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Oatum.

BXJLAGE X HET REGXSTRAT!EFORHULIER Kaartnutmser

IDNR
Plaarsnwmner 2

Persoonsnunsner 4[J 1 1 t
Volgnuomer 8[ J i

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS

1. Geslacht 1 — man io[J

2 • vrouw dag jaar

2. Geboortedatum iii J J
3. Etnicjteit: land van herkomst vader 17[

4. Land van herkomst moeder l9[j 1
ie Naam van de hüidige of van de laatste bezochte 211 1 [1

school

8 Iype school

6. Oudersitumtie: 1 -— ouders gescheiden

2 — een van de ouders overleden

3 — een van de ouders onbekend
29

4 — geen bijzonderheden

7 . Is er op het moment van het plegen van het feit sprake 25

van uithuisplaatsing?

1 ja

2 — nee

8. Adres: — straatnan 26 1 1 t
— w000pl?.ats

9. Is er sprake van een maatregel op het moment van het 28 []plegen van het feit?

O • geen

1 — O.T.S.

2 — T.S.R.

3 — P.I.3.8.



II. ZAAK

A. Delict

10. Gepleegdfde) delict(en), zoals gemuteerd, op gror4

waarvan aanhouding plaats vindt.

(Naar aard en aantal malen gepleegd)
soort

aantal

le soort delict 29

Aai’rAL

1 — eenmaal gepleegd

2 meermalen gepleegd
Soort

aafltal

2e soort delict

_______________

32

AanhiL

1 — eenmaal gepleegd

2 — meermalen gepleegd

Soort delict

Diefstal:

01 — (diefstal van fiec5/broWfiets/auto of

onderdelen van genoemde voertuigen)

02 = (diefstal van geld, winkeldiefstal,

overige diefstallen mci. heling)

03 — (diefstal d.m.v. braak en inkliing,

diefstal met geweldpleging)

04 — overige diefstallen, afpersing, oplichting,

valsheid in geschrifte

Agressieve delicten:

tegen personen

05 lastig vallen
06 mishandeling/bedreiging
07 overige of beiden

tegen zaken

08 vernieling
09 brandstichting
10 overige ôf beiden



Probleemgedrag:

11 probleemgedrag

(hulpvragen e.d

12 — veglopen

(o.a.t )

Overig:

13 Joyriding

14 — Andere, nI: zedendelicten,onttrekking,sexuele contacten)

. Ernst van het delict

a. materile schade le soort delict 1 1
m.b.t. gestolen goed f

m.b.c. vernielde goederen f

omschrijving goederen (indien schade

niet bekend is)

b. iaterfle schade le soort delict

1 = letsel zonder doktersbehandeling

2 — letsel EHBO/poliklinische behandeling

3 — letsel, ziekenhuisopname

4 letsel, met gevaar voor leven

5 — letsel met dodelijke afloop

Indien onduidelijk, invullen:

c. poging delict (1e) 38

3 — beiden
8 — nvt ( peobleemgedrag )

d.. materile schade 2e soort delict 39 1 1
m.b.t. gestolen goed f

m.b.t. vernielde goederen f. .

omschrijving goederen (indien schade niet bekend

is)
5



•. iaterile schade 2e soort delict

1=)

2)

3=) vraag9b

4—)

5=)

Indien onduidelijk, iuvullen

t. poging delict(LL) 42 LI
3 — beiden
8 = nvt ( probleemgedrag )

12. Oiaschrijving gepleegd(e) delict(en) en/of probleemgedrag,
dat aanleiding is voor het contact met k.p.

le soort
A

A — categorie goederen
B — plaats van delikt/
A + B - andere

2e soort

Â B

A — categorie goederen
— plaats van delikt

A + = andere

6



13. Redenen/achtergronden van het plegen van delict(en) en/of

probleemgedrag

Omschrijving

47[ 1 1

14. Welke overige delicten komen tijdens het

van de politie

(codering zie vraag O)

onderzoek ter kennis
49

15 . Datum waarop delict(en) is/zijn gepleegd (Bij meerdere

delicten eerste en laatste datum noteren, bij 9n delict dag

de eerste) le datum 51

16 . Tijdstip van delict/probleemgedrag

laatste datum 57

l 8—l2uur 63j[

2 12 — 16 uur

3 16 — 24 uur

4 — 24 — 08 uur

1 alleen

2 in vereniging met n ander

3 in vereniging met anderen

mnd jaar

LIII 111
1 1 1 1 1

17. Aantal medeverdachten zoals vermeld in de mutaties

64E
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8. Aanhouding
dag mnd Jaar

18. Datum aanhouding c.q. contact met de k.p., melding 1 1 1 1
19. Soort dag aanhouding c.q. contact met de k.p., melding OAT 71

20. Tijdstip aanhouding c.q. contact met de k.p. melding 0.A.T.

_________

(afgerond in uren). 72
21 . Welke persoon legt de relatie tussen jongere en Kipo

01 jongere zelf
74

02 — ouders/verzorgers, overige familie

__________

03 — leiding tehuis, voogd

04 = hulpverlener

05 particulier, burger

06 = politie

07 = winkel of ander bedrijf

08 — school

09 medeverdachten

10 = anders, ni

22. a. Is er aangifte gedaan
76

1 ja

2 nee

b. Indien geen aangifte is gedaan was dit de wens van het

slachtoffer

1 = ja

2 = nee

IDNR

8
=

n.v.t.

i

Plaatsnuusser 2 1 1
Persoonsnuzser 4 j t [ [ j
Voignuamier 8

8



C, Afdoening

23. Afdoening van de gepleegde delicten c.q probleemgedrag
(justitieel/formeel)

10

__________

00 = ongeg rond

0! kan niet bewezen worden; waarschuwing voor het feit
dat vermoedelijk is gepleegd

02 — berisping met opmaken kaart/dossier

03 — beriaping; (wel delict geen aangifte ; coma wegens geringheid feit)

04 p.v van bevindingen c.q rapport aan R.v.K/0.v.J/Kind.recht.

05 p.v gewoon

06 — p.v met voorgeleiding 0.v.J

07 — p.v met verwijzing bureau Halt

08 — bemiddelingsgeaprek (ook bij onttrekking)

09 0.A.T vervallen (zonder meer)

10 0.A.T vervallen na bemiddelingsgeaprek

II — 0.A.T vervallen na adviserend geaprpk

12 — 0.A.T vervalt in afwachting van gesprek

13 — aandachtavestiging opgemaakt, onder voorwaarden vervallen

14 afgehandeld door andere afdeling

15 — overgedragen aan politie in woonplaats

16 — geen

24. Aanvullende activiteiten in het kader van de afhandeling.

Omachrijving

12j__________

25. Datum heenzending/intrekken 0.A.T. 14 t 1 t t 1
26. Tijdstip heenzending/intrekken 0.A.T.

__________

(in hele uren) 20

______________

9



27. In verzekering gesteld:

III. VROEGER POLITIE CONTACT

28. Is er sprake van eerder geregistreerd politiecontact (k.p.)
25

00x

1 lx

2 2x

3 — 3x

4 4x

5 5x

6 6 of meer malen

29. Aanleiding en aantal eerdere geregistreerde contacten

(maximaal 5 soorten)

30. Verwijzingen c.q. contacten met instellingeh, scholen

e.d. naar aanleiding van eerdere contacten met de KP.

namen instellingen: verwijzing: 01—ja
77—nee

aantal verwijzingen: kodering — exact —

aanta1..., soort

26

____

29

____

32 1

38 1

4’ 1 1 1
43 1 t 1

Aantal uren in verzekering:

1 — ja 22

2 — nee

23 [

10



35. Is contact geobserveerd ja

2 = nee

3 — interview rech.
4 — izterview jongere
5 = beide ( 3 en 4
Codeurnr.

