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Op verzoek van de Directie Justitieel Jeugdbeleid 

(DJJ) van het ministerie van Veiligheid en Justitie is 

onderzoek gedaan naar de mate waarin jongeren zelf 

aangeven betrokken te zijn geweest bij het plegen 

van antisociaal gedrag online. De DJJ wil meer inzicht 

krijgen in de betrokkenheid van jongeren bij cyber-

crime in het algemeen, zodat eventueel specifiek be-

leid kan worden gemaakt om dergelijk gedrag tegen 

te gaan. In opdracht van het WODC is hiernaar door 

de Universiteit Twente onderzoek uitgevoerd (Zebel 

et al., 2014). Het WODC zelf heeft ten behoeve van 

dit onderzoek op basis van gegevens uit de Monitor 

Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (MZJ), metin-

gen 2005 en 2010, een deelstudie verricht naar de 

mate waarin jongeren in de leeftijd 10 tot en met 17 

jaar zelf online antisociaal gedrag rapporteren. Onder 

online antisociaal gedrag wordt in dit deelonderzoek 

verstaan: het onbetaald downloaden van illegaal 

aangeboden software of muziek, het opzettelijk ver-

sturen van virussen en het bedreigen van iemand via 

sms, email of een chatprogramma. Het doel is twee-

ledig. Ten eerste wordt op basis van zelfrapportage 

inzicht gegeven in de prevalentie, achtergronden en 

ontwikkeling in de tijd van online antisociaal gedrag 

onder jongeren. Ten tweede wordt nagegaan in 

hoeverre het plegen van online antisociaal gedrag 

samengaat met (verschillende typen) zelfgerappor-

teerd offline antisociaal gedrag, zoals vermogens-

delicten, vernielingen en geweld.

Box 1 Belangrijkste bevindingen 

 

 Van de onderzoekspopulatie van de MZJ rapporteerde 38,2% in de afgelopen twaalf maanden onbetaald te hebben 

gedownload, 5,4% rapporteerde iemand online te hebben bedreigd en 0,6% rapporteerde opzettelijk een virus te 

hebben verspreid. 

 Het aandeel jongeren dat zei in de afgelopen twaalf maanden onbetaald te hebben gedownload, is tussen 2005 en 2010 

gedaald. Er doen zich in de tijd geen significante veranderingen voor bij online bedreiging. 

 Jongeren die rapporteerden een virus te hebben verstuurd en/ of iemand online te hebben bedreigd, hebben een 

grotere kansverhouding om tevens offline antisociaal gedrag te rapporteren. 

 Van de jongeren die zeiden iemand online te hebben bedreigd, rapporteerde het merendeel eveneens offline 

geweldsdelicten te hebben gepleegd. Een sterke samenhang wordt gevonden met offline bedreiging.  

 Jongeren die zeiden onbetaald te downloaden, gaven aan in minder sterke mate offline antisociaal gedrag te vertonen 

dan jongeren die online bedreigen. 

 Jongeren die zowel offline als online of alleen offline antisociaal gedrag rapporteerden (exclusief onbetaald downloaden), 

zijn relatief vaker van het mannelijke geslacht en ouder dan jongeren die geen antisociaal gedrag rapporteerden. De 

groep jongeren die alleen online delicten rapporteerde, was te klein om verdere conclusies te kunnen trekken. 
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Aanleiding 

Er is relatief weinig bekend over de mate waarin 

jongeren in Nederland betrokken zijn bij het plegen 

van cybercrime. Onder cybercrime wordt verstaan: 

‘Elke strafbare gedraging waarbij voor de uitvoering 

het gebruik van geautomatiseerde werken bij de ver-

werking en overdracht van gegevens van overwegen-

de betekenis is’ (KLPD Dienst Nationale Recherche, 

2009). Het Nationaal Cyber Security Centrum 

(NCSC) maakt daarbij nog onderscheid tussen cyber-

crime in enge en in ruime zin. Cybercrime in enge zin 

betreft strafbare gedragingen die alleen met gebruik 

van informatie-en communicatietechnologie (ICT) 

gepleegd kunnen worden. Hardware, software of 

apparatuur met daarin opgeslagen gegevens zijn 

hierbij het doelwit. Voorbeelden van cybercrime in 

enge zin zijn het versturen van computervirussen of 

het onbruikbaar maken van systemen. Over cyber-

crime in ruime zin spreekt men wanneer ICT op nor-

male wijze wordt gebruikt bij het plegen van traditio-

nele criminaliteit. Voorbeelden zijn bedreiging via 

sociale media of email en verspreiding van kinder-

porno (NCSC, 2012). 

