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In het kader van het interdepartementale project Criminaliteit en integratie van 
etnische minderheden (CRIEM) heeft het WODC onlangs een rapport 
uitgebracht van een literatuuronderzoek naar de betrokkenheid van allochtonen 
bij commune criminaliteit. In het rapport wordt nog eens vastgesteld dat hiervan 
in sterke mate sprake is. Ten aanzien van bepaalde groepen wordt geconstateerd 
dat er sprake is van oververtegenwoordiging in de politiestatistieken, die niet 
volledig kan worden toegeschreven aan hun in sociaal-maatschappelijk opzicht 
marginale positie in de Nederlandse samenleving. Dit roept de vraag op in 
hoeverre er niet alleen sprake is van mogelijk sterkere betrokkenheid bij 
criminaliteit, mwr wellicht ook van een andersoortige ontwikkeling van de 
criminele carrièreiVan autochtone jongeren weten we dat verreweg de meesten 
het wat betreft het plegen van delicten ergens tussen hun twintigste en dertigste 
voor gezien houden. Is dat ook het geval bij allochtone jongeren? Of is er wellicht 
sprake van een verschuiving van betrokkenheid bij commune criminaliteit naar 
andere vormen van criminaliteit? In deze notitie wordt een eerste poging gedaan 

de criminele carrière van allochtone groepen in kaart te brengen aan deband 
van informatie over ingestuurde processen-verbaal. 

De hier te presenteren gegevens komen uit een bestand van mensen, die in 
1984/1985 als minderjarige een sanctie opgelegd hebben gekregen door de 
rechterlijke macht. Van hen is in juni 1995 de justitiële documentatie 
opgevraagd; hiermee zijn van hen tot dit tijdstip alle justitiële contacten, 
zowel voor als na de sanctie uit 1984/1985, bekend. 
Selectie op een Nederlandse, Surinaams/Antilliaanse', Turkse of 
Marokkaanse achtergrond levert 1949 respondenten op. 
Vrouwen maken slechts 5,4% van deze selectie ui2n tabel 1 is de verdeling 
van mannen en vrouwen binnen de etnische groepen te zien. 

Tabel 1: Verdeling mannen/vrouwen binnen de verschillende etnische groepen 

mannen 
etnische achtergrond 	aantal 	ok 

	

vrouwen 	 totaal 
aantal 	k, 	 aantal Wo 

Nederlands 	 1555 	94,8 	 85 	5.2 	 1640 	100 
Surinaams/Antilliaans 	142 	88.2 	 19 	11.8 	 161 	100 
Turks 	 72 	100 - 	- 	 72 	100 
Marokkaans 	 74 	97,4 	 2 	2.6 	 76 	100 

totaal 	 1843 	94,5 	106 	5 . 4 	 1949 	100 

Destijds is geen onderscheid gemaakt tussen Surinaamm: en I\ 	jongeren 
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De vrouwen zijn onevenredig over de verschillende etnische achtergronden 
verdeeld: zo zit er geen enkele Turkse vrouw in het bestand, terwijl bijna 12% 
van de Surinaams/Antilliaanse groep uit vrouwen bestaat Wanneer de 
justitiële contacten van vrouwen en mannen met elkaar worden vergeleken, 
dan blijken de vrouwen veel minder contacten te hebben dan de mannen: zij 
hebben er gemiddeld 4,7 , hetgeen nog niet de helft van het gemiddelde van 
de mannen van 9,8 is. Dit gegeven samen met de onevenredige verdeling 
betekent dat voor een vergelijking van de etnische groepen onderling de 
vrouwen buiten beschouwing moeten worden gelaten. Er blijven dan 1843 
mannelijke respondenten over. Tabel 2 laat van deze groep de verdeling naar 
etnische achtergrond zien. 
Het overgrote deel van de Surinamers/Antillianen (87%), de Turken (93%) en 
de Marokkanen (96%) is niet in Nederland geboren. Van hen is niet bekend 
op welke leeftijd zij in Nederland zijn komen wonen, noch is er iets bekend 
over eventuele justitiële contacten buiten Nederland. De hierna 
gepresenteerde gegevens gaan dus uitsluitend over alle in Nederland bekend 
geworden justitiële contacten. 

Tabel 2: 	Verdeling mannen over de verschillende etnische groepen 

etnische achtergrond 

Nederlands 	 1555 	84,4 
Surinaams/Antilliaans 	 142 	 7,7 
Turks 	 72 	 3,9 . 
Marokkaans 	 74 	 4,0 

totaal 

aantal 

1843 	100 
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Het eerste justitiële contact vindt plaats rond vijftienjarige leeftijd 
gemiddeld: ongeveer eenderde (34%) heeft het eerste contact als ze 12-14 jaar, 
zijn, 46% is 15-16 jaar en 20% 17-19 jaar. Bij sluiting van het onderzoek is de 
gemiddelde leeftijd 26 jaar: de jongste is 22, de oudste 31. De groep als geheel 
heeft dan 18117 contacten gehad. 
Wanneer de contacten gerangschikt worden naar leeftijd waarop zij plaats 
hebben gevonden, dan blijken grofweg de 16-20 jarigen het meest actief; met 
het klimmen der jaren neemt het aantal contacten langzaam af (zie grafiek 1). 
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De vier etnische groepen laten ieder voor zich een soortgelijk verloop zien, 
het geen in grafiek 2 zichtbaar is. Omdat de groep Nederlanders zo groot is in 
vergelijking met de andere drie groepen worden hier niet de aantallén 
contacten getoond, maar het percentage van de contacten van de betreffende 
groep, dat op de genoemde leeftijden heeft plaats gevonden. 

