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TER INLEIDING

Vanaf begin 1983 tot aan begin 1985 is, onder
verantwoordelijkheid van de CWOK°’ , een onder
zoek uitgevoerd naar de contacten van de jeugd—
politie met allochtone jongeren. Dit onderzoek
heeft plaatsgevonden bij drie afdelingen Jeugd—
politie van Rotterdam, Eindhoven en Utrecht.
Over de resultaten van dit onderzoek wordt in
twee delen verslag gedaan.

Het eerste deel behelst de resultaten van een
kwantitatieve analyse van geregistreerde poli—
tiecontacten met minderjarigen (het
registratie—onderzoek). Het tweede deel bevat
de resultaten van observatie bij de jeugdpolitie

en interviews met allochtone jongeren.
Deze samenvatting betreft de resultaten van

het eerste deel.

In de eerste paragraaf wordt ingegaan op de

aanleiding, doelstelling en probleemstelling
van het onderzoek. De tweede paragraaf bevat de
belangrijkste resultaten van het

registratie—onderzoek. In de derde paragraaf
verbinden we aan de resultaten enkele
conclusies • 0

01 CWOK: Coordinatiecommissie Wetenschappelijk
Onderzoek Kinderbescherming. Het onderzoek

is mogelijk gemaakt door een subsidie van de

Interdepartementale Commissie Minderheden

beleid en het Wetenschappelijk Onderzoek en

Documentatie Centrum (WOOC).
02 In de tekst heeft de paragraaf—verwijzing be

trekking op de paragrafen van het volledige
rapport. De volledige titels van de verwezen

literatuur zijn eveneens in dit verslag te

vinden.



HET ONDERZOEKPROJECT ALLOCHTONE JONGEREN BIJ
DE JEUGDPOLITIE

Aanleiding tot het totale onderzoek vormde de

verontrusting omtrent de gesignaleerde stijging

van de hoeveelheîd strafrechtelijke politiecon—

tacten van jongeren uit etnische minderheids

groepen CRemme, 1981, Jaarverslagen Amsterdam

1979—1982). Deze verontrusting vond steun in de

reeds eerder gesignaleerde toename van het aan

tal allochtone jongeren in kinderbescherming5—

tehuizen. Men had de indruk dat de

vertegenwoordiging van allochtonen in de poli—

tiestatistiek zeer groot zou zijn. De allochtone

jongeren leken in toenemende mate bijzondere

aandacht te vragen van de politie CKoops, 1978;

Vermeer, 1980; Hollebrand, 1982). Aan deze in

drukken werd de vraag gekoppeld in hoeverre het

mogelijk is deze jongeren, binnen of naar aan

leiding van het politiecontact, te

ondersteunen. In dat kader werd het verzoek

geuit tot meer systematisch verkregen informa

tie. Het onderhavige onderzoekproject is

hiervan het resultaat. Het heeft als consequen

tie dat er in het onderzoek gezocht moest worden

naar beperkingen van en mogelijkheden tot hulp

verlening ten aanzien van politiecontacten.

1.1 Doelstelling en probleemstelling

De doelstelling van het project is:

een systematische verzameling van informatie

ten behoeve van het streven reeds in een vroeg

stadium adequate hulp en steun te bieden aan

jongeren uit etnische minderheidsgroepen die

met de politie in aanraking komen (teneinde een

verdere doorstroming in het justitieel circuit

te voorkomen en/of hulpverlening te

effectueren)



Voorwaarde voor het bereiken van deze doel
stelling is dat er informatie beschikbaar is
over de wijze waarop de politie met allochtone
jongeren omgaat in vergelijking met autochtone
jongeren. Doordat deze informatie ontbreekt is
derhalve de doelstelling van het onderzoek in
een tweeledige probleemstelling uiteen
gevallen, nl.

— Hoe gaat de jeugdpolitie in de uitvoering
van haar taak om met allochtone jongeren in
vergelijking met Nederlandse jongeren?

— Welke beperkingen en mogelijkheden liggen
er binnen of naar aanleiding van de politie—
contacten met allochtone jongeren voor een
optieale start van een hulpverlening?

Zoals uit de formulering van de probleem
stelling blijkt, is er voor gekozen het onder—
zoekproject te laten plaatsvinden bij de
jeugdpolitie. De reden voor deze keuze kan
worden afgeleid uit de geformuleerde doel
stelling, die nadrukkelijk de hulpverlening als
invalshoek noemt. De hulpverleningstaak van de
politie jegens jeugdigen is ten opzichte van de
andere onderdelen van de politie—organisatie
het meest uitgewerkt en/of gerealiseerd bij de
afdeling jeugdpolitie. Dok bij de keuze van de
afdelingen jeugdpolitie is met deze invalshoek
rekening gehouden. We hebben gepoogd de mede
werking te verkrijgen van die afdelingen
jeugdpolitie die ook daadwerkelijk hulpverle—
ningsactiviteiten ontplooien (Rotterdam en
Utrecht). “Ter controle” is eveneens onderzoek
gedaan op een afdeling waarbij dergelijke hulp—
verleningsactiviteiten ontbreken, c.q. niet in
het beleid geintegreerd zijn (Eindhoven).

Het registratie—onderzoek vormt een onder
deel van het project dat bij de drie afdelingen
jeugdpolitie heeft plaatsgevonden. Het project
omvat verder nog een observatie—onderzoek en in
terviews met allochtone jongeren. Het registra
tie—onderzoek is de eerste stap tot het bereiken
van de bovengenoemde doelstelling.

Het betreft een kwantitatieve analyse van een
groot aantal geregistreerde politiecontacten
(ongeveer 22DD). Het voorziet in inforaatie
over de drie onderzochte afdelingen en over ver
schillen en overeenkomsten tussen allochtone en
autochtone jongeren. Deze informatie dient als
basis voor de analyse van het observatie— en



interviewmateriaal. Deze laatste twee informa—
tiebronnen geven meer gedetailleerd inzicht inhet optreden van enkele jeugdpolitie—afdelingen
jegens allochtone en autochtone jongeren. Dp
grond hiervan kunnen we beperkingen en moge
lijkheden aanwijzen binnen of naar aanleiding
van het politiecontact, in het licht van een optimale start van ondersteuning en hulp.

Bij de start van het onderzoek zijn er in hetlicht van het voorgaande vijf onderzoekvragen
geformuleerd (zie Inleiding). De resultaten van
het registratie—onderzoek betreffen voornamelijk antwoorden op drie van de vijf vragen.

1. Hoe vaak heeft de jeugdpolitie in een be
paalde periode contact met jongeren en wat
is de aard en afdoening van deze contacten?

2. In welke mate bestaan er verschillen en/of
overeenkomsten tussen jongeren uit etnische
minderheidsgroepen en Nederlandse jongeren
wat betreft aantallen, aard en afdoening van
hun contacten met de jeugdpolitie?

3. Bestaan er verschillen in afhandeling van
zaken betreffende jongeren uit etnische
minderheidsgroepen tussen een
jeugdpolitie—afdeling die gerichte structu
rele initiatieven heeft ontplooid en een
jeugdpolitie—afdeling waarbij dergelijke
initiatieven ontbreken?

In dit verslag staan de eerste en tweede on—
derzoekvraag het meest centraal en krijgt deze
de meest uitvoerige aandacht. In zekere mate is
de structuur van het verslag aan de beant
woording van deze vraag opgehangen. In verband
met de bespreking van de strafrechtelijke con
tacten is deze vraag opgesplitst in twee
deelvragen die in afzonderlijke hoofdstukken
worden behandeld. De derde onderzoekvraag wordt
met de resultaten van het registratie—onderzoek
nog niet afdoende worden beantwoord. In het
tweede deel van de rapportage komen we derhalve
op deze vraag (en de vragen . en 5) uitgebreid
terug.



1.2 De twee centrale onderzoekvragen en het kader

van onderzoek

Zoals hierboven is aangegeven hebben we de

tweede onderzoekvraag Cten aanzien van de straf

rechtelijke politiecontacten) opgesplitst in

twee deelvragen. Anders gezegd, we hebben de

vraag naar het verschil in aantal politiecon—

tacten tussen allochtone en autochtone jongeren

eruitgelicht en afzonderlijk aandacht gegeven.

Drie omstandigheden hebben hiertoe bijgedragen.

De eerste betreft de reactie van enkele

“sleutelfiguren” op dein de aanleiding tot het

onderzoek vervatte verontrusting over de gesig

naleerde stijging in de hoeveelheid politiecon—

tacten. Men vraagt zich af of deze

veronderstelling terecht is.

De tweede omstandigheid bestaat uit de ver

hoogde aandacht voor stereotype opvattingen om

trent criminaliteit bij buitenlanders.