Het is opvallend dat er zo weinig bekend is over de 

betrokkenheid van jongeren bij dit fenomeen terwijl 

vrijwel alle Nederlandse jongeren zich tegenwoordig 

op internet bevinden. In 2008 begaf 83% van de 

Nederlandse kinderen tussen de 6 en 10 jaar oud 

zich op het internet. Bij 11- tot 14-jarigen was dit 

96% en bij 15- tot 17-jarigen zelfs 100% (Living-

stone & Haddon, 2009). In 2010 werd een groot-

schalig onderzoek naar het internetgedrag van kin-

deren verricht onder kinderen tussen de 9 en 16 jaar 

in 25 Europese landen. In Nederland namen circa 

1.000 kinderen deel aan dit onderzoek. Zij gaven 

allemaal aan wel eens thuis gebruik te maken van 

internet, waarvan 56% dit doet op de eigen kamer  

of in een andere privéruimte. Verder geeft 80% van 

de kinderen aan dagelijks online te zijn. Nederland 

neemt hiermee internationaal gezien de 6e positie in 

(Livingstone, Haddon, Görzig & Ólafsson,2011).  

De betrokkenheid van jongeren bij cybercrime is 

opgevallen in een aantal recente cybercrime zaken. 

Zo werd in maart 2012 een 17-jarige jongen opge-

pakt die zich toegang had verschaft tot honderden 

servers van KPN. De jongen werd daarnaast ervan 

verdacht een site te beheren waar gestolen credit-

cardgegevens werden verhandeld (OM.nl, 2012). In 

april 2013 ontstond er grote maatschappelijke onrust 

nadat een 18-jarige jongen via de website 4chan.org 

had gedreigd met een schietpartij ergens op een 

school in Leiden (NRC.nl, 2013). En op Koninginne-

dag 2013 plaatste een 13-jarige jongen een twitter-

bericht waarin hij dreigde Koningin Beatrix dood te 

schieten (Volkskrant.nl, 2013).  

Deze deelstudie richt zich op een beperkt onderdeel 

van cybercrime, namelijk onbetaald en illegaal down-

loaden, virussen versturen en iemand digitaal be-

dreigen. Het versturen van virussen en iemand 

online bedreigen is wettelijk gezien strafbaar en kan 

aangemerkt worden als delict. Er is in Nederland al 

enkele jaren discussie over of dit ook geldt voor  

het onbetaald downloaden van films en muziek  

voor eigen gebruik. Het aanbieden (uploaden) van 

auteursrechtelijk beschermd materiaal is niet toe-

gestaan in Nederland. Het is daarentegen wel toe-

gestaan dit illegaal aangeboden materiaal te down-

loaden voor eigen gebruik. Dit geldt echter alleen 

voor het downloaden van muziek, films en ebooks. 

Het downloaden van games en software is niet toe-

gestaan (Brein, 2013). Om auteurs en artiesten te 

compenseren voor de schade die zij lijden door het 

dowloaden van films en muziek voor privégebruik is 

per 1 januari 2013 een thuiskopieheffing ingevoerd. 

Over deze thuiskopieheffing zijn diverse rechtszaken 

gevoerd. Het is onduidelijk of de Nederlandse wet, 

die het downloaden van illegaal aangeboden mate-

riaal toestaat, in strijd met de Europese wetgeving. 

Daarom heeft de Hoge Raad het Hof van Justitie van 

de Europese Unie gevraagd zich over deze kwestie te 

buigen. De uitspraak kan weer gevolgen hebben voor 

de ingevoerde thuiskopieheffing (De Haes, 2012; HR, 

2012). Omdat de discussie nog altijd gaande is, is 

besloten onbetaald downloaden van illegaal aangebo-

den materiaal toch mee te nemen in de analyses van 

deze factsheet, tenzij anders aangegeven. Om niet 

teveel verschillende termen te hanteren, is ervoor 

gekozen om zowel de online als offline (delinquente) 

gedragingen te omschrijven als antisociaal gedrag. 

 

Methode 

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van gegevens 

uit de MZJ die verzameld zijn in 2005 en 2010 (voor 

een uitgebreide beschrijving van de methode zie  

Van der Laan & Blom, 2006; Van der Laan & Blom, 

2011). De MZJ is een periodiek survey onderzoek 

waarvoor een steekproef van jongeren in de leeftijd 

van 10 tot en met 17 jaar wordt getrokken uit de 

Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Het voor-

deel van deze steekproef is dat alle in Nederland 

woonachtige jongeren een kans hebben om deel te 

nemen aan het onderzoek, dus ook de niet-school-

gaanden. De deelname van de jongeren aan de 

survey is vrijwillig. Bij jongeren beneden de 16 jaar 
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is ook toestemming aan de ouders gevraagd voor 

deelname van hun zoon of dochter. De respons was 

68,0% in 2005 en 68,5% in 2010. De gegevens zijn 

gewogen naar sekse, leeftijd, opleiding, herkomst-

groep, landsdeel en stedelijkheidsgraad zodat de 

bevindingen op deze achtergrondkenmerken repre-

sentatief zijn voor Nederlandse jongeren. De non-

respons op de genoemde achtergrondkenmerken is 

niet selectief. Wel is enige voorzichtigheid geboden 

betreffende de Marokkaanse en Turkse jongeren, 

omdat bij die groepen de non-respons relatief  

hoger is dan bij de andere herkomstgroepen (zie  

Van der Laan & Blom, 2006; Van der Laan & Blom, 

2011). De vragenlijst is met een computer afgeno-

men, de zogenoemde Computer Assisted Personal 

Interviewing (CAPI) methode. Voor de delictvragen  

is gebruikgemaakt van de Computer Assisted Self 

Interviewing (CASI) methode. Hierbij vult de jon- 

gere zelf op de laptop de vragen in zonder dat de 

interviewer meekijkt. 

