het percentage onmiddellijke schorsingen ook hoger (18%

tegen 11%). Het percentage voorlopige hechtenis is het hoogst bij jongeren die al

eens een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf hebben ondergaan (90%). Dat geldt ook

voor jongeren met een maatregel van kinderbescherming (89%).

0

4.4.6 Duur voorlopige hechtenis

De gemiddelde duur van de voorlopige hechtenis van de 675 zaken, waar werkelijk

sprake is geweest van hechtenis, is 42 dagen.41 In bijna 70% van deze zaken is er

op enig moment sprake van schorsing van de voorlopige hechtenis. Hiervan wordt

14% later weer opgeheven, omdat er een nieuw delict is gepleegd of omdat de

jongere zich anderszins niet gehouden heeft aan de voorwaarden gesteld bij de

schorsing van preventieve hechtenis.

Amsterdam en Rotterdam verschillen met respectievelijk 42 en 45 dagen

nauwelijks van elkaar in de gemiddelde duur. In Zwolle duurt de voorlopige

hechtenis minder lang: gemiddeld 35 dagen.

De in de vorige paragraaf gevonden verbanden tussen wél of niet daadwerkelijk in

voorlopige hechtenis worden genomen en bepaalde achtergrondgegevens zien we

terug waar het gaat om de duur van de voorlopige hechtenis.De gemiddelde duur

van de voorlopige hechtenis is bij 16- en 17-jarigen met 46 dagen significant

langer dan bij de andere leeftijdscategorieën: 31 dagen voor de 12- en 13-jarigen

en 38 dagen voor de 14- en 15-jarigen.

Surinaamse jongeren verblijven met gemiddeld 47 dagen langer in voorlopige

hechtenis dan de andere jongeren (rond de 38 dagen).

Schoolgaande en werkende jongeren brengen gemiddeld 38 dagen door in

voorlopige hechtenis. Dit is tien dagen minder dan jongeren zonder vaste

dagbesteding.

Jongeren die geweld hebben gebruikt verblijven veel langer in voorlopige

hechtenis (gemiddeld 51 dagen) dan jongeren die geen geweld hebben gebruikt

(gemiddeld 32 dagen). Als er letsel is toegebracht waarvoor medische behandeling

noodzakelijk is geweest, is de gemiddelde duur zelfs 62 dagen.

41 Dit is exclusief de dagen in verzekering doorgebracht.
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Tabel 40: Eerste verblijfplaats voorlopige hechtenis

n 010

0

politiebureau 198 29,6

huis van bewaring 78 11,6

huisarrest 21 3,1

opvanginrichting 373 55,7

totaal 670 100

Justitieel verleden vertoont overigens geen verband met de duur van de voorlopige

hechtenis. Jongeren onder een maatregel van kinderbescherming verblijven weer

wel langer in voorlopige hechtenis (51 dagen).

4.4.7 Verblijfplaats

Dat er niet altijd direct plaats is of dat er enige dagen nodig zijn om te regelen dat

een jongere in een opvanginrichting terecht kan voor de tenuitvoerlegging van de

voorlopige hechtenis blijkt uit tabel 40.

Een aanzienlijk deel (41,2%) van de jongeren blijft na de inverzekeringstelling nog

één of meerdere dagen op het politiebureau of gaat eerst naar een huis van

bewaring voordat plaatsing in een opvanginrichting is gerealiseerd. Overigens

duurt dit verblijf op politiebureau of in huis van bewaring voor driekwart van deze

jongeren niet langer dan vier dagen. Bij slechts vier jongeren is er sprake geweest

van heenzending in verband met plaatsgebrek in de opvanginrichtingen. Bij de

overige 37 jongeren kon niet worden vastgesteld of zij zijn heengezonden wegens

plaatsgebrek.

4.4.8 Persoonlijkheidsonderzoek

Soms acht de kinderrechter/rechter-commissaris het nodig meer te weten over de

persoon van de dader om beter te kunnen oordelen over de zaak en de wenselijke

strafafdoening en/of verdere hulpverlening. Hij verzoekt daartoe om een

persoonlijkheidsonderzoek. Dergelijk persoonlijkheidsonderzoek wordt verricht

door de opvanginrichtingen, waarbij soms externe deskundigen en bureaus

worden ingeschakeld. De meeste persoonlijkheidsonderzoeken vinden plaats

terwijl de jeugdige in de inrichting verblijft. Incidenteel is sprake van verblijf thuis

of elders; er wordt dan wel gesproken van ambulante persoonlijkheidsonder-

zoeken. Ambulante persoonlijkheidsonderzoeken vergen doorgaans minder tijd.
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Voorzover bekend is bij 96 jongeren (15%) een persoonlijkheidsonderzoek

aangevraagd. Daarvan is een derde uitgevoerd door een externe deskundige of

bureau. Een klein aantal jongeren werd onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

In Rotterdam en Zwolle worden meer persoonlijkheidsonderzoeken aangevraagd

dan in Amsterdam (resp 25,4% en 21,1% tegen 9,5%). Opvallend is dat in

Rotterdam zeer veel ambulante persoonlijkheidsonderzoeken worden uitgevoerd

(56% tegen 18% in Zwolle en 8% in Amsterdam).

Persoonlijkheidsonderzoeken worden doorgaans aangevraagd in ernstige zaken.

Dit wordt bevestigd door de ernstscores. De gemiddelde ernstscore van zaken

waarbij een persoonlijkheidsonderzoek is aangevraagd bedraagt 23,30, waar dat

niet is gebeurd 19,60 De gemiddelde score voor de groep voorlopig gehechten als

geheel is 20,12. Er is geen verschil in ernstscore bij zaken waar het persoonlijk-

heidsonderzoek in de inrichting is uitgevoerd en zaken waar sprake was van een

ambulant persoonlijkheidsonderzoek.

Het voorgaande betekent dat de keuze voor een 'intern' of ambulant

persoonlijkheidsonderzoek niet is ingegeven door de ernst van een zaak.

Ongetwijfeld spelen de wens om snel uitsluitsel te krijgen en beperkte capaciteit

voor persoonlijkheidsonderzoeken in de opvanginrichtingen een belangrijke rol.

Overigens is het opmerkelijk dat bij slechts 10% van de in voorlopige hechtenis

genomen Marokkaanse jongeren een persoonlijkheidsonderzoek is uitgevoerd. Bij

Nederlandse, Surinaamse en Antilliaanse en Turkse jongeren is dat 18%.

4.4.9 Afdoening van zaken waarin voorlopige hechtenis is toegepast

Anders dan men wellicht zou verwachten, worden zaken waarin sprake is geweest

van voorlopige hechtenis niet altijd afgedaan met een onvoorwaardelijke

vrijheidsstraf (zie hiervoor paragraaf 4.4). Tabel 41 laat dit zien, voorzover de

afdoening bekend is, voor de 675 zaken waarbij de jongeren hebben vastgezeten in

het kader van voorlopige hechtenis.

In tweederde van de zaken is een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf gevolgd. Met

verdiscontering van de voegingen is dit driekwart. Bijna 15% van de zaken is

afgedaan met een voorwaardelijke vrijheidsstraf. In Zwolle en Rotterdam liggen

die percentages aanzienlijk hoger. Daar zijn respectievelijk 33% en 31% van de

zaken met een voorwaardelijke vrijheidsstraf afgedaan; in Amsterdam slechts 8%.

Het percentage onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen is in Amsterdam veel hoger

(81%) dan in Rotterdam (62%) en in Zwolle (61%).

Veel afdoeningen - in het bijzonder de voorwaardelijke vrijheidsstraffen - zijn

gecombineerd met een taakstraf. Uit de informatie in de strafdossiers valt af te

leiden dat 37% van de jongeren een taakstraf heeft uitgevoerd.
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Tabel 41: Afdoening van zaken met voorlopige hechtenis
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n % gemiddelde duur

in dagen

sepot 22 3,3 15

voeging 80 11,9 38

vrijspraak 13 1,9 57

schuldig zonder straf 10 1,5 16

boete 2 0,3 40

voorwaard.vrijh.straf 97 14,5 16

onvoorw.vrijh.straf 435 64,9 57

tbr/pibb 11 1,6 124

totaal 670 100 48

De gemiddelde duur van de voorlopige hechtenis in zaken afgedaan met een

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is in Amsterdam (54 dagen) en in Zwolle (55

dagen) korter dan in Rotterdam (70 dagen). Bekijken we vervolgens de duur van

de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen, dan zien we aanzienlijke verschillen zien

tussen de arrondissementen. Gemiddeld duurt de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf

in Amsterdam 69 dagen; in Rotterdam 101 dagen en in Zwolle gemiddeld 113

dagen. Deze vergelijking doet vermoeden dat het in Rotterdam en Zwolle om

ernstiger zaken moet gaan. De ernstscores bevestigenidit met significant hogere

scores in Rotterdam (23,36) en Zwolle (24,96) 'dan in Amsterdam (19,73).

4.4.10 Voorlopige hechtenis in 1986/1987 en 1990/1991 vergeleken

Aangezien in de periode september 1986 - augustus 1987 op grote schaal

dossieronderzoek is gedaan in het arrondissement Amsterdam is het mogelijk een

vergelijking te maken van de gang van zaken rond voorlopige hechtenis tussen de

periodes 1986/1987 en 1990/1991.

Het eerste dat opvalt is de toename met 50% van het aantal jongeren, die

daadwerkelijk enige tijd in voorlopige hechtenis hebben doorgebracht: 270 in

1986/1987 en 407 in 1990/1991. We zien hierin uiteraard de capaciteitsuitbreiding

in de opvanginrichtingen weerspiegeld. Gezien de gemiddelde ernstscore is de

groep in voorlopige hechtenis genomen jeugdigen in 1990/1991 niet zwaarder

geworden, maar iets lichter (gemiddelde ernstscore in 1986/1987 20,11, in

1990/1991 19,06). Weliswaar is het aandeel van gewelddelicten in 1990/1991

toegenomen, maar daar staat een daling van het aantal gepleegde delicten

alsook meer'first-offenders' tegenover.
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We zetten een aantal gegevens op een rij, die een bijdrage leveren aan de

verklaring waarom de ernst van de zaken enigszins is afgenomen. Het aandeel

meisjes is gegroeid van 1% tot 7% in 1990/1991. De door de meisjes gepleegde

delicten zijn doorgaans wat minder ernstig. Dat geldt ook voor de delicten

gepleegd door de jongere kinderen. Het aandeel van de jongere kinderen is

eveneens toegenomen. In 1986/1987 bedroeg het aandeel 12-, 13- en 14-jarigen

14%, in 1990/1991 19%; het aandeel van 15-, 16- en 17% daalde navenant: van 86%

naar 81%. Vermeldenswaard is ook de toename van het aantal jongeren zonder

vaste woon- en verblijfplaats: 21% in 1990/1991 tegen 16% in 1986/1987. Het gaat

hier voor een belangrijk deel om illegaal in ons land verblijvende jongeren die

geen al te ernstige delicten hebben gepleegd, maar wel in

(vreemdelingen)bewaring worden genomen.