Datum;

— —

34. etrokkett rechercheur(s)

(zie codeboek)

31. Indien er sprake is van eerder geregistreerd contact met

de k.p., naar aanleiding van ielk soort delict

(Codering zie vraag 10) 45 L [1
Laatst gepleegde delict/probleemgedrag

Voorlaatst gepleegd delict/probleemgedrag
67 [ jJ

32. Afhandeling eerder gepleegde delicten

(Codering zie vraag 23) 69

Laatst gepleegd delict/probleemgedrag

Voorlaatst gepleegd delict/probleemgedrag

[__Ej
33. Wanneer is de jong&re voor het laatst in aanraking gekomen

dag and jaar
met k.p.

________________________

53f t 1 1 t
EJ

t 1
63f [1

65E

66Fl 1 1 t t
dag and jaar

36.

37. Datum le contact f voorzover bekend

11



BIJLAGE II REPRESENTATIVITEIT VAN DE STEEKPROEF

De resultaten uit deze studie pretenderen enige gel
digheid te bezitten voor de totale populatie jongeren
die in een jaar met de jeugdpolitie van de drie korpsen
in contact komen. Het is derhalve van belang te bepalen
in hoeverre een steekproef van een halt jaar (en in het
geval van Utrecht 3 maanden) een juiste weerspiegeling
is van de variatie in de soort contacten van jongeren met
de jeugdpolitie over een langere periode (minstens een
jaar)

Voor hoofdstuk 2 is het verder van belang om te be
palen of de grootte van de steekproef voldoende is om na
analyse nog betrouwbare resultaten te kunnen geven. Be
zit de steekproef voldoende aantallen autochtonen en
allochtonen om een vergelijking in aantallen politiecon
tacten mogelijk te maken?

In het hiernavolgende zullen we per stad de steekproef—
gegevens vergelijken met de gegevens uit de jaarver
slagen van de betreffende korpsen. In het algemeen
blijkt het mogelijk steekproef gegevens te vergelijken
met de jaarverslagcijfers op de volgende aspecten:

— het aantal verdachten;

— de verdeling naar sexe;

— het aantal inverzekeringstellingen;

— het aantal processen—verbaal;

— (soms) de verdeling naar etniciteit;

— het aantal weglopers (verzoeken tot opsporing, aan
houding en terugbrenging (GAT)).

Rgtterdam
De registratie van de contacten uit Rotterdam beslaat

de periode augustus 1983 tot en met januari 1984, en be
treft een van de twee bureau’s jeugdpolitie die het
Rotterdamse korps rijk is. Van september 1963 tot en met
januari 1984 is om het andere politiecontact geregis—

Bijlage II 13



treerd. Voor de maand augustus 1983 is echter elk
politiecontact geregistreerd. Verder bevat het onder—
zoekmateriaal naast de “gewone” steekproef van registra
ties “om het andere contact” ook “observatie—gevallen”.
Dat wil zeggen, contacten van jongeren met de Rotterdamse
jeugdpolitie die voor een deel tijdens genoemde regis—
tratieperiode zijn geobserveerd en voor een deel
daarbuiten vallen. Door deze twee omstandigheden wordt
inbreuk gepleegd op het a—selecte karakter van de steek
proef. We zouden kunnen verwachten dat het beeld hierdoor
in sterke mate wordt scheef getrokken. De vergolijking
van de steekproef met de jaarverslagcijfers laat echter
zien dat ondanks deze “twee onzuivere factoren” de steek
proef in het algemeen een goede weerspiegeling is van de
soort contacten die de Rotterdamse jeugdpolitie ge
durende het gehele jaar 1983 te verwerken heeft gehad.°’

— Qua samenstelling verschillen de registraties per
maand onderling niet veel. Dit betekent dat, ook al
hebben we van de maand augustus alles geregistreerd,
er relatief gezien weinig verschil valt te consta
teren. Verder betekent dit dat een steekproef van
een half jaar voldoende groot is om de maandelijkse
verschillen die er zijn, te “compenseren”. Het vormt
een goede vertegenwoordiging voor de contacten ge
durende een heel jaar.

— De observetiegevallen die het beeld zouden kunnen
verstoren vormen op het totaal van de registraties
een dusdanig klein aantal, dat de
selectie—procedures die ten behoeve van de observa
tie zijn gehanteerd (zie par. 1.2) weinig invloed
uitoefenen.

Een zeer goede weerspiegeling geldt met name voor de con
tacten die strafrechterlijk ven aard zijn (de justitiele
contacten). Met dien verstande dat we dan alleen spreken
over het bureau “Rechter Maasoever” (RMD). In de jaarver—
slagcijfers blijken er nI. enkele onderlinge verschillen
te bestaan tussen de twee bureau’s van de jmugdpolitie.
De verschillen tussen bv. de sexeverhouding en de hoe
veelheid in verzekeringstellingen bedragen ongeveer 67.
tot 7%. Dpvallender is het verschil in de hoeveelheid
processen verbaal waarmee strafrechtelijke zaken kunnen
worden afgedaan. Bij de Rechter en Linker Maasoever is

01 Zeker wanneer men bedenkt dat er in de jaarverslag—
cijfers “telfouten” zijn geslopen die een geconsta
teerd verschil met 1% en soms nog meer kan vergroten.
Indien we het konden achterhalen hebben we het juiste
cijfer gebruikt.

14 Bijlage II



dit respectievelijk (51,5%•en 35%). Indien we ons be
perken tot het bureau RMO dan blijkt het volgende:

Op diverse aspecten Cde sexeverhouding, het percenta
ge processen—verbaal en de hoeveelheid inverzekerings—
tellingen) zien we zeer minieoe verschillen tussen de
steekproefgegevens en de jaarverslagcijfers van het bu
reau RMO. Verder zien we enkele verschillen met de jaar—
verslagcijfers bij de “probleemcontacten”. 0e grootte
van deze verschillen (plus minus 5%) lijken echter aan
vaardbaar.

In het algemeen lijkt de steekproef een goede weer
spiegeling van de variatie in de soort contacten van jon
geren met de jeugdpolitie. 0e generaliseerbaarheid naar
de Rotterdamse situatie is dus redelijk.

Wat betreft de grootte van de steekproef het volgende.
In totaal bevat de steekproef van Rotterdam 1064 geregis
treerde contacten. Het betreft 670 contacten op grond van
een delict en 394 contacten op grond van probleemgedrag.

Uit de eerste analyses van het onderzoekmateriaal
blijkt deze steekproefgrootte voldoende om een verge
lijking to maken tussen allochtone en autochtone jon
geren in “aantallen” politiecontacten.

Eindhoven
Voor de situatie in Eindhoven ligt de zaak minder

gecompliceerd. Daar zijn gedurende een half jaar alle
contacten geregistreerd. Tussen de steekproefgegevens en
de jaarverslagcijfers zien we slechts zeer kleine ver
schillen. Dit betekent dat net als bij de Rotterdamse
steekproef, een halfjaarlijkse periode voldoende is om
een geheel jaar te karekteriseren. Voor wat betreft de
probleemcontacten kunnen we alleen de sexeverdeling van
de wegloopgevallen vergelijken met de
jaarverslagcijfers. Ook hierin zien we weinig verschil.

In het geheel betekent dit dat de steekproef van Eind
hoven represmntatief is. In het bijzonder voor de inter
pretatie van de resultaten uit hoofdstuk 3, levert dit
geen problemen op. We moeten echter voorzichtiger zijn
met de resultaten uit hoofdstuk 2. Er zijn nl. relatief
gezien weinig allochtone jongeren in de steekproef ver
tegenwoordigd; slechts 145 van de 721 contacten.
Bijgevolg kunnen vergelijkende analyses niet in alle
volledigheid uitgevoerd worden.