Relevante gegevens om deze opvattingen te weer

leggen of te nuanceren ontbreken (bv. “ze zijn

de schuld van de stijgende criminaliteit”, zie

Vooroordelen veroordeeld, Anne Frank Stichting,

z.i . ).
Het gebrek aan empirische gegevens blijkt ook

uit een recent verschenen literatuuronderzoek

naar deviant gedrag bij minderheidsgroepen

(Maliepaard, 1985). Er is weinig empirisch mate

riaal te vinden dat een gedifferentieerd inzicht

geeft in de mate van delinquentie bij allochtone

jongeren (al dan niet geregistreerd).

De twee vragen die derhalve in dit verslag

centraal staan zijn:

a) Bestaan er verschillen in het aantal poli—

tiecontacten tussen allochtone en

autochtone jongeren?

b) In welke mate bestaan er verschillen en/of

overeenkomsten tussen jongeren uit etnische

minderheidsgroepen en Nederlandse jongeren

wat betreft de aard en de afdoening van hun

contacten met de jeugdpolitie?

Het registratie—onderzoek heeft een sterk

vergelijkend karakter. Er worden verge—

lijkingen getrokken tussen afdelingen jeugdpo—

litie en tussen allochtonen en autochtonen. Aan

deze twee vergelijkende analyse5 ligt een in

deling ten grondslag naar het type contact: de

strafrechtelijke contacten (winkeldiefstal, in—



braak e.d.) en de probleemcontacten (weglopen,
verzoek om bemiddelinge.d.). Deze indeling in
het type contact is belangrijk. Niet in de
eerste plaats omdat de gepleegde feiten onder
ling verschillen, maar vooral omdat de reactie
vanuit de politie (vaak fundamenteel) ver
schillend is. Verder is deze indeling vanuit de
doelstelling belangrijk omdat juist de hulpver—
leningsdimensie van het politie—optreden in de
afhandeling van probleemcontacten het meest tot
uiting komt.

Dit betreft het formele raamwerk waarbinnen
de gegevens van het registratie—onderzoek zijn
geordend. Inhoudelijk gezien zijn er twee the
ma’s die als een rode draad door het verslag heen
lopen.

Het eerste thema heeft betrekking op twee
gangbare verklaringen voor gevonden verschillen
in aantal, aard en afdoening van politiecon—
tacten tussen allochtonen en autochtonen.

De eerste verklaringsgrond wijt het gevonden
verschil in politiecontacten tussen allochtonen
en autochtonen aan een verschil in gepleegde
delinquentie en vertoond probleemgedrag (zowel
in aantal als in aard).

De tweede verklaringsgrond stelt dat er geen
verschil bestaat in gepleegde delinquentie en
probleemgedrag. Het gevonden verschil in poli—
tiecontacten wordt verklaard door het bestaan
van een selectief proces of selectieve omstan
digheden die maken dat het justitiele systeem
relatief meer allochtone jongeren opneemt en
vasthoudt dan autochtone jongeren (zie par. 2.1
en 3.3).

Het thema omtrent de aan— of afwezigheid van
een selectief mechanisme wordt bij twee onder
werpen naar voren gebracht. De eerste keer bij
de bespreking van gevonden verschillen in het
aantal politiecontacten tussen allochtonen en
autochtonen (hoofdstuk 2 en par. 4.2). De tweede
keer bij de bespreking van de afdoening van het
politiecontact(par. 3.3en4.3).

Voor de toetsing van deze verklaringen in
verband met het verschil in aantal politiecon—
tacten ontbreekt ons een belangrijke bron van
gegevens, ni. informatie over de werkelijk ge
pleegde delinguentie en het werkelijk vertoonde
probleemgedrag. Deze twee verschillende ver
klaringen zijn dan alleen relevant voor de
interpretatie van de diverse gevonden ver
schillen tussen allochtonen en autochtonen(zie



par.l.2,2.2.2en2.4),

Wat betreft de afdoening kunnen we wel meer

systematisch toetsen of selectiviteit in het ge

ding is (zie par. 3.3).
Het tweede inhoudelijke thema is de door de

jeugdpolitie gerealiseerde hulpverlening. De

relevantie van dit thema is direct uit de pro

bleemstelling van het onderzoek afgeleid. Net

dit onderzoek trachten we immers indicaties te

krijgen omtrent knelpunten en mogelijkheden

voor een adequate ondersteuning van allochtone

jongeren binnen of naar aanleiding van het poli—

t i econtact.
Om dit te onderzoeken hebben we onderscheid

gemaakt tussen ‘de signaleringsfunctie’ en de

‘advies— en verwijsfunctie’. Bij de eerste func

tie gaat het om de vraag in welke mate de jeugd—

politie problematiek signaleert (par. 3.4). Bij

de tweede functie gaat het om de vraag in welke

mate en in welke gevallen de jeugdpolitie advies

en/of bemiddelingsgesprekken voert of verwijst

naar derden (par. 3.1, 3.2, 3.3.4, 3.4.3 en

Dit zijn in grote lijnen de twee inhoudelijke

thema’s die in het verslag herhaaldelijk terug—

kéren. De bedoeling van deze twee thema’s is om

relevante verschillen en overeenkomsten tussen

allochtonen en autochtonen boven tafel te

krijgen en te interpreteren. De vergelijking

tussen de drie afdelingen biedt het kader waar

binnen gevonden verschillen tussen allochtone

en autochtone jongeren zijn ingebed.



2 SAMENVATTING VAN DE ONDERZOEKSRESULTATEN

In deze paragraaf worden de resultaten van
het registratie—onderzoek weergeven. Deze op
somming van gegevens hangen we zoveel mogelijk
op aan de diverse Cdeel)vragen die in het ver
slag zijn geforeuleerd.

We beginnen de weergave met de resultaten die
betrekking hebben op de strafrechtelijke con
tacten (2.1). De probleemcontacten en de verge
lijking tussen de probleemcontacten en de
strafrechtelijke contacten komen in paragraaf
2.2 aan de orde.

2.1 De strafrechtelijke contacten

De vraag waarop in het verslag uitvoerig
wordt ingaan, betreft het verschil in aantal
strafrechtelijke contacten met de jeugdpolitie
tussen allochtone en autochtone jongeren. Een
voorlopig antwoord op deze vraag geven de bere
keningen aan de hand van cijfers die verge—
lijkbaar zijn aan de gegevens uit officiele
politiestatistieken (jaarverslagcijfers). Zo
blijkt in Rotterdam 5,2% van de allochtone jeugd
tussen 0 en 19 jaar binnen een jaar bij de jeugd—
politie te komen. Van de autochtone jeugd is dit
2,1%. In Eindhoven is dit 5% van de allochtone
jeugd en 3% van de autochtone jeugd (par. 2.2).

In het algemeen bestaat er dus een duidelijk
verschil in de hoeveelheid politiecontacten
tussen allochtonen en autochtonen. Het blijkt
echter dat we hieraan niet direct een eenduidige
betekenis kunnen verbinden. Ten aanzien van twee
onderdelen blijken volgens de literatuur deze
globale cijfers belangrijke beperkingen te be
vatten.

Ten eerste zijn deze cijfers nog niet
“geschoond” van elementen die een vertekening
kunnen geven. Zo zijn in deze globale bere—



keningen onder meer de jongeren betrokken die

niet in de betreffende stad wonen en de

jongeren, die in de periode waarover de bere

kening is gepleegd, vaker op het bureau van de

jeugdpolitie zijn geweest (en dus meerdere keren

zijn gemuteerd). Volgens de literatuur

(Gebauer, 1981) kunnen we verwachten dat het

verschil in aantal contacten tussen allochtonen

en autochtonen na “zuivering” kleiner wordt.

Verder blijven enkele nuanceringen buiten be

schouwing die echter wel bepalend zijn voor de

betekenis die men kan hechten aan het gevonden

algemene verschil in politiecontacten. Bij de

vergelijking in het aantal politiecontacten

hebben we derhalve gedifferentieerd naar de di

verse typen bevolkingsgroepen die binnen de

categorie vallen.
Ook hebben we “na zuivering van de verte—

keningen” de verschillen achterhaald in het aan

tal contacten van de diverse bevolkingsgroepen

per typa delict en per leeftijdscategorie.

Tenslotte heeft er voor de Rotterdamse situa

tie een differentiatie plaatsgevonden naar de

wijk en de buurt waarin de jongeren wonen.

De zuivering van de vertekenende elementen le

vert in tegenstelling tot de verwachting geen

bijzondere verschillen op eet de “meer grove

cijfers” (paragraaf 2.2.1). Het verschil tussen

allochtone contacten en autochtone contacten

lijkt zelfs iets groter.

De differentiatie voor bevolkingsgroepen levert

echter wel een meer genuanceerd beeld omtrent de

over ve rtegenwoo r di g i ng.

