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Jeugdcriminaliteit tussen 2000 en 2020
Zet de daling door?
De jeugdcriminaliteit tussen 2015-2020 lag weer lager dan in de 15 jaar ervoor. Dat is positief. Er zijn ook enkele 
zorgelijke ontwikkelingen de afgelopen jaren, die belangrijk zijn om in de gaten te houden. Het is daarom niet te 
zeggen of de trend in de toekomst blijft dalen, of misschien wel stopt of omslaat.

ontwikkelingen om in de gaten te houden 

LICHTERE VORMEN VAN JEUGD-
CRIMINALITEIT DALEN NIET VERDER 

MEER JEUGDIGEN BETROKKEN BIJ 
WAPENINCIDENTEN EN ERNSTIGE 
GEWELDS MISDRIJVEN

MEER JEUGDIGEN VEROORDEELD 
 VOOR CYBERCRIMINALITEIT

MEER BUITENSTRAFRECHTELIJKE 
AFHANDELING VAN DELICTEN, 
COMPLEXERE ZAKEN BLIJVEN BIJ JUSTITIE

Geen daling van zowel het aantal 
minderjarigen dat zelf zegt 
delicten te plegen, als het aantal 
verdachten van lichte feiten als 
diefstal, vernielingen en verstoring 
van openbare orde.

De politie registreert meer 
minderjarigen die betrokken 
zijn bij wapenincidenten. Ook 
veroordeelde Justitie meer 
minderjarigen voor ernstig 
geweld.

Veroordelingen van jeugdigen 
voor cyberdelicten komen weinig 
voor, maar nemen toe. Deze 
zaken zijn vaker verweven met 
traditionele criminaliteit.

Misdrijven gepleegd door jeugdigen 
worden steeds vaker buiten het 
strafrecht afgehandeld, bijvoorbeeld 
door verwijzing naar Halt. Zaken die 
bij justitie overblijven worden wel 
ernstiger en complexer.

2005

2010

ZELFGERAPPORTEERDE DADERS GEREGISTREERDE VERDACHTEN PER 1.000 STRAFRECHTELIJKE DADERS PER 1.000

 12- tot 18-jarigen 18- tot 23-jarigen  12- tot 18-jarigen 18- tot 23-jarigen  12- tot 18-jarigen 18- tot 23-jarigen 

2015 35% 44% 18 27 7 22

2019/2020 37% 35% 13 20 5 16

VERSCHIL  *
         

* niet significant
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