Utrecht
De registratie in Utrecht leverde de kleinste steek

proef op van de drie steden. De registratie van in totaal
404 contacten beslaat de periode november 1983 t/m janua
ri 1984. Van deze periode is net als bij Rotterdam om het
andere contact geregistreerd. Tevens bevat dit aantal de
observatiegevallen. De invloed van deze “observatiege—
vallen” op het a—selecte karakter van de steekproef lijkt

Bijlage II 15



ingrijpender. Als we deze gevallen uit de steekproef
laten, komt het beeld meer overeen met de jaarverslagge—
gevens. In sommige analyses zijn deze gevallen derhalve
buiten beschouwing gelaten.

Het totale aantal contacten in de steekproef is echter
te klein voor een volledige vergelijking tussen
allochtonen en autochtonen voor wat betreft het aantal
politiecontacten. In hoofdstuk 2 is Utrecht net als Eind
hoven voor een deel buiten de analyse gehouden.

Ter vergelijking worden in de onderstaande tabellen
de gegevens uit de steekproef en het jaarverslag naast
elkaar gepresenteerd.

A. Rotterdam

Tabel 20: Verdeling naar sexe bij de justitiele en probleemcontacten

Sexe Jaarverslag ‘83 Jaarverslag ‘83 Steekproef
(UW + RMO) RMQ N01064
Ho(t612 Z N02951

jongens 78,8 72 72
meisjes 21,2 26 28

100 100 lOl

Tabel 21: Verdeling naar sexe en aard van het contact

Sexe Jaarverslag ‘83 CRMO) Steekproef

Justitieel Weglopers Justitieel Weglopers
H2096 N01170 X N679 Y 11°266 Z

Jongens 83,3 46,7 82,6 51,5
Meisjes 16,7 53,3 17,4 46,5

100 100 100 100
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Tabel 22: Het aantal jnverzpkeringstellingen

Jaarverslag KP ‘63 CRNO)x Steekproef xii

N2l90 Z N691 Y

Ja 17,5 15,9
Hee 62,5 84,1

100 100

ii Inclusief strafrechtelijk meerderjarigen
liii Oxclusief strafrechtelijk meerderjarigen

Tabel 23: Verdeling naar aard van de afdoening bij justitiele contacten

Afdoening Jaarverslag ‘83 Jaarverslag ‘83 Steekproef CR110)
RMO LMO
H°2096 Ne1661 % N°679

Proces—verbaal 51,4 35 41,4
Berisping en
ongegrond 48,6 65 58,9

100 100 100

Tabel 24: Verdeling naar sexe voor jongeren met P.V.

Sexe Jaarverslag ‘83 CRMO)ii Steekproef
N3266 i Na1064 ‘/

Probleem—
contact 35,8 35
Justi ti eel
contact 64,2 65

100 100

a De H van het jaarverslag is wegens optellingsfout
gecerri geerd.

Bijlage II 17



Tabel 25: Aard van het politiecontact

Sexe Jaarverslag ‘83 RMO Steekproef
H3266 Z N1064

Probleescontact 35,8 35

Justitieel contact 64,2 65

100 100

Tabel ?6: Verdeling naar etniciteit bij de “weglopers”

Etniciteit Jaarverslag ‘63 Steekproef
H°335 % N069

Suri name/
Portugal 56,1 59,4
Turkije 25,7 23,2
Marokko 16,2 17,4

100 100

0. Eindhoven

Tabel 27: Verdeling naar sexe

Sexe Jaarverslag KP ‘63 Steekproef
Na1209 H643

Jongen 86,3 88

Meisje 13,7 12

100 100

18 Bijlage II



Tabel 28’ Verdeling naar 5PXP bij weglopece

Sexe Jaarverslag ‘83 Steekproef

N133 N56 %

Jongens 55,6 53,6

Neisjes 44,4 46,4

100 100

Tabel 29: Aard van het politiecontact

Jaarverslag ‘83 Steekproef
Nl209 N643

Justitiele contacten 86,3 88
Probleemcontacten 13,7 12

100 100

Tabel 30’ Inverzekeringstelling

Inverzekeringstelling Jaarverslag ‘$3 Steekproef
Nl289 N=643

Ja 13,5 11,5
Nee 86,5 88,5

100 100

Tabel 31: Verdeling naar aard van de afdoening

Afdoening Jaarverslag Steekproef
N1209 Nz6ll

Proces—verbaal 37,7 38,1
Berisping 62,3 61,9

100 100

Bijlage II 19



C. Utrecht

Tabel 32: Aard van het delict

Jaarverslag KP Steekproef
Nzl418 Y Hz281 Z

Eenvoudige diefstal 62 75,1
Gekwalificeerde dief
stal 22,4 15,3
Agressie tegen

personen 5.1 4,3
Agressie tegen
zaken 10,5 5,3

100 100

Tabel 33: Inverzekeringstelling

Jaarverslag KP Steekproef
Nl418 Z Na281 Z

Ja 10,6 12,8
Nee 89,4 87,2

100 100

Gecorrigeerd aantal door optellingsfout in
Jaarverslag

Tabel 34: Afdoeningsbeslissing

Jaarverslag KP Steekproef
(mcl. meerderj.)

Proces—verbaal N1512 NZ281

Ja 22,7 20,3
Nee 77,3 79,7

100 100

20 Bijlage II



Tabel 35: Verdeling naar etniciteit van de jutitie1e contacten

Jaarverslag KP Steekproef

N1.l8 i N27l i

Nederlands 73 60,9
Surinaams ,5 8,2
Turks 5,1 6,7
Marokkaans 13,9 16,6
Overige 3,8 7,8

100 100

Tabel 36: Verdeling naar etniciteit van de probleemcontacten’

Jaarverslag KP Steekproef
Nll N29

Surinaams 20,2 17,3
Turks 26,2 6,9
Marokkaans ‘t7,4 58,7
Overig 6,1 17,3

100 100

Bijlage II 21



BIJLAGE III POPULATIEGEGEVENS ROTTERDAH, EINDHOVEN EN

UTRECHT

Tabel 37: Populatieaantallen van de diverse jeugdige bevolkingsgroepen

(0—19 jaar) per stad op 1—1—’84

Nod. Sur/Ant. Turk Mar. Overig Totaal

Rotterdam 1 100.047 7562 10627 5078 8148 131662

Eindhoven 2 45.339 767 2063 883 813 49699

Utrecht 3 52.755 2357 3070 4006 1903 64170

1 bron afd. Onderzoek en Statistiek Gemeente Rotterdam

2 bron afd. Onderzoek en Statistiek Gemeente Eindhoven

3 bron afd. Statistiek Gemeente Utrecht

Tabel 38: Populatie aantallen van de diverse bevolkingsgroepen in Rotter

dam per leeftijdsgroep

Hed. Sur/Ant. Turk I’Iar. Overig Totaal

aantal aantal % aantal % aantal % aantal % aantal

0—9 37867 45 2116 34 5978 61,5 3264 69,5 4863 64,5 54128 48

10—14 27171 32,5 2551 61 2686 25,5 956 20,5 1776 23,5 34936 31

15—17 19071 22,5 1559 25 1276 13 475 10 919 12 Z3302 20,5

100 100 100 100 100 100
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BIJLAGE IV AANHOUDIUGSPERCENTAGE EN INDEXCIJFERS PER
TYPE DELICT EN LEEFTIJDSCATEGORIE

Tabel 39: Da “grove” en “zui vera” indexcijfers van de allochtone groepen
per type delict in de steekproef.