Differentiatie van bevolkinosgroep

Wanneer we het aantal politiecontacten dif—

ferentieren naar enkele bevolkingsgroepen, dan

blijkt voor Rotterdam het aantal contacten met

Surinaams/Antilliaanse jongeren bijna 5x groter

te zijn dan het aantal contacten met de Neder

landse jeugd. Het aantal contacten met de Turkse

jeugd is relatief gelijk; terwijl het aantal met

de Marokkaanse jeugd 2,5 keer zo hoog is. Dit be

treft de situatie in Rotterdam. In Eindhoven is

dit voor de Surinaams/Antilliaanse en Turkse

jongeren 2 maal, en voor de Marokkaanse jongeren

3 maal zo hoog. In Utrecht zien we de grootste

oververtegenwoordiging bij de Marokkaanse

groep.



In het algemeen vertonen niet alle be
volkingsgroepen een zelfde mate van oververte—
genwoordiging. Ook verschilt de
oververtegenwoordiging per onderzochte stad.

Dîfferentiatienaardelict

Wanneer we het aantal contacten differen—
tiecen naar delict, dan geeft dit een verdere
nuancering van de gevonden oververtegenwoor—
diging (paragraaf 2.2.1). Bij de
Surinaams/Antilliaanse groep zien we de
grootste oververtegenwoordiging bij de ‘eenvou
clige diefstal’ (winkeldiefstal, fietadiefstal).
Bij de Turkse jongeren zien we eveneens de over—
vertegenwoordiging vooral in deze “lichte
criminaliteit”. Bij de Marokkaanse jongeren
zien we de grootste oververtegenwoordiging in de
gekwalificeerde diefstal. Dit is zowel in Rot
terdam als in Utrecht en Eindhoven het geval.
De Turkse en Marokkaanse jongeren lijken nauwe
lijks op grond van een agressief delict bij de
politie te komen. Iets dat wel door sommige
onderzoekers wordt gesuggereerd (Bol, 1979 en
Gebauer, 1981).

Differentiatie naar leefti5d

Bij de Surinaams/Antilliaanse jongeren
blijkt voor de Rotterdamse situatie wel een
oververtegenwoordiging in de agressieve
delicten (paragraaf 2.2.1). Daar hierbij voor
namelijk de 10 tot 14 jarigen betrokken zijn,
gaat het hier wellicht om vandalisme—achtige
praktijken. Verder lijkt de grote oververtegen
woordiging in de ‘eenvoudige diefstal’ en
‘gekwalificeerde diefstal’ vooral te worden be
paald door de oudere leeftijdsgroep (15—17
jaar).
Bij de Turkse jongeren wordt de gevonden over
vertegenwoordiging eveneens bij de oudste leef
tijdsgroep geconstateerd.
De oververtegenwoordiging van de Marokkaanse
jongeren wordt in belangrijke mate bepaald door
de jongere leeftijdsgroep (10—14 jaar) (zowel in
de ‘eenvoudige diefstal’ als de ‘gekwalifi
ceerde diefstal’).

11



Differentiatie naar wijk en buurt

Het bovenstaande voorziet in enige nuan—

ceringen van het aan het begin van deze para

graaf vermelde verschil in aantal

politiecontacten. De belangrijkste nuanceringen

worden echter gegeven door de differentiatie

naar wijken en buurten (paragraaf 2.3). Deze

differentiatie hebben we alleen voor de

Rctterdamse situatie kunnen uitvoeren (ziepar.

2.2 en 2.3).
Het blijkt dat de mate van oververtegenwoor—

diging aanzienlijk verschilt tussen de afzon

derlijke wijken (paragraaf 2.3.1). Dpvallend is

dat de wijken met veel allochtone jongeren ook

de geringste mate van oververtegenwoordiging

laten zien. Het verschil met de Nederlandse jon

geren is veel kleiner dan het eerder genoemde

algemene verschil in aantal politiecontacten.

Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt

doordat ook autochtone jongeren in deze wijken

relatief gezien meer in aanraking komen met de

jeugdpolitie. Het blijkt dat hierin een derde

factor een rol speelt, namelijk de

sociaal—economische positie (of achterstandsi—

tuatie) waarin deze jongeren (zowel allochtoon

als autochtoon) verkeren.

Da de invloed van deze factor na te gaan is de

differentiatie naar buurt belangrijk (paragraaf

2.3.2). Op meer indirecte wijze wordt hierbij

tevens gecontroleerd voor sociaal—economische

positie. Het blijkt dat het overgrote deel van

de jeugd (10—17 jaar) uit minderheidsgroepen in

buurten woont met een sociale achterstand

(87,5%). Van de Nederlandse leeftijdsgenoten

woont slechts 40% in deze buurten.

Indien we het aantal allochtone en autochtone

politiecontacten vergelijken voor de buurten

met een achterstandsituatie, dan blijken de

Turkse en Surinaams/Antilliaanse jongeren res

pectievelijk nauwelijks tot weinig te ver

schillen van de autochtone groep. Het percentage

dat bij depolitiekomtisrespectievelijkbijna

1 maal en bijna 2 maal het aantal van de Neder

landse jeugd in de leeftijd 10 tot 17 jaar.

De Marokkaanse jongeren laten echter wel, een

groot verschil zien in het aantal politiecon—

tacten. Het aantal contacten is relatief gezien

bijna 3 maal zo groot als het vergelijkbare aan

tal Nederlandse jongeren.



Deafdoeningbi de drie afdelingen jeugdpolitie

Het voorgaande geeft antwoorden op de vraag
naar het verschil in aantal politiecontacten
tussen allochtone en autochtone jongeren. De
tweede centrale vraag in dit verslag is of er
verschillen bestaan in de aard en de afdoening
van het politiecontact tussen allochtone en
autochtone jongeren. Hiertoe hebben we eerst
antwoord gezocht op drie vragen, die betrekking
hebben op het algemene afdoeningsbeleid bij de
onderzochte afdelingen jeugdpol i tî e.

1. Bestaat er een verschil in afdoeningsbe—
slissing tussen de drie onderzochte af—
del i ngen jeugdpol i ti e?

2. Bestaat er tussen de onderzochte afdelingen
een verschillend verband tussen de volgens
de literatuur relevante factoren en de af
doen i ngsbes ii ss ing?

3. Bestaat er tussen de onderzochte afdelingen
een verschil in activiteiten die in het ka
der van de afdoening worden uitgevoerd?

In Utrecht bestaat de afdoening van een straf
rechtelijk contact in de meeste gevallen uit een
politiesepot C78,5’%). In Eindhoven is dit 62en
in Rotterdam is dit 5’Y (paragraaf 3.2.1).
Overeenkomstig de verwachting lijkt dit te
wijzen op een verschil in beleid. Utrecht kiest
expliciet “voor een opstelling waarbij niet in
de justitiele sfeer liggende oplossingen de
voorkeur hebben boven een justitiele aanpak”
(Jeugdpolitie Utrecht, l98). Dit uit zich in
een grotere hoeveelheid politiesepots. In Rot
terdam en Eindhoven lijkt men meer te werken
vanuit een justitiele aanpak. Dat wil zeggen, de
afdoeningsbeslissing laat men afhangen van
delictgebonden factoren als: leeftijd, toege
brachte schade, recidive, type delict, e.d.
Minder politiesepots (en meer processen
verbaal) lijken hiervan het gevolg.
Een belangrijke relativering van het verschil in
afdoeningsbeslissing is dat Rotterdam meer dan
de andere steden bemoeienis heeft met ernatige
delicten (grotere schadebedragen). Verder laten
de contacten op grond van delicten met een scha
de tot aan de f1. 100,— fd.i . ongeveer 45’4 van de
strafrechtelijke contacten) geen uitgesproken
verschillen zien tussen de drie steden. De ver
schillen tussen de drie korpsen openbaren zich,
zo lijkt het, bij demeerern5tigedelicten. Of
tewel in de contacten die vanuit een justitieel
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oogpunt een ingrijpender interventie met zich
mee brengen.
De afdoeningsbeslissing blijkt zoals op grond
van de literatuur te verwachten is, lineair af
hankelijk van de factoren: type delict, ernst
van het delict (toegebrachte schade), recidive,
leeftijd, geslacht en gebroken gezinssituatie.
Rotterdam en Eindhoven blijken hieromtrent wei
nig van elkaar te verschillen. In beide steden
vertoont de toegebrachte materiele schade
(ernst van het delict) de grootste samenhang met
de afdoeningsbeslissing. Hierna volgen ‘leef
tijd’, ‘recidive’ en ‘type delict’.Utrecht laat
wat dit betreft een belangrijk verschil zien; de
factor recidive vertoont hier het sterkste ver
band met de afdoeningsbeslissing. De
toegebracht schade lijkt in Utrecht een minder
belangrijke rol te spelen. In het bijzonder bij
de delicten met grotere schadebedragen is het
verband tussen schade en afdoeningsbeslissing
afwezig.

Naast de afdoeningsbeslissing kan de afdoening
uit enkele aanvullende activiteiten bestaan die
binnen de afhandeling van een zaak worden uitge
voerd (gesprekken met ouders, verwijzingen,
e.d.). Het zijn bij uitstek de activiteiten
waarin de gerealiseerde hulpverlening binnen
het politiecontact tot uitdrukking komt. Ten
aanzien van deze activiteiten blijkt Utrecht in

verhouding tot de andere steden het meest te
verwijzen of bestaande hulpverleningsin—
stellingen (de gezinsvoogd, de school, e.d.) in
te schakelen.

