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VOORWOORD 

Dit verslag is het eerste deal van de rapportage over 
het onderzoek 'politiecontacten van allochtone 
jongeren'. Het onderzoek -mogelijk gemaakt door een 
subsidie van de Interdepartementale Commissie Minderhe-
denbeleid en het Wetenschappelijk Onderzoek en Documen-
tatiecentrum- werd uitgevoerd onder auspicien van de 
Coordinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinder-
bescherming. 

Dit eerste deal geeft men getalsmatige beschrijving 
van contacten van allochtone jongeren met de jeugdpoli-
tie. Door de vale onderscheidingen en gepresenteerde 
deelresultaten bevat het geheel een nogal complexe 
structuur. Voor veal geinteresseerden is dit lijvige 
rapport wellicht weing toegankelijk. Om deze toeganke-
lijkheid te vergroten begint het verslag met een 
uitgebreide samenvatting. Het bevat de belangrijkste on-
derzoekvragen en onderzoekresultaten alsmede de door ons 
getrokken conclusies. Het wordt hierdoor beter mogelijk 
om al naar gelang de belangstelling afzonderlijke pare-
grafen en/of hoofdstukken te lezen. Ook kan daze 
samenvatting heel goad afzonderlijk worden doorgenomen 
zonder dat de belangrijkste resultaten gemist zullen • 
worden." 

Onze dank gaat allereerst uit naar de drie afdelingen 
Jeugdpolitie waarbij het onderzoek heeft plaatsgevonden. 

Verder gaat onze dank uit naar Paula Sabbe en Cynthia 
Wong voor de tekstverwerking, Donald Kluyt van de af-
deling Dataverwerking, de leden van de begeleidingscom-
missie02  en de supervisor van dit onderzoek Dr. Josine 
Junger-Tas. 

Mei 1985 
Erik van der Hoeven 

°I 

 

Daze samenvatting is overigens naast het volledige 
• 	rapport ale aparte publicatie uitgebracht. 
02 Zie Bijlage voor de samenstelling van de begelei-

dingscommissie 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Ter Inleidinq  

In dit eerste hoofdstuk zullen we de belang-
rijkste resultaten van het 
registratie-onderzoek bij de afdelingen jeugd-
Politie van Rotterdam, Eindhoven en Utrecht 
samenvatten en de consequenties hiervan in be-
schouwing nemen. 

Gezien de complexiteit van de opbouw van het 
verslag gaan we in de eerstvolgende paragraaf 
wat uitgebreider in op de aanleiding, doel-
stelling en probleemstelling van het onderzoek. 
Deze bespreking mondt uit in een korte schets 
van het onderzoekkader. 

	

Tesamen met paragraaf 	2 waarin de belang- 
rijkste resultaten van het onderzoek worden 
gepresenteerd, kan deze eerste paragraaf dienst 
doen als een hulpmiddel am in kart bestek de rode 
draad van het verslag te onderkennen. 

In de derde paragraaf van dit hoofdstuk ver-
binden we aan de resultaten enkele conclusies. 
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1 HET ONDERZOEKPROJECT ALLOCHTONE JONGEREN BIJ 
DE JEUGDPOLITIE 

Aanleiding tot het totale onderzoek vormde de 
verontrusting omtrent de gesignaleerde stijging 
van de hoeveelheid strafrechtelijke politiecon-
tacten van jongeren uit etnische minderheids-
groepen (Remme, 1981, Jaarverslagen Amsterdam 
1979-1982). Deze verontrusting vond steun in de 
reeds eerder gesignaleerde toename van het aan-
tal allochtone jongeren in kinderbeschermings-
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 (Koops, 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 dater in het onderzoek gezocht moest worden 
near 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). 
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Voorwaarde voor het bereiken van deze doel-
stetting is dat Cr informatie beschikbaar is 
over de wijze uaarop de politie met allochtone 
jongeren omgaat in vergelijking met autochtone 
jongeren. Doardat deze informatie ontbreekt is 
derhalve de doelstelling van het onderzoek in 
een tweeledige probleemstelling uiteen 
gevallen, nl.: 

— Hoe goat de jeugdpolitie in de uitvoering 
van haar taak am met allochtone jongeren in 
vergelijking met Nederlandse jongeren? 

— Welke beperkingen en mogelijkheden liggen 
or binnen of naar aanleiding van . de  politic-
contacten met allochtone jongeren voor eon 
optimale start van eon hulpverlening? 

Zoals .  uit de formulering van de probleem-
stelling blijkt, is er voor gekozen het onder-
zoekproject to laten plaatsvinden bij de 
jeugdpolitie. 	De reden voor deze keuze kan 
warden afgeleid uit de geformuleerde doel- 

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. Ook bij de keuze van de 
afdelingen.jeugdpolitie is net doze invalshoek 
rekening gehouden. We hebben gepoogd de cede-
working te verkrijgen van die afdelingen 
jeugdpolitie die oak daadwerkelijk hulpverle-
ningsactiviteiten ontplooien (Rotterdam en 
Utrecht). "Ter contro/e" is eveneens onderzoek 
gedaan op eon afdeling waarbij dergelijke hulp-
verleningsactiviteiten ontbreken, c.q. niet in 
het beleid geintegreerd zijn (Eindhoven). 

Net registratie-onderzoek vormt eon ander-
deel van 'het project dat bij de drie afdelingen 
jeugdpolitie heeft plaatsgevonden. Het project 
omvat verder nog eon 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 eon kwantitatieve analyse van eon 
groat aantal geregistreerde politiecontacten 
(ongeveer 2200). Het voorziet in informatie 
over de drie onderzochte afdelingen on over ver-
schillen on overeenkomsten tussen allochtone en 
autochtone jongeren. Doze informatie dient als 
basis roar de analyse van het observatie- en 



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

Bij de start van het onderzoek zijn er in het 
licht van het voorgaande vijf onderzoekvragen 
geformuleerd (zie Inleiding). De resultaten van 
het registratie-onderzoek betreffen voor-
namelijk antwoorden op drie van de vijf vragen. 

1. Hoe vaak heeft de jeugdpolitie in een be- 
paalde periode contact met jongeren en wet 
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 
wet 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 	men 
jeugdpolitie-afdeling die gerichte structu-
rele initiatieven heeft ontplooid en men 
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 
warden behandeld. De derde onderzoekvraag wordt 
met de resultaten van het registratie-onderzoek 
nog niet afdoende warden beantwoord. In het 
tweede deel van de raPportage komen we derhalve 
op deze vraag (en de vragen 4 en 5) uitgebreid 
terug. 
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1.2 De twee centrale onderzoekvragen en het kader 
van onderzoek 

Zoals hierboven is aangegeven hebben we de 
tweede onderzoekyraag (ten aanzien van de straf-
rechtelijke politiecontacten) opgesplitst in 
twee deelyragen. Anders gezegd, we hebben de 
vraag naar het verschil in aluital palitiecon-
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 de in de aanleiding tot het 
anderzaek 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 am dere opvattingen te weer-
leggen of te nuanceren ontbreken (by. "ze zijn 
de' schuld van de stijgende criminaliteit", zie 
Vooroordelen veroordeeld, Anne Frank Stichting, 
z.j.). 
Het gebrek aan empirische gegevens blijkt oak 
uit een recent verschenen literatuuronderzoek 
naar deviant gedrag bij minderheidsgroepen 
(Maliepaard, 1985). Er is weinig empirisch mate-
real te yinden dat een gedifferentieerd inzicht 
geeft in de mate van delinquentie bij allochtone 
jongeren (al dan niet geregistreerd). 

De twee yragen die derhalve in dit verslag 
centraal staan zijn: 

a) Bestaan Cr verschillen in het aantal poll- 
tiecontacten 	tussen 	allochtone 	en 
autachtone jongeren? 

b) In welke mate bestaan er yerschillen en/of 
overeenkomsten tussen jongeren uit etnische 
minderheidsgroepen en Nederlandse jongeren 
wat betreft de aard en de afdoening van bun 
contacten met de jeugdpolitie? 

Het registratie-driderzoek heeft een sterk 
vergelijkend karakter. Er warden verge-
lijkingen getrokken tussen afdelingen jeugdpo-
litie en tussen allochtonen en autoihtonen. Aan 
daze twee yergelijkende analyses ligt een in-
deling ten grondslag naar het type contact: de 
strafrecbtelijke contacten (winkeldiefstal, in-
braak e.d.) en de.probleemcontacten (weglopen, 
verzoek om bemidneling c.d.). Daze 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 aim 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. 3.3 en 4.3). 

Voor de toetsing van deze verklaringen in 
verband met het verschil in aantal politiecon-
tacten ontbreekt ons een belangrijke bron van 
gegevens, nl.: informatie over de werkelijk ge-
pleegde delinquentie 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. 1.2, 2.2.2 en 2.4). 

9 
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Wat betreft de afdoening kunnen we wel meer 
systematisch toetsen of selectiviteit in het ge-
ding is (zie par. 3.3). 

Het tweed° inhoudelijke thema is de door de 
jeugdpolitie gerealiseerde hulpverlening. De 
relevantie van dit thema is direct uit de pro-
bleemstelling van het onderzoek afgeleid. Met 
dit onderzoek trachten we immers indicaties te 
krijgen omtrent knelpunten en mogelijkheden 
voor een adequate ondersteuning van allochtone 
jongeren binnen of near aanleiding van het poll-
tiecontact. 

Om dit to onderzoeken hebben we onderscheid 
gemaakt tussen 'de signaleringsfunctie' en de 
'advice- 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 advice 
en/of bemiddelingsgesprekken voert of verwijst 
naar derden (par. 3.1. 3.2, 3.3.4. 3.4.3 en 
4.3). 

Dit zijn in grote lijnen de twee inhoudelijke 
thema's die in het verslag herhaaldelijk terug-
keren. De bedoeling van doze twee theme's Is om 
relevante verschillen en overeenkomsten tussen 
allochtonen en autochtonen boven tafel te 
krijgen en to 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 (deel)vragen die in het ver-
slag zijn geformuleerd. 

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

2.1 De strafrechteliike 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- 
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keningen ander meer de jongeren betrokken die 
niet in de betreffende stad wonen en de 
jongeren, die in de periode waarover de here-
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 wet bepalend zijn voar 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 
categoric vallen. 

Oak hebben. we "na zuivering van de verte-
keningen" de verschillen achterhaald in het aan-
tal contacten van de diverse bevolkingsgroepen 
Per type delict en per leeftijdscategorie. 

Tenslotte heeft Cr voor de Rotterdamse situa-
tie een differentiatie plaatsgevonden naar de 
wijk en de buurt waarin de jongeren women. 

De zuivering van de vertekenende elementen 'e-
vert in tegenstelling tot de verwachting geen 
bijzondere verschillen op net de "meer grove 
cijfers" (paragraaf 2.2.1). Het verschil tussen 
allochtone contacten en autochtone contacten 
-lijkt zelfs iets grater. 
De differentiatie veer bevolkingsgroepen levert 
echter wel een meer genuanceerd beeld omtrent de 
oververtegenwoordiging. 

Oifferentiatie van bevolkingsaroep 

Wanneer we het aantal politiecontacten dif-
ferentieren near enkele bevo1kingsgroepen, dan 
blijkt voor Rotterdam het aantal contacten met 
Surinaams/Antilliaanse jongeren bijna Sx grater 
te zijn dan het aantal contacten net de Neder-
landse jeugd. Het aantal contacten met de Turkse 
jeugd is relatief gelijk( terwij1 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 inn', en veer de Marokkaanse jongeren 
3 maal za hoog. In Utrecht zien we de grootste 
oververtegenwoordiging bij de Marokkaanse 
groezi. 



In het algemeen vertonen niet she be-
volkingsgroepen men zelfde mate van oververte-
genwoordiging. Ook verschilt de 
oververtegenwoordiging per onderzochte stad. 

Differentiatie naar delict  

Wanneer we het aantal contacten differen-
tieren 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-
dige diefstal' (winkeldiefstal, fietsdiefstal). 
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. lets dat wel door sommige 
onderzoekers wordt gesuggereerd (Bol, 1979 en 
Gebauer, 1981). 

Differentiatie naar leeftiid  

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'). 
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Differentiatie near wiik en buurt 

Het bovenstaande voorziet in enige nuan-
ceringen van het aan het begin van deze pare-
graaf vermelde verschil in aantal 
Politiecontacten. De belangrijkste nuanceringen 
warden echter gegeven door de differentiatie 
naar wijken en buurten (paragraaf 2.3). Deze 
differentiatie hebben we alleen voor de 
Rotterdamse situatie kunnen uitvoeren (Lie par. 
2.2 en 2.3). 

Het blijkt dat de mate van oververtegenwoor-
diging aanzienlijk verschilt tussen de afzon-
derlijke wijken (paragraaf 2.3.1). Opvallend is 
dat de wijken met veal allochtone jongeren oak 
de geringste mate van oververtegenwoordiging 
laten zien. Het verschil met de Nederlandse jon-
geren is veel kleiner dan het carder genoemde 
algemene verschil in aantal politiecontacten. 
Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt 
doordat ook autochtone jongeren in daze 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 
a1s autochtoon) verkeren. 