ROTTERDAM

Eenvoudi ge Gekwalificeerde Agressief
diefstal diefstal delict

N427 N254 U147 l495 N93 N64

Bevolkingsgroep ‘grof’ ‘zuiver’ ‘grof’ ‘zuiver’ ‘grof’ ‘zuiver’

5uriniams/ 6 6,5 3 3 3 2
Anti lliaans
(Index)

Turks 3 2 0,5 0.5 — —

(Index)

Marckkaan 2,5 3,5 4,5 4 0,5 0,5
(Index)

Overig 3 2,5 2,0 2,0 0,5 0,5
C Index)

Toelichting:

1. De gecorrigeerde situatie betreft de jongeren tussen
0—17 jaar, excl. de politiecontacten van jongeren
die buiten Rotterdam wonen, die al ongegrond zijn
afgedaan, die eenzelfde jongere betreffen die reeds
in de steekproef vertegenwoordigd is of die als “ob
servatiegeval” in da steekproef zitten. Deze
laatste gevallen zijn er uitgelaten omdat er ten be
hoeve van d observatie selectias zijn gepleegd (zie
bijlage II).
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2. De berekende indexen hebben betrekking op contacten
met de jeugdpolitie. Er is nog geen onderscheid ge
maakt tussen de jongeren die na verhoor zijn heenge
zonden (politiesepot) en de jongeren waarbij over de
zaak proces—verbaal is opgemaakt.

Voor een goede interpretatie van de cijfers in deze
tabel is het volgende van belang.

Ten eerste is het belangrijk te bedenken dat deze cij
fers uiteindelijk verwijzen naar een klein aandeel van de
jeugdigen uit de diverse bevolkingsgroepen. Zo bv. wonen
er 84129 Nederlandse jongeren en 6226 jongeren van
Surinaams/Antilliaanse herkomst in de leeftijdsgroep
0—17 jaar in Rotterdam (zie bijlage III tabel 3). Van de
Nederlandse jongeren komt in een jaar 1,42% op grond van
een ‘eenvoudige diefstal’ bij de Rotterdamse jeugdpoli—
tie. Dit zijn 1196 jongeren. Van de
Surinaams/Antilliaanse jongeren komen 576 jongeren
(9,23%) op grond van een dergelijk delict binnen een jaar
bij de jeugdpolitie. Het gaat dus steeds om naar ver
houding beperkte aantallen jongeren van de totale
jeugdbevolking.

Ten tweede dient men te bedenken dat de ‘eenvoudige
diefstal’ het meest voorkomt. Omstreeks 60% van de straf
rechtelijke politiecontacten hebben betrekking op een
dergelijk delict. Bij de allochtone jongeren is dit zelfs
70% tot 80%. In het algemeen worden deze delicten als het
minst ernstig aangemerkt. Het zijn veelal jongeren die
‘een keer over de schreef gaan’ en vervolgens niet meer
bij de politie terugkomen (zie hoofdstuk 3).

Deze twee aantekeningen duiden er verder op dat we de
in de tabel gepresenteerde cijfers ook in onderlinge ver
houding moeten zien. Misschien lijkt een indexcijfer van
3 bij de agressieve delicten veel; hier staat een index
tegenover van 6 bij de ‘eenvoudige diefstal’. Naast de
hoogte van deze indexcijfers is de onderlinge verhouding
dus net zo belangrijk.
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Tabel 40: De ‘grove’ en ‘zuivere’ indexcijfrs van de allochtone groepen

per type delict in de steekproef van Eindhoven

Ei ndhoven

Diefstal Gekwalificeerde

eenvoudig diefstal

Bevolkingsgroep ‘grof’ ‘zuiver’ ‘grof’ ‘zuiver’

Nr417 N259 N74 U43

Surinaams/Antilliaans 2,5 3 1 2

Turks 2 2,5 1,5 2

Marokkaans 3 3 6 4

Overig 3,5 6 4 3

Tabel 41: De Rottardamsa indexcijfers van d allochtona groepen

per leeftijdscategorie

eenvoudige gekualifi— agressief

diefstal ceerde delict

di afstal

etn. groep leeftijd

Surinaams/ N032 10—14 5 1,5 3.5

Antilliaans

N°64 15—17 6 3,5 1

Turk H13 10—14 2,5 0,2 —

H°14 15—17 3,5 0,5 —

Marokkaans 11020 10—14 7 7 2

11015 15—17 5 7,5 1,5

Overig 11019 10—14 4,5 2 1

N020 15—17 6 4 1,5
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BIJLAGE V GEGEVENS NAAR WIJKEN BUURT (ROTTERDAM)

Tabel 42: Verdeling naar bevolkingsgroepen in de (uijk)populatie en in de
steekproef van de jeugdpolitie Rotterdam voor de jongeren van 10—17 jaar
(per 1.1.’83, in procenten).

Wijken Nederlands Surinaams Turks Marokkaans Overig
fRMO) Antilliaans

A
N669 76,5 7,5 3,5 5 7 100
N 18 66,5 16,5 — 16,5 — 100

S
N4954 55,5 14,5 14,5 5,5 10 100
N 70 41,5 18,5 8,5 13 18,5 100

c
N43l0 63 10,5 13 5,5 8 100

N 32 62,5 12,5 12,5 6,5 6,5

0
Nl983 92,5 3,5 1 0,5 3 100

N 12 83,5 — 8,5 — 6,5 100

E
N3391 78,5 6,5 7,5 3 4,5 100

N 36 55,5 16,5 5,5 8,5 14 100

F
N4076 94 2 1 0,5 3 100
N 26 100 — — — — 100
0
N3543 63 10,5 12 7 7,5 100
N 59 75 — 6,5 6,5 12,5 100
H
N°2395 78,5 8,5 5 3,5 4 100
N 21 33,5 — — 33,5 33,5 100
J
N6622 91,5 5,5 0,5 0,5 2,5 100
N 56 77 18 5,5 — — 100

N totaal wijken A t/m J populatie 10—17 jr: 30856
N totaal wijken A t/m J steekproef jeugdpolitie: 330
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Tabel 43: Het relatieve aantal allochtone en autochtone jongeren (10—17
jaar) die in de 9 wijken wonen.

Nederlands Surinaams/ Turk5 Marokkaans
Anti Iliaans

N24981 N2713 Y Ne2145 N1017 Y

WijkA 2 2 1 3,5

Wijk S 11,5 26,5 33,5 26

Wijk C 11 16 26,5 24

Wijk D 8,5 2,5 1 0,5

Wijk E 10,5 9,5 9 10

Wijk F 15,5 3 2 1,5

Wijk G 9 19,5 19,5 25

WijkH 7 8 5,5 9

Wijk J 25 13 1,5 1

100 99,5 100,5

Categorie 3 De wijken met weinig jeugdigen omvat wijken
A, D, H en E.

Categorie II De wijken met weinig allochtone jongeren omvat
wijken F en J.

Categorie III De wijken met veel allochtone jongeren omvat
wijken S, C en G.
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Tabel 66: Aanhoudingspercentages tAP) van de diverse bevolkingsgroepen

voor 1983 (10—17 jaar), alsmede het aanhoudingscijfarparcentage als een

ratio van het cijfer van de autochtone groep naar enkele wijken van Rot

terdam

Bevolki ngsgroep

Nader— Surinaams? Turks Marok—

land5 Antilliaans kaans

Wijk (RMO)
AP Index Al’ Index Al’ Index Al’ Index

A 2.2 1 5.9 2.5 — — 8.8 4

S 1.0 1 1.0 1 0.8 1 3.6 3.5

t 0.7 1 0.9 1.3 0.7 1 0.8 1

t 0.4 1 — — 5.9 14.5 — —

E 0.8 1 2.3 3.5 1.0 1 3 6

F 0.3 1 1.3 4.5 4.2 16 13.3 66

G 1.3 1 2.3 1.5 1.0 1 2 1.5

H 0.5 1 2.3 4.5 — — 3.4 6.5

1 0.7 1 2.8 3.5 8.6 12.5 — —

De 9 wijken

tezamen 0.73 1 1.77 2.5 1.03 1.5 2.65 3.5

N Politie—
contacten 182 66 22 27

Toelichting:

— Aanhoudingspercentage tAP) het aantal aanhoudingen

in verband met een vermogensdelict door de jeugdpo—

litie van jongeren (10—17) die in een bepaalde wijk

wonen gedeeld op het totaal aantal jongeren dat in

zo’n wijk woont.