Het blijkt dat hoe ernstiger het delict is, des
te vaker er meer persoonlijke gesprekken met be
trokkenen worden gevoerd en des te vaker er ook
vaker wordt verwezen (paragraaf 3.3.4). Het
weerspiegelt een beleid dat de aandacht richt op
de zwaardere gevallen.
Rotterdam valt in het bijzonder op doordat veel
jongeren direct na afdoening worden heenge
zonden. De ouders worden dan hooguit
schriftelijk in kennis gesteld van de genomen
afdoeningsbeslissing.

In Rotterdam vinden de persoonlijke ge
sprekken het meest plaats in het kader van con
tacten op grond van een ‘eenvoudige diefstal’.
Bij een meer ernstig delict worden jongeren al
snel ‘na verhoor en afdoening heengezonden’ en
de ouders zonodig schriftelijk in kennis
gesteld. Het suggereert een werkwijze die de



aandacht richt op de lichte gevallen (de ‘first
of fenders’ ).

Wat betreft Eindhoven worden onafhankelijk
van het type delict en de afdoeningsbeslissjng
de contacten in de meeste gevallen beeindigd met
een persoonlijk gesprek met de ouders.

Verschillen in afdoeninQ tussen allochtonen en
autochtonen

De hierboven gegeven resultaten van de verge
lijking tussen de drie afdelingen jeugdpolitie
vormen een kader waarbinnen we verschillen tus
sen allochtonen en autochtonen dienen te
plaatsen.

Analoog aan de drie vragen die ten behoeve
van de vergelijking tussen de afdelingen jeugd—
politie zijn gesteld, hebben we de volgende vra
gen geformuleerd:

1. Bestaat er een verschil in afdoeningsbe—
slissirig metbetrekking tot de contacten met
allochtone dan wel autochtone jongeren?

2. Bestaat er een verschil in de samenhang van
de afdoeningscriteria met de afdoeningsbe—
slissing tussen de allochtone en autochtone
politi econtacten?

3. Bestaan er met betrekking tot allochtone en
autochtone politiecontacten verschillen in
de aard of mate van de “aanvullende activi—
t ei ten”?

In het algemeen lijkt er geen (significant)
verschil te bestaan in de afdoeningsbeslissing
tussen de allochtone en autochtone jongeren (pa
ragraaf 3.3.1). Naar verhouding wordt bij net zo
veel jeugdige allochtone verdachten een
proces—verbaal opgelegd als bij de jeugdige
autochtone verdachten. Dit geldt voor alle drie
de steden wanneer we alleen onderscheid maken in
‘allochtoon/autochtoon’.

Indien we differentieren naar bevolkings
groepen en nagaan of bepaalde verschillen con—
sistent voorkomen bij de drie steden
afzonderlijk of bij de diverse typen delicten,
blijkt het volgende.

De Surinaams/Antilliaanse jongeren krijgen
vaker een proces—verbaal dan de Nederlandse jon
geren in alle drie de steden. Ofschoon de ver
schillen klein zijn, geldt dit ook systematisch
voor elk type delict.

De contacten met de Turkse en Marokkaanse



jongeren laten een gevarieerder beeld zien. De
Turkse jongeren worden in Rotterdam lichter en

in Eindhoven en Utrecht strenger afgedaan. De
afdoeningsbeslissing bij Marokkaanse jongeren
verschuilt in Rotterdam niet van die bij Neder—
landse jongeren. In Eindhoven en Utrecht
daarentegen krijgen ze iets vaker een
proces—verbaal.

Zowel in Rotterdam als in Eindhoven blijkt
dat bij allochtonen en bij autochtonen de ‘toe
gebrachte schade’ het sterkste verband heeft met
de afdoeningsbeslissing (paragraaf 3.3.3). In
Rotterdam lijkt verder de invloed van deze fac
toren bij de allochtone politiecontacten minder
groot. Als criterium voor de afdoeningsbe—
slissing lijkt in de contacten met allochtonen
deze factor dus minder strikt te worden gehan
teerd. Andere factoren, zoals het type delict,
oefenen een grotere invloed uit dan bij de
autochtone contacten.

Voor Eindhoven wordt een duidelijk verschil
geconstateerd ten aanzien van de factor
leeftijd. Bij de allochtone politiecontacten is
het verband met de afdoeningsbeslissing sterker
dan bij de autochtone contacten. Als criterium
in de afdoeningsbeslissing bij allochtone con
tacten lijkt deze factor strikter te worden
gehanteerd.

Wat betreft Utrecht wordt de factor
‘recidive’ voor zowel allochtone als autochtone
contacten met dezelfde striktheid gehanteerd.
Anders dan in de contacten met autochtone ver
dachten, lijkt het ‘type delict’ een belangrijke
rol te spelen in de afdoeningsbeslissing van
allochtone contacten.

In het algemeen blijkt dat de samenhang van
de diverse factoren eet de afdoeningsbeslissing
bij allochtonen en autochtonen overeenkomt. Wel
zien we dat er in de drie steden bepaalde crite
ria strikter worden gehanteerd of dat bepaalde
factoren in de afdoeningsbeslissing van
allochtone contacten een grotere rol spelen.

Wat betreft Utrecht worden de Marokkaanse
jongeren heel weinig verwezen. Daar staat tegen
over dat bij veel jongeren er een persoonlijk
gesprek bij de ouders thuis plaats vindt of dat
er een bemiddeling wordt gevoerd. De Nederlandse
en Surinaams/Antilliaanse contacten verschillen
niet van elkaar.

Net als in Utrecht worden in Rotterdam bij de



Marokkaanse jongeren relatief veel persoonlijke
gesprekken met ouders gevoerd. Wat betreft
Eindhoven zien we geen verschillen tussen
allochtonen en autochtonen.



Verschillen omtrent de leoers van het delict
In het voorgaande zijn de resultaten weerge

geven die verband houden met de afdoening van
strafrechtelijke politiecontacten. Een ander
aspect aan de vraag naar verschillen tussen
allochtonen en autochtonen betreft de aard van
het politiecontact.

Wat betreft dit onderdeel van de onderzoeks—
vraag hebben we de allochtone en autochtone con
tacten vergeleken op de volgende aspecten:
leeftijd, type delict, sexe, recidive, schade en
een—ouder gezin (zie paragraaf 3.3.2).

In het algemeen blijken er slechts drie meer
concrete bevindingen die we in elke stad hebben
teruggevonden.

— de allochtone jongeren vertonen meer
recidive (ofschoon het verschil met de
autochtone jongeren niet opvallend groot
is);

— de Marokkaanse recidivisten lijken vaker na
een korte periode opnieuw met de politie in
contact te komen;

— de Turkse verdachten hebben delicten ge
pleegd met grotere schadebedragen.

Meer belangrijk lijkt echter dat we weinig
sterke verbanden hebben kunnen vaststellen tus
sen de diverse aspecten en het onderscheid
allochtonen/autochtonen. De belangrijktste
(kleine) verschillen die we per afdeling jeugd—
politie hebben gevonden zijn de volgende:

Rotterdam

• leeftijd; de allochtonen over het algemeen
iets ouder;

• type delict; het politiecontact betreft
vaker een eenvoudige diefstal;

• recidive; in het bijzonder de
Surinaams/Antilliaanse jongeren komen vaker
terug.

Eindhoven

• leeftijd; de allochtonen zijn jonger;

• recidive; de allochtonen komen iets vaker
terugbijdejeugdpolitie;



• schade; de allochtonen; in het bijzonder de
Turkse, verdachten hebben delicten met een
groter schadebedrag gepleegd.

Utrecht

• type delict; het politiecontact betreft
vaker een gekwalificeerde diefstal;

• recidive; de allochtonen komen vaker terug;

• sexe; er komen minder allochtone meisjes in
contact met de jeugdpolitie.

De mate van een strengere afdoeningsbeslissing
Een bijzondere vraag die in het verslag aan

de orde komt en die met het eerstgenoemde in
houdelijke thema Comtrent het bestaan van nega
tieve selectie) samenhangt is de volgende:
Betekenen de hierboven weergegeven verschillen
van de allochtone contacten met de autochtone
contacten een “ongunstige” score die leidt tot
een (iets) strengere afdoeningsbeslissing? Of
neemt de jeugdpolitie los van deze “ongunstige”
score in de contacten met allochtone jongeren
reeds een strengere beslissing (vaker
proces—verbaal).

Rotterdam blijken de SurinaamsAntilliaanse
jongeren wat betreft de aspecten recidive en ty
pe delict strenger te worden afgedaan. De Turkse
jongeren worden bij een constant houden van de
diverse aspecten (leeftijd, recidive, e.d.)
lichter afgedaan dan de Nederlandse jongeren.
De Marokkaanse jongeren worden niet strenger of
lichter afgedaan.