De jongeren kregen vragen voorgelegd over diverse 

terreinen van hun functioneren, waaronder delict-

vragen en vragen over (de ervaren relatie met en 

opvoedingsstijlen van hun) ouders, school, werk en 

vrienden. Naast vragen over antisociaal gedrag on-

line werden ‘klassieke’ offline delictvragen gesteld  

die betrekking hadden op vernielingen, vermogens-

delicten, geweldsdelicten, drugscriminaliteit en 

wapenbezit.  

De analyses in deze studie werden verricht op 1.460 

jongeren (2005) en 3.029 jongeren (2010). In 2010 

zijn vier jongeren verwijderd uit de dataset in ver-

band met extreme antwoordpatronen.  

Zowel in 2005 als in 2010 bestond de totale groep 

respondenten (na weging) voor 49% uit meisjes en 

voor 51% uit jongens. In 2005 was 74% van de 

respondenten autochtoon, in 2010 was dit percen-

tage licht gestegen naar 78%. Iets minder dan een 

kwart van de jongeren in beide jaren was 11 jaar of 

jonger, ongeveer de helft was 12 tot 15 jaar oud en 

iets meer dan een kwart was 16 jaar of ouder1 (zie 

tabel B1 in de bijlage).  

Met betrekking tot antisociaal gedrag online zijn de 

volgende drie vragen aan jongeren gesteld:  

 Heb je wel eens van het internet software of 

muziek gehaald terwijl je wist dat dit illegaal was? 

                                                
1 De indeling van de leeftijdsgroepen is gebaseerd op de strafbaar-

stelling van jongeren in het Nederlandse strafrecht. Jongeren onder de 

12 jaar zijn niet strafbaar, voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar 

geldt nu nog het jeugdstrafrecht. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen ook 

volgens het volwassen strafrecht veroordeeld worden. Vandaar dat 

gekozen is voor de indeling 11 jaar en jonger, 12 t/m 15 jaar en 16 

jaar en ouder. 

(Bijvoorbeeld illegaal muziek of software met 

anderen delen via Pirate Bay, Mininova of eMule?) 

 Heb je wel eens met opzet via internet of per  

e-mail virussen rondgestuurd naar andere com-

puters? 

 Heb je wel eens via een sms, e-mail of in een 

chatbox iemand een bericht gestuurd met de 

bedoeling hem of haar bang te maken? 

Daarnaast is gevraagd hoe vaak zij dit antisociale 

gedrag in de twaalf maanden voorafgaande aan de 

afname hebben vertoond.  
 

Resultaten 

 

Prevalentie van online antisociaal gedrag 

In tabel 1 staan de prevalentiecijfers voor de jonge-

ren die in 2010 zeiden online antisociaal gedrag te 

hebben vertoond. In 2010 rapporteerde 42,2% van 

de jongeren ooit onbetaald muziek of software te 

hebben gedownload, 38,2% rapporteerde dit de 

voorgaande twaalf maanden te hebben gedaan. De 

prevalenties bij andere online gedragingen zijn lager. 

Zo rapporteerde 7,3% van de jongeren ooit iemand 

online te hebben bedreigd (5,4% in de voorgaande 

twaalf maanden) en gaf 0,9% van hen aan ooit 

opzettelijk een virus te hebben verstuurd (0,6% in 

de voorgaande twaalf maanden). In tabel 1 staan 

ook de frequenties van online antisociaal gedrag. Van 

de jongeren die onbetaald hebben gedownload, zegt 

het merendeel (67,9%) dit 5 keer of vaker te hebben 

gedaan. Bij online bedreiging en virussen versturen 

liggen deze percentages op respectievelijk 20,9% en 

19,6%. Jongeren die rapporteerden in de afgelopen 

twaalf maanden onbetaald te hebben gedownload, 

deden dit vervolgens dus ook relatief vaak, terwijl 

voor online bedreiging en het versturen van virussen 

geldt dat het merendeel van de jongeren dit 1-4 keer 

deed.  