— Het indexcijfer is afgerond op 0.5.

Een belangrijke tegenwerping die men op de tabellen

met de aanhoudingmpercentages ken maken is dat dit cijfer

sterk afhankelijk is van de absolute aantallen jongeren

die in een bepaalde wijk wonen. Indien er in een b

paalde wijk bv. slechts enkele Marokkaanse jongeren
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wonen terwijl er twee hiervan tijdens de onderzoekperio—
de zijn geregistreerd dan krijgt deze wijk een zeer hoog
Marokkaans aanhoudingspercentage. In tabel 4 zijn de
aantallen politiecontacten van de diverse bevolkings
groepen gegeven die in de berekening.van de aanhoudings—
percentages zijn gebruikt. Zoals we zien gaat het
uiteindelijk om politiecontacten die, ofschoon zuiver
van aard, klein in aantal zijn. Het is dus belangrijk om
ons te realiseren dat het steeds om kleine aantallen
gaat.

In het verlengde hiervan is derhalve de vraag belang
rijk of dit “effect van de kleine aantallen” een syste
matisch karakter heeft. Met andere woorden, of deze
enigszins dubieuze verhoging zo groot is dat het het
beeld verstoort en een onjuiste weergave bewerkstelligt
in de vergelijking allochtone versus autochtone politie—
contacten. Indien dit effect bestaat, dan kunnen we
verwachten dat de wijken eet kleine aantallen of percen
tages autochtonen ook gekenmerkt worden met de hoogste
aanhoudi ngsci jfers.

Om deze samenhang te onderzoeken hebben we enkele
rangordecorrelaties berekend tussen het percentage van
een allochtone bevolkingsgroep en het betreffende
allochtone aanhoudingscijfer over de diverse wijken
(n9). Deze correlatieanalyse laat zien dat er geen re
latie bestaat tussen deze twee aspecten voor elk van de
drie allochtone groepen.°2 Althans de gevonden
correlaties zijn niet groter dan wat men op grond van het
toeval kan verwachten. Het “effect van de kleine aan
tallen” lijkt dus niet zo groot dat het een systematische
storing geeft.

Dit resultaat zegt iets over de robuustheid van het
aanhoudingscijfer als kenmerk van een groep af een wijk.

02 Correlaties berekend met Spearman Rank CR5), n9.
Significantieniveau is laag gekozen (.10, twmezij—
dig). Dit komt overeen met een kritieke waarde van
.60.
R5.AP Sur./Ant. met Z Sur./Ant. —.25 Cn.s.).
RS.AP Turks/met Z Turks —.36 (n.s.).
RS.AP Marok./met t Marok. = .12 (n.s.).
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Tabel 45: Het percentage Marokkaanse en Surinaamse/Antilliaanse jongeren
die in de wijken woont met een relatief laag aanhoudingspercentage (maxi
maal 1,5 maal het autochtone percentage).

Surinaams/Antilliaans Marokkaans

Wijk Index Y van de be— Index Z van de be
volking volking

B 1 26.5
C 1.3 16 1 24
D (geen pol.cont.) 2.5 (geen pol.cont.) 0.5
O 1.5 19.5 1.5 25
J (geen pol.cont.)

Csub.totaal) 64.5 50.5

oven ge

wijken >1.5 36.5 >1.5 49.5

100 100
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46: Matrix met gevonden samenhangen tussen de. buurtkenmerken

AP AP AP AP AP Perc Perc perc Perc Perc
N24 Ned. Sur/Ant. Turks Nar. All Ned. Sur/Ant. Turks Nar. Pol

mdi catoren
voor Sociale
achterstand
van een
buurt:

1 deeln Z
dagond. —.51 —.03 .15 .06 .03 .77 —.76 —.70 .74 —.38

2 thuisw
bijst. .36 —.07 —.03 —.13 —.15 —.90 .82 .67 .84 .40

3 opk. gem.
raad ‘78 —.46 .12 .04 .16 .18 .82 —.80 —.80 —.74 —.51

4 werkloosh.
Z ‘78 .65 .20 —.12 .02 .17—.88 .81 .77 .88 .60

5 mobiliteit .63 .00 —.21 .13 .01 —.75 .70 .66 .74 .53
6 gemid.

bouwjr ‘77 —.51 —.14 .21 —.06 —.08 .79 .74 .73 .79 —.31
7 l gezinnen —.47 —.02 .17 —.22 —.04 .78 —.76 —.69 .77 .49
8 ouder dan

65 —.43 .34 —.03 —.08 .22 .77 —.70 —.79 —.71 —.08
9 werkloosh.

7. ‘81 .50 —.06 —.05 —.11 —.11 —.92 .65 .88 .61 .50
10 7. aandeel

jeugdww —.40 —.00 —.17 —.49 —.31 .27 —.23 —.18 —.35 —.42

Perc 2 Ned. —.43 .07 .06 .07 .12
7. Sur/Ant. .40 .01 —.11 —.10 —.08
2 Turks .32 —.16 —.01 —.06 —.21
2 Marokkaans .58 .01 —.15 .04 —.03

N p < .05 (minimaal .40)
xx .05 > p < .10 (minimaal .35)

Toelichting:
Het gaat hier in oorsprong om 45 Rotterdamse buurten

die tezamen 9 wijken vormen en “boven de Maas” liggen.
Ten behoeve van de analyse zijn deze buurten op grond van
eenzelfde achterstandscore 9 (zie par. 2.3.2) samenge
voegd. In de analyse zijn aldus 24 “buurten” betrokken
die als geheel nog steeds alle 9 wijken representeren.
Reden voor deze samenvoeging van buurten is om het “ef
fect van de kleine aantallen” zo klein mogelijk te houden
(zie de toelichting bij tabel 44 in deze bijlage).
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BIJLAGE VI FACTOREN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE AF

DOENINGSBESLISSING

Tabel 47: Verdeling van strafrechtelijke contacten van de diverse be
volkingsgroepen naar de toegebrachte schade (Rotterdam)

Schade in guldens Nederlands Surinaams/ Turks Marokkaans
Antilliaans

N320 Z N131 Y N48 N4l

Geen 7 10,5 8,5 7,5
1 — 50 33 24 19 39
51 — 100 15,5 19,5 6 17
101 — 500 29,5 31,5 50 26,5
501 — 2000 12 9,5 10,5 5
meer dan 2000 3 5 6 5

100 100 100 100

Tabel 68: Verdeling van strafrechtelijke contacten van de diverse be
volkingsgroepen naar de toegebrachte schade (Eindhoven)

Schade in guldens Nederlands Surinaams/ Turks Marokkaans
Antilliaans

Uz379 X Nl4 Y N38 Nm22 y

Geen 3,5 — 5,5 9
1 — 50 44 50 29 41
51 — 100 7,5 7 18,5 9
101 — 500 22 28,5 26,5 23
501 — 2000 19 14,5 2,5 4,5
meer dan 2000 4 — 18 13,5