Aan de hoogte van ernstscores wordt ook bijgedragen door het aantal gepleegde

delicten en het hebben van eerdere justitiecontacten. Op beide punten is de groep

voorlopig gehechten anders van samenstelling geworden. Het aandeel jongeren

dat volgens het proces-verbaal van de politie elf of meer delicten heeft gepleegd is

afgenomen van 17% tot 12%. Het percentage jongeren zonder eerdere

justitiecontacten nam toe van 26% in 1986/1987 tot 52 in 1990/1991.

Alhoewel het aan de zwaarte of ernst van een zaak als zodanig niets toevoegt is

vermeldenswaard de toename van het aandeel van Marokkaanse jongeren. Dat

steeg van 23% naar 34%. Ook het aandeel van jongeren met een andere etnische

achtergrond nam toe: van 8% naar 17%. Het is deze groep waaronder zich veel

illegale jongeren bevinden. Het aandeel van Nederlandse jongeren daalde fors:

van 39% naar 16%.

Ten aanzien van de ernst van de gepleegde.delicten is wel sprake van een

toename. Te zien is een toename van het aandeel agressieve delicten gericht

tegen personen (van 2% naar 4%). Binnen de categorie vermogensdelicten is een

verschuiving zichtbaar van vermogensdelicten waarbij geen geweld is gebruikt of

daarmee niet is gedreigd naar vermogensdelicten waarbij dat wel is gebeurd; het

percentage vermogensdelicten met geweld nam toe van 35% tot 44%. Bij die

delicten waarbij geweld werd gebruikt was ook vaker doktersbehandeling

noodzakelijk (19% in 1986/ 1987 en 30% in 1990/ 1991).

Het voorgaande overziende kan geconcludeerd worden dat enerzijds door de

uitbreiding van de capaciteit in de opvanginrichtingen de mogelijkheid om ook in

wat lichtere zaken voorlopige hechtenis toe te passen is toegenomen, maar dat

anderzijds ook sprake is van toename van ernstiger delicten die voorlopige

hechtenis rechtvaardigen.
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4.5 Samenvatting
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Tussen 1985 en 1994 is het aantal beleidssepots drastisch (met 53%) teruggelopen

tot ruim 6.100. Het aantal door de officier van justitie aangeboden transacties

steeg in de zelfde periode met 35% naar ruim 2.600. Er is geen zicht op het aantal

dagvaardingen, wel zien we een daling van het aantal zaken dat ter berechting of

ad informandum wordt gevoegd (in 1985 nog ruim 4.500, in 1994 een kleine 2.500).

In 1994 zijn door de kinderrechter bijna 6.500 eindbeslissingen genomen. Daarvan

resulteerde 90% in een schuldigverklaring. Dit aantal is door de jaren heen stabiel,

maar zegt overigens niets over het aantal feiten/zaken dat de rechtbank wordt

voorgelegd; eindbeslissingen kunnen betrekking hebben op meerdere feiten.

Van de circa 5.700 opgelegde straffen bestaat 24% uit een onvoorwaardelijke

vrijheidsstraf, 51% uit een voorwaardelijke vrijheidsstraf en 20% uit een voor-

waardelijke of onvoorwaardelijke boete. Het aandeel van de onvoorwaardelijke

vrijheidsstraffen is iets toegenomen. Het aandeel voorwaardelijke vrijheidsstraffen

nam sterk toe; dit hangt samen met de enorme toename van taakstraffen, die in

de onderzochte periode nog niet eigenstandig konden worden toegepast, maar

slechts in het kader van een, doorgaans voorwaardelijke 'traditionele' straf. In

1995 werden ruim 870 taakstraffen toegepast, in 1994 ruim 3.900. De gemiddelde

duur van de taakstraffen daalde overigens van 60 uur naar 47 uur. Het aandeel

geldboetes is sterk afgenomen.

Alhoewel de gemiddelde leeftijd van de jeugdigen dieyvoor de kinderrechter

moeten verschijnen niet is gewijzigd, verschijpen er in 1994 meer 12-, 13- en

14-jarigen (21%) voor de rechter dan in 1985 (14%).

De kinderrechters worden meer en meer geconfronteerd met plegers van

geweldsmisdrijven: in 1985 14%, in 1994 24%. Vooral diefstal met geweld is

toegenomen; in 195 werden 252 zaken behandeld, in 1994 702.

Als gevolg van de capaciteitsuitbreiding in de opvanginrichting is het aantal

jongeren dat in voorlopige hechtenis wordt genomen sterk gestegen: van 1.600 in

1984 naar bijna 2.400 in 1994. Onderzoek in een drietal arrondissementen laat zien

dat in 46% van de gevallen sprake is van geweldscriminaliteit (vooral diefstal met

geweld en afpersing). Een vergelijking in het arrondissement Amsterdam tussen de

periode 1986/1987 en 1990/1991 toont aan dat er enerzijds sprake is van een

toename van ernstiger (geweld)delicten en anderzijds dat ook lichtere zaken (van

meisjes en van jongere kinderen) resulteren in voorlopige hechtenis; dit laatste is

mogelijk geworden door genoemde capaciteitsuitbreiding.
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jeugdbescherming

In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen in de jeugdbescherming beschreven in

de periode 1980-1994. We gaan in op de maatregelen van kinderbescherming en

het werk van de Raad voor de kinderbescherming. Anders dan in de voorgaande

rapportage is geen informatie opgenomen over de etnische achtergrond van de

jongeren die onder een maatregel van kinderbescherming vallen. Deze gegevens

werden voor het laatst door middel van een enquête onder de (gezins)voogdij-

instellingen door de toenmalige Directie Jeugdbescherming & Reclassering

verzameld.

De recente wijzigingen ten aanzien van de uitvoering van de ondertoezichtstelling

(ots) en de introductie van de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen

(pij) in het kader van het nieuwe jeugdstrafrecht dateren van 1995. De eventuele

weerslag hiervan komt in deze rapportage nog niet aan de orde; het gaat hier nog

om de oude situatie.

5.1 Maatregelen van kinderbescherming

Op 31 december 1960 stonden 42.181 kinderen en jeugdigen onder een maatregel

van kinderbescherming. Dat aantal is sindsdien sterk gedaald. Het laagste punt

werd bereikt in 1984: 14.148. Sindsdien is het aantal maatregelen weer

toegenomen, de laatste jaren zelfs vrij sterk. Op 31 december 1994 stonden

24.189 kinderen onder een maatregel. Dat is weliswaar nog altijd minder dan

in 1960, maar alweer 53% meer dan in 1980.42 De stijging tussen 1993 en 1994

was ruim 13%.

De relatieve groei - waarbij het aantal maatregelen wordt gerelateerd aan de

omvang van de jeugdbevolking - is sinds 1980 nog veel groter: 75%. Dat is het

gevolg van de in omvang afgenomen jeugdbevolking. Tussen 1980 en 1990 daalde

42 Bij de cijfers over de jaren 1980 t/m 1987 zijn jongeren van 18 jaar en ouder buiten beschouwing

gelaten. Hierdoor is een vergelijking mogelijk met de jaren 1988 t/m 1994. Sinds 1 januari 1988 ligt

de meerderjarigheidsgrens bij 18 jaar. Kinderbeschermingsmaatregelen worden beëindigd bij het

bereiken van die leeftijd. Jongeren van 18 jaar en ouder maken derhalve geen deel meer uit van de

kinderbeschermingspopulatie. De strafrechtelijke maatregel plaatsing in een inrichting voor

bijzondere behandeling (pibb) kan overigens wel doorlopen tot 21 jaar. In genoemde totaalcijfers

is echter ook bij de PIBB een correctie toegepast. Dat is niet het geval in de paragraaf over de pibb.
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Tabel 42: Totaal aantal kinderen (0 t/m 17 jaar) onder een maatregel van

kinderbescherming, per 1 december (index 1980=100)

jaar absoluut index per 100.000

1980 15.847 100 407

1981 15.345 97 401

1982 15.010 95 401

1983 14.795 93 404

1984 14.148 89 394

1985 14.335 90 406

1986 14.480 91 417
• 1987 14.862 94 434

1988 15.953 101 473

1989 16.526 104 496

1990 17.307 109 521

1991 18.022 114 541

1992 19.053 120 571

1993 21.331 135 634

1994 24.189 153 714

de jeugdbevolking met 15%. In 1980 waren er bijna 3,9 miljoen 0- t/m 17-jarigen in

ons land, in 1990 ruim 3,3 miljoen. In dat jaar is overigens het laagste punt bereikt;

sindsdien groeit de jeugdbevolking weer. Op 31 december 1994 waren er bijna 3,4

miljoen minderjarigen in ons land.43 In 1980 stonden 407 kinderen jeugdigen per

100.000 onder een maatregel van kinderbescherming, in 1994 waren dat er 714 per

100.000 (zie tabel 42 voor een overzicht.

Deze groei vinden we terug in het aantal maatregelen dat jaarlijks wordt

uitgesproken. In 1980 waren dat er 4.331, in 1994 bijna twee keer zoveel: 8.064, een

absolute stijging van 86%. De relatieve stijging is zelfs 114%. In 1980 werd over 111

kinderen per 100.000 een maatregel uitgesproken, in 1994 over 238 kinderen (zie

tabel 11 van de bijlage voor een overzicht).

De stijging van maatregelen is vooral het gevolg van de toename van kinderen met

een ondertoezichtstelling (ots). Maar vanaf 1989 neemt ook het aantal kinderen

onder voogdij weer toe (zie figuur 13).