In Eindhoven worden de allochtone jongeren
binnen alle leeftijdscategorieen strenger afge
daan. Ook in deze stad zien we dus dat er be
paalde accenten worden gelegd in de afdoening
bij van allochtone jongeren die voor een deel
het (kleine) verschil in de afdoeningsbe—
slissing verklaren.

Wat betreft Utrecht tenslotte worden bij de
diverse typen delicten met name de Marokkaanse
verdachten strenger afgedaan dan de Nederlandse
verdachten die dezelfde typen delicten hebben
gepleegd.

De door de ieugdoolitie gesionaleerde problema—

De voorgaande resultaten sluiten aan bij het
thema over de twee verklaringen voor gevonden
verschillen tussen allochtone en autochtone po—
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litiecontacten (selectieve omstandigheden of
een verschil in werkelijk gepleegde
delinquentie en probleemgedrag). Het tweede
thema, dat verwijst naar de hulpverleningsdi—
mensie van het politiefunctioneren, blijft
hierbij onderbelicht.

Om deze reden zijn de gegevens uit de dagrap—
porten verzameld die verwijzen naar proble
matische omstandigheden. Tezamen met de hierop
gegeven reactie vanuit de jeugdpolitie kan deze
informatie op directe wijze bijdragen aan de
beantwoording van de doelstelling van het onder
zoek.

Het gaat hier om problematiek die door de
rechercheurs naarboven is gehaald en
geinterpreteerd. Deze informatie heeft alleen
betrekking op de jeugdpolitie Utrecht (door de
andere afdelingen worden dergelijke gegevens
niet bijgehouden).

In het algemeen signaleert de jeugdpolitie
Utrecht bij een beperkt aantal gevallen geen of
weinig problematische omstandigheden (10,5%).
De meeste gesignaleerde problemen betreffen de
thuissituatie (46,5%). Veelal liggen deze pro
blemen in de relationele sfeer
(gezagsconflicten, onenigheid over regels,
etc.).

Bijna 20% van de gesignaleerde problematiek
ligt op het individuele vlak; dit komt voor
namelijk voor bij de minder ernstige delicten.
In een relatief groot aantal gevallen signaleert
de jeugdpolitie complexe en/of meervoudige pro
blematiek (20% tot 30%). Deze groep jongeren
bestaat veelal uit recidivisten en hebben zwaar
dere delicten gepleegd. Ze krijgen relatief
gezien vaker een proces—verbaal.

Wat betreft de verschillen tussen
allochtonen en autochtonen het volgende.

Meer dan bij de Nederlandse jongeren wordt er
bij de mediterranen problematiek gesignaleerd
die in de thuissituatie ligt. De meervoudige
problematiek wordt bij deze bevolkingsgroep
minder gesignaleerd. Dit laatste gebeurt wel bij
de Surinaams/Antilliaanse politiecontacten.

Bij de allochtonen wordt nauwelijks proble
matiek gesignaleerd die op het individuele vlak
liggen. Bij de Nederlandse jongeren is dit vaker
het geval.

De jongeren met deze problematiek worden
vaker dan de andere contacten direct heenge—
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zonden na telefonisch contact met de ouder. In
deze contacten wordt er nauwelijks verwezen.

Het meest wordt er verwezen in verband met de
overige typen problematiek Congeveer 20%); of
het contact wordt uitdrukkelijk afgesloten met
een persoonlijk gesprek. De verwijzingen gelden
overigens voornamelijk de Nederlandse jongeren.
De allochtone jongeren, in het bijzonder de
Marokkaanse jongeren, worden nauwelijks ver
wezen (ofschoon de aanleiding hiertoe wel
aanwezig is). Dit wil niet zeggen dat er niets
gebeurt; meer dan bij de Nederlandse jongeren
worden er door de rechercheurs alternatieve ac—
ti viteiten ontplooid.

2.2 De pt’obleemcontacten

Een tweede type contact bij de jeugdpolitie
betreft de probleemcontacten. In Rotterdam is
dit 35% van alle contacten en in Utrecht en Eind
hoven is dit respectievelijk 30% en 13,5% (para
graaf 4.1). In de meeste gevallen hebben deze
contacten betrekking op “weglopers” (60% tot 75%
van de probleemcontacten) of op “verzoeken tot
hulp” (20% tot 30%).

Ten aanzien van de probleencontacten hebben
we enkele vragen geformuleerd die vergelijkbaar
zijn aan de gestelde vragen ten aanzien van de
strafrechtelijke contacten.

Het verschil in aantal allochtone en autochtone
contacten

Net als bij de contacten op grond van een
delict komt de jeugdpolitie niet in dezelfde ma
te met allochtone groepen in contact als we, ge
zien hun vertegenwoordiging in de bevolking,
zouden verwachten Cpar. 4.2).

De naar verhouding grootste oververtegen—
woordiging vinden we in Rotterdam bij de
SurinaamafAntilliaanse groep en in Eindhoven en
Utrecht bij de Marokkaanse groep. De Turkse
groep is in Rotterdam gelijk vertegenwoordigd,
in Eindhoven wel oververtegenwoordigd en in
Utrecht ondervertegenwoordigd.

Met uitzondering van de Turkse jongeren is er
dus sprake van een oververtegenwoordiging van
allochtonen in het aantal contacten met de
jeugdpolitie op grond van probleemgedrag.

Maar, dit wil niet zeggen dat de aard van het
allochtone “probleemcontacten” overeenkomt met
die van de autochtone contacten.



In Rotterdam berusten de contacten met de
Turkse, en in het bijzonder de Marokkaanse jon
geren, relatief vaak op expliciete hulpvragen.
Bij de Nederlandse jongeren is dit beduidend
minder het geval. In de meeste gevallen worden
deze verzoeken tot hulp of bemiddeling door de
jongeren zelf gedaan. Ditzelfde zien we in
Utrecht; ofschoon hier de Nederlandse jongeren
ook vaak zelfstandig bij de jeugdpolitie aan
kloppen.

In Eindhoven hebben de probleemcontacten
voornamelijk betrekking op “weglopers”. Hierin
bestaat geen verschil tussen allochtonen en
autochtonen.

De afdoening van probleemcontacten
Net als in verband met strafrechtelijke con

tacten vinden in Utrecht de meeste verwijzingen
plaats (58,5%). In Rotterdam gebeurt dit minder
(na correctie ongeveer 40%) en in Eindhoven het
minst (34%). Tussen de diverse allochtone
groepen en de autochtone groep zien we in het al
gemeen weinig verschil in de activiteiten die de
jeugdpolitieontplooit. Hierbij is wel het gege
ven van belang dat de Marokkaanse en Turkse
jongeren in hun verleden minder contacten met
hulpverleningsinstellingen hebben gehad dan de
Nederlandse jongeren. Meer dan voor de Neder
landse jongeren betekent de verwijzing vanuit de
jeugdpolitie het eerste hulpverleningscontact
dat ze meemaken.

Vergelijking probleencontacten en straf
rechtelijke contacten

In vergelijking met de strafrechtelijke con
tacten vinden er bij de probleemcontacten aan—
zienlijkmeerhulpverleningsactiviteitenplaats
vanuit de jeugdpolitie. Dit roept de vraag op of
de jongeren met een probleemcontact dusdanig
verschillen van de jongeren met een straf
rechtelijk contact dat een verschil in de
hoeveelheid hulpverleningsactiviteiten wordt
gerechtvaardigd?

Voor een deel hebben de jongeren met pro—
bleemcontacten dezelfde kenmerken als de jon
geren met een strafrechtelijk contact
(paragraaf 4.4). De leeftijd komt overeen. Van
een belangrijk gedeelte van de jongeren met een
probleemcontact die eerder bij de politie zijn
geweest, heeft dit vorige contact betrekking op
een delict. Het meest blijken de jongeren met
probleencontacten overeen te komen met de jon—
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geren die op grond van de meer ernstige typen
delicten bij de politie komen.

Een relevant verschil zien we wel wat betreft
de sexe. De politiecontacten van meisjes hebben
vooral betrekking op probleemgedrag en niet op
een delict.

Tussen de allochtonen en autochtonen zien we
ten aanzien van het bovenstaande geen belang
rijke verschillen.
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3 CONCLUSIES

In deze paragraaf zullen we een poging wagen,
op een meer saeenvattende wijze uit de resul
taten conclusies te trekken. Een omstandigheid
die deze poging extra moeilijkmaakt, ishetge—
geven dat het onderzoek op de diverse gestelde
(deel)vragen (nog) geen eenduidig antwoord
heeft kunnen geven. Op de vraag of er verschil
bestaat in het aantal politiecontacten tussen
allochtonen en autochtonen moet zowel beves
tigend als ontkennend worden geantwoord.
Ditzelfde geldt voor de vraag naar een verschil
in de aard van het politiecontact of het ver
schil in de afdoening. Het geldt ook voor de
vraag naar een verschil in afhandeling van zaken
tussen de afdeling jeugdpolitie met en zonder
structurele initiatieven.