Om de invloed van daze factor na te gaan is de 
differentiatie naar buurt belangrijk (paragraaf 
2.3.2). Op meer indirect° wijze wordt hierbij 
tevens gecontroleerd voor sociaal - econornische 
posi tie. 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 daze buurten. 
Indian we het aantal allochtone en autochtone 
politiecontacten vergelijken voor de buurten 
met can 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 de politic komt is resPectievelijk bijna 
1 meal 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 
groat verschil zien in het aantal politiecon-
tacten. Het aantal contacten is relatief gezien 
bijna 3 maal zo groat als het vergelijkbare aan-
tal Nederlandse jongeren. 



De afdoenina bii de drie afdelinoen ieuodpolitie, 

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 jeugdpolitie. 

1. Bestaat er een verschil in afdoeningsbe- 
slissing tussen de drie onderzochte af-
delingen jeugdpolitie? 

2. Bestaat er tussen de onderzochte afdelingen 
een verschillend verband tussen de volgens 
de literatuur relevante factoren en de af-
doeningsbeslissing? 

3. Bestaat er tussen de onderzochte afdelingen 
men verschil in activiteiten die in het ka-
der van de afdoening warden uitgevoerd? 

In Utrecht bestaat de afdoening van een straf-
rechtelijk contact in de meeste gevallen uit een 
politiesepot (78,5%). In Eindhoven is dit 62% en 
in Rotterdam is dit 54% (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, 1984). Dit uit zich in 
een grotere hoeveelheid politiesepots In Rot-
terdam en Eindhoven lijkt men meer te werken 
vanuit men 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 ernstige 
delicten (grotere schadebedragen). Verder laten 
de contacten op grand van delicten met een scha-
de tot aan de fl. 100,- (d.i. ongeveer 45% 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 de seer ernstige delicten. Of-
tewel in de contacten die vanuit een justitieel 
oogpunt een ingrijpender interventie met zich 
mee brengen. 
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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 eleef-
tijd', 'recidive' en 'type delicte. Utrecht laat 
wat dit betreft een belangrijk verschil zien: de 
factor recidive vertoont bier 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 eon 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 
to yaker er meer persoonlijke gesprekken met be-
trokkenen worden gevoerd en des to vaker er oak 
vaker wordt verwezen (paragraaf 3.3.4). Het 
weerspiegelt men beleid dat de aandacht richt op 
de zwaardere gevallen. 
Rotterdam valt in het bijzonder op doordat veel 
jengevem direct na afdoening worden heenge-
zonden. De ouders warden dan hooguit 
schriftelijk in kennis gesteld van de genomen 
afdoeningsbeslissing. 

In Rotterdam yinden de persoonlijke ge-
sprekken het meest pleats in het kader van con-
tacten op grand van een 'eenvoudige diefstal'. 
Bij een meer ernstig delict warden jongeren al 
snel 'na verhoor en afdoening heengezonden' en 
de ouders zonodig schriftelijk in kennis 
gesteld. Het suggereert men werkwijze die de 
aandacht richt op de lichte geyallen (de 'first 
offenders'). 



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

Verschillen in afdoenino tussen allochtonen en  
autochtonen  

De hierboven gegeven resultaten van de verge-
Hiking tussen de drie afdelingen jeugdpolitie 
vormen men 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-
slissing 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 
politiecontacten? 

3. Bestaan er met betrekking tot allochtone en 
autochtone politiecontacten verschillen in 
de aard of mate van de "aanvullende activi-
teiten"? 

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 
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afdoeningsbeslissing bij Marokkaanse jongeren 
verschuilt in Rotterdam niet van die bij Neder- 
landse 	jongeren. 	In 	Eindhoven 	en 	Utrecht 
daarentegen 	krijgen 	ze 	jets 	taker 	een 
proces-verbaal. 

Zowel in Rotterdam aIs in Eindhoven blijkt 
Oat 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 paIitiecontacten minder 
groat. Ala criterium voor de afdoeningsbe-

. slissing lijkt in de contacten met 'allochtonen 
deze factor dus minder strikt te warden gehan-
teerd. Andere factoreni 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 warden 
gehanteerd. 

Nat 	betreft 	Utrecht 	wordt 	de 	factor 
'recidive' voar rowel allochtone a/s 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 cantacten. 

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

Nat betreft Utrecht warden 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 
Cr een bemiddeling wordt gevoerd. De Nederlandse 
en Surinaams/Antilliaanse contacten verschillen 
niet van elkaar. 

Net als in Utrecht warden in Rotterdam bij de 
Marokkaanse jongeren relatief veal persoonlijke 
gesprekken met ouders gevoerd. Nat betreft 
Eindhoven zien we geen rerschillen tussen 
allochtonen en autochtonen. 
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Verschillen omtrent de Plegers 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 
lets 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 jets vaker 
terug bij de jeugdpolitie; 



• 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 allachtonen komen vaker terug; 

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

De mate van eon strenoere afdneningsbeslissinq 
Eon bijzondere vraao die in het verslag can 

de orde komt en die met het eerstgenoemde in-
houdelijke theme (omtrent het bestaan van nega-
tieve selectie) samenhangt is de volgendel 
Betekenen de hierboven weergegeven verschillen 
van de allochtone contacten met de autochtone 
contacten eon mongunstigen score die leidt tot 
eon (lets) strengere afdoeningsbeslissing? Of 
neemt de jeugdpolitie los van doze "ongunstige" 
score in de contacten met allochtone jongeren 
reeds een strengere beslissing (raker 
proces-verbaal). 

Rotterdam blijken de Surinaams/Antilliaanse 
jongeren wat betreft de aspecten recidive en ty-
pe delict stronger to Norden afgedaan. De Turkse 
jongeren worden bij eon constant houden van de 
diverse aspecten (leeftijd, recidivel c.d.) 
lichter afgedaan dan de Nederlandse jongeren. 
De Marokkaanse jongeren warden niet stronger of 
lichter afgedaan. 

In Eindhoven warden de allochtone jongeren 
binnen alle leeftijdscategorieen strenger afge-
dean. Ook in dere 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. 

Wet betreft Utrecht tenslotte worden bij de 
diverse typen delicten met name de Marokkaanse 
verdachten stronger afgedaan den de Nederlandse 
verdachten die dezelfde typen delicten hebben 
gemleegd. 

De door de ieucidmolitie oesionaleerde mroblema-
SILK 

De voorgaande resultaten sluiten can bij het 
thema over de twee verklaringen voor gevonden 
verschillen tussen allochtone en autochtone mo- 
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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 ieugdpolitie 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 individuere 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- 



zonden na telefonisch contact met de ouder. In 
deze contacten wordt Cr nauwelijks verwezen. 

Het meest wordt Cr verwezen in verband met de 
avenge typen problematiek (ongeveer 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; seer dam bij de Nederlandse jongeren 
warden er door de rechercheurs alternatieve ac-
tiviteiten ontplooid. 

2.2 De probleemcontacten 

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% (pare-
graaf 4.1). In de meeste gevallen hebben den 
contacten betrekking op "weglopers" (60% tot 75% 
van de probleemcontacten) of op "verzoeken tot 
hulp" (20% tot 30%). 

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

Het veraghil in aantal allnehtnne en autnrhtnne 
rnntacten  

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

De near verhouding grootste oververtegen-
woordiging vinden we in Rotterdam bij de 
Surinaams/Antilliaanse 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 Cr 
dus sprake van een oververtegenwoordiging van 
allochtonen in het aantal contacten met de 
jemgdpolitie op grand van probleemgedrag. 

Maar, dit wil niet zeggen dat de aard van het 
allochtone "probleemcontacten" overeenkomt met 
die van de autochtone contacten. 
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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 telf 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 afdoentna 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 
jeugdpolitie ontplooit. 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. 

Veraeliikina 	probleemcontacten 	en 	straf- 
rechteliike contacten  

In vergelijking met de strafrechtelijke con-
tacten vinden er bij de probleemcontacten aan-
zienlijk meer hulpverleningsactiviteiten plaats 
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 
probleemcontacten overeen te komen met de jon- 



geren die Op grand 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 allochtanen en autochtonen zien we 

ten aanzien van het bovenstaande geen belang-
rijke verschillen. 
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3 CONCLUSIES 

In doze paragraaf zullen we eon paging wagen, 
op een meer samenvattende wijze uit de resul-
taten conclusies to trekken. Len omstandigheid 
die daze poging extra moeilijk maakt. is het ge-
geven dat het onderzoek op de diverse gestelde 
(deel)vragen (nog) goon eenduidig antwoord 
heeft kunnen geven..0p de vraag of or verschil 
bestaat in het aantal politiecontacten tussen 
allochtonen an autochtonen moet zowel heves-
tigend als ontkennend warden 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 eon verschil in afhandeling van taken 
tussen de afdeling jeugdpolitie met en zonder 
structurele initiatieven. 

Doze omstandigheid heeft als belangrijkste 
consequentie dat een genuanceerde conclusie 
hier het meest passend is. De keerzijde is dat 
daarmee tevens de tekst aan uitgebreidheid mint, 
ter:4W de conclusie zelf aan kracht kin ver-
liezen. We hebben geprobeerd eon verantwoord 
evenwicht to vinden. 

3.1 Conclusies omtrent het verschil in aantal pa-
litiecontacten 

De eerste neap maarop we antwoord hebben go-
kregen betreft verschillen in het aantal poll-
tiecontacten tussen allochtone en autochtone 
jongeren. Doze vraag valt in zekere tin buiten 
de doelstelling van onderzoek. Niettemin was de 
verontrusting omtrent het (grate) aantal 
allochtone politiecontacten eon van de aan-
leidingen voor dit onderzoek. Het is de vraag of 
doze verontrusting terecht is gezien de gevonden 
verschillen in het aantal politiecontacten. 

27 



28 

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 8% van de Nederlandse jeugd in 
de leeftijd van 10-17 jaar, die in de 
Rotterdamse buurten met een sociale achterstand 
woont, komt bij de jeugdpolitie.°I 
Indien er een percentage voor de allochtonen 
wordt geconstateerd dat 2 keer zo hoog ligt, dan 
gaat het ook daarbij om e6n 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. 

°I 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 (87,5% tegen 40% van 
de autochtone jeugd). 



Wet de eerst genoemde verklaring betreft, 
suggereert ander onderzoek dat er "near ver-
houding" in werkelijkheid niet meer problema-
tiek bij allochtonen aanwezig is, dan bij 
autochtonen (zie par. 4.2). Of de allachtone 
jongeren ook "near verhouding" in werkelijkheid 
evenveel delicten plegen aim 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 year wet betreft de minder ern-
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 run. 

Zo is fir 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 Cr in 
dit verband geen sprake lijkt te zijn van een 
eenduidige en direct lineaire samenhang. 
Willemse e.a. (1983).  vinden dat "rover huids-
kleur nn ongunstige rat bleek te spelen, dit 
slechts gold in bepaalde combinaties met ge-
slacht en netheid. In sammige combinaties (met 
name net geklede mermen) bleek de behandeling 
van blanken zelfs ongunstiger te run. 

In het buitenland zijn er eveneens aan-
wijzingen gevonden dat Cr in het functioneren 
van het justitiele apparaat selectiemechanismen 
een rot kunnen spelen waardoor (bepaalde) min-
derheidsgroepen eerder met het justitiele aye-
teen in aanrakIng komen (Scarmen, 1981; London 
en Nathan, 1983). 

Wat dit verder ook duidelijk maakt, is dat em 
geen sprake behoeft te zijn van een gericht se-
lectief optreden naar allochtone jangeren. Be-
staande maatregelen kunnen op rich selectief 
werken met een voor allachtonen angunstig resul-
teat (by. het controleren van oude auto's met 
als . gevolg dat voornamelijk allochtone bestuur-
ders moeten stoppeni zien par. 1.2 en 2.2.2) Het 
meeste belangrijk is in dit kader echter het 
volgende. 
Vooralsnog betekent het bestaan van den en ore- 
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 hear 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 groat verschil in het aan-
tal contacten, suggereert daarentegen dat dit 
niet alleen kan worden verklaard met bepaalde 
"selectieve processen". De kans lijkt dan groat 
dat er (tevens) sprake is van een grotere mate 
van delinquentie. 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 am 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 korner' 
voornamelijk in verband met de minder ernstige 
delicten (geen agressieve delicten) bij de poli-
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 near 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 



leeftijdsgroepen (14-17 jaar) en de minder ern-
stige tYpen delicten (winkeldiefstal, 
fietsdiefstal). Contacten op grand van agres -
sieve delicten lijken ten slotte oak bij daze 
bevolkingsgroep, seen grate rd l te spelen. In 
zekere zin lijken we bij de Turkse en 
EurinaamseAntilliaanse groan te magen sPeeken 
van een zekere geruststelling. 

Bij de Maeokkaanse jongeren lijkt een zekire 
verontrusting wel op zijn Plaats. Het gevonden 
percentage is 2,8 keer za groat als het Neder-
landse percentage. Dus near schatting, 22,5% van 
de Marokkaanse jeugd, tussen de 10 en 17 jaSe die 
in de buurten woont met een sociale achterstand, 
karat binnen een jaar in aanraking met de jeugd-
politie. Het verschil met het Nederlandse aantal 
contacten lijkt ons relatief groat. In het bij-
zonder omdat uit de differentiatie naar leeftijd 
en delict blijkt dat Marokkaanse jongeren oak in 
de jeugdige leeftijdsgroep (10-14 jaar) met be-
trekking tot ernstige typen delicten oak in 
balangrijke mate zijn overtegenwoardigd. Het 
grate verschil met de Nederlandse jongeren is 
consistent in alle analyses aanwezig. Een zekere 
verontrusting lijkt zeker op zijn pleats, amdat 
het verschil niet alleen maar verklaaed lijkt te 
kunnen warden door de werking van selectieve me-
chanismen. De kans lijkt bij deze 
bevolkingsgroea groat dat Or ook sprake is van 
meer delinquentie en probleemgedrag. 