Het merendeel van de kinderbeschermingsmaatregelen bestaat uit ots-en. Dat

aandeel is sinds 1980 gegroeid. In 1980 bestond 54% van alle maatregelen uit

ots-en, in 1994 67%. Het aandeel van voogdijmaatregelen is afgenomen; van 43%

in 1980 tot 32% in 1994. Alhoewel het aandeel van de voogdij de laatste jaren wel

43 Zie voorde compleet overzicht van de jeugdbevolkingsopbouw in ons land tabel 1 van de bijlage.
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Figuur 13: Ontwikkeling van het aantal onder toezicht gestelde en onder voogdij

geplaatste kinderen, 1980-1992
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41
weer iets is toegenomen, heeft zich sinds 1980itoch een verschuiving voorgedaan

van de voogdij (ontzetting en ontheffing uit de ouderlijke macht) naar de ots.

Toevertrouwingen aan de Raad voor de kinderbescherming en de strafrechtelijke

maatregelen ter beschikking stelling van de regering (jeugd-tbr) en pibb spelen

getalsmatig geen rol van betekenis. In 1980 vormden zij 2% van het totaal aantal

maatregelen, in 1994 minder dan 1%.

5.1.1 Ondertoezichtstelling

Zowel in absolute als in relatieve zin is het aantal ots-en sterk toegenomen. De

absolute stijging van het aantal kinderen met een ots tussen 1980 en 1994 bedraagt

88%. De relatieve stijging bedraagt zelfs 116%. In 1980 stonden 222 kinderen per

100.000 onder toezicht, in 1994 479 (zie tabel 43).44 Vooral in de jaren negentig is

de stijging groot.

Het aantal nieuwe ots-en dat jaarlijks wordt uitgesproken is de laatste jaren

beduidend hoger dan in de eerste helft van de jaren tachtig. Eind jaren tachtig

44 De registratie maakt geen onderscheid naar civielrechtelijke of strafrechtelijke ots-en, noch in het

aantal voorlopige ots-en.
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Tabel 43: Totaal aantal onder toezicht gestelde kinderen (0 t/m 17 jaar), per

31 december

jaar absoluut index per 100.000

1980 8.642 100 222

1981 8.550 99 224

1982 8.666 100 232

1983 8.854 102 242

1984 8.628 100 240

1985 8.996 104 255

1986 9.277 107 267

1987 9.763 113 285

1988 10.908 126 324

1989 11.510 133 346

1990 11.958 138 360

1991 12.598 146 378

1992 13.332 154 399

1993 14.932 173 444
1994 16.223 188 479

daalde het aantal nieuwe ots-en aanvankelijk nog van ca. 4.200 in 1988 naar

minder dan 3.600 in 1990, maar vooral in 1993 en 1994 is het aantal nieuwe ots-en

sterk toegenomen: bijna 4.800 in 1993 en bijna 5.000 in 1994 (zie tabel 11 van de

bijlage voor een overzicht vanaf 1980). {

Leeftijd en geslacht ots

Het aandeel van 0- t/m 5-jarigen met een ots is in de eerste helft van de jaren

tachtig verdubbeld: van 8% naar 16%. Sinds 1987 schommelt het aandeel van deze

jongste leeftijdscategorie rond die 16%. Ook het aandeel van de 6- t/m 11-jarigen

is gegroeid: van 25% in 1980 tot 31% in 1994. Het aandeel van de 12- t/m

14-jarigen is licht gedaald: van 24% in 1980 naar 20% in 1994. Ook het aandeel van

de oudste leeftijdscategorie is gedaald. In 1994 was het aandeel nog slechts 33%

tegen 43% in 1980. De daling zette zich vanaf 1987 in.

In alle leeftijdscategorieën is ten opzichte van 1980 sprake van een soms

bescheiden soms grote absolute stijging van het aantal ondertoezichtstellingen.

Een volledig overzicht van de absolute aantallen per leeftijdscategorie is

opgenomen in tabel 12 van de bijlage. De relatieve stijging, waarbij het aantal

ondertoezichtstellingen is gekoppeld aan de bevolkingsomvang, is zo mogelijk nog

groter. Bij de 15- t/m 17-jarigen en de 12- t/m 14-jarigen is er sprake van ten

minste en verdubbeling (stijgingspercentage respectievelijk 102% en 112%). Nog

groter is de relatieve stijging bij de 6- t/m 11-jarigen (175%) en de 0- t/m 5-jarigen

(229%) (zie tabel 44).
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Tabel 44: Aantal ots-pupillen per 100.000 van de bevolking per 31 december, naar

leeftijd

0-5 jaar 6-11 jaar 12-14 jaar 15-17 jaar totaal

1980 66 164 283 484 222

1981 71 161 278 492 224

1982 75 164 283 515 232

1983 98 170 282 530 242

1984 97 171 272 516 240

1985 107 186 280 541 255

1986 115 203 296 553 267

1987 133 232 311 579 285

1988 166 280 358 625 324

1989 174 308 405 664 346

1990 174 328 424 720 360

1991 181 351 453 759 378

1992 188 374 487 806 399

1993 210 420 533 902 444

1994 217 452 600 978 479

De gemiddelde leeftijd bij het uitspreken van een ondertoezichtstelling heeft de

laatste jaren geen wijziging ondergaan. In 1994 was de gemiddelde leeftijd 10,7

jaar. De jaren daarvoor een fractie hoger of lager (van de periode vóór 1987 zijn

geen gegevens beschikbaar). 45 t

Door de jaren heen is de verhouding jongens:meisjes in de ots-populatie vrij

constant gebleven: 54:46. Wel is het aandeel meisjes sinds 1980 enigszins

toegenomen; het ligt in de jaren negentig ongeveer 3% hoger dan in 1980. Onder

de 0- t/m 5-jarigen is het aandeel van de meisjes met 49% nog het grootst.

Verblijfplaats

Aan de ontwikkeling dat ots-en in toenemende mate gepaard gaan met

uithuisplaatsingen lijkt in jaren negentig een eind te zijn gekomen (zie tabel 45).

In 1994 verbleef 52% van de ots-pupillen thuis. Dat is weliswaar nog altijd minder

dan in 1980 (57%), maar weer meer dan in 1990 (49%). Het percentage plaatsingen

in tehuizen daalt nog steeds (24% in 1994), het percentage plaatsingen in

pleeggezinnen schommelt al een tiental jaren rond de 18%. De daling van het

(relatieve) aantal tehuisplaatsingen wordt iets afgezwakt door de aanhoudende

45 Gemiddelde leeftijd in voorgaande jaren: 1987: 11,2 jaar; 1988:10,6 jaar; 1989:.10,9 jaar, 1990: 10,8

jaar; 1991 10,6 jaar; 1992 10,7 jaar, 1993 10,4 jaar.
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Tabel 45: Ots-pupillen (0 t/m 17 jaar per 31 december, naar verblijfplaats; in %
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thuis tehuis pleeggezin kamers elders

1980 56,9 30,9 10,6 1,2 0,4

1981 54,8 31,0 11,9 2,0 0,3

1982 53,5 30,7 12,4 3,0 0,3

1983 51,9 29,7 14,0 3,6 0,7

1984 51,3 28,2 15,4 3,9 1,2

1985 50,5 27,7 16,7 3,8 1,3

1986 49,4 27,8 17,9 3,5 1,4

1987 49,5 27,6 17,3 2,7 2,9

1988 48,5 27,3 18,4 2,5 3,3

1989 49,3 27,2 17,7 2,3 3,5

1990 48,6 27,2 18,5 1,9 3,7

1991 49,4 27,0 18,3 1,5 3,7

1992 49,1 26,4 18,7 1,6 4,2

1993 50,5 25,0 18,6 1,5 4,3

1994 51,7 24,0 17,6 2,0 4,7

toename plaatsingen in de categorie 'elders' (hieronder vallen plaatsingen in

voornamelijk residentiële voorzieningen). Aan de daling van het aantal

ots-pupillen dat zelfstandig op kamers woont lijkt in 1994 Weer een einde te zijn

gekomen. t

Overigens is er als gevolg van de sterke toename van het aantal ots-en sprake van

een absolute toename van ots-pupillen dat wordt geplaatst in tehuizen en

pleeggezinnen. Met andere woorden: ondanks het feit dat het relatieve aandeel

van uithuisplaatsingen niet meer toeneemt, verblijven er wel meer ots-pupillen in

tehuizen en pleeggezinnen. Het gevolg hiervan is uiteraard dat de vraag naar

plaatsen in tehuizen en pleeggezinnen is toegenomen.

Bij alle leeftijdscategorieën is zowel het relatieve als het absolute aantal kinderen

dat thuis verblijft, na een jarenlange afname sedert 1980, in 1993 en 1994 weer

toegenomen. Plaatsingen in pleeggezinnen zijn in alle leeftijdscategorieën

toegenomen, maar de (relatieve) toename lijkt te stagneren. Het zelfde geldt voor

de daling van het aantal tehuisplaatsingen; ook die stagneert in 1993 en 1994. In

1994 is het aandeel tehuisplaatsingen nog altijd het laagst bij de jongste ots-

pupillen (13%) en het hoogst bij de oudsten (35%), het aandeel van de pleeg-

gezinnen bij de jongsten juist het hoogst (30%) en bij de oudsten het kleinst (12%).

Veel kinderen verblijven gedurende hun ondertoezichtstelling op verschillende

plaatsen. Het ontbreekt echter aan betrouwbare informatie over het precieze

aantal verblijfplaatsen.
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Tabel 46: Redenen voor beëindiging van de ots In 1994; In %
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reden beëindiging %

meerderjarigheid 38,7

voogdij 11,2

geen verlenging 49,6

overig" 0,5

' n=3.837

Huwelijk, overlijden, voogdij, tbr/pibb

Duur en beëindiging van de ondertoezichtstelling

De gemiddelde duur van een ots is al jaren stabiel en beweegt zich sinds 1988 rond

de 3 jaar (in 1994 3,1 jaar). Voor 1988 was de gemiddelde duur bijna een jaar

langer. De kortere looptijd van een ots met ingang van 1988 is het gevolg van de

verlaging van de meerderjarigheidsgrens per 1 januari 1988, waardoor veel ots-en

thans eerder - uiterlijk bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar - worden

beëindigd. Door dit alles is ook de gemiddelde leeftijd bij beëindiging van de ots

gedaald. Tussen 1980 en 1987 steeg de gemiddelde leeftijd van 15,6 jaar naar 16,0

jaar. In 1988 bedroeg de gemiddelde leeftijd bij beëindiging 14,8 jaar en daalde

daarna langzaam maar gestaag naar 14,3 jaar in 1994.