Deze omstandigheid heeft als belangrijkste
consequentie dat een genuanceerde conclusie
hier het meest passend is. De keerzijde is dat
daareee tevens de tekst aan uitgebreidheid wint,
terwijl de conclusie zelf aan kracht kan ver
liezen. We hebben geprobeerd een verantwoord
evenwicht te vinden.

3.1 Conclusies omtrent het verschil in aantal po
li ti econtacten

De eerste vraag waarop we antwoord hebben ge
kregen betreft verschillen in het aantal poli—
tiecontacten tussen allochtone en autochtone
jongeren. Deze vraag valt in zekere zin buiten
de doelstelling van onderzoek. Niettemin was de
verontrusting omtrent het (grote) aantal
allochtone politiecontacten een van de aan
leidingen voor dit onderzoek. Het is de vraag of
deze verontrusting terecht is gezien de gevonden
verschillen in het aantal politiecontacten.
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Een belangrijke overweging die we in deze
beoordeling kunnen betrekken, is het gegeven dat
op de totale groep jongeren het percentage jeugd
dat met de politie in aanraking komt erg klein
is. Ongeveer 2,5% van de totale jeugd komt in een
jaar bij de jeugdpolitie in verband met een
delict. Ongeveer 6% van de Nederlandse jeugd in
de leeftijd van 10—17 jaar, die in de
Rotterdamse buurten met een sociale achterstand
woont, komtbijdejeugdpolitie.°’
Indien er een percentage voor de allochtonen
wordt geconstateerd dat 2 keer zo hoog ligt, dan
gaat het ook daarbij om een zeer klein deel van
de totale allochtone jeugd. Het verschil met de
autochtone leeftijdsgenoten is “slechts” 8%.
Het is de vraag of een dergelijk verschil tussen
allochtone en autochtone jongeren tot grote ver
ontrusting aanleiding moet geven.

Om te bepalen of de eerder genoemde ver
schillen in het aantal politiecontacten tussen
allochtonen en autochtonen betekenis hebben
—dat wil zeggen reden geven tot verontrusting—
hebben we ter aanvulling een inhoudelijk crite
rium nodig. De eerder genoemde verklaringen zijn
hierbij van belang (zie par. 2.2.2 en ook 3.3).
De eerste verklaring, zo stelden we, gaat er van
uit dat een gevonden verschil in politiecon—
tacten tussen allochtonen en autochtonen te

wijten is aan verschillen in werkelijk gepleegde
delinquentie en vertoond probleemgedrag.
Allochtone jongeren verkeren in toenemende mate
in problematische omstandigheden; omstan
digheden die aanleiding geven tot
probleemgedrag (weglopen, e.d.) en delictgedrag
(winkeldiefstal, inbraken, e.d.).

De tweede verklaring stelt dat hierin geen
verschil bestaat tussen allochtonen en
autochtonen. Het gevonden verschil in het aantal
politiecontacten wordt verklaard door het be
staan van selectieve omstandigheden die maken
dat het justitiele systeem relatief meer
allochtone jongeren opneemt en vasthoudt dan
autochtone jongeren.

01 We noemen hier uitdrukkelijk de buurten met
sociale achterstand, omdat blijkt dat het
overgrote deel van de Rotterdamse jeugd uit
minderheidsgroepen (10—17 jaar) in
dergelijke buurten woont (67,5% tegen 40% van
de autochtone jeugd).
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Wat de eerst genoemde verklaring betreft,
suggereert ander onderzoek dat er “naar ver
houding” in werkelijkheid niet meer problema
tiek bij allochtonen aanwezig is, dan bij
autochtonen (zie par. 4.2). Of de allochtone
jongeren ook “naar verhouding” in werkelijkheid
evenveel delicten plegen als Nederlandse jon
geren, weten we (nog) niet. Hierover staan ons
geen empirische gegevens ter beschikking (par.
1.2). Angelsaksische onderzoek leert echter dat
dit zeker niet onmogelijk is (par. 2.2.2); in
het bijzonder voor wat betreft de minder em—
stige delicten (fietsdiefstal, winkeldiefstal,
e.d.). Het type delict dus, dat in het bijzonder
de strafrechtelijke contacten van allochtone
jongeren kenmerkt.

Wat betreft de verklaring vanuit het bestaan
van selectieve omstandigheden of selectieve me—
chanismen, bestaan eveneens indicaties dat deze
werkzaam kunnen zijn.

Zo is er Nederlands onderzoek uitgevoerd dat
wijst in de richting van het bestaan van een re
latie tussen huidskleur en de bejegening door de
politie (Junger—Tas, 1976, Lunning, 1979). Een
belangrijke kanttekening hierbij is, dat er in
dit verband geen sprake lijkt te zijn van een
eenduidige en direct linmaire samenhang.
Willemse e.a. (1983) vinden dat “zover huids
kleur een ongunstige rol bleek te spelen, dit
slechts gold in bepaalde combinaties met ge
slacht en netheid. In sommige combinaties (met
name net geklede mannen) bleek de behandeling
van blanken zelfs ongunstiger te zijn.

In het buitenland zijn er eveneens aan
wijzingen gevonden dat er in het functioneren
van het justitiele apparaat selectiemechanismen
een rol kunnen spelen waardoor (bepaalde) min
derheidsgroepen eerder met het justitiele sys
teem in aanraking komen (Scarmen, 1981; London
en Nathan, 1983).

Wat dit verder ook duidelijk maakt, is dat er
geen sprake behoeft te zijn van een gericht se—
lectief optreden naar allochtone jongeren. Be
staande maatregelen kunnen op zich selectief
werken met een voor allochtonen ongunstig resul
taat (bv. het controleren van oude auto’s met
als gevolg dat voornamelijk allochtone bestuur
ders moeten stoppen; zien par. 1.2 en 2.2.2) Het
meeste belangrijk is in dit kader echter het
volgende.
Vooralsnog betekent het bestaan van deze en ove
rige mechanismen dat het slechts een klein ver—
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schil in het aantal politiecontacten tussen
allochtone en autochtone jongeren ter verkla
ring voor haar rekening kan nemen.

Uit het bovenstaande leiden we af dat het
verantwoord lijkt om te stellen dat wanneer er
een klein verschil in het aantal politiecon—
tacten wordt geconstateerd tussen allochtonen
en autochtonen, de kans groot is dat deze jon
geren in werkelijkheid eenzelfde mate aan delin—
quentie en probleemgedrag vertonen. Het kleine
verschil kan worden verklaard door de (hier on
bekend gebleven) selectie—mechanismen.

Een geconstateerd groot verschil in het aan
tal contacten, suggereert daarentegen dat dit
niet alleen kan worden verklaard met bepaalde
“selectieve processen”. De kans lijkt dan groot
dat er (tevens) sprake is van een grotere mate
van delinguentie. Gevolg is dat indien deze in
terpretatie van toepassing is, het gevonden
verschil ook meer verontrusting verdient.

Na deze meer inhoudelijke criteriumbepaling,
zijn we beter in staat om conclusies te trekken
omtrent de eventuele verontrusting ten aanzien
van geconstateerde verschillen.

Het meest duidelijk ligt dit bij de resultaten
van de contacten met Turkse jongeren. In alle
analyses verschilt het aantal politiecontacten
niet tot weinig van de Nederlandse politiecon—
tacten. De contacten met Turkse jongeren geven,
in dit opzicht, dus (nog) geen aanleiding tot

verontrusting. Integendeel, deze jongeren komen
voornamelijk in verband met de minder ernstige
delicten (geenagressievedelicten) bij depoli—
tie komen.

Het aantal contacten met
Surinaams”Antilliaanse jongeren toont in eerste
instantie een aanzienlijk verschil met dat van
de Nederlandse jongeren. Maar nadat er (op in
directe wijze) gecontroleerd is op
sociaal—economische positie, blijkt het ver
schil kleiner. We vinden dan een hoeveelheid dat
1,9 keer zo hoog is als het autochtone percenta
ge (van naar schatting 8%). Het verschil van 7%
met de Nederlandse jongeren lijkt niet erg ver
ontrustend. Er bestaat een gerede kans dat deze
jongeren niet tot weinig verschillen van de Ne
derlandse jongeren wat betreft de werkelijk
gepleegde delinquentie en probleemgedrag. Een
verdere relativering vinden we in het gegeven
dat de grootste verschillen in het aantal con
tacten gevonden wordt bij de oudere
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leeftijdsgroepen (14—17 jaar) en de minder em—
stige typen delicten (winkeldiefstal,
fietsdiefstal). Contacten op grond van agres
sieve delicten lijken ten slotte ook bij deze
bevolkingsgroep, geen grote rol te spelen. In
zekere zin lijken we bij de Turkse en
Surinaams/Antilliaanse groep te mogen spreken
van een zekere geru5tstelling.