Zaals uit het voorgaande blijkt kunnen we in 
het algemeen conOluderen dat een deel van de 
verontrusting zeker terecht is (Pet betrekkihg 
tot de Maeokkaanse jongeren). Voor earl deel 
lijkt deze echter niet geheel terecht (de Turkse, 
en Sueinaams/Antilliaanse bevalkinggroep). Voor 
zover Cr een zekere verontrusting uitgesProken 
moet warden betreft het in deze gevallen viel 
meer de mogelijke selectieve processen die werk-
zaam zijn. Tenslotte dient opgemerkt te warden 
dat de nuanceringen rich vooral voardoen wanneer 
er gecontroleerd wordt op "sociaal-economische 
Positie". Uiteindelijk dient dan ook de groptSte 
verantrusting uit te gaan naar de achterstandsi' 
tuatie van de minderheidsgroepen. 
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3.2 Conclusies omtrent het functioneren van de 
Jeugdpoli tie 

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 betreft 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 felt 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 hieebij 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.° 2  
Niettemin kunnen we bij een seer 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 indicaties voor selectiviteit te 
vinden zijn .op de factor die het meest uitge-
sproken ads 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-
lijk wordt beoordeeld. Maar indien andere 
factoren een rol gaan spelen, dan kan de weeg-
schaal wel eens ten nadele van de allochtone 

02 Dat in deze fase van het just itiele 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. 



jongeren doorslaan Dit lijkt echter incidenteel 
te gebeuren en niet systematisch. Het kan zijn 
dat bij overduidelijke gevallen (groat schade-
bedrag, veel recidive, oudere leeftijd, ed.) de 
beslissing niet qoeilijk is. Maar bij "an-
duidelijke" gevallen, waarbij andere criteria 
met moor vrijheid kunnen warden gehanteerd, kun-
nen allochtone jongeren jets vaker eon strengere 
afdoening krijgen. Gezien de kleine verschillen 
in afdoening tussen allochtone en autochtone 
contacten, lijkt dit in beperkte mate te gebeu-
ren. 
Niettemin kan het voorkomen dat or eon 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 apzichten 
lichter warden afgedaan. De Eindhovense gege-
yens Iiiken erop te wijzen dat bij allochtone 
jongeren strikter wordt gekeken near leeftijd. 
Utrecht tenslotte lijkt in tegenstelling 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 man de orde gesteld. Met dit 
onderzoek trachten we immers indicaties te 
krijgen omtrent knelpunten en mogelijkheden 
voar een adequate ondersteuning van allochtone 
jongeren. 

In dit kader is het van belang de taakom-
schrijving van do 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 or in 
Eindhoven, maar oak in Rotterdam (overigens moor 
dan verwacht) een voarkeur bestaat voor het 
eerste onderdeel uit de taakamschrijving. Ken-
merk van eon dergelijke njustitiele aanpak" is 
dat de regels en criteria omtrent de afdoening 
van eon strafrechtelijk contact relatief 
duidelijk zijn. Men kijkt naar delictgebonden 
factoren als toegebrachte schade, aard van het 
delict, recidive, etc.. Eon nadruk Op de hulp-. 
verleningstaak heeft echter bijzondere 
consequenties voor de afdoening van men contact. 
Dan is het expliciet nodig in de behandeling , van 
eon zaak rekening to houden met per-
soonlijkheidskenmerken, vezinsomstandigheden, 
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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-
stellingen. 

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 een 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 zaken 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 
hulpverlening dus twee negatieve consequenties 
hebben. Het is ten eerste niet ondenkbeeldig 



dat can gerichtheid op delictgebonden factaren 
als gevolg heeft dat een politiesepot louter ad-
ministratief wordt afgehandeld. Doordat er 
alleen (formele) eisen warden gesteld man de be-
slissing "voor vervolging doorsturen" 
(proces-verbaal opmaken), kunnen activiteiten 
in het kader van de hulpverlening naar de 
achtergrond verdwijnen. Aan de beslissing "niet 
doorsturen" (sepot) warden immers oak 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 warden ontplooid. De 
sociale omstandigheden vormen immers geen aan-
dachtspunt voor de te nemen 
afdoeningsbeslissing. 

In het registratie-onderzoek vinden we geen 
indicaties die er op wijzen dat in Rotterdam of 
in Eindhoven van het eerstgenaemde sprake is. 
Rotterdam weerspiegelt ten aanzien van de straf-
rechteliike 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 am alle strafrechtelijke con-
tacten met een oudergesprek at te ronden. Maar 
oak hier lijkt de hulpverleningstaak, overeen-
komstig de verwachting, nauwelijks te warden 
gerealiseerd. Veer beide steden geldt dit in ge-
lijke mate vaor mile bevolkingsgroepen. 

In het algemeen houdt de justitiele aanpak 
dus een belangrijke beperking in voor een Orin-
male start van een hulpverlening. In principe 
bevat zo'n aanpak voldoende magelijkheden am de 
hulpverleningsfunctie uit te werken, maar dit 
gebeurt nag erg weinig. Men maakt, met andere 
woorden, weinig gebruik van de beschikbare dis-
cretionaire bevoegdheid. 

Deze 	conclusie 	is 	misschien 	eon 
gemeenplaats, maar in verband met jongeren uit 
minderheidsgroepen is dit extra relevant. Zoals 
Utrecht aangeeft wordt immers in de contacten 
met allochtone jongeren veel seer problematiek 
gesignaleerd dan bij autochtone jongeren. Ver-
der blijken de allocbtone jongeren met een 
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Politiecontact niet eerder gebruik te hebben ge-
maakt 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 men 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-
doeningsbeslissing. 

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 men beperkt ge-
deelte van de jongeren jets aan de start tot men 
ondersteuning of hulpverlening warden gedaan. 
Het lijkt aannemelijk dat die jongeren warden 
geselecteerd die oak het meest direct "hulp" no-
dig lijken te hebben. De "zwaardere gevallen" 
(ernstige delicten, recidivist en meer 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 man doze gevallen wordt 
besteed, eon 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 good tilt de van. Hierbij is het 
opvallend dat veel Marokkaanse jongeren zelf bij 
de jeugdpolitie aanklopten met een verzoek tot 
hullo. Het toont aan dat de jeugdpolitie, in het 
bijzonder voor mediterrane jongeren, een be-
langrijke functie vervolt 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 to 
beperkt is ontwikkeld. 

3.3 Van Deel I naar Deel II 

Zoals aan het begin van deze samenvatting is 
gesteld, levert het registratie-onderzoek re-
sultaten op waarmee enkele en niet alle role- 
vante onderzoeksvragen kunnen warden 
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 eon meer inhoudelijk beeld gegeven van het 
functioneren van de jeugdpolitie en de achter-
gronden van de jongeren waarmee de jeugdpolitie 
contacten heeft. 

	

Met 	de 	resultaten 	van 	het 
registratie-onderzook is eon meer getalsmatig 
beeld geschetst van verschillen en overeen-
komsten tussen de drie afdelingen jeugdpolitie 
en tussen allochtone en autochtone contacten. 
Het vormt in zekere Lin een kader waarbinnen We 
de resultaten van het observatie-anderzoek kun-
nen plaatsen. 

Met behulp van de hiervoor gegeven resultaten 
Is een meer algemene karakterisering gegeven van 
de drie afdelingen jeugdpolitie. Verder kan nu 
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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 warden gemaakt in 
de contacten die met een "sociale aanpak" warden 
afgehandeld en de contacten die meer 
"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 warden teruggevonden 
bij allochtone politiecontacten. 



INLEIDING 

Vanaf begin 1983 tot aan begin 1985 is een ander-
zoek uitgevoerd naar de contacten van de jeugd-
politie met allochtone jongeren. Dit onderzoek 
heeft plaatsgevonden bij de afdelingen Jeugdpo-
litie van Rotterdam, Eindhoven en Utrecht. Over 
de resultaten van dit onderzoek wordt in twee 
delen verslag gedaan. Dit eerste deel behelst 
de resultaten van een kwantitatieve analyse van 
gerevistreerde politi-econtacten met minderja-
rigen. Een tweede deel bevat de resultaten van 
observaties bij de jeugdpolitie en interviews 
met allochtone jongeren. 

In zijn totaliteit beoogt het onderzoek een 
beeld te Terschaffen van de miize waarop de 
jeugdpolitie in de uitvoering van haar taak om-
gaat met allochtone jongeren in vergelijking met 
autochtone jongeren. 

De aanleiding tot het onderzoek vormde de 
verontrusting omtrent de toename van het aantal 
jongeren wit etnische minderheidsgroepen in de 
kinderbeschermingstehui -zen en instellingen. 
Eenzelfde verontrusting betrof de gesignaleerde 
stijging in de hoeveelheid strafrechtelijke 
contacten van jongeren uit deze groepen (zie by. 
Remme, 1982, Jaarverslagen Amsterdam 1976 - 
1981). 

In het algemeen vervult de politie, en de 
jeugdpolitie in het bijzonder, de functie van 
eerste zeef wanneer jongeren bepaalde moeilijk-
heden hebben. Zowel met betrekking tot 
delinquent gedrag als niet-delinquent gedrag 
van jongeren vangt de politie veelal de eerste 
signalen OP. De indruk bestaat dat de politie in 
een groot aantal gevallen fungeert als een voor-
portaal tot het hulpverleningscircuit. Verder 
is belangrijk te vermelden dat in een aantal 
korpsen de hulpverleningstaak van de politie 
steeds meer een beleidsmatige en concrete in-
vulling krijgt. Dit laatste lijkt in het 
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bijzonder 	het 	geval 	te 	zijn 	bij 	de 
jeugdpolitie-afdelingen. De vraag doet zich dan 
ook voor op welke wijze de contacten van de poli-
tie met jongeren uit etnische minderheids-
groepen verlopen. Het antwoord op deze vraag ken 
eon informatieve bijdrage leveren in het streven 
am een verder daordringen in het justitiele cir-
cuit te beperken. 

Het bovenstaande geeft de belangrijkste redenen 
weer waarom als onderzoekgebied is gekozen voor 
de contacten van de jeugdpolitie met jongeren 
uit etnische minderheidsgroepen. Wij zijn ons 
ervan bewust, dat hiermee geen inzicht wordt 
verkregen in de totale instroam van jongeren uit 
etnische minderheidsgroepen in het hulpverle-
ningscircuit.° 3  

Wel hopen we dat op doze wijze kan warden 
voorzien in informatie teneinde in men zo vroeg 
magelijk stadium adequate hula te bieden. Het 
onderzoek wil bijdragen tot kennis over vragen 
zoals: 'op welke wijze ken het kinderpolitiebe-
leid warden geintegreerd in het algemene 
plaatselijke welzijnsbeleid' of 'run er voor 
minderjarigen uit etnische minderheidsgroepen 
bijzondere maatregelen nodig' etc. 

De voornaamste doelstelling 'van het onder-
zoek is derhalve: eon systematische verzameling 
van informatie ten behoeve van het streven am 
reeds in een vraeg stadium adequate hula en 
steun to bieden man jongeren uit etnische min-
derheidsgroepen die met de politic in aanraking 
komen, (teneinde een verdere doorstroming in het' 
.justitieel circuit te voorkomen en/of hulpver-
lening te effectueren). 

Uit deze doelstelling vloeit de volgende 
tweeledige probleemstelling voort; 

— Hoe goat de jeugdpolitie in de uitvoering 
van haar teak on met allochtone jongeren in 
vergelijking met Nederlandse jongeren? 

— Welke beperkingen an mogelijkheden liggen 
Cr binnen of naar aanleiding van deze poli- 

113  Meer informatie omtrent het plaatsingsproces 
biJ jeugdigen uit etnische minderheids-
groepen in tehuizen geeft het onderzoek van 
Van der Lean ("Tehuisplaatsing van jongeren 
uit etnische minderheden", juni 1983). 



tiecontacten met allochtone jongeren voor 
een optimale start van een hulpverlening? 

Meer concreet kan de probleemstelling in de 
volgende vragen worden onderverdeeld: 

1. 	Hoeveel contacten heeft de kinderpolitie 
met jongeren in een bepaalde periode 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 kinderpolitie? 

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 
ieugdpolitie-afdeling waarbij dergelijke 
initiatieven ontbreken?" 

4. Welke factoren spelen een rol 	in het 
signalerings- en verwijzingsproces bij de 
behandeling en afdoening van kinderzaken 
die betrekking hebben op jongeren uit et-
nische minderheidsgroepen? 

5. Hoe worden de contacten van de jeugdpolitie 
met jongeren uit etnische minderheids-
groepen door deze jongeren en door onderwijs 
en hulpverleningsinstellingen ervaren?" 

Omtrent de contacten van de jeugdpolitie met 
minderjarigen zijn in Nederland reeds meerdere 
studies verricht. 