Tabel 1 Prevalentiecijfers online antisociaal 

gedrag 2010 (N=3.029) 

  

Onbetaald 

downloaden 

Online 

bedreiging  

Virus 

versturen 

Ooit gedaan 42,2% 7,3% 0,9% 

Afgelopen 12 

maanden gedaan 38,2% 5,4% 0,6% 

Aantal keren gedaan    

1 keer  10,8% 41,7% 40,0% 

2-4 keer  21,3% 37,4% 40,3% 

5-10 keer  22,8% 11,2% 0,0% 

11 keer of vaker  45,0% 9,7% 19,6% 
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Ontwikkeling in de tijd 

Om veranderingen in de tijd in de mate waarin jon-

geren betrokken zijn bij online antisociaal gedrag in 

kaart te brengen, is per delict gekeken naar de sig-

nificante verschillen in achtergrondkenmerken tussen 

de twee afnamejaren. De groep virusverstuurders 

vormde met respectievelijk 23 en 17 respondenten in 

2005 en 2010 een te kleine groep om verder uiteen 

te splitsen. De resultaten hebben betrekking op 

antisociaal gedrag dat gepleegd is in de twaalf 

maanden voorafgaande aan de afname van de MZJ  

in 2005 en 2010. Wanneer we kijken naar tabel 2, 

dan zien we dat er geen significante verschillen zijn 

tussen 2005 en 2010 in het percentage jongeren dat 

rapporteerde iemand online te hebben bedreigd. Er 

zijn ook geen significante verschillen als we uitsplit-

sen naar sekse, herkomst en leeftijd. 

Ten aanzien van het onbetaald downloaden zien we 

wel significante verschillen tussen beide jaren. 

Wanneer we kijken naar de totale groep, dan blijkt 

dat er in 2010 een significante daling van 9%-punt 

was in het aantal jongeren dat aangaf onbetaald te 

hebben gedownload. Een soortgelijke ontwikkeling 

zien we binnen subgroepen. Zowel het percentage 

jongens als meisjes dat zei onbetaald te hebben 

gedownload, lag in 2010 significant lager dan in 

2005. Het percentage autochtone jongeren dat rap-

porteerde in de voorafgaande twaalf maanden on-

betaald te hebben gedownload is significant gedaald, 

terwijl het percentage onder allochtone jongeren 

nagenoeg gelijk is in beide jaren. Verder bleek dat 

het percentage jongeren van 15 jaar en jonger dat 

rapporteerde onbetaald te hebben gedownload signi-

ficant is gedaald in 2010. Het percentage is onder de 

jongeren van 16 jaar en ouder eveneens gedaald, 

deze daling is echter niet significant.  

Kortom, het aandeel jongeren dat zei in het afgelo-

pen jaar onbetaald te hebben gedownload, is tussen 

2005 en 2010 gedaald.

Tabel 2 Prevalentie online antisociaal gedrag in de afgelopen 12 maanden naar achter-

grondkenmerken van jongeren in 2005 (N=1.460) en 2010 (N=3.029) in %  

(rij-percentages)

 Onbetaald downloaden Online bedreiging 

    2005 2010 2005 2010 

 N Totaal 689 1.156 81 163 

Totaal  47,2 38,2* 5,6 5,4 

Sekse Meisje 43,1 30,3* 5,0 4,3 

  Jongen 51,1 45,7* 6,0 6,4 

Herkomstgroep Autochtoon 51,4 39,3* 5,6 5,3 

  Allochtoon 35,0 34,1 5,3 5,7 

Leeftijd 11 jaar en jonger 16,6 9,0* 2,2 2,3 

  12 t/m 15 jaar 50,1 38,2* 5,8 5,6 

  16 jaar en ouder 67,5 62,8 8,1 7,8 

* Significant (p<0,05). 

 
 

De samenhang tussen online antisociale 

gedragingen onderling 

Met een Spearman’s rangcorrelatie is gekeken naar 

de onderlinge samenhang tussen de drie online 

antisociale gedragingen in 2010. De drie gedragin- 

gen blijken onderling significant samen te hangen 

(p≤0,01), de samenhang is echter zwak (r=0,07-

0,17). Van de jongeren die rapporteerden in de af-

gelopen twaalf maanden onbetaald te hebben ge-

download, zei 10,1% ook iemand online te hebben 

bedreigd en 1,2% gaf aan een virus te hebben ver-

stuurd. Van de jongeren die rapporteerde iemand 

online bedreigd te hebben, zei 2,5% een virus te 

hebben verstuurd en 72,2% gaf aan onbetaald te 

hebben gedownload in de afgelopen twaalf maanden. 

Verder is gekeken naar hoeveel jongeren meerdere 

antisociale gedragingen online hebben vertoond. Van 

de onderzoekspopulatie rapporteerde 60,3% geen 

van de drie online antisociale gedragingen in de af-

gelopen twaalf maanden, 35,5% van de jongeren 

rapporteerde 1 van deze gedragingen, 4,2% rappor-

teerde 2 of meer van deze gedragingen. 

 

De samenhang tussen online en offline 

antisociaal gedrag 

We zijn nagegaan welke soorten offline antisociaal 

gedrag worden gerapporteerd door jongeren die 

onbetaald downloaden of online bedreigen. Jongeren 
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die aangaven virussen te hebben verstuurd, worden 

wegens te kleine aantallen wederom niet weergege-

ven in deze analyse.  