Bij de Marokkaanse jongeren lijkt een zekere
verontrusting wel op zijn plaats. Het gevonden
percentage is 2,8 keer zo groot als het Neder—
landse percentage. Dus naar schatting, 22,5’4 van
de Marokkaanse jeugd, tussen de 10 en 17 jaar die
in de buurten woont met een sociale achterstand,
komt binnen een jaar in aanraking met de jeugd—
politie. Het verschil met het Nederlandse aantal
contacten lijkt ons relatief groot. In het bij
zonder omdat uit de differentiatie naar leeftijd
en delict blijkt dat Marokkaanse jongeren ook in
de jeugdige leeftijdsgroep (10—14 jaar) met be
trekking tot ernstige typen delicten ook in
belangrijke mate zijn overtegenwoordigd. Het
grote verschil met de Nederlandse jongeren is
consistent in alle analyses aanwezig. Een zekere
verontrusting lijkt zeker op zijn plaats, omdat
het verschil nietalleenmaarverklaard lijktte
kunnen worden door de werking van selectieve me—
chanismen. De kans lijkt bij deze
bevolkingsgroep groot dat er ook sprake is van
meer Uelinquentie en probleemgedrag.

Zoals uit het voorgaande blijkt kunnen we in
het algemeen concluderen dat een deel van de
verontrusting zeker terecht is (met betrekking
tot de Marokkaanse jongeren). Voor een deel
lijkt deze echter niet geheel terecht (de Turkse
en Surinaams/Antilliaanse bevolkinagroep). Voor
zover er een zekere verontrusting uitgesproken
moet worden betreft het in deze gevallen veel
meer de mogelijke selectieve processen die werk
zaam zijn. Tenslotte dient opgemerkt te worden
dat de nuanceringen zich vooral voordoen wanneer
er gecontroleerd wordt op “sociaal—economische
positie”. Uiteindelijkdientdanookdegrootste
verontrusting uit te gaan naar de achterstandsi—
tuatie van de minderheidsgroepen.
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3.2 Conclusies omtrent het functioneren van de
Jeugdpoli ti e

In het voorgaande spraken we over selectivi—
teit in de “toevoer” van jongeren bij de jeugd—
politie. Een andere mogelijke vorm van
selectiviteit die in het verslag aan de orde
komt bmtreft de beslissing van de jeugdpolitie
om jongeren binnen het justitiele systeem te
houden of niet (afdoeningsbeslissing).

De relevantie van dit thema wordt ontleend
aan het feit dat het verwijst naar een van de mo
gelijke beperkingen binnen het politiecontact
voor een optimale start van een hulpverlening
(de tweede probleemstelling). Uitgangspunt is
immers dat een verder doordringen in het jeugd—
strafrechtsysteem zoveel mogelijk wordt
vermeden.

Ten aanzien van de strafrechtelijke con
tacten hebben we hierbij twee vragen gefor
muleerd; namelijk, of er tussen allochtone en
autochtone contacten verschil bestaat in de af
doening en de gehanteerde afdoeningscriteria.
Zoals we hebben gezien blijkt er in het algemeen
geen verschil in de afdoening en in de gehan
teerde afdoeningscriteria. Het betekent dat in
het algemeen de jeugdpolitie niet selectief te
werk gaat in de afhandeling van strafrechtelijke
contacten. 02

Niettemin kunnen we bij een meer gedetailleerde
analyse wel enkele selectieve momenten onder—
kennen. Dat wil zeggen, er zijn tekenen dat
allochtone jongeren in bepaalde opzichten
strenger worden afgedaan. Opvallend is hierbij
dat er geen ind4caties voor selectiviteit te
vinden zijn op de factor die het meest uitge
sproken als criterium wordt gehanteerd in de
afdoeningsbeslissing (in Rotterdam en Eindhoven
is dit ‘schade’ en in Utrecht ‘recidive’). Het
lijkt er dus op dat in eerste instantie iedereen
ten opzichte van het belangrijkste criterium ge—

02 Dat in deze fase van het justitiele circuit
selectiviteit ontbreekt, c.q. beperkt aanwe
zig is, suggereert tevens dat in het algemeen
selectiviteit of selectieve mechanismen
nooit een dusdanig grote rol kunnen spelen,
dat ze een groot verschil in het aantal poli—
tiecontacten kunnen verklaren. Het
ondersteunt de interpretatie die aan het be
gin van de paragraaf is gegeven omtrent het
verschil in het aantal politiecontacten.
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lijk wordt beoordeeld. Maar indien andere
factoren een rol gaan spelen, dan kan de weeg
schaal wel eens ten nadele van de allochtone
jongeren doorslaan Dit lijkt echter incidenteel
te gebeuren en niet 5ystematisch. Het kan zijn
dat bij overduidelijke gevallen (groot schade
bedrag, veel recidive, oudere leeftijd, e.d.) de
beslissing niet moeilijk is. Maar bij “on
duidelijke” gevallen, waarbij andere criteria
met meer vrijheid kunnen worden gehanteerd, kun
nen allochtone jongeren iets vaker een strengere
afdoening krijgen. Gezien de kleine verschillen
in afdoening tussen allochtone en autochtone
contacten, lijkt dit in beperkte mate te gebeu
ren.
Niettemin ken het voorkomen dat er een af—
doeningsbeslissing wordt genomen waarvan on
duidelijk is of dit past binnen het beleid van de
afdeling. De gegevens van Rotterdam suggereren
dit doordat Turkse jongeren in alle opzichten
lichter worden afgedaan. De Eindhovense gege
vens lijken erop te wijzen dat bij allochtone
jongeren strikter wordt gekeken naar leeftijd.
Utrecht tenslotte lijkt in tegenatelljig tot wat
het beleid in het algemeen suggereert, bij
Marokkaanse jongeren wel te kijken naar het type
delict.

Naast het thema van selectiviteit is in dit
verslag de door de jeugdpolitie gerealiseerde
hulpverlening aan de orde gesteld. Met dit
onderzoek trachten we immers indicaties te
krijgen omtrent knelpunten en mogelijkheden
voor een adequate ondersteuning van allochtone
jongeren.

In dit kader is het van belang de taakom
schrijving van de politie in het oog te houden.
Deze wordt door een tweetal onderdelen geken
merkt: de wets— en ordehandhavende activiteiten
enerzijds en de hulpverlenende activiteiten an
derzijds. Uit het onderzoek blijkt dat er in
Eindhoven, maar ook in Rotterdam (overigens eeer
dan verwacht) een voorkeur bestaat voor het
eerste onderdeel uit de taakomschrijving. Ken
merk van een dergelijke “justitiele aanpak” is
dat de regels en criteria omtrent de afdoening
van een strafrechtelijk contact relatief
duidelijk zijn. Men kijkt naar delictgebonden
factoren als toegebrachte schade, aard van het
delict, recidive, etc. . Een nadruk op de hulp—
verleningstaak heeft echter bijzondere
consequenties voor de afdoening van een contact.
Dan is het expliciet nodig in de behandeling van



een zaak rekening te houden met per—
soonlijkhmidskenmerken, gezinsomstandigheden,
problemen op school en/of werk, lokale moge
lijkheden van hulp en ondersteuning.

In algemene zin wordt dit laatste door de
jeugdpolitie voorgestaan. “De behandeling van
jeugdigen die voor eenzelfde strafbaar feit of
anderzins bij de politie komen, moet genuanceerd
zijn en afgestemd op hun individuele geaardheid”
(concept taakomschrijving Jeugdpolitie, 1980).
Men spreekt van het geven van een verantwoorde
aanzet in samenspel met minderjarige, ouders, en
justitie en/of hulpverlening in de per geval
meest geeigende verdere afhandeling. Men wenst
de activiteiten van de jeugdpolitie aansluiting
te doen vinden bij die van de follow—up in—
ste 11 i ngen.

Overeenkomstig de verwachting beantwoordt
Utrecht het meest aan deze uitgangspunten. Er
worden duidelijk minder processen—verbaal opge
maakt dan in de andere twee steden. Er worden ook
bij de strafrechtelijke contacten meer ver
wijzingen gepleegd. De grotere variatie in
allerlei activiteiten die een afdoening moeten
complementeren (gesprekken met ouders, schade—
regelingen treffen, inschakelen van
hulpverlening), suggereert men grotere indi
viduele aandacht.

Er wordt op andere gronden dan bij de af
delingen in Rotterdam en Eindhoven een
proces—verbaal opgemaakt; niet de schade maar de
recidive is het criterium om tot een verdere
doorstroom in het justitiele circuit te be
sluiten. Het sluit aan bij de gedachte alvorens
tot een justitiele oplossing over te gaan eerst
een niet—justitiele oplossing uit te proberen.
Mislukken deze niet—justitiele oplossingen of
zijn deze reeds uitgeprobeerd, dan pas is het
zinvol aan een justitiele oplossing te denken.