De verlaging van de meerderjarigheidsgrens is, ten slotte, ook goed te zien bij de

redenen voor beëindiging van de ots. Nadat tot 1988 hct bereiken van de

meerderjarigheid slechts in 6 tot 10% van de gevallen reden voor beëindiging was,

nam dat vanaf 1988 toe tot rond de 39%. Deze stijging is voornamelijk 'ten koste'

gegaan van beëindiging vanwege het niet verlengen van de maatregel. Dit zou er

op kunnen duiden dat meer dan voorheen maatregelen voortijdig worden

beëindigd. Voortijdig in de zin dat de termijn van een jaar waarna besloten wordt

tot al dan niet verlenging is verstreken, dan wel in de zin dat langere begeleiding

wenselijk is, maar vanwege het bereiken van de leeftijd van 18 jaar niet mogelijk is.

Nader inzicht hierin zou verkregen kunnen worden door na te gaan in welke mate

voortgezette hulpverlening4fi wordt aangevraagd. We beschikken evenwel niet over

gegevens aangaande voortgezette hulpverlening.

In tabel 46 is voor 1994 aangegeven om welke redenen ots-en zijn beëindigd. Het

beeld voor 1994 wijkt niet af van dat van voorgaande jaren.

De redenen voor beëindiging geeft geen inzicht in het verloop van een ots. Dat

ongeveer de helft van alle ots-en niet wordt verlengd, kan duiden op een positieve

ontwikkeling waardoor geen verdere begeleiding nodig wordt geacht. Maar ook

46 Indien een ots op grond van meerderjarigheid moet worden beëindigd, maar niettemin

hulpverlening enlof begeleiding noodzakelijk wordt geacht, kunnen jongeren zelf, voor het

bereiken van de leeftijd van 18 jaar een verzoek tot voortgezette hulpverlening indienen.
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Tabel 47: Totaal aantal kinderen onder voogdij per 31 december (0 t/m 17 jaar)
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jaar absoluut index per 100.000

1980 6.875 100 176

1981 6.578 96 172

1982 6.124 89L 164

1983 5.741 84 157

1984 5.339 78 149

1985 5.132 75 145

1986 5.016 73 144

1987 4.905 71 143

1988 4.868 71 144

1989 4.861 71 146

1990 5.180 75 156

1991 5.268 77 158

1992 5.546 81 166

1993 6.187 90 184

1994 7.765 113 229

'gebrek aan baten' kan reden voor beëindiging zijn. In zulke gevallen ziet men

geen kans, wellicht door onvoldoende medewerking van direct betrokkenen,

voldoende voortgang te boeken. Soms resulteert dit in een gedwongen ontheffing.

In tabel 46 zien we dat terug onder de rubriek voogdij.

5.1.2 Voogdij

Anders dan bij de ots daalde aanvankelijk het aantal jongeren onder voogdij vrij

sterk: van bijna 7.000 in 1980 tot minder dan 5.000 in 1989 (tabel 47). In de jaren

negentig zien we het aantal voogdijpupillen echter weer stijgen tot 7.765 in 1994.

In dat jaar is het aantal voogdijpupillen voor het eerst hoger dan in 1980. De

stijging ten opzichte van het jaar daarvoor is vrij fors: 25%.

Anders dan de cijfers wellicht doen vermoeden is de recente toename van

voogdijpupillen niet het gevolg van een toename van ontheffingen en

ontzettingen uit de ouderlijke macht. Het aantal gedwongen ontheffingen - zeg

maar de omzettingen van weinig uitzicht biedende ots-en in voogdij - is weliswaar

toegenomen, maar daarbij gaat het om relatief geringe aantallen. De zwaarste

maatregelen van kinderbescherming - ontheffing en ontzetting uit de ouderlijke

macht - worden al sinds de jaren zestig steeds minder toegepast. Feitelijk heeft er

een verschuiving naar de, voor de betrokkenen, minder ingrijpende ots plaats

gevonden. Dat het aantal voogdijpupillen halverwege de jaren tachtig minder snel

is gedaald en in de jaren negentig - vooral in 1994 - zelfs weer is toegenomen, is
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Tabel 48: Aantal voogdijpupillen per 100.000 van de bevolking per 31 december naar

leeftijd
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0-5 jaar 6-11 jaar 12-14 jaar 15-17 jaar totaal

1980 78 124 228 359 176

1981 73 123 219 350 172

1982 73 122 202 324 164

1983 74 119 191 301 157

1984 76 115 178 273 149

1985 80 115 174 257 145

1986 83 122 170 244 144

1987 80 129 176 236 143

1988 76 13B 172 244 144

1989 67 150 172 256 146

1990 64 158 189 300 156

1991 59 162 203 310 158

1992 57 169 225 331 166

1993 57 178 247 401 184

1994 64 192 283 608 229

een andersoortige ontwikkeling dan we hiervoor zagen bij de ots. De ontwikkeling

moet in zijn geheel worden toegeschreven aan de komst van, eerst, een groot

aantal onbegeleide minderjarige Vietnamese bootvlughtelingen en, later, een nog

groter aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers. Het feit dat deze kinderen

zonder ouders of meerderjarige familieleden naar Nederland zijn gekomen,

betekent dat voor hen in het gezag moet worden voorzien. Dat geschiedt door hen

te plaatsen onder voogdij van een instelling.47 Als gevolg daarvan zien we dat

tussen 1983 en 1989 de aantallen jaarlijks onder voogdij geplaatste kinderen niet

meer is gedaald en daarna is toegenomen (zie tabel 11 van de bijlage voor een

overzicht).

Leeftijd en geslacht

Ook ten aanzien van leeftijd en geslacht is de ontwikkeling bij de voogdij anders

dan bij de ots. Het aandeel van de 12-jarigen en ouder onder de voogdijpupillen is

van 55% toegenomen naar bijna 70%. Voorts zien we dat de relatieve groei - dus

gerelateerd aan de omvang van de bevolking - de laatste jaren vooral bij de 12-

t/m 14-jarigen (50% ten opzichte van 1990) en bovenal bij de 15- t/m 17-jarigen

(102% ten opzichte van 1990) heel groot is geweest (zie tabel 48).

47 Tegenwoordig wordt in alle gevallen Stichting De Opbouw in Utrecht met die voogdij belast.
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Tabel 49: Kinderen (0 t/m 17 jaar) onder voogdij, per 31 december, naar verblijfplaats;

in %

thuis tehuis pleeggezin kamers elders

1980 (n=6.875) 11,4 30,0 54,1 2,5 1,9

1981 (n=6.578) 10,3 28,9 54,5 4,4 1,9

1982 (n=6.124) 10,7 26,6 55,8 5,1 1,7

1983 (n=5.741) 10,4 23,6 56,8 5,2 4,0

1984 (n=5.339) 10,0 22,1 58,9 5,3 3,7

1985 (n=5.132) 10,1 21,5 59,0 5,6 3,9

1986 (n=5.016) 10,1 21,2 59,8 4,9 4,0

•
1987 (n=4.905) 9,2 20,3 61,8 4,6 4,2

1988 (n=4.868) 8,B 20,8 61,1 5,2 4,1

1989 (n=4.861) 8,3 20,1 61,4 6,2 4,1

1990 (n=5.180) 7,5 23,4 59,4 5,5 4,3

1991 (n=5.268) 8,1 26,1 58,4 3,3 4,0

1992 (n=5.546) 6,1 28,1 59,5 2,6 3,7

1993 (n=6.187) 4,9 30,9 57,7 3,0 3,5

1994 (n=7.765) 5,1 37,5 50,6 3,7 3,2

De gemiddelde leeftijd van 'nieuwe' voogdij-pupillen is de afgelopen gestegen. In

1987 bedroeg de gemiddelde leeftijd 9,8 jaar, in 1994 was dat gestegen tot 13,4 jaar

(over de periode vóór 1987 zijn geen gegevens beschikbaar).48 Het toenemende

aantal minderjarige asielzoekers is hieraan debet.tHet gaat hier doorgaans om

oudere kinderen.

De verhouding jongens-meisjes is tot voor enkele jaren nauwelijks veranderd: 55%

jongens en 45% meisjes. Grote veranderingen traden echter op vanaf eind jaren

tachtig, vooral bij de 15- t/m 17- jarigen. Als gevolg van de toename van

minderjarige asielzoekers, welke groep voor een belangrijk deel uit jongens

bestaat, was de verdeling in 1994 in deze leeftijdscategorie 67-33.49

Verblijfplaats

Anders dan bij de ots verblijven veel minder voogdijpupillen thuis (zie tabel 49).

Dat hangt samen met de aard van de maatregel, of het nu uitsluitend om

voorziening in het niet aanwezige gezag gaat (asielzoekers bij voorbeeld) of om

verregaand ingrijpen in het ouderlijk gezag. In de jaren tachtig is het aandeel

48 Gemiddelde leeftijd in voorgaande jaren: 1988: 9,6 jaar: 1989: 10,8 jaar; 1990: 11,7 jaar; 1991: 11,1

jaar, 1992: 11,1 jaar; 1993: 12,1 jaar.

49 In 1994 werden inde leeftijdscategorie 15 t/m 17 jaar drie keer zoveel jongens als meisjes onder

voogdij van een instelling geplaatst: respectievelijk 1287 en 394.
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Tabel 50: Redenen voor beëindiging voogdij In 1994; in W

•

•

reden beëindiging

huwelijk

overlijden

herstel vader

herstel moeder

herstel ouders

voogdij aan pleegouders

voogdij aan andere persoon

meerderjarigheid

andere reden

n=1.226

81

a/0

0,2

1,5

3,0

0,9

2,9

0,7

87.8

2,9

thuiswonenden bovendien nog afgenomen (van 11% naar 5%). Het aantal

voogdij-pupillen dat in een pleeggezin is geplaatst is traditiegetrouw vrij hoog. In

de jaren tachtig is het aandeel pleeggezinplaatsingen licht gestegen, nadien weer

afgenomen. Het aantal voogdijpupillen in tehuizen is de laatste jaren toegenomen.