In figuur 1 worden de prevalenties weergegeven 

naar verschillende typen antisociaal gedrag. Per 

online gedraging zijn de prevalenties van de offline 

gedragingen (categoriën vermogen, vernieling, 

geweld en totaal) te zien. In de categorie totaal zijn 

naast de drie genoemde delicttypen ook drugsdelic-

ten en wapenbezit opgenomen. Wanneer we naar het 

totaal van de offline delicten kijken, dan blijkt dat 

89,6% van de jongeren die rapporteerde iemand 

online te hebben bedreigd, aangaf ook antisociaal 

gedrag offline te hebben vertoond. Bij de niet-beta-

lende downloaders is dit 49,8%. De meest voor-

komende typen delicten bij deze groep zijn ver-

mogens- en geweldsdelicten (respectievelijk 30,3% 

en 29,4%). Van de jongeren die online bedreiging 

rapporteerden, zei het merendeel ook betrokken te 

zijn geweest bij geweldsdelicten; 81,6% van deze 

jongeren gaf aan een geweldsdelict te hebben 

gepleegd. 

 

Figuur 1 Prevalentie antisociaal gedrag in 2010, uitgesplitst naar de verschillende online 

gedragingen in de afgelopen 12 maanden (%) 

 
Noot: De gemiddelde prevalenties in de drie groepen wijken significant van elkaar af (p<0,01). Dit geldt zowel voor de totale prevalentie, als voor geweld, 

vermogen en vernieling. De drie categoriën sluiten elkaar uit. 

* Totaal vermogen, vernielingen en geweldsdelicten inclusief wapens en drugs  

 

Voor de jongeren die aangaven onbetaald te hebben 

gedownload en online te hebben bedreigd is speci-

fieker gekeken welke gewelds- vernielings- en ver-

mogensdelicten zij hebben gepleegd. Wanneer we 

binnen de categoriën kijken naar de afzonderlijke 

gedragingen, springt er niets uit.  

Bij de groep online bedreigers zien we een signifi-

cante samenhang met de meeste offline gedragin-

gen, al is deze zwak. Er is een sterke samenhang 

(r=0,50) waar te nemen tussen online bedreiging en 

offline bedreiging. Tevens is er een matige samen-

hang met ‘iets anders vernielen’ (r=0,36). Deze 

resultaten doen vermoeden dat jongeren die rap-

porteerden online te bedreigen, dit ook doen in de 

fysieke wereld terwijl jongeren die rapporteerden 

onbetaald te downloaden geen voorkeur hebben  

voor specifieke offline antisociale gedragingen. 

In figuur 1 staat alleen de prevalentie weergegeven 

voor de verschillende typen antisociaal gedrag. We 

weten hiermee echter niets over de ernst en de fre-

quentie van het vertoonde gedrag. Deze informatie is 

te vinden in figuur 2. Daarin staat per online gedra-

ging de gemiddelde score op een totale delinquentie-

schaal2 weergegeven en de score uitgesplitst naar 

delicttype. Bij het berekenen van de delinquentie-

schaal wordt rekening gehouden met de ernst van 

het gepleegde delict, met het aantal keren dat het 

delict in de afgelopen twaalf maanden is gepleegd  

                                                
2 De delinquentieschaal is een optelsom van 27 zelfgerapporteerde 

delicten in de voorgaande twaalf  maanden waarbij per gerapporteerd 

delict de ernst is vermenigvuldigd met de frequentie van plegen. Op 

deze manier ontstaat voor iedere jongere een score op de delinquen-

tieschaal die loopt van niet tot zwaar delinquent. Een hogere score op 

de delinquentieschaal kan een hogere diversiteit van gepleegde delic-

ten betekenen, en/of een hogere frequentie van gepleegde delicten 

en/of een ernstiger delictpatroon (zie verder Van der Laan en Blom, 

2006). 

Totaal offline

gedrag*
Geweld Vermogen Vernieling

Onbetaald downloaden (N=1.156) 49,8 29,4 30,3 24,9

Online bedreiging (N=163) 89,6 81,6 60,7 58,3
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en dat jongeren meerdere typen delicten kunnen 

plegen. Hoe hoger de score op deze schaal, des te 

antisocialer het gedrag van een jongere.  

De resultaten in figuur 2 laten een vergelijkbaar 

beeld zien als in figuur 1. Jongeren die aangaven 

iemand online te hebben bedreigd, scoren vele malen 

hoger op de delinquentieschaal dan jongeren die 

aangaven onbetaald te hebben gedownload. Dit geldt 

zowel voor het totale aantal offline gedragingen als 

voor de afzonderlijke categoriën (geweld, vermogen 

en vernieling). 