Het onderzoek van Andriessen (1976) vormde de 
eerste uitgebreide studie van dergelijke con-
tacten, waarbij gebruik is gemaakt van registra- 

Uitdrukkelijk hebben we hierbij de bedoeling 
tussen diverse afdelingen jeugdpolitie ver-
gelijkingen te trekken. De -keuze van de 
jeugdpolitie-afdeling is derhalve voor het 
onderzoek een bijzondere zorg geweest (zie 
ook par. 1.2). 

" Deze onderzoekvraag hebben we in een later 
stadium van het onderzoek beperkt tot de ver-
zameling van informatie over de ervaringen 
van de geobserveerde jongeren. 
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tie en observatie bij de korpsen van Amsterdam 
en 's-Gravenhage. Het onderzoek geeft vooral in-
zicht in de criteria die in deze periode door de 
politiemensen bij hun beslissingen warden ge-
hanteerd. 

Later 	volgden 	andere 	studies, 	a.a. 
Junger-Tas (1981), Remme (1982)en Van Loon 
(1981). Daze studies geven kwantitatieve infor-
matie over de aantallen, aard en afdoening van 
politiecontacten gedurende de jaren 1976 tot en 
met 1980 bij verschillende korpsen. Veelal is 
doze informatie nader geanalyseerd op varia-
belen als geslacht, leeftijd, sociale klasse, 
etniciteit en soms gezinssituatie. 

Ook meer diepgaand kwalitatief inzicht wordt 
ons geboden door de reeds genoemde Andriessen 
(1976) en verder Coops (1978), Usman Santi 
(1979), Aalberts, Kamminga en Moll ('80), Ter 
Haar (1981), Nellesteijn (1981), Remme (1982) en 
Aalberts en Kamminga (1983). 

Informatie die men in de literatuur echter zal 
missen betreft de verschillen en overeenkomsten 
in de aard en afdoening van de contacten van de 
jeugdpolitie tussen Nederlandse en buitenlandse 
jongeren. Aileen van Loon (1981) geeft hierin 
enig inzicht. 

Eon ander aspect dat nog stork onderbelicht 
is, (en dit geldt in het algemeen voor alle Poll -
tiecontacten), betreft de hulpverlening binnen 
de contacten van politie met de desbetreffende 
jongeren. In de registratie-onderzoeken by. 
wordt de aard en inhoud hiervan in geringe mate 
uitgewerkt, am de eenvoudige reden dat de poll-
tie zelf doze activiteiten niet of in beperkte 
mate bijhoudt (Junger-Tas, 1981). Juist dit 
taakaspect van de politie is echter vooral de 
laatste jaren meer tot ontwikkeling gekomen en 
or wordt getracht dit ;neer inhoud te geven. 

Bij hulpverlening moot men ander andere 
denken aan de signalering van problematische om-
standigheden waarin jongeren of gezinnen ver-
keren. Verder horen bij dit taakaspect ook de 
verwijzingsactiviteiten van de politie. Vooral 
door de nadruk te leggen op doze aspecten komt de 
vraag naar de contacten van de politie met hulp-
verleningsinstellingen en 
onderwijsinstellingen in het gezichtsveld. 

Er is nog eon andere radon tom in dit onderzoek de 
vergelijking tussen autochtone- en allachtone 
Jongeren als invalshaek to nemen. Bij de ',cai-
tiff bestaat or niet eon speciale aanPak in het 



contact met jongeren uit etnische minderheids-
groepen. Men tracht dit in de meeste gevallen te 
integreren in bestaande mogelijkheden. Vraag is 
derhalve of specifieke aandacht voor deze bij-
zondere groepen nodig is. 

Op de eerste twee onderzoekvragen hebben we 
vooral met behulp van een registratie-onderzoek 
getracht antwoord te krijgen. De volgende varia-
belen komen bier onder andere aan de orde. 
Wat betreft de politiecontacten: 

— aantal delicten; 

— first-offender/recidive; 

- aard 	van 	de 	delicten 	(agressief, 
vermogens); 

afdoening (reprimande, proces-verbaal) 

0.4 .t bet re ft de achtergrondvariabelen: 

— leeftijd; 

— geslacht; 

— etniciteit; 

— gezinsomstandigheden 
(volledig/onvolledig). 

Zoals gezegd bevat dit eerste deel de belang-
rijkste resultaten uit het 
registratie-onderzoek. 

In deze studie beperken we ons tot een eerste 
inzicht in de aantallen, aard en afdoening van 
de contacten met de jeugdpolitie en in het bij-
zonder de verschillen of overeenkomsten hierom-
trent tussen de allochtone en autochtone 
jongeren. 	Deze studie geeft zodoende voor- 
namelijk antwoord op de eerste twee 
onderzoekvragen. Met de beantwoording van deze 
vragen wordt een voorlopig antwoord gegeven op 
het eerste gedeelte van de probleemstelling. 

In een volgend rapport, waarin verslag wordt 
gedaan van de observaties bij drie 
jeugdpolitie-afdelingen en de interviews met 
jongeren, komen de laatste drie onderzoekvragen 
en daarmee het tweede gedeelte van de probleem-
stelling het meest aan hun trekken. 
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Indelina ve_n_ILet raPAOrt 

In 	het 	eerste 	hoofdstuk 	wordt 	het 
registratie-onderzoek beschreven. 

Hierbij wordt ingegaan op enkele omstan-
digheden die er toe hebben geleid dat we de twee-
de onderzoekvraag hebben uitgesplitst in twee 
deelvragen, die apart warden beantwoord. Hier-
door krijgt de vraag naar een verschil in aantal 
strafrechtelijke contacten extra aandacht. Ver-
der wordt in dit hoofdstuA de apzet van het re-
gistratie-onderzoek beschreven. Onderwerpen 
zoals de keuze van de jeugdpolitie-afdeling, de 
steekproeftrekking en privacy bescherming komen 
aan de orde. 

Tenslotte 	bevat 	dit 	hoofdstuk , de 	om- 
schrijving van enkele centrale begrippen en een 
korte algemene beschrijving van de contacten van 
de jeugdpolitie. 

In het tweed° hoofdstuk wardt de eerate deel-
vraag beantwoord: bestaan er verschillen in de 
aantallen polittecontacten tussen allochtone en 
autochtane jongeren? Het "startgegeven" is can 
gevonden verschil in het aantal contacten met de 
jeugdpolitie tussen allochtane en autochtane 
jongeren. Stapsgewijs wordt bekeken of dit ge-
vonden verschil in zekere mate genuanceerd kan 
warden. 

Allereerst warden die elementen uit de bere-
keningen verwijderd, die een vertekening zouden 
kunnen geven van het gevonden verschil. 

Vervolgens wordt het gevonden verschil in 
aantal politiecontacten gedifferentieerd naar 
bevolkingsgroep, type delict en leeftijd. 

Tenslotte wordt het gevonden verschil in aan-
tal politiecontacten oedifferentieerd naar de 
wijk en de buurt waarin de betrokken jongeren 
wanen. Hiermee wordt tevens op indirecte wijze 
gecontroleerd op sociaal-economische positie. 

Het derde en vierde haofdstuk stelt de tweede 
deelvraag centraal: welke aspecten van het con-
tact met de jeugdpolitie seven verschillen of 
overeenkomsten te zien tussen allochtone en 
autochtone jongeren. 

In het derde hoofdstuk warden eerst de drie 
afdelingen jeugdPolitie van Rotterdam. Eind-
hoven en Utrecht naast elkaar geplaatst. Ze 
warden onderling vergeleken OP de afdoeningsbe-
slissing (proces-verbaal of politiesepot) en op 
de 'aanvullende activiteiten' die binnen een af-
handeling van een strafrechtelijk contact 



warden ondernomen (gesprekken met ouders, ver-
wijzingen, e.d.). 

In het kader van deze onderlinge vergelijking 
komen enkele factoren ter sprake die van invloed 
zijn op de afdoeningsbeslissing (recidive, 
leeftijd, toegebrachte schade, e.d.). Als ge-
heel resulteert dit in een globaal beeld van 
verschillen in beleid en functioneren tussen de 
drie afdelingen jeugdpolitie. 

Vanuit dit kader wordt bekeken of er ver-
schillen bestaan in de afdoeningsbeslissing en 
de 'aanvullende activiteiten' tussen de. 
allochtone en autochtone jongeren. Naar aan-
leiding daarvan wordt bekeken of er tussen 
allochtone en autochtone jongeren verschillen 
bestaan op bepaalde aspecten als recidive, leef-
tijd, toegebrachte schade, e.d.; dus, met name 
de aspecten die in het algemeen van invloed zijn 
op de afdoeningsbeslissing. 

Vervolgens wordt een poging ondernomen am de 
factoren te identificeren die in het bijzonder 
een extra accent lijken te krijgen in de af-
doeningsbeslissing van strafrechtelijke con-
tacten met allochtone jongeren. 

Met deze beschrijving van de drie afdelingen 
jeugdpolitie krijgt de 'justitiele kant' van de 
politietaak de grootste aandacht. De hulpverle-
ningsdimensie blijft in vergelijking hiermee 
nog onderbelicht. 

Derhalve besluiten we dit hoofdstuk met men 
bespreking van de problematiek die de jeugdpoli-
tie Utrecht bij strafrechtelijke contacten 
signaleert en de activiteiten die in het ver-
lengde hiervan warden uitgevoerd. Met deze be-
spreking krijgen we in beperkte mate men eerste 
indruk van de "hulpverleningstaak" die een af-
deling jeugdpolitie uitoefent. 

In grotere mate komt de hulpverleningsdimen-
sie van de politietaak in het vierde hoofdstuk 
aan de orde. Dit hoofdstuk geeft een be-
schrijving van de contacten op grand van pro-
bleemgedrag (weglopen, verzoeken om hulp of 
bemiddeling). 

Allereerst wordt hierbij ingegaan op het ver-
schil in het aantal probleemcontacten tussen 
allochtonen en autochtone jongeren. Vervolgens 
wordt de afhandeling besproken van dit type con-
tact. Het thema "aanvullende activiteiten" en in 
het bijzonder de verwijzingen keren hierbij 
terug. Tenslotte wordt er nagegaan of er ver-
schillen bestaan wat betreft de achtergronden 
van de probleemcontacten tussen allochtone en 
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autochtone jongeren. Hierop aansluitend wordt 
getracht de vraag to beantwoorden of de jongeren 
die OP grond van probleemgedrag bij de politic 
komen verschillen van de jongeren die OP grand 
van gealeegde delicten warden aangehouden. Net  
kan immers zijn dat een verschil in de hoe-
veelheid 'hulpverleningsactiviteit .  tussen de 
strafrechtelijke en de probleemcontacten kan 
warden gerechtvaardigd doordat de jeugdpolitie 
in doze contacten met verschillende 
acategorieen" jongeren to oaken krijgt. 



1 HET REGISTRATIEONDERZOEK 

In de inleiding is reeds aangegeven welke 
vragen deze studie beoogt te beantwoorden. Te-
yens is hierbij aangeduid welke plaats dit 
onderzoek in het gehele project inneemt. 

In de volgende paragraaf willen we enkele 
bijzondere omstandigheden aanduiden die medebe-
palend zijn geweest voor de wijze waarop de ana-
lyse van de gegevens heeft plaatsgevonden. De 
belangrijkste consequentie hiervan is geweest 
dat met name de vraag naar de aantallen politie-
contacten van allochtone en autochtone jongeren 
in de analyse extra aandacht heeft gekregen. 

In paragraaf 1.2 beschrijven we de opzet van 
het registratie-onderzoek. In de derde para-
graaf worden enkele formele kenmerken geschetst 
die voor een goed begrip van de volgende hoofd-
stukken van belang lijken. 

1.1 De twee onderzoekvragen 

Het thema 'delinquentie en probleemgedrag 
bij allochtone jongeren' kan in Nederland niet 
bogen op een lange wetenschappelijke geschiede-
nis. Het is eerder een onderwerp dat is inge-
geven door problemen die instanties en 
instellingen ervaren in hun contacten met deze 
jongeren. In voorgaande jaren werden er in toe-
nemende mate waarschuwende geluiden geuit 
omtrent de groei van delinquentie en probleemge-
drag bij allochtone jongeren. Verder won het 
thema aan belangrijkheid door een recentelijk 
overheidsbeleid gericht op positieverbetering 
van (bepaalde) allochtone groepen, waarbij 
financiele middelen ter beschikking warden ge-
steld. Bij de bepaling tot besteding van deze 
gelden kan onderzoek een bijdrage leveren. Het 
kan voorzien in relevante informatie teneinde 
algemene of locale beleidsbeslissingen te 
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nemen, uit te voeren of om doze beslissingen te 
evalueren. 

Hiermee is enigszins het karakter weerge-
geven van dit verslag. In dit licht moeten we ook 
de resultaten van deze studio zien. Ms uit-
gangspunt vertrekken we niet vanuit een theorie 
over delinquentie en de achtergronden daarvan. 
Wel proberen we bij bestaande theoretische noti-
ties en andere empirische gegevens aan te 
sluiten. 