In de jongste leeftijdscategorie is het aantal plaatsingen in pleeggezinnen het

grootst (74% in 1994). Plaatsing in tehuizen namen aanvankelijk af, maar sinds

eind jaren tachtig weer toe. Een sterke daling trad op bij het aantal jonge

voogdijpupillen dat thuis verblijft: van bijna 28% in 1980 naar ruim 8% in 1994. Bij

de 6- t/m 11-jarigen en de 12- t/m 14-jarigen waren de eranderingen minder

uitgesproken. Bij de oudste leeftijdscategorie zien we echter weer wel opmerkelijk

veranderingen: een sterke toename van tehuisplaatsingen (van 36% in 1980 naar

57% in 1994) en een duidelijke afname van pleeggezinplaatsingen (van 47% in

1980 naar 28% in 1994).

Veel kinderen verblijven in de periode dat zij onder voogdij staan op meerdere

plaatsen. Maar net als bij de ots is er geen betrouwbare informatie voorhanden om

het juiste aantal verblijfplaatsen te kunnen bepalen.

Duur en beëindiging voogdij

Gedurende de jaren 1980 t/m 1987 is gemiddelde duur van de periode dat

kinderen onder voogdij staan betrekkelijk constant geweest: tussen 7,9 jaar en 9,6

jaar. Daarna nam de duur van de maatregel, mede als gevolg van de verlaging van

de meerderjarigheidsgrens, af: van 6,2 jaar in 1988 tot 5,0 jaar in 1992. Nadien

zette deze trend door tot gemiddeld 3,7 jaar in 1994. Deze verdere verkorting moet

vooral worden toegeschreven aan de sterke toename van voogdijmaatregelen bij

15- t/m 17 -jarigen (veel asielzoekers), bij wie de looptijd van de maatregel eindigt

bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Bij hen kan de maatregel derhalve

maximaal 1 tot 3 jaar duren. De gemiddelde leeftijd bij beëindiging van de voogdij

j1
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Tabel 51: Totaal aantal voorlopig aan de Raad voor de kinderbescherming toevertrouwde

kinderen per 31 december (0 t/m 17 jaar)

jaar absoluut index per 100.000

1980 282 100 7

1981 198 70 5

1982 184 65 5

1983 186 66 5

1984 166 59 5

1985 190 67 5

1986 159 56 5

1987 165 59 5

• 1988 160 57 4

1989 137 49 4

1990 151 54 5

1991 129 46 4

1992 132 47 4

1993 149 53 4

1994 126 45 4

liep tot 1988 enigszins op tot 18,4 jaar. Daarna trad door de verlaging van de

meerderjarigheidsgrens een abrupte daling op naar 15,8 jaar, maar sindsdien is de

gemiddelde leeftijd bij beëindiging weer toegenomen tot 12,1 jaar in 1994.

Sinds in 1988 de meerderjarigheidsgrens op 18 jaa$ werd gesteld, is het bereiken

van deze leeftijd de voornaamste reden van beëindiging van de voogdijmaatregel.

In 1988 werd 88% van alle voogdijmaatregelen om deze reden beëindigd; in 1980

was dat slechts 57%.

Over voortgezette hulpverlening na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar zijn

geen gegevens bekend.

5.1.3 Voorlopige toevertrouwing

Voorlopige toevertrouwingen aan de Raad voor de kinderbescherming vormen

een zeer beperkt deel van de maatregelen van kinderbescherming en nemen de

laatste jaren in aantal alleen maar af. In 1980 bedroeg het aantal toevertrouwde

kinderen nog 282, in 1994 waren dat er nog slechts 126. Op het totaal aantal

kinderbeschermingsmaatregelen is het aandeel van de toevertrouwingen gezakt

van 1,8% in 1980 tot 0,5% in 1990. Afgezet tegen de totale jeugdbevolking is er

sprake van een zeer langzame afname (zie tabel 51).

Het aantal nieuwe toevertrouwingen bedroeg in 1994 202. Niet eerder was dit

aantal zo laag.
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Tabel 52: Redenen voor beëindiging van de voorlopige toevertrouwing in 1994; in %*

83

reden beëindiging %

meerderjarigheid 0,4

voogdij 55,0

andere maatregel 20,6

andere reden 23,9

n=238

Leeftijd en geslacht

Bij de toevertrouwingen ligt het accent doorgaans op de jongste leeftijdscategorie.

In 1994 had ruim 63% van alle toevertrouwingen betrekking op 0- t/m 5-jarigen.

De gemiddelde leeftijd schommelt al jaren rond de 5 jaar. De verhouding

jongens-meisjes verschilde soms van jaar tot jaar, maar over het geheel genomen

was die ongeveer gelijk.

Verblijfplaats

Het overgrote deel van de aan de Raad voor de kinderbescherming toevertrouwde

kinderen verblijft in een tehuis of een pleeggezin. Daar is in het afgelopen

decennium weinig verandering gekomen.50 Er zijn wel jaarlijkse schommelingen,

maar het totaalbeeld wijzigt zich niet. Tussen de 80 en 85% van de kinderen wordt

in een pleeggezin of tehuis geplaatst.

q

Duur en beëindiging voorlopige toevertrouwing

Voorlopige toevertrouwingen duren betrekkelijk kort. Tussen 1980 en 1994

schommelde die tussen 0,5 en 0,8 jaar.51

Een meerderheid (ca. 75%) van de voorlopige toevertrouwingen wordt beëindigd

wegens het uitspreken van een (definitieve) andere maatregel van

kinderbescherming (tabel 52).

5.1.4 Tbr en pibb

De maatregelen terbeschikkingstelling van de regering (jeugd-tbr) en plaatsing in

een inrichting voor buitengewone behandeling (pibb) zijn strafrechtelijke

maatregelen. Zij werden uitgesproken door de (kinder)rechter in strafzaken en

uiteraard uitsluitend bij 12- t/m 17-jarigen en bij 18- t/m 20-jarigen wanneer op

50 In veel gevallen zal het kind in de periode direct voorafgaand aan de toevertrouwing thuis hebben
gewoond.

51 Een uitzonderlijk jaar was 1993, toen de gemiddelde duur 1,5 jaar was. Het is niet duidelijk

waaraan dit moet worden toegeschreven.
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Tabel 53: Aantal lopende maatregelen jeugd-tbr en pibb op 31 december (12 tlm 20 jaar)

jeugd-tbr pibb totaal index

•

1980 22 31 53 100

1981 22 26 48 91

1982 11 25 36 68

1983 9 27 36 68

1984 14 30 44 83

1985 23 39 62 117

1986 26 42 68 128

1987 18 54 72 136

1988 1 57 58 109

1989 - 71 71 134

1990 1 76 77 145

1991 6 80 86 162

1992 7 111 118 223

1993 12 144 156 294

1994 16 183 199 375

grond van de persoonlijkheid van de betrokkene niet het volwassenenstrafrecht

maar het jeugdstrafrecht werd toegepast.52 Met ingang van 1988 werd de jeugd-tbr

automatisch beëindigd bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar en kon daarom

ook niet bij 18- t/m 20-jarigen worden toegepast. x

Vergeleken met de ots en de voogdij gaat het vooralsnog om een zeer kleine groep

jongeren. Maar er heeft zich wel een opmerkelijke verandering voorgedaan.

Aanvankelijk daalde aantal jongeren dat ter beschikking van de regering is gesteld

of geplaatst is in een inrichting voor buitengewone behandeling, maar na 1983 is

het aantal toegenomen; in de jaren negentig zelfs vrij sterk (zie tabel 53).

Met de verlaging van de meerderjarigheidsgrens naar 18 jaar in 1988 en de

daarmee samenhangende beperking van de mogelijke duur van de maatregel, nam

de betekenis van de jeugd-tbr in eerste instantie sterk af. De laatste jaren zien we

echter weer een stijging. Bijzonder sterk is de stijging van het aantal jeugdigen met

een pibb. Deze stijging is ook terug te vinden in het aantal nieuwe maatregelen dat

jaarlijks is uitgesproken.

52 Met het in werking treden van het nieuwe jeugdstraf(proces)recht zijn deze maatregelen

vervangen door de maatregel plaatsing in een jeugdinrichting (pij).
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Leeftijd en geslacht

Jeugd-tbr en pibb werden voornamelijk toegepast bij 15- t/m 17-jarigen. In 1994

werd bij vier 12- t/m 14- jarigen een pibb uitgesproken en bij zestien 18- t/m

20-jarigen). De gemiddelde leeftijd bij het uitspreken van het vonnis lag in 1994 bij

de jeugd-tbr op 15,8 jaar en bij de pibb op 16,8 jaar.

Het aantal meisjes dat ter beschikking van de regering wordt gesteld of geplaatst

wordt in een inrichting voor buitengewone behandeling is door de jaren heen zeer

gering geweest. In 1989 en 1990 waren het er drie, de jaren daarvoor nog minder of

helemaal geen. Vrijwel altijd betrof het meisjes in de leeftijdscategorie 18 t/m 20

jaar.

0

te

Verblijfplaats

Vrijwel alle jongeren met jeugd-tbr of pibb verblijven in een residentiële

voorziening. In de jaren 1980 t/m 1982 waren er nog jongeren die thuis bij de

ouders verbleven, maar nadien is dat niet meer het geval. Uit een opgave van de

directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen blijkt dat het verblijf in een

inrichting deels een formele kwestie is. Van de 77 jongeren in 1990 met jeugd-tbr

of pibb verbleven er 53 in een justitiële jeugdinrichting. De overigen verbleven in

een inrichting voor volwassenen (tbs-kliniek), of in een inrichting ressorterend

onder het Ministerie van WVC, waren (thuis) op proefverlof, of waren ontvlucht

(verblijfplaats onbekend).

Duur en beëindiging jeugd-tbr en pi,jb

Over de duur van jeugd-tbr en pibb is als gevolg van het ontbreken van een

centrale registratie van begin- en einddata weinig bekend. Aangenomen mag

worden dat de maatregelen doorgaans beëindigd worden bij het bereiken van de

leeftijd van 18 of 21 jaar, maar zekerheid hieromtrent bestaat er niet.