Grafiek 2: Percentage contacten op een bepaalde leeftijd (12-27 jaar), van 
die respondenten die bij sluiting van het onderzoek minimaal 27 
jaar oud zijn (n=1016) naar etnische achtergrond 
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Wanneer niet uitgegaan wordt van de contacten, maar van de mensen, dan 
kan een beeld van hun delictgedrag geschetst worden als dat in grafiek 3. In 
deze grafiek is voor ieder jaar na 1985 (alle respondenten hebben in 
1984/1985 een contact gehad) per etnische groep het percentage 
respondenten weergegeven, dat in dat jaar nog 'actief is: zij hebben in dat 
jaar niet hun laatst bekend geworden contact gehad. De afname van het 
percentage actieven van de verschillende groepen door de jaren heen is 
vergelijkbaar. De scherpere daling aan het begin van de Nederlanders en (in 
mindere mate) de Turken wordt verklaard doordat deze groepen meer 
mensen tellen met slechts één of enkele contacten. Hier wordt later nog op 
teruggekomen. 

Grafiek 3: Percentage respondenten dat in de genoemde jaren nog `actief is 
naar etnische achtergrond 
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Grafiek 4 laat per etnische groep steeds het percentage respondenten zien dat 
op de genoemde leeftijden nog 'actief is. Hierbij gaat het vooral =let 
verloop vanaf het negentiende jaar; de leeftijden 16-18 jaar worden 
kunstmatig als één punt gepresenteerd, omdat sommige respondenien hun 
eerste contact pas op hun achttiende jaar hebben, terwijl anderen op die 
leeftijd al geen contacten meer hebben. 

Grafiek 4: Percentage respondenten, van die respondenten die bij sluiting van 
het onderzoek minimaal 27 jaar oud zijn (n=1016), dat op de 
genoemde leeftijd nog 'actief' is naar etnische achtergrond 
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Over het verband tussen de aard van de delicten en de leeftijd, waarop ze 
gepleegd zijn, kan het volgende worden gezegd: de meeste delictsocirten 
komen op alle leeftijden voor, slechts de delicten tegen de wegenverkeerswet 
en de opiumwet worden op wat latere leeftijd gepleegd. In tabel 3 wordt een 
aantal maten voor de delictsoorten gepresenteerd. 

Tabel 3: 

soort delict 
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Gemiddelde leeftijd, minimum en kwartielen* voor de verschillende 
delictsoorten, van die respondenten die bij sluiting van het 
onderzoek minimaal 27 jaar oud waren (n=1016) 

leeftijd 
gemiddelde 	minimum 	Q1 	Q2 	Q3 

zeden geweld 	18,9 	13 	17 	18 	20 
diefstal braak/in ver. 	19.2 	12 	17 	18 	21 
agressief zaken 	19.4 	12 	17 	19 	22 
vermogens geweld 	19,9 	12 	17 	19 	23 
agressief personen 	19,9 	12 	18 	19 	22 
vermogens overig 	20,5 	12 	17 	20 	23 
wapens 	 20.2 	14 	18 	20 	22 
opiumwet 	 21,7 	16 	19 	21 	24 
wegenverkeerswet 	22.2 	15 	20 	22 	24 

• Q1 is de grenswaarde van het eerste kwartiel. waar beneden de eerste 25% van de waarnemingen ligt, Q2 

(of mediaan), die waar 50% beneden ligt en Q3, die waar 75% beneden ligt. Anders gezegd: op de leeftijd Q1 

is al een kwart van de delicten gepleegd. De maximum leeftijd is tily 27 jaar gesteld 

Een eenduidig verband tussen de aard van de delicten en de verschillende 
etnische groepen is er niet: alle soorten delicten komen bij alle groepen voor. 
Wel is het zo dat sommige delicten wat vaker door de ene groep gepleegd 
worden dan door een andere. In tabel 4 wordt het aandeel van de 
verschillende etnische groepen in deze delicten naast hun aandeel in het 
totaal aantal delicten gezet. Bij de niet in de tabel opgenomen delictsoorten 
is de verdeling vergelijkbaar met die van het totaal aantal delicten. 
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Tabel 4: 	Per delictsoort het percentage delicten, dat hiervan door de 
verschillende etnische groepen gepleegd is 