In het kader van het onderzoek zijn we di-
verse keren in contact getreden net 'mensen van 
het beleid' en 'praktijkwerkers' (Ministerie 
van Binnenlandse zaken, Ministerie van 
Justitie( Onderwijsinspecties van Gemeenten, 
Instellingen ten behoove van 
minderheidsgroepen). Nadat de opzet en het ver-
loop van het onderzoek was besproken, ward or 
diverse malen een opmerking geplaatst bij de 
aanleiding tot het onderzoek. Men vroeg rich af 
of de 'verontrusting omtrent de gesignaleerde 
stijging in de shaeveelheid politiecontacten' 
terecht was. Komen er inderdaad meer allochtone 
dan vergelijkbare Nederlandse jongeren in con-
tact met de politie? Het heeft ons aangespoord 
am aan den vraag nadrukkelijk aandacht te be-
steden. 

Naast deze expliciete vraag van enkele 'sleu-
telfiguren' is een andere omstandigheid van in-
vloed geweest op de analyse van het verzamelde 
materiaal. Den heeft betrekking OP de idee dat 
bepaalde opvattingen omtrent criminaliteit bij 
buitenlanders, zoals doze in het dagelijks leven 
to beluisteren run, in toenemende mate de aan-
dacht krijgen. Ideeen die enerzijds vallen 
onder het vooroordeel als "re zijn de schuld van 
de stijgende criminaliteit" of "re zijn 
criminelerr (zie Vooroordelen veroordeeld, Anne 
Frank Stichting, 1983) en anderzijds ideeen zo-
als "buitenlandse jongeren opereren vooral in 
groepen", "minderheden warden langer in verze-
kering gehouden". 

Een derde omstandigheid betreft eon recent 
verschenen literatuuronderzoek naar deviant ge-
drag bij minderheidsgroepen (Maliepaard, 1985). 
In dit onderzoek wordt ingegaan OP de tot nu toe 
beschikbare empirische gegevens benevens de di-
verse verklaringen en theorieen die in de 
literatuur opgang doen. Een van de onderzoek-
vragen van dit literatuuronderzoek betreft de 
aard en mate van delinquentie bij allochtone 



jongeren ten opzichte van autochtone jongeren. 
Ten aanzien van deze vraag signaleert de onder-
zoeker dat geen of weinig Nederlands onderzoek 
hierover resultaten vermeldt. Uit de buiten-
landse literatuur (voornamelijk Angelsaksische) 
blijkt dat minderheidsgroepen waarschijnlijk 
niet veel meer delicten plegen dan 'de blanken' 
(zie ook par. 2.2.2). Wel bestaat er enig ver-
schil in de meer ernstige vormen van 
delinquentie. 

Deze 	drie 	omstandigheden 	hebben 	ertoe 
geleid, dat de vraag naar de aantallen politie-
contacten van allochtone jongeren extra aan-
dacht heeft gekregen. Het tweede hoofdstuk is 
aan dit thema gewijd.°I 

Als geheel hopen we met deze studie een meer 
gedifferentieerd beeld te scheppen van de aard 
en omvang van de contacten van de jeugdpolitie 
met allochtone jongeren. 
Wat 	betreft 	de 	strafrechtelijke 	contacten 
willen we hiermee niet de pretentie hebben empi-
rische gegevens te verstrekken over de mate van 
delinquentie bij deze jongeren. Het gaat hier 
immers slechts om aantallen en aard van de con-
tacten die de politie (en daarbinnen nog een 
afdeling, de jeugdpolitie) heeft met autochtone 
en allochtone jongeren. We hebben geen gegevens 
tot ooze beschikking die inzicht geven in de 
aard en mate van de werkeliik gepleegde delicten 
(dus ook die delicten die niet ter kennis komen 
van de politie). 

De gegevens waarop de resultaten van deze 
studie zijn gebaseerd, betreffen de jongeren die 

°I In zekere zin sluit dit hoofdstuk direct aan 
op de Minderhedennota zelf. In deze nota is 
aangekondigd dat de regering jaarlijks in het 
actieprogramma Minderhedenbeleid over de 
'toegankelijkheid' en 'evenredigheid' van 
het algemene beleid zal rapporteren (dit be-
treft de mate waarin algemene voorzieningen 
toegankelijk zijn voor, en/of een evenredige 
deelname vertonen van etnische minderheids-
groepen). Het tweede hoofdstuk gaat nader in 
op de vertegenwoordiging van etnische be-
volkingsgroepen in de politiestatistiek. 
Verder biedt het derde en vierde hoofdstuk 
soms relevante informatie omtrent de 
(on)toegankelijkheid van voorzieningen van-
uit het perspectief van de jeugdpolitie (de 
verwijsmogelijkheden). 
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de jeugdpolitie van een gemeentekorps in een be-
paalde per lode heeft aanvehouden. In zekere zin 
kunnen we zeggen dat we met deze gegevens zicht 
krijgen op een bepaalde fase van het justitiele 
proces. Het aantal gepleegde delicten waarover 
uiteindelijk men veroordeling uordt uitgespro-
ken is aanzienlijk minder dan het uerkelijke 
aantal gepleegde delicten. Het onderstaande 
schema met een hypothetisch voorbeeld kan de di-
verse fasen in het justitiele systeem 
verduidelijken. Het aantal gepleegde delicten 
is hierbij fictief vastgesteld op 150. De ove-
rige gegeven verhoudingen zijn gebaseerd OP 
reeds uitgevoerd onderzoek (Junger-Tas 1981 en 
1983) en de gegevens uit dit onderzoek. 

5chema De afhandeling van delicten die het 
justitiele circuit binnenkomen via de jeugdpo-. 
litie. 

Aantal clepleeocie delicten 

ter kennis van de jeugd-
Politie 

25 

ter kennis van de'officie 
van justitie 

10 

ter kennis van de kinder-
rechter 

5 

'veroordeeld 

150---4 50 daad blijft onopge-
merkt of dader wordt 
niet opgespoord 

3 

65 afgehandeld door bur-
ger (incl. bedrijfs-
recherche/winkeliers) 

10 door surveillance- 
-S 	dienst afgehandeld 

—.415 na berisping heenge-
zonden (politiesepot) 

—) 5 geen vervolging in-
gesteld door officier 

2 geen veroordeling/ 
maatregel van kinder-
bescherming 



Uiteraard zijn er meerdere nuanceringen mo-
gelijk maar die hebben we voor het behouden van 
overzicht buiten het schema gelaten. Wat het 
schema wel duidelijk maakt is dat wanneer 
allochtone jongeren met autochtone jongeren 
warden vergeleken, het belangrijk is zich te re-
aliseren dat hiermee niet alle gepleegde 
strafbare feiten aan de oppervlakte komen. Het 
betreft voornamelijk gepleegde feiten die in 
principe kunnen worden vervolgd omdat ze "bij 
justitie ter kennis zijn gekomen". 

We kunnen op basis van deze studie geen empi-
rische uitspraak doen over of een schatting ma-
ken van de werkelijk gepleegde delinquentie, en 
dus evenmin over het meer of minder 
delinquent-zijn van allochtone jongeren in ver-
gelijking met autochtone jongeren. Doordat we 
alleen meer inzicht krijgen in een van de 
"fasen" van het justitiele circuit, kunnen we 
hooguit enkele hypothesen naar voren brengen om-
trent de mogelijke verschillen in delinquentie 
tussen allochtonen en autochtonen. Het ont-
breken van (Nederlandse) empirische gegevens 
hieromtrent, betekent echter niet dat we dit 
thema buiten bespreking houden. In het bijzonder 
am de waarde of relevantie van de gevonden ver-
schillen te kunnen beoordelen is dit thema van 
belang (zie par. 2.2.2). 

Ondanks deze "beperkingen" denken we dat dit 
verslag in een kennisbehoefte kan voorzien. hit 
het literatuuronderzoek blijkt onder andere dat 
er weinig empirisch materiaal te vinden is dat 
ons een gedifferentieerd inzicht geeft in de 
aard van de delinquentie van allochtone jongeren 
(zie Maliepaard, 1985, hoofdstuk 2, par. 2.2.4 
en 2.3). Veel "resultaten" blijken gebaseerd op 
veronderstellingen of een beperkt aantal waar-
nemingen. Veel van de wat betere studies hebben 
betrekking op de situatie in het buitenland. Wij 
streven er naar met deze studie meer en betere 
cijfermatige resultaten ter tafel te brengen die 
voor een deel deze leemte kunnen opvullen. 

De twee vragen die in dit verslag centraal staan 
zijn: 

a) 	Bestaan er verschillen in de aantallen poli- 
tiecontacten 	tussen 	allochtone 	en 
autochtone jongeren? 

b) Welke aspecten van het contact met de jeugd-
politie geven verschillen te zien of over- 
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eenkomsten tussen allochtone en autochtone 
jongeren? 

Meer zijdelings voorziet de beantwoording 
van bovenstaande vragen by. in een gedeelte van 
de noodzakelijke gegevens die voorlichtingspro-
gramma's omtrent het thema jeugddelinquentie 
node moeten missen (vergelijk by. "Vooroordeel 
veroordeeld"; Anne Frank Stichting, z.j.). 

Een ander voornemen binnen het minderheden-
beleid is cm de bestaande algemene voorzieningen 
als vertrekpunt te nemen in de beleidsmaatre-
gelen. In voorkomende gevallen wil men extra 
aandacht geven aan "specifieke minderhedenpro-
blematiek" in de vorm van categorale voor-
zieningen. De jeugdpolitie kunnen we opvatten 
als can van daze algemene voorzieningen. De in-
formatie omtrent verschillen en overeenkomsten 
bij politiecontacten van allochtone versus 
autochtone jongeren kan eon steentje bijdragen 
in de uitvoering van dit voornemen (zie ook noot 
01). 

De eerste vraag omtrent de verschillen in 
aantallen politiecontacten komt in hoofdstuk II 
aan de orde. Het derde en vierde hoofdstuk heeft 
voornamelijk betrekking op de tweede vraag. 

1.2 Opzet van het registratieonderzgek 

Keuze van ieucidoolitieafdelinq 
Het registratieonderzoek heeft plaatsge-

vonden bij de afdelingen jeugdpolitie van drie 
steden Rotterdam, Eindhoven en Utrecht. De keuze 
van deze drie steden is niet toevallig. Na de 
start van het projekt is can de hand van bestaand 
cijfermateriaal bepaald in welke gebieden van 
Nederland de grootste aantallen allochtone jon-
geren wonen. Naar aanleiding hiervan zijn or 
orienterende gesprekken gevoerd met contactper-
sonen van de jeugdpolitie uit diverse korpsen; 
de kinderpolitie van de vier grootste gemeenten 
en vier kleinere gemeenten (Zaanstad, 
Eindhoven, Enschede en Breda). Tevens is or con-
tact gezocht not de rijkspolitie, dat heeft 
geresulteerd in eon gesprek met de groepscomman-
dant van de landgroep Rijsen. Bij het afwegen 
welke korpsen het meest voor het onderzoek in 
aanmerking komen zijn de volgende punten van be-
lang geweest: 



1. 	Bij het betreffende korps dient er sprake te 
zijn van enig gereafiseerd beleid inzake de 
hulpverleningstaak van de politie (met name 
met betrekking tot jongeren uit etnische 
minderheidsgroepen). Tevens heeft hierbij 
de overweging meegespeeld een korps te se-
lecteren waarop dit punt niet van toepassing 
is. Dit korps kan dienen als 
'controle-groep'. 

2. De betreffende korpsen dienen een voldoende 
aantal contacten te hebben met jeugdige le-
den van etnische minderheidsgroepen.° 2  

3. 	De 	bereidheid 	tot 	deelname •aan 	het 
onderzoek. 

4. 	Tenslotte is vanuit praktisch oogpunt ge- 
steld dat het onderzoek bij maximaal drie 
korpsen kan worden uitgevoerd. 

Uiteindelijk heeft het onderzoek in de steden 
Rotterdam, Utrecht en Eindhoven plaatsgevonden. 
Rotterdam en Utrecht beantwoorden het meest aan 
het criterium van enig gerealiseerd beleid in-
zake de hulpverleningstaak (zie ook par. 3.2). 
Voorts leken deze afdelingen jeugdpolitie vol-
doende aantallen contacten te hebben met 
allochtone jongeren. 

Dat Eindhoven en niet een van de andere ge-
noemde steden is gekozen als 'controlestad' 
hangt samen met de indruk dat het korps in Eind-
hoven als geheel een organisatie in ontwikkeling 
is, terwijl er op het tijdstip van.onderzoek nog 
geen duidelijke initiatieven waren, gericht op 
jeugdproblematiek. Amsterdam viel als onder-
zoekstad af daar er hier geen bijzondere 
initiatieven zijn ontwikkeld. Verder was er de 
verwachting dat de afdeling jeugdpolitie enkele 
zeer ingrijpende organisatorische veranderingen 
zou ondergaan. De sfeer om onderzoek te doen 
leek hierdoor op voorhand ongunstig. Den Haag 

02 me- t 	'voldoende aantal' 	bedoelen we die 
korpsen waarbij het mogelijk leek gedurende 
de onderzoekperiode een dusdanig aantal jon-
geren van een etnische bevolkingsgroep te re-
gistreren en observeren dat een statist ische 
analyse op het niveau van 3-dimensionale 
kruistabellen tot de mogelijkheden behoort 
(met variabelen van ongeveer 4 categorieen en 
verwachte celfrequenties van minimaal 5). 
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is 	niet 	in 	aanmerking 	gekomen 	voor 	het 
onderzoek, amdat dear in dezelfde periode een 
ander onderzoek is gestart (Prejop, 1983). 