5.2 Raad voor de kinderbescherming

De Raad voor de kinderbescherming speelt een centrale rol bij de toepassing van

maatregelen van kinderbescherming. Een maatregel wordt door de Raad

gerekestreerd dan wel er wordt dienaangaande geadviseerd.53 Strikt genomen

geldt voor de Raad een beleid van terughoudendheid. Dat beleid is neergelegd in

twee notities van de staatssecretaris van Justitie (Tweede Kamer, vergaderjaar

183-1984, nr. 18 122; vergaderjaar 1984-1985, nr. 18 122). In een vorige rapportage

gaven we reeds aan dat het moeilijk was om aan de hand van beschikbare

53 Zie voor een beschrijving van de werkwijze van de Raden voorde kinderbescherming Mertens

(1990).
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Tabel 54: Aantal door de Raad voor de kinderbescherming in behandeling genomen zaken

n index

•

1985 26.106 100

1986 26.365 101

1987 26.775 103

1988 27.571 106

1989 26.856 103

1990 25.339 97

1991 24.973 96

1992 25.497 98

1993 24.525 94

1994 22.713 87

registraties na te gaan in hoeverre door de Raad inhoud wordt gegeven aan die

terughoudendheid. Er zijn weliswaar gegevens over het aantal zaken dat door de

Raad in behandeling wordt genomen - een aantal dat na een periode van

schommelingen een licht dalende trend vertoont -, maar niet bekend is hoeveel

zaken niet in behandeling worden genomen. Meer valt af te leiden uit de wijze van

behandeling van zaken: opleggen, uitbrengen van advies en indienen van

rekesten. Op dat punt lijkt er het een en ander in beweging.

Ten opzichte van 198554 ligt het aantal zaken dat de Raad voor de

kinderbescherming55 in behandeling hebben genomen 13% lager (tabel 54).

In 1994 vormen strafzaken met 33% en opvoedingszaken met 35% de grootste

categorieën (tabel 55). Ten opzichte van 1985 is het aandeel van strafzaken iets

toegenomen (30% in 1985); het aandeel van opvoedingszaken is vrij sterk

toegenomen (23% in 1985).

Echtscheidingszaken zijn met ongeveer 18% tamelijk constant, het aandeel van

adoptiezaken is al enige jaren dalende (14% in 1995 en 6% in 1994).

Het is overigens mogelijk dat één zaak in meerdere categorieën wordt

geregistreerd. Een zaak kan binnenkomen als strafzaak en vervolgens verder

worden behandeld als opvoedingszaak (klachtzaak). De zaak wordt dan zowel in

de categorie strafzaken geregistreerd als in de categorie opvoedingszaken. Hoe

54 Over de periode vóór 1985 zijn geen gegevens beschikbaar.

55 Bij de Raden voor de kinderbescherming heeft een reorganisatie plaats gevonden. Sindsdien

spreken we nog slechts van één Raad voor de kinderbescherming met een landelijk bureau in

Utrecht en vijf ressortsbureaus.
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Tabel 55: Door de Raad voor de kinderbescherming behandelde zaken naar soort; In %

•

00

strafzaken opvoeding echtscheiding adoptie diverse

1985 (n=26.106) 29,7 23,4 20,0 14,5 12,5

1986 (n=26.365) 29,0 24,4 18,8 14,6 13,2

1987 (n=26.775) 32,8 25,2 18,2 12,9 10,9

1988 (n=27.571) 32,7 28,7 18,3 11,0 10,9

1989 (n=26.856) 35,1 27,9 19,2 8,5 9,3

1990 (n=25.339) 34,9 27,3 19,4 8,6 9,8

1991 (n=24.973) 34,2 27,2 19,0 10,1 9,5

1992 (n=25.497) 32,7 29,9 19,0 9,0 9,3

1993 (n=24.525) 31,1 34,2 18,9 6,6 9,2

1994 (n=22.713) 32,8 34,7 17,5 6,0 9,0

vaak dat gebeurt is ons niet bekend, maar zeker is dat tabel n dubbeltellingen

bevat.

In de door de Raad genomen beslissingen (opleggen, advies uitbrengen en

rekestreren) is sprake van een verandering. Vooral in de jaren negentig zien we

een dalend percentage zaken dat wordt opgelegd: van rond 60% in de tweede helft

van de jaren tachtig naar 46% in 1994. Tegelijkertijd neemt het percentage

adviezen licht toe (van 29% naar 36%). En bovenal het percentage zaken dat

eindigt in een rekest: van 10% naar 18% (zie figuur 20). Itliet verrassend, gezien de

hiervoor gesignaleerde groei van het aantal ots-ën en voogdijmaatregelen.In 1993

had 90% van alle rekesten betrekking op opvoedingszaken.

Ook als we kijken naar de afzonderlijke typen zaken zien we dat de Raad actiever is

geworden. Het aantal strafzaken dat 'rechtstreeks' in een rekest uitmondt is

weliswaar nihil, maar we zien wel een sterke toename van het aantal adviezen

(6,7% in 1985 en 17,8% in 1993).56 Bij de opvoedingszaken zien we eveneens een

toename van adviezen (4,9% in 1985 en 9,8% in 1993) en een nog sterkere toename

van het aantal rekesten (36,7% in 1985 en 44,5% in 1993). Bij echtscheidingzaken is

het aantal rekesten verder afgenomen,maar het aantal adviezen gegroeid. Een

soortgelijke ontwikkeling zien we bij adoptiezaken.

Niet zozeer het aantal in behandeling genomen zaken, als wel de genomen

beslissingen duiden op minder terughoudendheid van de kant van de Raden. Er

wordt verhoudingsgewijs minder opgelegd en meer geadviseerd en gerekestreerd;

het laatste komt goed tot uiting in de sterke toename van het aantal maatregelen

(met name ots-en).

56 Over 1994 zijn geen gegevens over beslissing in de afzonderlijke categorieën beschikbaar.
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De geringere terughoudendheid bij de Raad gaat niet gepaard met het rekestreren

van zwaardere maatregelen. In tegendeel het aandeel van (gedwongen)

ontheffingen en ontzettingen is tussen 1985 en 1994 afgenomen van 17% tot 10%,

het aandeel ots-rekesten steeg van 75% naar 85%.

5.3 Samenvatting

Op 31 december 1994 stonden 24.189 kinderen onder een maatregel van

kinderbescherming. Dat is 53% meer dan in 1980. Tussen 1993 en 1994 steeg.het

aantal met 13%.

Rekening houdend met de omvang van de jeugdbevolking is de (relatieve) groei

nog groter: 75%.In 1980 stonden 407 kinderen jeugdigen per 100.000 onder een

maatregel van kinderbescherming, in 1994 waren dat er 714 per 100.000.

De stijging van maatregelen is vooral het gevolg van de toename het aantal ots-en.

Ots-en maken met ruim 16.000 67% van alle maatregelen uit. De laatste jaren is

ook het aantal kinderen onder voogdij weer groeiende (in 1994 bijna 8.000 ofwel

32% van alle maatregelen). De groei van het aantal voogdijpupillen moet worden

toegeschreven aan het grote aantal minderjarige alleenstaande asielzoekers dat de

laatste jaren naar Nederland is gekomen. Bij hen moet in het gezag worden

voorzien, waarvoor een voogdij-instelling wordt aangewezen. Los hiervan heeft de

verschuiving van de zware maatregelen ontheffing en ontzetting uit de ouderlijke

macht (voogdij) naar de 'lichtere' ots zich voortgezet.

Toevertrouwingen aan de Raad voor de kinderbescherming en de strafrechtelijke

maatregelen ter beschikkingstelling van de regering (jeugd-tbr) en pibb maakten

in 1994 niet meer dan 1% van het totaal aantal maatregelen uit.

In alle leeftijdscategorieën is ten opzichte van 1980 sprake van een soms

bescheiden soms grote stijging van het aantal ots-en. Gerelateerd aan de

bevolkingsomvang is er bij de 12- t/m 14-jarigen en de 15- t/m 17-jarigen een

verdubbeling (stijgingspercentage respectievelijk 102% en 112%). Bij de jongere

kinderen is de relatieve stijging nog groter: 229% bij de 0- t/m 5-jarigen en 175%

bij de 6- t/m 11-jarigen. De gemiddelde leeftijd bij het uitspreken van een

ondertoezichtstelling ligt al enige jaren op 10,7 jaar. De verhouding

jongens:meisjes heeft evenmin veranderingen ondergaan en ligt op 54:46. Aan de

ontwikkeling in de jaren tachtig dat ots-en in toenemende mate gepaard gaan met

uithuisplaatsingen is een eind gekomen. In 1994 verbleef 52% van de ots-pupillen

thuis, 24% in een tehuis. De gemiddelde duur van een ots is met rond de 3 jaar

stabiel. De gemiddelde leeftijd bij beëindiging van de ots is 14,3 jaar.

De ontwikkeling ten aanzien van leeftijd en geslacht is bij de voogdij anders dan

bij de ots. Het aandeel van de 12-jarigen en ouder onder de voogdijpupillen is

toegenomen tot 70%. De relatieve groei van het aantal voogdijpupillen is vooral

groot bij de 12- t/m 14-jarigen (50%) en bovenal bij de 15- t/m 17-jarigen (102%).
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De gemiddelde leeftijd van 'nieuwe' voogdij-pupillen is gestegen naar 13.4 jaar in

1994. Dit moet vooral worden toegeschreven aan het grote aantal alleenstaande

minderjarige asielzoekers onder voogdij, die doorgaans al wat ouder zijn. Door.

deze groep is ook de verhouding jongens:meisjes veranderd: 67:33 bij de 15- t/m

17-jarigen.

Een meerderheid van de voogdij-pupillen is uit huis geplaatst. Het aandeel

thuiswonenden is de laatste jaren verder afgenomen (van 11% naar 5%). Het

aantal voogdij-pupillen dat in een pleeggezin is geplaatst is traditiegetrouw vrij

hoog. In de jaren tachtig is het aandeel pleeggezinplaatsingen licht gestegen,

nadien weer afgenomen. De meeste (51%) voogdijpupillen verblijven in een tehuis

of in een pleeggezin (37%). Slechts weinigen verblijven thuis (5%). Het aantal

plaatsingen in tehuizen is vooral bij de oudste leeftijdscategorie toegenomen. De

gemiddelde duur van de voogdij schommelt tussen de 7,9 en 9,6 jaar. De

gemiddelde leeftijd bij beëindiging is omhoog gegaan naar 17,1 jaar in 1994. Het

bereiken van de leeftijd van 18 jaar (meerderjarigheid) is de voornaamste reden

van beëindiging van de voogdij.