100 100 100 100
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Tabel 49: Verdeling van strafrechtelijke contacten van d diverse be
volkingsgroepen naar de toegebrachte gchade (Utrecht)

Schade Nederlands Surinaams/ Turks Marokkaans
Anti iliaans

Nn149 Z N22 7 Nl4 Z N34 y

Geen 4 — — 3
1 — 50 42,5 41 28,5 56
51 — 100 19 9 36 14,5
101 — 500 17.5 27.5 7 26.5
501 — 2000 14,5 4,5 21,5 —

meer dan 2000 2,5 18 7 —

100 100 100 100

Tabel 50: Samenhang tussen enkele relevante factoren en de afdoeningsbe—
slissing per onderzochte afdeling jeugdpo1itiei

Rotterdam Eindhoven Utrecht
P Correlatie P Correlatie P Correlatie

Schade .00 .51 .00 .61 .00 .33
Leeftijd .00 .36 .00 .39 .00 .36
Recidive .00 .35 .00 .36 .00 .56
Type delict .00 .27 .00 .35 .00 .27
Sexe Cpli) .00 .14 .00 .17 .11 .11
Een—ouder
gezin (pli) .01 .12 .03 .09 .001 .21

x De p—waarden behoren bij een Chikwadraat toets (tweezijdig). Als
correlatienaat is genomen phi of Cramers V.
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Tabel 5l Samenhang tussen etniciteit fallochtoon/autochtoon) en enkele
relevante aspecten per onderzochte afdeling jeugdpolitie

Rotterdam Eindhoven Utrecht
P correlatie P correlatie 1’ correlatie

Schade .37 .09 .00 .22 .12 .19
Leeftijd .10 .11 .00 .23 .39 .10
Recidive .05 .09 .06 .10 .35 .09
Type delict .00 .16 .14 .08 .11 .12
Sexe (pli) .91 .01 .88 .01 .03 .16
Een—ouder gezin fphi) .51 .03 .17 .06 .44 .06

)E De p-waarden behoren bij een Chikwadraat toets (tweezijdig).
Als correlatiemaat is genomen phi of Cramers V.

Tabel 52: Samenhang tussen enkele relevante factoren en de afdoeningsbe—
slissing bij de allochtone— en bij de autochtone greep (Rotterdam)N

Rotterdam

Autochtoon Allochtoon
P Correlatie P Correlatie

Schade .00 .61 .00 .41
Leeftijd .00 .39 .00 .36
Recidive .00 .35 .00 .36
Type delict .00 .26 .00 .33
Sexe (phi) .00 .21 .53 .05
Een—ouder gezin Cphi) .11 .11 .03 .17

( De p-uaarden behoren bij een Chikwadraat toets (tueezijdig).
Als correlatiemaat is genomen phi of Cramers V.
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Tabel 53: Samenhang tussen enkele relevante factoren en de afdoeningsbe—

slissing bij de allochtone— en bij de autochtone groep CEindhoven))

Eindhoven
Autochtoon Allochtoon

1’ correlatie P correlatie

Schade .00 .65 .00 .61

Leeftijd .00 .36 .00 .63

Recidive .00 .37 .001 .34

Type delict .00 .41 .42 .12

Sexe .00 .16 .24 .14

Een—oudergezin .19 .07 .003 .30

De p—waarden behoren bij een Chikwadraat toets (tweezijdig).

A15 correlatiemaat is genomen phi of Cramers V.

Tabel 54: Samenhang tussen enkele relevante factoren en de afdoeningsbe—

slissing bij de allochtone— en bij de autochtone groep fUtrecht)X

Utr echt
Autochtoon Allochtoon
P Correlatie P Correlatie

Schade — — — —

Leeftijd .00 .42 .004 .36

Recidive .00 .59 .001 .51

Type delict .36 .12 .00 .49

Sexe .39 .08 .29 .14

Een—ouder gezin .009 .23 .25 .15

De p-waarden behoren bij een Chikwadraat toets (tweezijdig).

Als correlatiemaat is genomen phi of Cramers V.

N.B. Door een te groot percentage cellen met ‘expected frequenciem
< 5’ is de chi—kwadraat toets niet uitgevoerd.
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BIJLAGE VII BIJZONDERE FACTOREN IN DE AFDOENINGSBE
SLISSING VAN ALLOCHTONE JONGEREN

Rotterdam

In de paragraaf 3.3.1 bespraken we al de verschillen
in de verhouding sepot/proces—verbaal tussen de diverse
bevolkingsgroepen per type delict. Wat betreft de schade
hebben we alleen vermeld dat er een sterke samenhang be
staat tussen de schade van hat gestolen goed en de af—
domning. In het algememn geldt deze samenhang ook voor de
diverse bevolkingsgroepen afzonderlijk. Maar wanneer we
dit vergelijken met de Nederlandse jongeren, dan zien we
wel enkele verschillen.

30% van de Nederlandse groep en 40% van de
Surinaams/Antilliaanse groep pleegden een delict met een
schade van beneden de t 50,—. Van de Nederlandse jongeren
krijgt 13% een proces—verbaal en van de
Surinaams/Antilliaanse jongeren 37,5%. Een aanzienlijk
verschil.

Op grond hiervan zouden we kunnen zeggen dat
Surinaams/Anti lliaanse jongeren strenger worden
afgedaan. Daar tegenover staat echter dat deze jongeren
voor de delicten eet grotere schade ten opzichte van de
Nederlandse jongeren lichter worden afgedaan.

Bijna de helft (48,5%) van de contacten mat Turkse
jongeren betreft een delict met een eateriele schade
tussen de f 100,— en f 500,—. Ondanks deze grotere
‘ernst’ van de delicten krijgen de door de Turkse jon
geren gepleegde delicten, in alle schade categorieen een
lichtere afdoening dan de Nederlandse jongeren.

De delicten die Marokkaanse jongeren plegen worden
tot aan de t 100,— relatief gezien even streng afgedaan,
terwijl de delicten met een hoger schadebedrag vaker een
lichtere afdoening mee krijgen.

Na het voorgaande kunnen we het volgende veronder
stellen: Omdat het verband tussen het schadebedrag en de
afdoening bij de allochtonen minder sterk is dan bij de
Nederlandse jongeren, verklaart dit mede waarom er tus
sen twee groepen een kleiner verschil in de afdoening be
staat. Wat betreft de recidive blijkt het volgende.
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Een ruime meerderheid (90%) van de contacten met
Surinaams/Antilliaanse jongeren in verband met een ge
kwalificeerde diefstal, zijn contacten met recidivisten.
Bij de Nederlandse jongeren is dit 31%. Bij ‘eenvoudige
diefstal’ zien we geen verschil. Eerder stelden we al dat
Surinaams/Antilliaanse jongeren relatief gezien meer op
grond van ‘eenvoudige diefstal’ bij de politie komen.
Dit is wellicht de reden dat het verschil tussen de af
doening van Nederlandse jongeren en
Surinaams/Antilliaanse jongeren kleiner is dan men zou
verwachten.

Verder blijkt dat de Surinaams/Antilliaanse
recidivisten relatief gezien ouder zijn dan de verge
lijkbare Nederlandse jongeren. De piek (40%) ligt bij
16—17 jaar, terwijl bij de Nederlandse recidivisten de
piek ligt bij 14—15 jaar (44,5%). Net bovenstaande geldt
ook voor de Marokkaanse groep. De Turkse groep toont geen
verschil in recidive maar wel een verschil in de leeftijd
van de recidivisten (de piek, 67% ligt bij 16—17 jaar).