Pe dataverzarnelinp 
De door de jeugdpolitie geregistreerde con-

tacten die door ons zijn verwerkt en geana-
lyseerd beslaan voor Rotterdam en Eindhoven 6 
maanden (eugustus 1983 t/m januari 1984). In 
Eindhoven hebben we alle contacten in deze pe-
riode, waarvan de dagrapporten melding maker), 
verzameld. In Rotterdam is dit alleen voor de 
maand augustus gebeurd. van de andere maanden is 
am het andere contact geregistreerd. In totaal 
bestaat de steekproef van Rotterdam uit 1064 ge-
registreerde contacten: 670 contacten op grond 
van eon delict en 394 contacten OP grand van pro-
bleemgedrag. De steekproef van Eindhoven bevat 
721 geregistreerde contacten (646 justitieel en 
75 op grand van probleemgedrag). In Utrecht be-
slaan de verwerkte registratiegegevens de 
maanden november '83 tot en met januari '84. Net 
als in Rotterdam zijn hier alle gegevens van de 
le maand verzameld en van de over ige maanden am 
het andere contact (gezien de grate aantallen 
contacten die eon jeugdpolitieafdeling in eon 
maand te verwerken krijgt). De registratie in 
Utrecht betreft de kleinste steekproef. In to-
taal zijn 404 contacten geregistreerd (281 
justitieel en 123 probleemcontacten). 

De onderzoekeenheid is het contact van men 
rechercheur met eon jangere in verband met eon 
"teak" (meestal eon gepleegd delict); of het 
contact met de ouders van een jongere (by. bij 
weglopen). Hierbij geldt een leeftijdgrens tot 
18 jaar voor de justitiele contacten en 21 jaar 
voor de niet-justitiele cantacten (veelal "pro-
bleemcontacten"). De aangiften van misdrijven 
die soms door jeugdige slachtoffers warden ge-
dean, zijn niet geanalyseerd. 

De gegevens zijn verzameld aan de hand van 
informatie uit de dagrapporten en beschikbare 
kaartsystemen. Hierbij is eon standaardregis-
tratieformulier gebruikt dat de gegevens uit 
mile steden to veel magelijk omvat. 

Pe steekProef  
De representativiteit van de steekproef 

wordt in bijlage II uitvoerio behandeld. 
In het algemeen Iiikt de representativiteit 

van de steekproeven uit de drie steden ruim vol-
doende. Er warden weinio verschillen geconsta- 



teerd tussen de jaarverslaggegevens en de 
steekproefgegevens. 	De 	in dit 	verslag be- 
schreven 	resultaten 	zijn 	derhalve 
generaliseerbaar naar een geheel jaar. 

Een kleine afwijking hiervan vinden we bij de 
Rotterdamse situatie. In deze stad heeft het 
onderzoek op een van de twee bureau's van de 
jeugdpolitie plaatsgevonden namelijk Rechter 
Maasoever (RM0). Volgens het jaarverslag over 
1983 blijken tussen dit bureau en het tweede bu-
reau enkele verschillen te bestaan. Deze 
verschillen 	betreffen 	voornamelijk 	de 	af- 
doeningsbeslissing (politiesepot of 
proces-verbaal). Ten aanzien van de generali-
seerbaarheid betekent dit dat enkele resultaten 
uit het derde hoofdstuk een beperkte geldigheid 
bezitten. Ze kunnen strikt genomen sheen gelden 
voor het bureau RMO. 

Een bijzonder aspect betreft de betrouw-
baarheid van de resultaten op basis van de 
steekproeven vanwege te kleine aantallen in de 
analyses. lilt het bovenstaande blijkt dat de 
drie steekproeven van redelijk grote omvang 
zijn. Men kan veronderstellen dat hiermee, bij 
een a-select karakter van de steekproef, de mo-
gelijkheid van onbetrouwbare resultaten (door 
analyses uit te voeren op basis van te kleine 
aantallen) niet aan de orde is. 03  Voor de resul-
taten in het overgrote deel van dit verslag in 
dit inderdaad het geval. Maar voor hoofdstuk 
twee geldt een jets ander verhaal. 

In het bijzonder door de in dit hoofdstuk ge-
volgde analyse -waarbij in opeenvolgende 
stappen 'onzuivere elementen' worden 
verwijderd- resulteert dit in een steekproef 
met een kleiner aantal contacten. Dit heeft als 
gevolg dat veel uit dit hoofdstuk betrekking 
heeft op de Rotterdamse situatie. Utrecht by. 
levert voor de gevolgde analyses te weinig con-
tacten. 
Een andere omstandigheid is de vaak voorkomende 
scheve verdeling van diverse variabelen. De 
steekproef in Eindhoven by. bevat 145 allochtone 
contacten en 721 contacten met autochtone jon-
geren. Door dergelijke scheve verhoudingen, 

03  Even afgezien van de betrouwbaarheidskwestie 
vanwege het gebruik van de meetinstrumenten 
en storende factoren tijdens de 
dataverzameling. 
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waardoor in bepaalde analyses met te kleine aan-
tallen moet worden gewerkt, is het niet mogelijk 
gebleken de vergelijkende analyses in hoofdstuk 
twee voor Eindhoven in alle volledigheid uit to 
voeren. Dit geldt echter niet voor de avenge 
analyses. Indien dit wel het geval is, wordt dit 
steeds uitdrukkelijk gemeld. 

Zoals we kunnen zien betreft de bespreking 
van de resultaten drie korpsen: Eindhoven, Rot-
terdam en Utrecht. Strikt genomen gelden de re-
sultaten van dere studie alleen de situatie in 
de genoemde drie steden. Generalisatie naar an-
dere korpsen kan dus slechts beperkt run. 

Niettemin streven we ernaar bevindingen to 
presenteren die aanspraak kunnen oaken op een 
bredere geldigheid. Dit heeft bepaalde gevolgen 
voor de analyses en de bespreking van de resul-
taten. Het.blijkt dat we niet alleen maar kunnen 
afgaan op istatistische significantie' als cri-
terium voor de bepaling of er sprake is van wet 
of goon verschil. 

fnkplp npmerkinqpn nmtrpnt dP analyse van het 
materiaat 

Statistische toetsen zijn zinvol in een si-
tuatie waarbij op basis van steekproefgegevens 
uitspraken warden gedaan die geldigheid moeten 
bezitten voor eon populatie." In het registra-
tie-onderzoek kan Statistisch gezien slechts 
gesproken worden van de populatie: 'contacten 
van de jeugdpolitie Rotterdam, Eindhoven en 
Utrecht met jongeren gedurende men jaar' (lie 
ook bijlage II).° 5  

In het registratie-onderzoek is nu vtor-
namelijk sprake van eon dusdanige verhouding 
steekproef/populatie (steekproeffractie) dater 

04  Een populatie is een verzameling eenheden 
waarop de conclusies van een onderzoek be-
trekking hebben (Van den Ende en Verhoef, 
1973. PP. 29). 

5" In het bijzonder de resultaten van hoofdstuk 
twee kunnen alleen gegeneraliseerd warden 
naar de op den wijze omschreven populatie. 
Het lijkt niet verantwoord om hierbij van te 
waren eon grotere (theoretische populatie te 
veronderstellen, die rich uitstrekt naar 
alle afdelingen Jeugdpolitie of naar eon lan-
gere periode in de tijd. Zie voor men heldere 
bespreking van dit methodalogisch probleem. 
Van den Ende en Verhoef, 1973. pp. 253-258). 



in feite sprake is van statistisch toetsen bij 
een populatie-onderzoek: In Rotterdam hebben we 
by. 1/3 van alle contacten uit een jaar geregis-
treerd. Gevolg is dat de toets te ruime marges 
aangeeft waarbinnen een mogelijk waargenomen 
verschil als een toevallig en dus niet geldig 
verschil moet worden aangemerkt. 

Een ander probleem waarmee we tijdens de ana-
lyse van dit materiaal zijn geconfronteerd, is 
het gegeven dat we in veel gevallen te maken 
hebben met zeer scheve verdelingen (aan de voor-
waarde van normaliteit is niet voldaan). In 
Eindhoven staan tegenover 484 geregistreerde 
strafrechtelijke contacten met Nederlandse jon-
geren, 17 Surinaams/Antilliaanse verdachten. In 
Rotterdam is dit respectievelijk 334 en 121. Een 
situatie waarbij het in een gewone steekproef al 
zeer moeilijk is om onderlinge verschillen te 
beoordelen. In de situatie van het 
registratie-onderzoek komt daar de complicatie 
bij dat deze 17 geregistreerde jongeren de helft 
vertegenwoordigen van alle 
Surinaams/Antilliaanse verdachten die in een 
jaar bij de Eindhovense jeugdpolitie komen. Wan-
neer er met de bekende (niet-parametrische) 
toetsen gewerkt wordt (zie by. Siegel, 1956), 
den is het zeer goed mogelijk dat in Rotterdam 
een klein waargenomen verschil significant is, 
terwijl in Eindhoven pas bij men zeer groat ver-
schil hiertoe besloten mag worden. 

Deze kanttekeningen bij 	het 	statistisch 
toetsen wil niet zeggen dat het in de analyses 
niet kan warden gebruikt. Het betekent echter 
wel dat dit voorzichtig en spaarzaam gebeurt. 
Het mag zeker niet de analyse zelf richting ge-
ven. 

Het is derhalve beter wanneer wordt uitgegaan 
van de veronderstelling dat het in het registra-
tie-onderzoek om populatiegegevens gaat. Elk 
gevonden verschil is dan een reeel verschil (hoe 
klein dit oak is). Gevolg hiervan is dat bij 
veel bevindingen nog steeds bepaald moet warden 
of een waargenomen verschil of samenhang "be-
langrijk" of relevant is. Om dit te beoordelen 
hebben we gebruik gemaakt van meerdere 
strategieen: 

— 	de statistische toets wordt voornamelijk 
gebruikt bij variabelen die globale onder- 
scheidingen 	 maken 	 (by. 

allochtoon/autochtoon; 	onderzochte 	af- 
deling jeugdpolitie); 
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— de onderlinge vergelijking van de sterkte 
van verbanden ter bepaling van algemene 
trends. 

— een grotere nadruk OP de inhoudelijke be-
paling van grenzen waarbuiten verschillen 
of verbanden "relevant" click; 

— het signaleren van consistentie in gevonden 
verschillen en samenhangen bij differentia-
ties naar andere variabelen (bv.: bepaling 
van 	consistente 	verschillen 	tussen 
Nederlanders en Turken over de drie af-
delingen, of over de diverse typen contact; 

Deschmrming van de privacy  
Het beheer van de door ens geraadpleegde 

kaartsystemen of dossiers valt onder de directe 
verantwoordelijkheid van de chefs van de be-
treffende afdelingen. In de besprekingen met 
deze chefs is het gebruik van de dossiers en de 
gegevens OP kaarten doorgesproken. Aileen de 
medewerkers aan het onderzoek, die de observatie 
hebben uitgevoerd, hebben toegang tot daze gege-
yens verkregen. De verzameling van het 
onderzoekmateriaal is onder toezicht gebeurd. 
De medewerkers zijn via een schriftelijke ver-
klaring aan geheimhouding gebonden. 

Een seer uitgebreidmtmetsing van het onder-
zoek heeft plaatsgevoncien bij de "Commissie van 
Toezicht geautomatiseerde registraties her-
kenningsdiensten". Hierbij is door ons de 
volgende procedure aangehouden; 

— eon eerste overle° met de chefs van de be-
treffende diensten die de uiteindelijke 
toestemming moot verlenen. Dii daze gele-
genheid zijn procedures afgesproken over de 
wijze van dataverzameling; 

— een voor-overleg met het secretariaat van de 
commissie: 

— een officieel verzoek tot toegang en de 
daaropvolgende toetsing door de commissie. 

Na het positieve advies van de commissie is 
officiate toestemming verleend tot het gebruik 
van de gegevens uit de geautomatiseerde be-
standen. 

Vergelijkbare procedures zijn gevolgd bij de 
verzoeken om toestemming tot de bestanden van de 
onderwijsinspectie in de diverse steden. Deze 



bestanden zijn geraadpkeegd teneinde het hui-
dige onderwijsniveau van de jongeren te achter-
halen. 

In het algemeen is in elk overleg steeds naar vo-
ren gebracht ander wiens verantwoordelijkheid 
het onderzoek wordt uitgevoerd en met welk 
oogmerk de gegevens werden verzameld. Verder is 
benadrukt dat de te verzamelen gegevens alleen 
ten behoeve van het onderzoek zelf of een deel-
project daarbinnen worden gebruikt en niet voor 
enig ander doel zijn bestemd. Alle gegevens 
zijn anoniem verwerkt en geanalyseerd." 

Definiering van enkele begripPen  
Een apart probleem in het ontwerpen van het re-
gistratieformulier vormde de onduidelijkheid 
omtrent de betekenis van diverse begrippen als 
'zaak', 'delikt', 'feit' en 'verdachten'. 
Ten behoeve van een eenduidige registratie 
hebben we besloten deze begrippen in de hierna-
volgende betekenissen te gebruiken: 

• Als 'zaak' wordt beschouwd het geheel van 
delicten en de verdachtenset die in het 
onderzoek van de rechercheur worden be-
trokken. 