Het aantal voorlopige toevertrouwingen aan de Raad voor de kinderbescherming

is de laatste jaren afgenomen. Van alle toevertrouwingen heeft 63% betrekking op

0- t/m 5-jarigen. Een voorlopige toevertrouwing duurt tussen de 0,5 en 0,8 jaar.

In de jaren negentig is het aantal jongeren dat ter beschikking van de regering is

gesteld of geplaatst is in een inrichting voor buitengewone behandeling vrij sterk

toegenomen. In 1994 stonden 199 jongeren onder een strafrechtelijke maatregel

(16 jeugd-tbr en 183 pibb). de gemiddelde leeftijk bij het uitspreken van een

jeugd-tbr bedroeg in 1994 15,8 jaar en van een pibb 16,8 jaar.

0
In vergelijking met 1985 heeft de Raad voor de kinderbescherming 13% minder

zaken in behandeling genomen. In 1994 vormen strafzaken (33%) en

opvoedingszaken (35%) de grootste categorieën. Ten opzichte van 1985 is het

aandeel van strafzaken iets toegenomen en het aandeel van opvoedingszaken is

vrij sterk toegenomen. In de door de Raad genomen beslissingen hebben zich

veranderingen voorgedaan. Er worden minder zaken opgelegd (46% in 1994) en er

wordt meer geadviseerd (36% in 1994). De sterkste toename heeft zich voorgedaan

bij de rekesten (18% in 1994).



Bijlage

Tabellen

Tabel 1: Gehoorde minderjarige verdachten naar geslacht, 1980-1994

jongens meisjes

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

totaal

38.165 4.071 42.236

40.384 4.531 44.915

44.046 4.877 48.923

40.769 4.698 45.467

41.487 5.414 46.901

40.578 5.971 46.549

40.417 5.286 45.703

37.479 5.202 42.681

35.811 4.627 40.438

35.332 4.057 39.389

33.886 4.435 38.321

35.038 4.674 39.712

36.240 5.126 41.366

32.643 4.470 37.113

33.962 4.692 38.654

4

0 0-5 jaar 6-11 jaar 12-14 jaar 15-17 jaar totaal

n % Index n % index n % Index n % Index n % Index

1980 1072 27,5 100 1337 34,3 100 727 18,7 100 760 19,5 100 3896 100 100

1981 1068 27,9 100 1269 33,2 95 737 19,3 101 750 19,6 99 3824 100 98

1982 1060 28.3 99 1205 32,2 90 739 19,8 102 736 19,7 97 3740 100 96

1983 1055 28,8 98 1148 31,3 86 731 20,0 101 729 19,9 96 3663 100 94

1984 1051 29,3 98 1105 30.8 83 697 19,4 96 739 20,6 97 3592 100 92

1985 1055 29,9 98 1082 30,6 81 653 18,5 90 742 21,0 98 3532 100 91

1986 1058 30,4 99 1073 30,9 80 611 17,6 84 734 21,1 97 3476 100 89

1987 1071 31,3 100 1074 31,4 80 575 16,8 79 702 20,5 92 3422 100 88

1988 1086 32,2 101 1068 31,7 80 557 16,5 77 660 19,6 87 3371 100 87

1989 1102 33,1 103 1067 32,0 80 543 16,3 75 618 18,6 81 3330 100 85

1990 1129 34,0 105 1069 32,2 80 540 16,3 74 583 17,6 77 3321 100 85

1991 1149 34,5 107 1077 32,3 81 540 16,2 74 565 17,0 74 3331 100 85

1992 1160 34,7 108 1081 32.4 81 548 16,4 75 550 16,5 72 3339 100 86

1993 1172 34,8 109 1095 32.5 82 552 16,4 76 547 16,3 72 3366 100 86

1994 1181 34,9 110 1110 32,8 83 549 16,2 76 547 16,1 72 3387 100 87

Tabel 2: Leeftijdsopbouw Nederlandse bevolking x1000 per 31 december
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Tabel 3: Gehoorde minderjarige verdachten naar geslacht per 100.000 Inwoners van 12

t/m 17 jaar, 1980-1994

jongens meisjes totaal

1980 5.017 561 2.842

1981 5.306 625 3.022

1982 5.780 671 3.287
1983 5.394 651 3.078

1984 5.555 759 3.212

1985 5.534 851 3.245

1986 5.675 775 3.279
• 1987 5.448 790 2.847

1988 5.485 740 3.165

1989 5.686 683 3.241

1990 5.704 781 3.298

1991 6.092 852 3.533

1992 6.411 951 3.746

1993 5.808 834 3.380

1994 6.040 874 3.517
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Tabel 4: Gehoorde minderjarige verdachten naar misdrijf en geslacht, 1980-1994

93

jongens vern. openb.

o.&geza

vermogens-

misdr.

gewelds-

misdr.

seksuele

misdr.

totaal

1980 5.581 2.908 25.216 2.146 433 36.284

1981 5.639 2.936 27.149 2.317 453 38.494

1982 6.055 3.307 29.837 2.489 445 42.133

1983 4.986 2.680 29.041 2.186 421 39.314

1984 5.604 3.155 28.745 2.310 410 40.224

1985 5.740 3.078 27.703 2.445 399 39.365

1986 6.325 3.129 26.345 2.703 467 38.969

1987 5.941 3.251 23.955 2.642 317 36.106

1988 5.803 2.967 22.641 2.599 372 34.382

1989 5.706 2.928 22.070 2.724 372 33.800

0 1990 4 857 9802 57421 9242 302 32 637. . . . .

1991 4.824 3.036 22.071 3.346 286 33.563

1992 4.674 3.419 22.344 3.907 385 34.729

1993 3.911 3.335 19.962 3.766 400 31.374

1994 4.399 3.628 19.827 4.372 441 32.667

meisjes vern. openb.

o.&geza

vermogens-

misdr.

gewelds-

misdr.

seksuele

misdr.

totaal

1980 182 110 3.550 140 3 3.985

1981 181 157 3.947 147 9 4.441

1982 225 158 4.191 201 2 4.781

1983 196 103 4.092 195 2 4.588

1984 217 195 4.753 159 10 5.334

1985 245 187 5.228 222 10 5.892

1986 197 153 4.625 230 1 5.206

1987 241 158 4.466 232 14 5.111

1988 223 149 3.924 234 19 4.549

1989 213 164 3.3271 268 6 3.978

1990 185 192 3.681 270 9 4.337

1991 53 184 3.879 333 10 4.459

1992 194 242 4.147 433 11 5.027

1993 201 322 3.424 410 13 4.371

1994 209 328 3.540 494 14 4.585

totaal vern. openb.

o.&geza

vermogens-

misdr.

geweids-

misdr.

seksuele

misdr.

totaal iI

11
1980 5.763 3.018 28.766 2.286 436 40.269

1981 5.820 3.093 31.096 2.464 462 42.935

1982 6.280 3.465 34.028 2.694 447 46.914

1983 5.182 2.783 33.133 2.381 423 43.902

1984 5.821 3.350 33.498 2.469 420 45.902

1985 5.985 3.265 32.931 2.867 409 45.257

1986 6.522 3.282 30.970 2.933 468 44.175

1987 6.182 3.409 28.421 2.874 331 41.217

1988 6.026 3.116 26.565 2.833 391 38.931

1989 5.919 3.092 25.397 2.992 378 37.778

1990 5.042 3.172 25.255 3.194 311 36.974

1991 4.877 3.220 25.950 3.679 296 38.022

1992 4.868 3.661 26.491 4.340 396 38.756

1993 4.113 3.657 23.386 4.176 413 35.745

1994 4.608 3.956 23.367 4.866 455 37.252
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Tabel 5: Bekend geworden minderjarige verdachten naar misdrijf en geslacht per 100.000

Inwoners van 12 t/m 17 jaar

jongens

openbare orde en gezag

seksuele misdrijven

geweld tegen personen

vermogensmisdrijven

vernielingen

overig

totaal jongens

meisjes

openbare orde en gezag

seksuele misdrijven

geweld tegen personen

vermogensmisdrijven

vernielingen

overig

totaal meisjes

totaal

openbare orde en gezag

seksuele misdrijven

geweld tegen personen

vermogensmisdrijven

vernielingen

overig

totaal WvSr.

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1991 1992 1993 1994

363 418 404 426 432 490 516 593 587 637

76 74 73 81 71 63 61 80 77 87

282 327 309 379 393 492 582 690 670 778

3.315 3.917 3.844 3.697 3.404 3.632 3.838 3.948 3.552 3.528

734 794 750 887 849 818 839 826 696 783

36 44 43 51 60 69 65 73 58 49

4.806 5.576 5.422 5.521 5.209 5.564 5.902 6.209 5.640 5.862

15 22 27 23 24 34 34 45 60 61

0 0 1 0 3 2 2 2 3 3

19 28 22 34 37 48 61 80 76 92

488 577 667 677 625 650 708 769 639 659

25 31 30 29 35 33 34 36 38 39

3 4 4 4 4 6 5 4 4 3

551 662 752 766 728 773 844 937 820 857

193 225 220 228 232 267 281 325 330 356

39 38 38 41 38 33 32 42 41 46

154 181 169 210 219 275 328 393 380 443

1.933 2.286 2.292 2.218 2.044 2.177 2.311 2.397 2.130 2.126

387 422 398 467 451 435 446 441 375 419

20 25 24 28 33 39 36 40 32 27

2.726 3.176 3.141 3.193 3.016 3.226 3.434 3.637 3.287 3.416

Bron: CBS 3
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Tabel 6: Bekend geworden minderjarige verdachten naar aard vermogensmisdrijf en

geslacht

95

jongens 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1991 1992 1993 1994

eenvoudige diefstal 11.188 12.939 13.266 12.006 10.644 10.227 10.009 9.496 8.170 8.179

diefstal d.m.v braak 9.811 12.000 11.004 9.925 7.836 7.683 8.785 9.574 9.479 9.969

overig gekwal. diefstal 3.107 3.649 3.182 3.101 2.604 2.647 2.273 2.221 1.630 996