 

Figuur 2 Gemiddelde score op delinquentieschaal in 2010, uitgesplitst naar de verschillende 

online antisociale gedragingen in de afgelopen 12 maanden 

 
Noot: De gemiddelde delinquentiescores van de drie groepen wijken significant van elkaar af (p<0,01). Dit geldt zowel voor de totale delinquentiescore, als voor 

geweld, vermogen en vernieling. De drie categoriën sluiten elkaar uit.  

* Totaal vermogen, vernielingen en geweldsdelicten inclusief wapens en drugs 

 

Vervolgens is gekeken in hoeverre het versturen van 

een virus en/of online bedreigen samenhangt met 

ander antisociaal gedrag offline (zie tabel 3). In deze 

analyse is onbetaald downloaden vanwege de maat-

schappelijke discussie over of het strafbaar is niet 

meegenomen als online antisociaal gedrag. Van de 

3.029 respondenten rapporteerde 67,1% geen online 

of offline antisociaal gedrag in het jaar voorafgaande 

aan de afname. Van de jongeren rapporteerde 5,1% 

zowel online als offline antisociaal gedrag. 0,7% van 

de jongeren rapporteerde alleen online antisociaal 

gedrag en 27,1% rapporteerde geen online anti-

sociaal gedrag maar wel offline antisociaal gedrag. Er 

is een significante samenhang (r=0,31) tussen het 

rapporteren van online en offline antisociaal gedrag. 

De sterkte van dit overall verband is matig. Echter, 

jongeren die online antisociaal gedrag rapporteren, 

hebben een veel grotere kansverhouding dat zij ook 

offline antisociaal gedrag rapporteren dan jongeren 

die geen online antisociaal gedrag rapporteren (odds 

ratio=19,3).  

Tabel 3 Percentage jongeren dat zei in de 

afgelopen 12 maanden online en/of 

offline antisociaal (ex. downloaden) 

gedrag te hebben vertoond 

  

Geen offline 

antisociaal gedrag 

Offline antisociaal 

gedrag 

Geen online antisociaal 

gedrag 67,1 27,1 

Online antisociaal gedrag 0,7 5,1 

 

 

Verschillen in achtergrondkenmerken tussen 

jongeren die wel en geen online antisociaal 

gedrag rapporteren 

Tot slot willen we weten of de jongeren die alleen 

een virus hebben verstuurd of iemand online hebben 

bedreigd, afwijken qua achtergrondkenmerken van 

jongeren die geen of alleen offline antisociaal gedrag 

rapporteerden (onbetaald downloaden is wederom 

niet meegenomen als online antisociaal gedrag). De 

resultaten van deze analyse staan in tabel 4.  

Totaal offline gedrag* Geweld Vermogen Vernieling

Onbetaald downloaden (N=1.156) 2,27 0,59 1,06 0,47

Online bedreiging (N=163) 8,02 2,12 3,70 1,61
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Het aandeel meisjes in de groep dat geen online en 

offline antisociaal gedrag rapporteerde, is groter dan 

het aandeel jongens. Het aandeel jongens is weer 

groter in de groep die rapporteerde alleen offline 

antisociaal gedrag te hebben vertoond en in de groep 

die rapporteerde zowel online als offline antisociaal 

gedrag te hebben vertoond. Ten aanzien van de 

herkomstgroep bestaan geen verschillen binnen de 

groepen. Binnen de groep die zei geen online en 

offline antisociaal gedrag te hebben vertoond, bevon-

den zich meer jongeren van 11 jaar en jonger dan 

gemiddeld en minder jongeren van 16 jaar en ouder. 

In de groep die rapporteerde alleen offline of zowel 

online als offline antisociaal gedrag te hebben ver-

toond, bevonden zich meer jongeren van 16 jaar en 

ouder en minder jongeren van 11 jaar en jonger. Ten 

aanzien van de groep die alleen online antisociaal 

gedrag rapporteerde, bestaan geen verschillen qua 

sekse, herkomst en leeftijd wat op zich niet verwon-

derlijk is vanwege het kleine aantal jongeren. 
 

Tabel 4 Verschil in achtergrondkenmerken tussen jongeren die wel en geen online antisociaal 

gedrag hebben vertoond in 2010 in de afgelopen 12 maanden (%) 

    

Geen online/ offline 

antisociaal gedrag  

Alleen offline  

antisociaal gedrag  

Online en offline  

antisociaal gedrag 

Alleen online  

antisociaal gedrag  

  N  2.033 820 156 20 

Sekse Meisje 72,9* 22,7* 3,7* 0,7 

  Jongen 61,6* 31,3* 6,5* 0,6 

        

Herkomstgroep Autochtoon 66,7 27,6 5,0 0,7 

  Allochtoon 68,5 25,1 5,8 0,6 

        

Leeftijd 11 jaar en jonger 82,2* 15,2* 2,0* 0,6 

  12 t/m 15 jaar 65,8 28,2 5,2 0,8 

  16 jaar en ouder 56,6* 35,0* 7,9* 0,5 

* Significant (p<0,05). 