• De 'verdachtenset' bestaat uit personen die 
in verband met een bepaalde zaak worden ver-
dacht. 

• Het 'delikt' of 'de delikten' zijn feiten 
die een of meerdere verdachten hebben ge-
pleegd inclusief de justitiele waardering 
daarvan (het artikelnummer dat het ge-
pleegde feit als misdrijf betitelt). 

• 'Feiten' zijn die activiteiten die onderno-
men worden zonder de kwaliteit of waardering 
van "de overtreding" erbij te betrekken. Of 
diverse feiten gezien warden als afzon-
derlijke delicten hangt af van de samen-
stelling van de verdachtenset, de periode 
waarbinnen de feiten gepleegd zijn en de 
aard van de feiten. Warden er bijvoorbeeld 

" De instrumenten die tijdens het onderzoek 
zijn gebruikt en waarmee formulieren tot in-
dividueel herkenbare personen herleid kunnen 
worden, warden uiteraard, na beeindiging van 
het onderzoek vernietigd. 
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op eon avond meerdere winkeldiefstallen ge-
pleegd door een verdachte of men 
verdachtenset, dan is er sprake van men 

. delikt per persoon; en wel "diefstal meer-
, dere malen gepleegd". 

• De als eprobleencontacten' geregistreerde 
politiecontacten 	verwijzen 	onder 	andere 
naar: jongeren die zijn weggelopen en 
waarvan opsporing is verzocht door de ouders 
(of de voogd of tehuis); 
hulpvragen vanuit ouders of jongeren in ver-
band met psycho-sociale problematiek (ver-
zoek tot onderdak door "weggelopen" 
jongeren; verzoek om bemiddeling of advies 
vanuit ouders in verband met problemen met 
hun kind: jongeren die zwervend op street 
door de surveillance zijn meegenomen; jon-
geren die wegens prostitutie zijn 
opgepakt). 

• Het 'oolitiesepor is men wijze van af-
doening 	van 	strafrechtelijke 	contacten 
waarbij volstaan wordt met een interne noti-
tie en men berisping door de politic. 

• Het 	'procesverbaal' 	is 	men 	ambtelijk 
schrijven. waarin vermeld steak welk 
strafbaar feit is gepjeegd, op.  welke wijze. 
waarmee, wanneer, door wie en waarom. Eon 
procesverbaal wordt opgemaakt door men op-
sporingsambtenaar en doorgezonden.naar de 
Officier van Justitie. 

1.3 Contacten met de jeugdoolitie: enige informa-
tie vooraf 

In deze paragraaf geven we beknopt en globaal 
aan met wet voor snort jongeren de jeugdpolitie 
in contact karat. In beperkte mate wordt hierbij 
reeds onderscheid gemaakt near diverse be-
volkingsgroepen. Hiermee lopen we enigszins 
vooruit op resultaten die in de volgende hoofd-
stukken uitgebreid aan de orde komen. Niettemin 
lijkt ons deze informatie vooraf nuttig omdat 
het de lezing van de tekst en de diverse tabellen 
ken vergemakkelijken. 

In de eerste tabel hebben we de verdeling 
weergeven van de diverse delicten of problemen 



waarmee de jeugdpoliti'e te maken krijgt. Net  
geeft enige informatie over de diversiteit van 
zaken die in behandeling worden genomen. 

label 1: De verdeling naar het type contact met de . jeugdpolitie in de drie 
onderzochte steden (in %) 

Type contact Rotterdam 	Eindhoven 
N=1064 	% 	N=721 	% 

Utrecht 
N=404 	% 

1. diefstal van fietsen, 
brommers 	 10,2 	 13,6 	 5,0 

2. diefstal van geld of 
goederen (winkeldiefstal) 	31,5 	 46,2 	 47,3 

3. diefstal dmv braak of 
inklimming 	 13 	 9,8 	 10,6 

4. afpersing, oplichting 	1,4 	 0,6 	 ---- 
5. lastig vallen 	 0,2 	 1,4 	 0,2 
6. mishandeling, bedreiging 	3,2 	 4,7 	 2,7 
7. vernieling 	 4,9 	 8,2 	 3,2 

8. brandstichting 	 0,7 	 1,1 	 0,5 

9. hulpvragen 	 5,9 	 1,9 	 8,2 
10. weglopen 	 24,1 	 8,5 	 16,8 
11. overige* 	 5,1 	 4 	 5,4 

100 	 100 	 100 

Onder overige worden de minst vaak voorkomende zaken verstaan, zoals 
kindermishandeling, onttrekking aan het toegewezen ouderlijk gezag door 
de andere ouder. 

Een groot deel van de contacten met de jeugd-
Politie heeft betrekking op fietsendiefstal en 
winkeldiefstal. Agressieve delicten vormen een 
klein deal. Verder vormen de contacten op grond 
van probleemgedrag (weglopen), vooral in Rot-
terdam en Utrecht, een belangrijk onderdeel van 
het werk door de jeugdpolitie. 

Verderop in het verslag zullen we zien dat de 
jongeren waarmee de politie te maken krijgt 
voornamelijk van het mannelijk geslacht zijn. 
Over het algemeen geldt dit ook voor de 
allochtone groepen (plus minus 757.). 

Wat betreft de leeftijd van de jongeren is 
misschien bekend dat de jeugdpolitie voor-
namelijk met de oudere leeftijdsgroepen te maken 
heeft. Bijna 707, is tussen de 14 en 17 jaar. Ook 
dit geldt in het algemeen voor alle bevolkings-
groepen. 

Een groot deal van de jongeren dat in contact 
komt met de politie volgt het individueel onder-
wijs of lager beroepsonderwijs (tussen de 45% en 
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60%). Daarna volgt het middelbaar voortgezet 
onderwijs (10 tot 15%). 

Ongeveer 35% van de jongeren komt uit een ge-
zin waarvan de ouders gescheiden zijn. Dit be-
treft Rotterdam en Utrecht. In Eindhoven is dit 
veel minder (18%). 

Bij de mediterrane jongeren komen we weinig 
gebroken gezinssituaties tegen. Niettemin is 
bij een relatief groot gedeelte van de 
Marokkaanse jongeren in Eindhoven sprake van een 
gezinssituatie waarbij de ouders gescheiden 
zijn. Een vermoeden overigens dat door 'Iokale 
hulpverleners' eerder aan ons werd geuit. De Su-
rinaamse/Antilliaanse groep laat een beeld zien 
dat overeenkomstig is aan de Nederlandse groep. 



2 OVER HET AANTAL STRAFRECHTELIJKE POLITIECON-
' TACTEN VAN ALLOCHTONE EN AUTOCHTONE JONGEREN 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal of 
de hoeveelheid strafrechtelijke politiecon-
tacten van de van oorsprong niet-Nederlanders al 
dan niet afwijkt van die van de Nederlanders. In 
zekere zin hangt daze vraag samen met de ogen-
schijnlijk simpele vraag of er bij allochtone 
jongeren sprake is van onder- of oververtegen-
woordiging wat betreft de contacten met de 
politie in verband met een delict. 

Tijdens het beantwoorden van deze vraag is 
het ons gaandeweg duidelijker geworden dat het 
erg moeilijk is hierop een eenduidig antwoord te 
krijgen. 

In de eerstvolgende paragraaf wordt kort in-
gegaan op het gebruik van cijfermatige 
presentaties in de berichtgeving die zich op een 
breder publiek richt. 

In par. 2.2 en 2.3 wordt bekeken in hoeverre 
(in het eigen onderzoek) het aanhoudingspercen-
tage van de allochtone jongeren -dat wil zeggen 
het percentage jongeren uit een bepaalde stad of 
wijk dat door de jeugdpolitie is geregistreerd 
wegens de aanhouding in verband met een delict-
verschilt van het cijfer van de autochtonen. In 
deze paragrafen zal gepoogd worden te achter-
halen wat de relatieve invloed is van enkele 
beperkingen en onzuiverheden die aan deze verge-
lijkende cijfers kleven. We willen hiermee 
benadrukken dater met dergelijke cijfers voor-
zichtig moet worden omgesprongen. 

Met deze resultaten wordt het wellicht moge-
lijk een meer genuanceerde uitspraak te doen om-
trent de onder- of oververtegenwoordiging van 
allochtone jongeren in de politiestatistiek. We 
besluiten dit hoofdstuk met een voorlopige 
samenvattende conclusie in par. 2.4. 
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2.1 Feiten en fiche over delinquentie bii 
allochtone iongeren 

Indien we een bilk werpen in de jaargangen 
1983 en 1984 van het Minderhedenbulletin, dan 
blijkt het theme van de oververtegenwoordiging 
in de criminaliteitsstatistieken regelmatig be-
sproken te warden." 

Ben eerste bran die veelal als aanduiding 
wordt gezien voor de criminaliteit of 
delinquentie bij allochtone jongeren, vormen de 
gegevens die de politiekorpsen zelf jaarlijks 
bijhouden. 

"In de praktijk blijkt dat 75% van de aver-
vallen door Surinaamse verdachten warden ge-
ialeegd; voornamelijk (60%) in de leeftijd 18 
tot 25 jeer" (Visser. 1981). Aldus een in-
specteur ,van de Amsterdamse politie in men 
paper voor een congres over criminaliteit bij 
minderheidsgroepen. Het Amsterdamse korps is 
zeker niet het enige waarin dergelijke cij-
fers warden vastgesteld. "Van de 
minderjarige inwoners van Rotterdam is 20% 
van buitenlandse afkomst: 28% van de geregis-
treerde jeugdcriminaliteit wordt gepleegd 
door buitenlandse jongeren" (Hollebrand. 
1981. pag. 273). 

Dergelijke presentaties van feitelijke gegevens 
krijgen in sommige gevallen een bijzondere 
lading mee, die niet in de gegevens zijn vervat. 
Het volgende geval illustreert dit: 

"Van alle tegen vreemdelingen opgemaakte 
processen-verbaal ging het vorig jaar in bij- 

• na 58% van de gevallen on misdrijven die 
werden gepleegd door jongeren ander de 21 
jaar. In 1982 was dat nog 35%. Vorig jaar werd 
tegen 2.2% van de in Nijmegen woonachtige 
buitenlanders proces-verbaal opgemaakt. Bij 
de Nederlandse Nijmegenaren was dat 1,5%" 
(Algemeen Dagblad, 18 april 1984). 

01  Het Minister'. van Binnenlandse Zaken wear-
bij de Directie Coordinatie Minderhedenbe-
leid (DCM) is ondergebracht. geeft men 
periodiek verschijnend bulletin uit met be-
richten en artikelen van de schrijvende pens 
omtrent minderhedenproblematiek. 



De vermelding van deze jaarverslaggegevens 
in een landelijk dagblad ging gepaard met de 
kop "Golf van misdaden in Nijmegen door jonge 
buitenlanders". Een krantenkop overigens 
waarmee de politie zelf weinig gelukkig was. 

Het bovenstaande wordt niet zomaar op deze 
plaats aangehaald. In men onderzoek van het WODC 
vinden we diverse aanwijzingen die duiden op een 
relatie tussen de misdaadverslaggeving in de 
kranten en onrustgevoelens over criminaliteit 
onder de bevolking (Coenen en van Dijk, 1976). 
Zo by. wordt 65% van mile gesprekken over mis-
drijven gevoerd naar aanleiding van een 
krantenartikel. Verder blijkt dat "ander de le-
zers van dagbladen die relatief veel 
misdaadartikelen opnemen meer bezorgdheid be-
staat over de ontwikkeling van de criminaliteit 
in Nederland dan onder de lezers van dagbladen 
die minder aan misdaadverslaggeving doen". 
(Coenen en Van Dijk, 1976, pag. 16 en 17). Het 
blijkt dus dat de dagbladen een belangrijke rol 
spelen bij de opinievorming van de bevolking 
over de criminaliteit. Zelfs zijn de onderzoe-
kers "geneigd te stellen dat de kranten door hun 
wijze van berichtgeven mede  bij kunnen dragen 
aan het ontstaan van onrustgevoelens van de 
burgerij over de criminaliteit" (Coenen en van 
Dijk, 1976, pag. 17). 

Indien dit laatste het geval is, lijkt het in 
dit onderzoek zeker relevant om iets nauwkeu-
riger te kijken naar het soort officiele cijfers 
die in de berichtgeving omtrent criminaliteit 
bij allochtone jongeren worden gebruikt. 
Bovenkerk (1978) signaleerde immers al een on-
evenredig grote aandacht voor misdaden van 
Turken en Marokkanen in sommige dagbladen. 