Indien we de afdoening hierin betrekken dan lijken de
Surinaams/Antilliaanse recidivisten inderdaad strenger
te worden afgedaan; maar het verschil is klein: 5,5%. De
‘first—offenders’ daarentegen worden weer relatief ge
zien lichter afgedaan. Ditzelfde geldt voor de
Marokkaanse jongeren. Van de Turkse jongeren worden zo
wel de ‘first—offenders’ als de recidivisten lichter
afgedaan.

In zekere zin “verklaart” de recidive in combinatie
met de gekwalificeerde diefstal of een oudere leeftijd,
waarom de Surinaams/Antilliaanse en Marokkaanse jongeren
in het algemeen strenger worden afgedaan. Aan de andere
kant “verklaart” de recidive in combinatie met eenvou
dige diefstal (waarbij geen verschil in recidive bestaat
met de Nederlandse groep) waaom het algemene verschil in
afdoening zo klein is. De contacten op grond van eenvou
dige diefstal komt nI. bij de Surinaams/Antilliaanse
jongeren vaker voor dan bij de Nederlandse groep. Dit
“verkleiningseffect” wordt nog eens versterkt omdat de
recidive in lichtere delictvormen bij beide allochtone
groepen minder streng worden afgedaan. Bij de Turkse
jongeren zien we dat het verband tussen recidive en
(strenge) afdoening wel bestaat, maar over de gehele li
nie worden deze jongeren lichter afgedaan.

In verband met de recidive spraken we al over de leef
tijd als bijzondere factor. Indien we nu kijken naar de
afdoening per leeftijdscategorie, dan blijkt het
volgende. Ofschoon de Surinaams/Antilliaanse jongeren
veelal ouder zijn, (40% is 16—17 jaar) wordt deze leef
tijdsgroep toch minder streng afgedaan.°3 De 14—15
jarigen worden echter strenger afgedaan. De delicten van
Turkse jongeren worden in beide leeftijdsgroepen minder
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streng afgedaan dan de delicten van Nederlandse
jongeren. De Marokkaanse groep laat een geheel divers
beeld zien. Daar krijgen in het bijzonder de 12—
13—jarigen een proces—verbaal (5 van de 10 onderzochte
Marokkaanse contacten).

De factor leeftijd lijkt in het kader van allochtone
politiecontacten een veel minder sterk verband te ver
tonen mat een strengere afdoeningsbeslissing dan dat we
op grond van de gegevgns uit de vorige paragraaf kunnen
verwachten. Ook dit lijkt dus een omstandigheid te zijn
die medeverklaard waarom het verschil in afdoening tus
sen Nederlandse en allochtone jongeren zo klein is.

Wat betreft de factor geslacht lijkt deze alleen voor
de Surinaamse/Antilliaanse jongeren van belang. De
mediterrane meisjes komen zelden op grond van een delict
in contact met de jeugdpolitie. Uit par. 3.1 blijkt
reeds dat Surinaams/Antilliaanse meisjes vaker op grond
van een delict bij de politie komen. We zien nu dat dit
ook resulteert in een grotere mate aan processen verbaal
dat aan de meisjes wordt gegeven: 50’h van de
Surinaams/Antilliaanse meisjes krijgt een proces—verbaal
bij de vergelijkbare Nederlandse meisjes is dit 24Z. De
mediterrane jongens worden in dezelfde mate als de Neder
landse jongens afgedaan. De Turkse jongens lijken vaker
een lichtere afdoening te krijgen dan de Nederlandse jon
gens.

Het vorenstaande betekent dat in het bijzonder voor de
Surinaams/Antilliaanse groep, de contacten met de meis
jes bijdragen tot een strengere afdoening van deze be
volkingsgroep in het algemeen.

Tenslotte nog iets over de factor ‘gebroken gezinssi—
tuatie’. We zagen al dat bij de Surinaams/Antilliaanse
groep er vaker sprake is van een gebroken gezinssituatie.
In het algemeen zien we een vergelijkbaar verband tussen
deze factor en de afdoening als bij de Nederlandse groep.
Maar, zowel de ‘gebroken gezinssituaties’ als de jon
geren uit de categorie ‘geen bijzonderheden’, worden in
vergelijking met de Nederlandse jongeren strenger afge
daan. Dit betekent dat de ‘gebroken gezinssituatie’ voor
de Surinaams/Antilliaanse jongeren niet in het bijzonder

Het blijkt dat de Nederlandse jongeren die op grond
van een delict bij de politie komen in het algemeen
jonger zijn (4Ç,5% is 14—15 jaar en 31) is 16—17
jaar). Dit geldt voor beide typen vermogensdelicten;
voor de agressieve delicten ligt de leeftijdspiek bij
16—17 jaar.
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een belangrijke factor is die bijdraagt tot een strengere

afdoeni ng.
Wat betreft de Turkse en Marokkaanse jongeren is dit

moeilijker te bepalen. We stelden immers al dat de ‘ge
broken gezinssituaties’ bij deze jongeren niet veel

voorkomt.

Het voorgaande samenvattend betekent dit dat er in
Rotterdam slechts enkele factoren een bijzondere bijdra

ge leveren tot een strengere afdoening van de allochtone
groepen ten opzichte van de Nederlandse groep.

Wat betreft de Surinaams/Antilliaanse jongeren zijn dit:

— meer recidive, vooral bij de ernstige delicten;

— de oudere leeftijd yen de recidivisten;

— de sexe (meer meisjes dan Nederlandse meisjes komen

op grond van een delict bij de politie en krijgen een
proces—verbaal).

Bij de Marokkaanse jongeren kunnen we de volgende fac

toren onderkennen:

— meer recidive (vooral bij de ernstige delicten) en

— de oudere leeftijd van de recidivisten.

De meeste factoren echter verklaren eerder waaros de
afdoening tussen de twee allochtone groepen in verge

lijking tot de Nederlandse groep zo klein is.

Wat betreft de Turkse jongeren zijn er: ten opzichte

van de Nederlandse greep geen bijzondere factoren die

bijdragen tot een relatief gezien strengere afdoening.

In tegendeel, over de gehele linie worden ze minder

streng afgedaan.

Eindhoven0’
In het algemeen krijgen we de indruk dat de samenhang

tussen de hoogte van het schadebedrag en een strengere

afdoening minder sterk is bij de diverse allochtone

groepen dan bij de autochtone groep. Opvallend is wel dat

33% van de delicten op grond waarvan Turkse jongeren bij

de politie komen, (voornamelijk ‘eenvoudige diefstal’),

een schade heeft van minder dan f 5B,—. Bij de Neder

landse jongeren, en de andere allochtone groepen komen

hierin overeen, is dit 7,5%• In de contacten met Turkse

jongeren gaat het dus vaker om grotere schadebedragen.

04 Wat betreft Eindhoven kunnen we in deze meer gede

tailleerde analyse het meest volledig zijn in verband

met de Turkse groep. De Marokkaans en vooral

Surinaams/Antilliaanse jongeren vormen slechts een

klein deel van de allochtone politiecontacten.
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Dit lijkt echter niet te betekenen dat contacten met

Turkse jongeren daarom strenger worden afgedaan. De ca

tegorie f 0,— tot f 50,— wordt ten opzichte van de

Nederlandse jongeren strenger afgedaan; 23% van de

Turkse jongeren krijgt een proces—verbaal terwijl dit

slechts in 6% van de Nederlandse gevallen gebeurt. Bij de

categorieen ‘f 51,— tot f 100,—’ en ‘meer dan f 500,—’
krijgen de Turkse jongeren echter vaker een reprimande.
Wel moeten we hierbij voorzichtig zijn omdat het om
kleine aantallen gaat (8 tot 13 contacten per schade ca—
tegori e).

Net als bij de situatie in Rotterdam lijkt het schade
bedrag niet een factor die een bijzondere betekenis heeft
in verband met een strengere afdoening van contacten met
allochtone jongeren. De invloed van deze factor is minder

eenduidig dan bij de autochtone groep.