 

 

 
 

Discussie 

In deze factsheet hebben we op basis van gegevens 

uit de MZJ die in 2005 en 2010 verzameld zijn, in 

kaart gebracht in welke mate jongeren in de leeftijd 

van 10 tot en met 17 jaar online antisociaal gedrag 

rapporteerden en welke veranderingen in de tijd zich 

hebben voorgedaan met betrekking tot het vertonen 

van online antisociaal gedrag. Tevens is gekeken in 

hoeverre dit zelfgerapporteerde online gedrag 

samenhangt met ander zelfgerapporteerd offline 

antisociaal gedrag en in welke mate jongeren die wel 

en geen online antisociaal gedrag rapporteren van 

elkaar verschillen qua achtergrondkenmerken.  

Hoewel het downloaden van illegaal aangeboden 

materiaal nog altijd ter discussie staat in Nederland, 

is besloten het onbetaald downloaden toch als anti-

sociale gedraging mee te nemen in de analyses van 

deze factsheet, tenzij anders aangegeven.  

Uit de analyses blijkt dat 38,2%van de 10 tot 17-

jarige jongeren  in de voorgaande twaalf maanden 

rapporteerde onbetaald te hebben gedownload. De 

prevalentiecijfers voor zelfgerapporteerde online 

bedreiging en het versturen van virussen lagen met 

respectievelijk 5,4% en 0,6% een stuk lager. De 

groep jongeren die aangaf virussen te versturen was 

dermate klein, dat deze groep in de analyses niet 

verder uitgesplitst is.  

Het aandeel jongeren dat zei in de afgelopen twaalf 

maanden onbetaald te hebben gedownload, is tussen 

2005 en 2010 gedaald ongeacht sekse en leeftijd. 

Ten aanzien van de herkomstgroep zien we wel een 

daling onder autochtone, maar geen daling onder 

allochtone jongeren. Mogelijk is dit te verklaren 

doordat ook in allochtone gezinnen jongeren steeds 

vaker toegang tot internet hebben.  

De lagere prevalentie in 2010 ten opzichte van 2005 

van zelfgerapporteerd onbetaald downloaden is op-

merkelijk aangezien het internetgebruik de afgelopen 

jaren alleen maar is toegenomen. Een mogelijke 

verklaring is de opkomst van sociale media. Wellicht 

delen jongeren via sociale media meer bestanden 

waardoor zij deze niet meer hoeven te downloaden. 

Het delen van bestanden via sociale media is niet 

toegestaan in Nederland. Naar deze wijze van delen 
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is echter niet gevraagd in de survey waardoor het 

niet uit de cijfers valt te herleiden. Een andere 

mogelijke verklaring is de opkomst van itunes, 

spotify en youtube. Mogelijk wordt er meer legaal 

gedownload en luisteren jongeren meer muziek 

online. Hierover konden we helaas geen verdere 

informatie vinden. 

Met betrekking tot zelfgerapporteerde online bedrei-

ging worden geen significante verschillen tussen de 

jaren waargenomen. Van de jongeren die aangaven 

in het voorgaande jaar wel eens iemand online te 

hebben bedreigd, zei het merendeel (81,6%) zich 

ook wel eens schuldig te hebben gemaakt aan een 

offline geweldsdelict in het voorgaande jaar. Daar-

naast blijkt er een sterke samenhang te bestaan 

tussen online en offline bedreiging. Jongeren die 

onbetaald downloaden, gaven in minder sterke mate 

aan ander offline antisociaal gedrag te vertonen. Dit 

kan er mogelijk op wijzen dat jongeren die aangaven 

onbetaald te downloaden een ander type jongeren 

zijn dan jongeren die aangaven iemand online te 

hebben bedreigd. Jongeren die onbetaald downloa-

den rapporteerden, lijken ‘normale’ jongeren te zijn 

die af en toe iets uithalen. Slechts een klein deel van 

deze jongeren rapporteerde ook offline antisociaal 

gedrag. Als groep lijken ze geen specifieke voorkeur 

voor bepaalde antisociale gedragingen te hebben. 

Van de jongeren die rapporteerden in het voorgaan-

de jaar wel eens iemand online te hebben bedreigd, 

rapporteerde het merendeel dit ook in de fysieke 

wereld te hebben gedaan. Ook rapporteerde het 

merendeel van deze jongeren offline vernielingen. 

Dit zijn jongeren die mogelijk ook ander probleem-

gedrag vertonen.  

Tevens bleek uit de analyses dat jongeren die aan-

gaven in het voorgaande jaar een virus te hebben 

verstuurd en/of iemand online te hebben bedreigd, 

een grotere kansverhouding hebben om ook ander 

offline antisociaal gedrag te rapporteren. 