Deze werkwijze is een geheel andere dan de
justitiele aanpak. Bij deze laatste aanpak
wordt aan de hand van richtlijnen, die verwijzen
naar delictgebonden factoren, beoordeeld welke
vergrijpen als “vergissingen” moeten worden ge
zien en als zodanig dus buiten vervolging kunnen
blijven.

Op basis van deze delictcriteria kan men snel
uitmaken aan welke zakmn niets gedaan behoeft te
worden (behalve de interne notitie) en aan welke
zaken juist wel (een volledig proces—verbaal).

Een justitiele aanpak kan in het licht van de
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hulpverlening dus twee negatieve consequenties
hebben. Het is ten eerste niet ondenkbeeldig
dat een gerichtheid op delictgebonden factoren
als gevolg heeft dat een politiesepot louter ad
ministratief wordt afgehandeld. Doordat er
alleen (formele) eisen worden gesteld aan de be—
s 1 i s s i n g “v o o r v e r v o 1 g i n g do o r s t u r e n”
(proces—verbaal opmaken), kunnen activiteiten
in het kader van de hulpverlening naar de
achtergrond verdwijnen. Aan de beslissing “niet
doorsturen” (sepot) worden immers ook geen ver
dere eisen gesteld.

Een tweede consequentie kan zijn dat er in
voorkomende gevallen nauwelijks problematiek
wordt gesignaleerd en dus hulpverleningsactivi—
teiten (verwijzingen) niet worden ontplooid. De
sociale omstandigheden vormen immers geen aan
dachtspunt voor de te nemen
afdoen i ngsbes Ii 55 ing.

In het registratie—onderzoek vinden we geen
indicaties die er op wijzen dat in Rotterdam of
in Eindhoven van het eerstgenoemde sprake is.
Rotterdam weerspiegelt ten aanzien van de straf
rechtelijke contacten een beleid dat de aandacht
richt op de “lichtere” gevallen. Ofschoon er in
het algemeen weinig persoonlijke gesprekken met
ouders plaatsvinden ter afronding van het straf
rechtelijk politiecontact, gebeurt dit wel in
het kader van een politiesepot. De hulpverlening
ten aanzien van strafrechtelijke contacten
lijkt echter nauwelijks ontwikkeld. Er is sprake
van zeer weinig verwijzingen. In Eindhoven lijkt
het standaard om alle strafrechtelijke con
tacten met een oudergesprek af te ronden. Maar
ook hier lijkt de huipverleningstaak, overeen
komstig de verwachting, nauwelijks te worden
gerealiseerd. Voor beide steden geldt dit in ge
lijke mate voor alle bevolkingsgroepen.

In het algemeen houdt de justitiele aanpak
dus een belangrijke beperking in voor een opti
male start van een hulpverlening. In principe
bevat zo’n aanpak voldoende mogelijkheden om de
hulpverleningsfunctie uit te werken, maar dit
gebeurt nog erg weinig. Men maakt, met andere
woorden, weinig gebruik van de beschikbare dis—
cretionaire bevoegdheid.

Deze conclusie is misschien een
gemeenplaats, maar in verband met jongeren uit
minderheidsgroepen is dit extra relevant. Zoals
Utrecht aangeeft wordt immers in de contacten
met allochtone jongeren veel meer problematiek
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gesignaleerd dan bij autochtone jongeren. Ver
der blijken de allochtone jongeren met een
politiecontact niet eerder gebruik te hebben ge—
eaakt van het hulpverleningscircuit. Ten
opzichte van de Nederlandse jongeren hebben ze
hierin een achterstand.

Juist bij de allochtone jongeren lijkt dus
het principe van belang om eerst naar
niet—justitiele oplossingen te zoeken, daar de
wegen in het hulpverleningscircuit nog niet zijn
betreden. Deze gedachte krijgt extra onder
steuning omdat er indicaties zijn, dat de jeugd
uit bepaalde allochtone bevolkingsgroepen een
iets grotere kans lijkt te maken op een
proces—verbaal; en dus iets sneller dan
autochtonen in het justitiele circuit door
dringt. In dit kader is het ook van belang op te
merken dat het voor de jeugdpolitie veelal niet
mogelijk lijkt om allochtone jongeren te ver
wijzen of adequate hulp in te schakelen. Het
lijkt erop dat het hulpverleningscircuit nog
niet geslaagd is een adequaat hulpaanbod te
doen. Vooral ten aanzien van Marokkaanse jon
geren lijkt dit een probleem, omdat juist bij
deze groep jongeren er aanleiding voor onder
steuning wordt gesignaleerd. Het is denkbaar dat
deze onmogelijkheid om een adequate reactie te
geven een ongunstige invloed uitoefent op de af
doen i ngsbesl i ss ing.

In vergelijking met de justitiele aanpak
lijkt de “sociale aanpak” in Utrecht dus het
beste (in het licht van de concept taakom
schrijving). Toch lijken er aan deze aanpak be
perkingen te kleven. Ten aanzien van de
“zwaardere justitiele gevallen” blijkt de
Utrechtse afdeling meer activiteiten (ge
sprekken met ouders, e.d.) te ontplooien ter
aanvulling op de formele afdoening dan bij de
“lichtere gevallen”. Dit lijkt in strijd met de
hierboven geschetste aanpak. Het kan zijn dat de
praktijk een geschreven beleid achterhaalt.
Praktisch gezien kan slechts bij een beperkt ge
deelte van de jongeren iets aan de start tot een
ondersteuning of hulpverlening worden gedaan.
Het lijkt aannemelijk dat die jongeren worden
geselecteerd die ook het meest direct “hulp” no
dig lijken te hebben. De “zwaardere gevallen”
(ernstige delicten, recidivist en eeer gesig
naleerd problematiek) doen dan een beroep op de
hulpverleningstaak. En indien het korps een be
leid voert dat uitdrukkelijk hieraan ruimte
geeft, lijkt deze groep haast voorbestemd voor



de “aanvullende activiteiten” met een hulpver—
leningskarakter. Het lijkt dus mogelijk dat door
de tijd en energie die aan deze gevallen wordt
besteed, een belangrijke doelgroep (de
sepotgevallen) te weinig aandacht krijgt dan in
principe wordt beoogd.

Ten aanzien van de uitvoering van de hulpver—
leningstaak kan de politie zelf wellicht veel
leren van de probleemcontacten. Zowel in Rotter
dam als in Utrecht komen de hulpverleningsacti—
viteiten goed uit de verf. Hierbij is het
opvallend dat veel Marokkaanse jongeren zelf bij
de jeugdpolitie aanklopten met een verzoek tot
hulp. Het toont aan dat de jeugdpolitie, in het
bijzonder voor mediterrane jongeren, een be
langrijke functie vervult als “eerste
vindplaats” van problematische omstandigheden
die de aandacht nodig hebben.

Wanneer men bedenkt dat de jongeren met een
probleemcontact niet veel verschillen van de
jongeren met (de meer “zwaardere”) straf
rechtelijke contacten, lijkt het onjuist dat de
hulpverleningsfunctie bij deze laatste con
tacten in de steden Rotterdam en Eindhoven zo
beperkt is ontwikkeld.

3.3 Van Deel T naar Deel XI

Zoals aan het begin van deze samenvatting is
gesteld, levert het registratie—onderzoek re
sultaten op waarmee enkele en niet alle rele
vante onderzoeksvragen kunnen worden
beantwoord. In belangrijke mate is de verdere
beantwoording weggelegd voor de resultaten van
het observatie—onderzoek en de interviews met
allochtone jongeren. In het tweede deel van de
rapportage wordt hiervan verslag gedaan. Hierin
wordt men meer inhoudelijk beeld gegeven van het
functioneren van de jeugdpolitie en de achter
gronden van de jongeren waarmee de jmugdpolitîe
contacten heeft.

Met de resultaten van het
registratie—onderzoek is een meer getalsmatig
beeld geschetst van verschillen en overeen
komsten tussen de drie afdelingen jeugdpolitie
en tussen allochtone en autochtone contacten.
Het vormt in zekere zin een kader waarbinnen we
de resultaten van het observatie—onderzoek kun
nen plaatsen.

Met behulp van de hiervoor gegeven resultaten
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is een meer algemene karakterisering gegeven van
de drie afdelingen jeugdpolitie. Verder kan nu
beter worden ingeschat op welke wijze de hulp—
verleningsdimensie op de diverse afdelingen na
der is uitgewerkt. Wat betreft de aanpak van de
politiecontacten kan nu op meer feitelijke
gronden een zinvol onderscheid worden gemaakt in
de contacten die met een “sociale aanpak” worden
afgehandeld en de contacten die eeer
“justitieel” worden aangepakt en afgehandeld.
In het verslag van het observatie—onderzoek
vormt dit onderscheid het basis—onderscheid
waarvan wordt nagegaan in hoeverre en op welke
wijze deze twee werkwijzen worden teruggevonden
bij allochtone politiecontacten.