Zoals we eerder zagen bestaat er in Eindhoven geen
verschil tussen de bevolkingsgroepen wat betreft het

aantal recidivisten dat bij de politie komt. Niettemin

blijken de Turkse recidivisten toch vaker dan de Neder

landse recidivisten een proces—verbaal te krijgen (resp.

65% en 54%).

Indien we bedenken dat de aard van het delict dat door

de Turkse jongeren is gepleegd veelal ‘eenvoudige dief

stal’ betreft (ook bij de recidivisten), dan lijkt net

als in Rotterdam de ernst van het delict een minder be

langrijke rol te spelen dan de recidive. Dit lijkt in ie

der geval op te gaan voor de Turkse jongeren in
Eindhoven, maar we hebben de indruk dat dit ook voor de
Surinaams/Antilliaanse jongeren opgaat. De Marokkaanse
jongeren verschillen hierin niet of weinig van de Neder
landse jongeren.

Naast de recidive lijkt ook de leeftijd een factor van

bijzondere betekenis te zijn. In het bijzonder de

allochtone jongeren uit de leeftijd 14—15 jaar lijken

strenger te worden afgedaan. Dit betekent dat vooral een

enkele leeftijdscategorie de in het algemeen strengere
afdoening verklaart.

Het grootste deel van de strafrechtelijke Nederlandse
contacten betreft jongeren in de leeftijd van 16—17
jaar (44,5%). Deze ‘leeftijdspiek’ zien we bij alle
delicten en zowel bij de ‘first—offenders’ als bij de
‘recidivisten’. De Turkse jongeren vinden we vooral
in de categorie 14—15 jaar (51%); ook bij de
recidivisten. De andere allochtone jongeren ver
schillen hierbij niet van de Turkse groep. Van deze
leeftijdscategorie (14—15 jaar) krijgt 55% van de
Turkse jongeren een proces—verbaal. Bij de Neder
landse jongeren is dit 37%. Wat betreft de
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Marokkaanse jongeren krijgen we de indruk dat leef
tijd eveneens een bijzondere factor is, 66,52 van de
Marokkaanse jongeren in de leeftijdscategorie 14—15
jaar krijgt een proces—verbaal.

Wat betreft de factor sexe kunnen we kort zijn. De
eerder gevonden saeenhang eet afdoening speelt bij de
allochtone jongeren in dezelfde mate een rol als bij
de autochtone groep.

Wat betreft de gebroken gezinssituatie kunnen we
eveneens kort zijn. Bij de Turkse groep komt dit nau
welijks voor. Bij de Marokkaanse groep krijgen alle
jongeren met een dergelijke achtergrond (5 in totaal)
een proces—verbaal. Ofschoon dit op zich interessant
is, zijn de aantallen te klein om hieraan conclusies
te verbinden.

Het bovenstaande samenvattend betekent dit dat we
twee bijzondere factoren kunnen onderkennen; leeftijd
en recidive. Meer dan de Hederlandse jongeren lijken
de Turkse jongeren na een hernieuwd contact een gro
tere kans te hebben om een proces—verbaal te krijgen.
In het bijzonder lijken de 14—15 jarigen strenger te
worden afgedaan.

Utrecht
Zoals we al eerder hebben gezien, bestaat er wat

betreft Utrecht geen samenhang tussen het schadebe
drag en de afdoening. Dit gegeven geldt voor de con
tacten van alle onderzochte bevolkingsgroepen.

In tegenstelling tot de andere twee steden lijkt de
recidive dezelfde invloed te hebben op de afdoenings—
beslissing als bij de autochtone jongeren.

De contacten met de Marokkaanse bevolkingsgroep
kenmerkt zich niet door een groter aantal
recidivisten. En verder worden recidivisten, respec
tievelijk ‘first—offenders’ , niet strenger of minder
streng afgedaan dan de Hederlendse jongeren. De con
tacten met de Surinaams/Antilliaanse groep en de
Turkse groep betreffen ten opziche van de Hederlandse
groep wel meer recidivisten. Maar ook bij deze groep
wordende recidivisten niet strenger afgedaan.°5

Wel kunnen we zeggen dat de leeftijd in beperkte
mate een bijzondere rol speelt in de afdoeningsbe—
slissing van Marokkaanse jongeren. Dat wil zeggen dat

Op zich verklaart dit wel waarom het verschil met de
Hederlandse groep groter is dan dat dit bij de
Marokkaanse groep het geval is.
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van vergelijkbare leeftijdsgroepen, meer Marokkaanse
jongeren een proces—verbaal krijgen.

Wat betreft de leeftijd vinden we de contacten met
de Nederlandse jongeren vooral terug in de leef
tijd 14—15 jaar (36%) en 16—17 jaar (34%). Bij de
Marokkaanse groep is de leeftijdsverdeling meer
gespreid; de piek (33,5?.) ligt bij 16—17 jaar, ter
wijl 26,5% van de contacten niet jonger is dan
14—15 jaar.
Deze laatste groep krijgt meer dan de Nederlandse
jongeren een proces—verbaal (33% resp. 9,5%). Ove
rigens geldt dit verschil in afdoening ook bij de
andere allochtene bevolkingsgroepen in die leef
tijdsgroep, maar dit is niet meer dan een indruk
(de aantallen zijn kleiner).

In Utrecht zijn het vooral de allochtone jongens
die meer dan de Nederlandse jongens een
proces—verbaal krijgen. Bij de Marokkaanse jongens
krijgt 26,5% van de jongens een proces—verbaal tegen
19% van de Nederlandse jongens. Ook dit verklaart in
beperkte mate waarom Marokkaanse jongeren in het al
gemeen iets strenger worden afgedaan.

In Utrecht worden de allochtone contacten in veel
mindere mate gekenmerkt door jongeren uit een gebro
ken gezinssituatie. Niettemin blijft de indruk be
staan dat het verband tussen een dergelijke
gezinsgmstendigheid en een strengere afdoening ook
opgaat van de allochtone groepen.

Het voorgaande samenvattend betekent dit dat leef
tijd als een mogelijk bijzondere factor gezien kan
worden ter verklaring van het verschil in afdoening.

In de onderstaande tabel hebben we de belang
rijkste informatie uit het voorgaande samenvattend
weergegeven.
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Tabel 55: Een ten opzichte van de Nederlandse groep strengere of lichtere
afdoeningsbeslissing van de allochtone bevolkingsgroepen in de drie steden
gecontroleerd op de diverse aspecten

Rotterdam Eindhoven Utrecht

54 T Pl 54 T Pl 54 T Pl

type stren— lich— stren— stren—
delict oer ter ger ger
schade lich— n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ter
recidive stren— lich— stren— n.v.t. stren— gelijk gelijk gelijk

ger ter oer oer
leeftijd lich— stren— stren— stren— stren— n.v.t. stren—

ter oer ger oer ger oer
sexe lich— gelijk gelijk gelijk ge— n.v.t. n.v.t. stren—

ter lijk oer
een—ouder stren— nvt. nvt. nvt. nvt. stren— n.v.t. nv.t. n.v.t.
oer gezin oer

Toelichting:
1. 54 = Surinaams/Antilliaans

T Turks
Pl Marokkaans

2. Als ‘waardering’ is gebruikt ‘strenger’, ‘gelijk’, ‘lichter’
of een combinatie hiervan. De combinaties zijn hier buiten
beschouwing oelaten en vormen dus in de tabel een open
plaats.

3. N.v.t. niet van toepassing; door de kleine aantallen in de
categorieen of de zeer scheve verdelinoen is dit niet te
bepalen.
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