Wat betreft de achtergrondkenmerken zien we een 

aantal verschillen tussen jongeren die wel en geen 

online antisociaal gedrag rapporteren (exclusief 

onbetaald downloaden). Het aandeel jongeren dat 

online antisociaal gedrag rapporteerde, is onder de 

10 tot 11-jarigen lager dan onder oudere leeftijds-

groepen. Dit geldt ook voor de offline gedragingen. 

Ten aanzien van de herkomst bestaan er geen ver-

schillen tussen de groepen. Ten aanzien van de 

groep jongeren die alleen online antisociaal gedrag 

rapporteerden, zijn er geen verschillen qua sekse, 

herkomst en leeftijd. 

Beperkingen 

Deze resultaten moeten met enige zorgvuldigheid 

geïnterpreteerd worden. Ten eerste heeft de MZJ 

betrekking op een steekproef uit de hele populatie 10 

tot 17-jarigen in Nederland. In deze groep komen 

relatief weinig jongeren voor die opzettelijk een virus 

hebben verstuurd of iemand online hebben bedreigd. 

We weten niet in hoeverre soortgelijke resultaten 

gevonden zouden worden onder een subpopulatie 

van jongeren die met politie of justitie te maken 

krijgen vanwege hun criminele gedrag. Hoewel er  

tot op heden geen schattingen bekend zijn over het 

aandeel jongeren dat wegens online criminaliteit met 

de politie te maken krijgt weten we dat slechts 2% 

tot 5% van de jongeren uit de algemene populatie 

vanwege offline criminaliteit in aanraking met politie 

te maken krijgt. Verder weten we ook dat bij offline 

delinquentie zelfrapportage belangrijke beperkingen 

van onder- en overrapportage kent (zie Van der Laan 

& Blom, 2006). In hoeverre dat ook opgaat voor 

online antisociaal gedrag is onbekend. 

Ten tweede kunnen we op basis van dit deelonder-

zoek niet spreken over online antisociaal gedrag als 

voorspellende risicofactor voor offline antisociaal 

gedrag. Het onderzoek betreft een cross-sectionele 

studie waarin alle antisociale gedragingen gelijktijdig 

zijn gemeten. De resultaten van dit onderzoek geven 

aan dat er een samenhang is tussen het plegen van 

zelfgerapporteerd online en offline antisociaal 

gedrag. We kunnen niet stellen dat het rapporteren 

van dit online antisociale gedrag een risicofactor is 

voor offline antisociaal gedrag. Dit impliceert immers 

een oorzakelijk verband, wat niet vast te stellen is in 

een cross-sectioneel onderzoek.  

Ten slotte blijkt de vraagstelling met betrekking tot 

het downloaden van illegaal aangeboden materiaal 

niet eenduidig te zijn. In Nederland is het toegestaan 

illegaal aangeboden muziek, films en boeken te 

downloaden voor eigen gebruik. Het downloaden van 

games en software is niet toegestaan. Tevens is het 

uploaden/ delen van auteursrechtelijk beschermd 

materiaal niet toegestaan. In de vragenlijst van de 

MZJ werd niet alleen gevraagd naar het downloaden 

van muziek, maar ook naar het downloaden van 

software en het delen van bestanden via speciaal 

daarvoor bestemde websites. Er wordt dus naar drie 

verschillende gedragingen gevraagd waardoor het 

niet herleidbaar is wat de jongere precies heeft 

gedaan. 
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Conclusie 

Uit deze studie kan worden geconcludeerd dat jon-

geren in 2010 minder rapporteerden onbetaald te 

downloaden ten opzichte van de jongeren in 2005. Er 

lijkt geen sprake te zijn van een specifieke clustering 

met ander offline antisociaal gedrag. Online bedrei-

ging is door de jaren heen gelijk gebleven. Bij deze 

jongeren zien we wel een sterke samenhang met 

offline bedreiging, wat mogelijk wijst op een specifiek 

type jongeren dat dit soort antisociaal gedrag rap-

porteert. Jongeren die aangaven virussen te ver-

spreiden en/ of online te bedreigen, hebben een 

grotere kansverhouding om ook ander offline anti-

sociaal gedrag te rapporteren. Tevens zien we dat 

jongeren die offline en online of alleen offline anti-

sociaal gedrag rapporteerden, vaker dan gemiddeld 

van het mannelijke geslacht en 16 jaar of ouder zijn 

dan jongeren die geen antisociaal gedrag rappor-

teerden. 
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Bijlage 

Tabel B1 Prevalentiecijfers totale steekproef van jongeren in 2005 en 2010 naar 

achtergrondkenmerken (kolom-percentages) 

    

Totaal  

2005 

Totaal 

2010 

  N  1.460 3.029 

Sekse Meisje 48,9 48,8 

  Jongen 51,1 51,2 

     

Herkomstgroep Autochtoon 74,2 77,8 

  Allochtoon 25,8 22,2 

     

Leeftijd 11 jaar en jonger 22,3 23,4 

  12 t/m 15 jaar 51,6 49,0 

  16 jaar en ouder 26,2 27,6 
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