verduistering/bedrog/

valsheid 303 325 332 409 480 463 504 618 452 463

heling 783 899 930 882 628 554 500 435 231 220

totaal jongens 25.192 29.812 28.714 26.323 22.192 21.574 22.071 22.344 19.962 19.827

meisjes

eenvoudige diefstal 2.545 3.015 3.593 3.362 2.877 2.679 2.739 2.819 2.364 2.466

diefstal d.m.v braak 377 517 536 547 414 441 615 741 809 861

overig gekwal. diefstal 514 514 496 591 461 424 391 458 152 100

verduistering/bedrog/

valsheid 63 68 67 67 89 95 92 97 85 102

heling 51 73 61 58 65 42 42 32 14 11

totaal meisjes 3.550 4.187 4.753 4.625 3.906 3.681 3.879 4.147 3.424 3.540

totaal

eenvoudige diefstal 13.733 15.954 16.859 15.368 13.521 12.906 12.748 12.315 10.534 10.645

diefstal d.m.v. braak 10.188 12.517 11.540 10.472 8.250 8.124 9.400 10.315 10.288 10.830

overig gekwal. diefstal 3.621 4.163 3.678 3.692 3.065 3.071 2.664 2.679 1.782 1.096

verduistering/bedrog/

valsheid 366 393 399 476 569 558 596 715 537 565

heling 834 972 991 940 693 596 542 467 245 231

totaal 28.742 33.999 33.467 30.948 26.098 25.255 25.950 26.491 23.386 23.367

Bron: CBS

0
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Tabel 7: Bekend geworden minderjarige verdachten naar aard vermogensmisdrijf en

geslacht, per 100.000 Inwoners

96

jongens 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1991 1992 1993 1994

eenvoudige diefstal 1.472 1.700 1.776 1.686 1.633 1.722 1.741 1.678 1.454 1.455

diefstal d.m.v. braak 1.291 1.577 1.473 1.394 1.202 1.293 1.528 1.692 1.687 1.774

overig gekwal. diefstal 409 480 426 436 399 446 395 392 290 177

verduistering/bedrog/

valsheid 40 43 44 57 74 78 88 109 80 82

heling 103 118 124 124 96 93 87 77 41 39

totaal jongens 3.315 3.917 3.844 3.697 3.404 3.632 3.838 3.948 3.552 3.528

meisjes

eenvoudige diefstal 350 415 504 492 460 473 500 523 441 459

• diefstal d.m.v. braak 52 71 75 80 66 78 112 137 151 160

overig gekwal. diefstal 71 71 70 87 74 75 71 85 28 19

verduistering/bedrog/

valsheid 9 9 9 10 14 17 17 18 16 19

heling 7 10 9 8 10 7 8 6 3 2

totaal meisjes

totaal

488 577 667 677 625 650 708 769 639 659

eenvoudige diefstal 924 1.073 1.155 1.102 1.059 • 1.113 1.135 1.114 959 969

diefstal d.m.v. braak 685 842 790 751 646 700 837 933 937 985

overig gekwal. diefstal 244 280 252 265 240 265 237 242 162 100

verduistering/bedrog/

valsheid 25 26 27 34 45 48 53 65 49 51

heling 56 65 68 67 54 51 48 42 22 21

totaal 1.933 2.286 2.292 2.218 2.044 2.177 2.311 2.397 2.130 2.126

Bron: CBS w

d
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Tabel 8: Bekend geworden minderjarige verdachten naar soort geweldsmisdrijf en

geslacht

jongens

diefstal met geweld

afpersing

bedreiging

misdrijven tegen het leven

mishandeling

dood door schuld

totaal jongens

meisjes

diefstal met geweld

afpersing

bedreiging

misdrijven tegen het leven

mishandeling

dood door schuld

totaal meisjes

totaal

diefstal met geweld

afpersing

bedreiging

misdrijven tegen het leven

mishandeling

dood door schuld

totaal

97

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1991 1992 1993 1994

423 631 456 683 688 907 1.108 1.148 1.195 1.282

84 106 113 117 120 182 189 332 227 237

159 200 227 285 312 311 310 403 394 542

87 94 82 115 86 97 144 183 254 219

1.364 1.439 1.406 1.477 1.354 1.414 1.565 1.831 1.685 2066

29 18 23 25 5 13 30 10 8 26

2.146 2.498 2.307 2.702 2.565 2.924 3.346 3.907 3.763 4.372

30 54 34 46 39 46 48 74 83 70

4 4 4 13 8 0 8 32 6 2D

9 16 5 15 23 18 16 32 33 49

5 3 10 8 6 6 13 18 27 16

88 122 104 136 149 173 192 271 249 323

4 6 2 11 4 27 56 6 12 16

140 205 159 230 229 270 333 433 410 494

453 685 490 729 727 953 1.156 1.222 1.278 1.352

88 110 117 130 128 182 197 364 233 257

168 216 232 300 335 329 326 435 427 591

92 97 92 124 92 103 157 201 281 235

1.452 1.561 1.510 1.613 1.503 1.587 1.757 2102 1.934 2.389

33 24 25 36 9 40 86 16 20 42

2.286 2.693 2.466 2.932 2.794 3.194 3.679 4.340 4.173 4.866

Bron: CBS
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Tabel 9: Bekend geworden minderjarige verdachten naar soort geweldsmisdrijf en

geslacht per 100.000 Inwoners van 12-17 jaar

jongens

diefstal met geweld

afpersing

bedreiging

misdrijven tegen het leven

mishandeling

dood door schuld

totaal jongens

meisjes

diefstal met geweid

• afpersing

bedreiging

misdrijven tegen het leven

mishandeling

dood door schuld

totaal meisjes

totaal

diefstal met geweld

afpersing

bedreiging

misdrijven tegen het leven

mishandeling

dood door schuld

totaal

98

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1991 1992 1993 1994

56 83 61 96 106 153 193 203 213 228

11 14 15 16 18 31 33 59 40 42

21 26 30 40 48 52 54 71 70 96

11 12 11 16 13 16 25 32 45 39

179 189 188 207 208 238 272 323 300 368

4 2 3 4 1 2 5 2 1 5

282 327 309 379 393 492 582 690 670 778

4 7 5 7 6 8 9 14 15 13

1 1 1 2 1 0 1 6 1 4

1 2 1 2 4 3 3 6 6 9
1 0 1 1 1 1 2 3 5 3

12 17 15 20 24 31 35 50 46 60

1 1 0 2 1 5 10 1 2 3

19 28 22 34 37 48 61 80 76 92

30 46 34 52 57 82 103 111 116 123

6 7 8 9 10 16 18 33 21 23

11 15 16 22 26 28 29 39 39 54

6 7 6 9 7 9 14 ie 26 21
98 105 103 116 118 137 156 190 176 217

2 2 2 3 1 3 8 1 2 4

154 181 169 210 219 275 328 393 380 443

Bron: CBS +r

0
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Tabel 10: Gemiddelde frequentie van plegen van enkele veel voorkomende feiten in

`afgelopen schooljaar'

delict

zwartrijden

graffiti .

iemand lastig vallen

vernieling

winkeldiefstal

diefstal op school

betr. bij vechtp./rellen

dragen van een wapen

99

1988 1990 1992 1994

4,3 3,7 4,2 3,6

3,8 4, 4 4 ,1 3,6

3,9 3,4 3,9 3,0

3,6 3,3 3,7 3,2

4,1 3,7 3,8 3,4

- 3,3 3,1 3,3

- 2,6 3,0 2,2

- - 5,4 5,0

Tabel 11: Aantal per jaar onder een maatregel van kinderbescherming geplaatste

kinderen naar maatregel (0 t/m 17 jaar)

jaar voogdij ots voort. toev. tbr/bb totaal

N N N N N index per 100.000
jongeren

1980 1.201 2.694 415 21 4.331 100 111

1981 1.231 2.759 306 12 4.308 99 113
1982 995 2.834 277 6 4.112 95 110

1983 892 3.028 331 17 4.268 99 117

1984 798 2.640 275 416 3.729 86 104

1985 852 3.114 343 22 4.331 100 123
1986 879 3.217 316 23 4.435 102 128
1987 870 3.559 305 23 4.757 110 139

•
1988 811 4.139 321 15 5.286 122 157
1989 866 3.690 235 20 4.811 111 144

1990 1.159 3.558 247 19 4.983 115 150
1991 984 3.759 210 32 4.985 115 150
1992 1.202 4.190 218 39 5.649 130 169
1993 1.722 4.782 219 56 6.779 157 201
1994 2.829 4.968 202 65 8.064 186 238
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Tabel 12: Aantal OTS-kinderen per 31 december naar leeftijd en geslacht

0

0-5 jaar 6-11 jaar 12-14 jaar 15-17 jaar totaal

j m j m j m j m j m j+m

1980 380 330 1.190 1.004 1.162 897 2.176 1.503 4.908 3.734 8.642

1981 396 361 1.137 910 1.152 900 2.151 1.543 4.836 3.714 8.550

1982 413 398 1.071 904 1.182 910 2.257 1.531 4.923 3.743 8.666

1983 488 480 1.077 880 1.172 893 2.262 1.602 4.999 3.855 8.854

1984 537 494 1.020 869 1.079 819 2.268 1.542 4.904 3.724 8.628

1985 617 510 1.078 940 1.015 814 2.375 1.647 5.085 3.911 8.996

1986 628 590 1.163 1.014 949 857 2.359 1.717 5.099 4.178 9.277

1987 742 679 1.333 1.156 952 835 2.337 1.729 5.364 4.399 9.763

1988 935 866 1.619 1.372 1.075 917 2.301 1.823 5.930 4.978 10.908

1989 987 930 1.783 1.509 1.206 991 2.280 1.824 6.256 5.254 11.510

1990 993 967 1.884 1.625 1.276 1.013 2.301 1.899 6.454 5.504 11.958

1991 1.076 1.009 1.971 1.807 1.364 1.080 2.392 1.899 6.803 5.795 12.598

1992 1.127 1.055 2.099 1.949 1.487 1.183 2.468 1.964 7.181 6.151 13.332

1993 1.265 1.193 2.380 2.217 1.579 1.364 2.729 2.205 7.953 8.979 14.932

1994 1.312 1.255 2.637 2.377 1.781 1.511 2.952 2.398 8.682 7.541 16.223

0
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