Nederlands Surinaams/Ant. Turks Marokkaans 	Maal 
delictsoort 	 q. wo 	 wo 	wo 	aantal  Wo  

zeden geweld 	42.6 	41.7 	7,4 	8.3 	 108 100  

agressief geen letsel 89,5 	5.6 	2.7 	2.2 	1281 100  
vermogens geweld 	62.0 	21,0 	5.0 	12.0 	 658 100 
opiumwet 	 65,9 	17,3 	5,2 	11,5 	 364 100 

:D 
wegenverkeerswet 	90.3 	4,7 	2.6 	2.4 	1120 100  

1 
alle delicten 

Nederlanders hebben een relatief groter aandeel in de agressieve delicten 
zonder letsel en de wegenverkeerswetdelicten. De Surinamers/Antillianen 
hebben een hoger percentage bij de zedendelicten. Ook scoren zij relatief 
hoog bij de vermogensdelicten met geweld en de opiumwet, net als de 
Marokkanen. 

Bij sluiting van het onderzoek zijn er gemiddeld per persoon 9,8 contacten 
geweest_ De Surinamers/Antillianen en de Marokkanen hebben echter een 
hoger gemiddelde dan de Nederlanders en Turken, zoals in tabel 5 te zien is. 

Tabel 5: 	Gemiddeld aantal contacten naar etnische achtergrond 

etnische achtergrond 	gemiddeld aantal contacten 

Nederlands 	 9,4 
Turks 	 10,7 
Surinaams/Antilliaans 	 12.4 
Marokkaans 	 12.9 

totaal 	 9.8 

80,8 	9.7 	4.2 	5,3 	18117 100 

In tabel 6 zijn de aantallen contacten opgesplitst in drie categorieën. Het 
hogere gemiddelde van de Surinamers/Antillianen en de Marokkanen zien 
we hier weerspiegeld in hun geringe percentages met slechts 1-3 contacten 
en hoge percentages met heel veel contacten. 
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Tabel 6: 	Aantal contacten naar etnische achtergrond 

etnische achtergrond 	1-3 contacten 4-10 contacten meer dan 10 contacten totaal 

Nederlands 	 37,7% 	35,0% 	 27,4% 	100% 
Turks 	 33,3% 	40,3% 	 26,4% 	100% 
Surinaams/Antilliaans 	22,5% 	37,3% 	‘ 	40,1% 	. 100% 
Marokkaans 	 16,2% 	40,5% 	 43,2% 	100% 

totaal 35,5% 	35,6% 	 28,9% 	100% 

Van alle respondenten met minimaal twee contacten is de periode tussen het 
eerste en het laatste contact uitgerekend, de zogenaamde actieve periode. 
Daarnaast is de recidivesnelheid berekend: de actieve periode gedeeld door 
het aantal contacten. De recidivesnelheid geeft aan hoe snel de contacten op 
elkaar volgen. In tabel 7 worden de gemiddelde actieve periode en d ie 
gemiddelde recidivesnelheid per etnische groep gepresenteerd. 

Tabel 7: 	Gemiddelde actieve periode en recidivesnelheid naar etnische 
achtergrond (n=1602) 

etnische achtergrond 
actieve periode 	recidivesnelheid 

in maanden 	 in dagen 

Nederlands 	 86 	 379 
Turks 	 95 	 473 
Surinaams/Antilliaans 	100 	 387 
Marokkaans 	 92 	 292 

totaal 88 	 380 
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De verschillen in actieve periode worden niet weerspiegeld in de 
recidivesnelheid. Bij de Turken is de gemiddelde periode tussen de contacten 
lang, bij de Marokkanen volgen de contacten het snelst op elkaar. 

Samenvattend kan gezegd worden dat de carrières van de vier groep '  en uit dit 
bestand een vergelijkbaar verloop kennen: een begin rond het vijftiende jaar, 
het grootste aantal jaarlijkse contacten voor het twintigste jaar en een 
geleidelijke afname met het klimmen der jaren. Het percentage actieven 
neemt aanvankelijk sterker af bij Nederlandse en Turkse jongeren, doordat 
meer van hen slechts één of enkele contacten hebben; daarna is de 'afname 
van alle groepen echter vergelijkbaar. 
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Zoals gezegd onderscheiden de groepen zich in het aantal contacten: de 
Surinamers/Antillianen en Marokkanen hebben er meer dan de 
Nederlanders en Turken. Bij de Marokkanen volgen de contacten tevens het 
snelst op elkaar. 
De verschillende soorten delicten worden nimmer exclusief door (een) 
bepaalde groep(en) gepleegd, wel zijn er accentverschillen: de Nederlanders 
zijn relatief vaker verantwoordelijk voor agressieve delicten zonder letsel en 
wegenverkeerswetdelicten, de Marokkanen en Surinamers/Antillianen voor 
vermogensdelicten met geweld en delicten tegen de opiumwet; 
laatstgenoemden scoren tevens relatief hoog bij de zedendelicten. 
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