Wat in het algemeen opvalt is een stijging in 
het absolute aantal contacten met de politie. 
Op grond daarvan worden allochtone jongeren met 
autochtone jongeren vergeleken. Allochtone 
jongeren zouden dan relatief gezien crimineler 
zijn, of relatief meer gedragsmoeilijkheden 
vertonen, of relatief vaker in problematische 
leefsituaties verkeren. Het woordje 'relatief' 
suggereert hierbij meer dan het veelal waar kan 
maken. Het lijkt er op alsof er met allerlei ver-
schillen tussen allochtone en autochtone 
populaties rekening is gehouden. In veel geval-
len blijkt dit niet te zijn gebeurd, of het 
blijft onduidelijk in hoeverre hierop is gecon-
troleerd.° 2  De beperkingen die aan de cijfers 
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kleven zijn niet aangegeven. In het eerder ge-
noemde literatuuronderzoek (Maliepaard, 1985) 
warden enkele factoren noast elkaar gezet die op 
de vergelijking van de aard en het aantal poll-
tiecontacten invloed kunnen hebben. Indien men 
de vergelijking niet op deze factoren contra-
leert, resulteert dit in een onjuist beeld. 
By 

— door de verschillende etnische groepen sa-
men te nemen en als totale groep 'buitenlan-
ders 	te vergelijken met de autochtone 
bevalking; 

— door geen rekening te houden met verschillen 
in leeftijdsopbouw bij de autochtone en (di-
verse) allochtone groepeni 

— door geen rekening te houden met de aard van 
de misdrijven.waarvoor al dan niet can pro-
ces 	verbaal 	is 	gegeven 	(het 
"delict-patroon" kan per allochtone groen 
verschillen); 

— door peen rekening to houden met verschillen 
in socio-economische omstandigheden tussen 
autochtone en allochtone groepen. 

Door deze factoren onzuiverheden kunnen de 
cijfers meer suggereren don ze wear kunnen 
maken. Ze kunnen tilt hun verklaringsgrond 
warden gehaald en ergens enders op duiken'ter 
ondersteuning van bepaalde stereotypen jegens 
"buitenlanders". 

In dit verband kan een belangrijke vraag zijn 
in hoeverre dergelijke stereotypen bij de poll-
tie leven en doorwerken in de uitvoering van 
diens took. 

Zo meldt Bovenkerk bv.: "Op verschillende po-
litiecursussen over etnische minderheden 
waar wij zo nu en dan optreden als 
voorlichters, hebben we van de cursisten te 
horen gekregen dat zij inderdaad Surinamers 
veel aanhouden, omdat den zonder papieren 
zouden rijden of zich schuldig zouden maken 
aan enige vorm van misdeed" (Bovenkerk. 
1981). Len politiepsYcholoog zegt het nog wet 

02  Maliepaard geeft een lenge opsomming van 
dergeliike "bevindingen".(Maliepaard. 1985. 
Par. 2.2.1). 



stelliger: "Eike politieman is aanhoudend 
bezig met onzekerheden. En hoe lossen ze die 
op? Door te gaan denken in stereotypen" 
(Denkers in KRI, mrt. 1983). 
Het blijft echter onzeker of politiefunctio-
narissen ook werkelijk vanuit stereotypie 
jegens buitenlanders hun taak uitoefenen 
(ook al zeggen ze van wel). Uit men onderzoek 
van With "blijkt nl. dat de politie tijdens 
routinecontroles niet juist de zwarte auto-
mobilisten er uit haalt. Wel heeft de politie 
het volgens With op oudere auto's gemunt en 
die willen volgens hem nogal eens door 
Surinamers (en andere minderheden) worden 
bereden" (Utrechts Nieuwsblad, 1983). Ver-
der suggereert het onderzoek dat ook leden 
van allochtone groepen stereotypen hanteren, 
waarbij "de politie het heeft gemunt op 
Surinamers of Turken". 

De vraag naar de aanwezigheid of de werking van 
stereotypen over politic of over buitenlanders 
willen we in dit kader niet beantwoorden. Van 
belang is wel het volgende. Kenmerk van 
stereotypen is dat ze een kern van waarheid be-
zitten, maar tegelijkertijd ten onrechte worden 
gegeneraliseerd naar andere groepen of de gehele 
groep. De resultaten uit deze studie lijken ons 
van belang voor een bespreking van een 
stereotype opvatting "dat 6uitenlanders 
crimineler zijn" omdat ze vaker met de politic 
in aanraking komen. We pogen met het ons be-
schikbare materiaal deze en dergelijke 
opvattingen te toetsen of te nuanceren. In de 
volgende paragraaf presenteren we derhalve de 
onderzoekresultaten in eerste instantie op de-
zelfde wijze als de gegev'ens uit de 
politiestatistieken het grote publiek bereiken 
(by. via het nieuws of artikelen in dagbladen). 
Vervolgens trachten we deze cijfers te nuanceren 
door ze van vertekenende elementen te ontdoen en 
te differentieren door ze op diverse variabelen 
te controleren. 

2.2 Politiestatistiek: een kwestie van nauwkeurig 
kiiken 

Voor de diverse allochtone groepen zullen we 
bekijken in hoeverre het relatieve aantal straf-
rechtelijke politiecontacten verschilt van dat 
van de autochtonen. 03  
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Hierbij warden Rotterdam en Eindhoven en 
vaorzover mogelijk Utrecht underling 

vergeleken. 
Onontbeerlijk bij de gegeven analyse in deze 

en de volgende Paragraaf zijn de 
bevolkingsgevens. In bijlage III zijn de be-
volkingsgegevens (per 1-1-'83) weergegeven die 
we in de berekeningen hebben gebruikt. 

Een zeer eenvoudige en zeer grove &chatting van 
de respectievelijke deelname van de allochtone 
en autochtone groep jongeren aan de politiere-
gistratie is snel gemaakt.°' 

Van de allochtone jongeren tussen 0 en 17 
jaar komt in een jaar naar schatting 5,2% bij de 
jeugdpolitie van Rotterdam. Van de autochtone 
groep is dit 2,1%. Voor Eindhoven zijn de res-
pectievelijke cijfers 5% van de allochtone jon-
geren en 3% van de autochtone jongeren. We 
zouden kunnen spreken van een duidelijk verschil 
tussen allochtone en autochtone jongeren, near 
op zichzelf zegt zo'n schatting niet veel. We 
weten immers dat de allachtone groep uit diverse 
etnische groepen bestaat. Het is dan zeer de 
vraag of deze verhouding render onderscheid voor 
alle allochtone groepen opgaat. 

Hoe divers het beeld ken zijn blijkt wel uit 
onderstaande tabel. Deze geeft de verdeling weer 
near enkele belangrijk .e allochtone groepen zo-
als doze in de populatie bestaat en zoals die sit 
de registraties van de jeugdpolitie naar voren 
komt. 

" Doze 'hoeveelheid contacten' oMvat jongeren 
die: na eon berisping en interne notitie near 
huis warden gestuurdr degenen bij wie 
proces-verbaal van de zaak wordt opgemaakt 
dat near de officier van justitie Wofdt go-
stuurd. en de jongeren waarbij no verhoor 
geen strafbaar felt blijkt. 

° Autochtonen zijn bier de jongeren van wie de 
vader in Nederland is geboren, inclusief de 
vaders die uit het vroegere NederlandS-Indie 
afkomstig zijn. 



Rotterdam 	 Eindhoven 	 Utrecht 

Bevolkings- 	popu- 	Jeugd- 	popu- 	Jeugd- 	popu- 	Jeugd- 
groep 	latiem 	politiexx 	latie* 	politiemx 	latie* 	politiexx 

% 	N=667 	% 	% 	N=605 	 % 	N=271 

Nederlands 	74,8 	56,2 	91,2 	80,8 	82,2 	62,4 

Surinaams/ 

Antilliaans 	5,6 	21,1 	 1,5 	2,8 	3,7 	9.6 

Turks 	 8,7 	7,3 	4,2 	6,8 	4,8 	6,6 

Marokkaans 	4,2 	7,5 	1,8 	4,8 	6,3 	16,6 

Overig 	 6,7 	8,0 	 1,6 	4,8 	3 	4,8 

100 	100 	 100 	100 	100 	100 

Tabel 2: Verdeling naar bevolkingsgroep in de populatie en in de onder-
zoekgroep van de jeugdpolitie van Rotterdam, Eindhoven en Utrecht 

(in %) 

x Het betreft hier de jongeren tussen 0 t/m 19 jaar, die in de 

betreffende stad woonachtig zijn. 

Rotterdam N=131622 
Eindhoven N=49699 
Utrecht 	N=64170 

mx Het betreft hier jongeren die in verband met een delict door de 
jeugdpolitie zijn aangehouden (deze zijn tussen 0 en 18 jaar). 

Een globale 	blik op deze tabel maakt al 
duidelijk dat de politie niet in dezelfde mate 
met she allochtone groepen in contact komt, als 
we, gezien hun vertegenwoordiging in de be-
volking, zouden verwachten." Het verschil in 
het eerste grove cijfer tussen de autohtonen en 
de allochtonen in Rotterdam lijkt voornamelijk 
te warden bepaald door het grotere aantal con-
tacten met Surinaamse/Antilliaanse jongeren 
(dan men op grond van het aandeel in de totale 
Rotterdamse jeugdbevolking zou verwachten). De 
contacten van de autochtone jongeren blijven 
duidelijk beneden een dergelijke verwachting. 

Zoals men kan zien is in deze tabel de steek-
proefverdeling vergeleken met de populatie-
verdeling van jongeren in de leeftijd 0 - 19 
jaar. Naast deze 'onzuiverheid' bevatten de-
ze cijfers meer onzuivere elementen die een 
mogelijke vertekening kunnen geven. In het 
kader van ons betoog gaat het om een 'grove' 
weergave van de vergelijking. In de hierna-
volgende stappen wordt in toenemende mate ge-
tracht deze 'onzuivere' elementen buiten 
beschouwing te laten. 
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Alleen het Turkse percentage is hetzelfde. Dit 
laatste is niet het geval in de Eindhovense 
steekproef; het Turkse percentage is daar hoger. 
Voor Eindhoven lijkt het verschil in het eerste 
grove cijfer voornamelijk te warden bepaaId door 
de Marokkaanse en Turkse jongeren. Nat betreft 
Utrecht zien we een aanzien/ijke oververtegen-
woordiging van de Marokkaanse groep. 

In het algemeen wordt het beeld meer en meer 
divers. Net  blijkt dat de oververtegenwoor-
diging van de allochtone groepen veel gevari-
eerder is dan de 1,5 en 2,5 keer die we direct 

• aan het begin van deze paragraaf voor twee ste- 
den OP de meest simpele wijze hadden gevonden. 

2,2,.1Ds_differentiatie naar bevolkinosiaroeo. delict 
en leeftiid 

Een belangrijke vraag die we ons bij het 
voorgaande kunnen stellen is hoe doze gevari-
eerde oververtegenwoordiging kan warden ver-
klaard. Is het zo dat bepaalde allochtone 
groepen oak veel seer delicten plegen dan 
autochtonen of andere allochtone groepen? Of is 
het delictpatroon in werkelijkheid hetzelfde, 
maar is de kans grater. dat ze warden 
aangehouden? 

Op deze vragen moeten we een "empirisch ant-
woord" schuldig blijven. Hiertoe missen we een 
belangrijk empirisch gegeven, nl. de mate waarin 
er door de autochtone en allochtone jongeren 
delinquent gedrag wordt vertoond (by. winkel-
diefstal). We weten nl. niet hoeveel en welke 
strafbare falter, er in werkelijkheid zijn ge-
pleegd. We weten niet welke gepleegde feiten wel 
en welke niet ter kennis komen van de politic. 
De verdeling naar justitiele politiecontacten 
van de diverse groepen kan niet warden verge-
leken met hetgeen we op grand van de werkelijk 
gepleegde hoeveelheid delicten zouden ver-
wachten. We kunnen echter wel het volgende 
doen. 

Als werkhvgathese  hanteren we: allochtone 
jongeren komen in dezelfde mate als de 
autochtone jongeren in verband met delicten in 
contact met de jeugdpolitie. 

De vraag wordt dan wear en wanneer or ver-
schillen tussen allochtonen en autochtonen op-
treden. Teneinde seer gedetailleerd zicht to 
krijgen OP mogellike verschillen en dvereen- 



komsten hebben we de vergelijking stapsgewijs 
via twee berekeningen uitgevoerd: 

1. Om de aantallen politiecontacten van de 
allochtonen zinvol te vergelijken met die 
van de autochtonen, hebben we aanhoudings-
percentages berekend (zie ook Stevens en 
Willis, 1979). Dit aanhoudingspercentage is 
het percentage van het totale aantal 
allochtone jongeren, dat contact heeft met 
de jeugdpolitie in een bepaalde tijdsperio-
de." 

2. Tevens hebben we bekeken in hoeverre het 
allochtone percentage afwijkt van het 
autochtone percentage (het statistisch cri-
terium). Hiertoe hebben we voor alle 
allochtone groepen het aanhoudingspercenta-
ge als een ratio van dat van de autochtone 
groep berekend. We krijgen daarmee een index 
waarbij het autochtone percentage op 1 wordt 
gesteld. 

In. alle 	hiernavolgende 	differentiaties 
hebben we steeds deze twee stappen uitgevoerd. 
Wat we hiermee bereiken is dat we kunnen be-
kijken hoe de aanhoudingspercentages van de 
allochtonen zich verhouden tot dat van de 
autochtone jongeren en welke variabelen daarbij 
van invloed zijn. 

Stan 1: Differentiatie naar bevolkinosgroeP  
In onderstaande tabel hebben we de aan-

houdingspercentages en indexen voor de diverse 
bevolkingsgroepen uit Rotterdam en Eindhoven 
weergegeven.° 7  Ze gelden voor het jaar 1983. De 
berekeningen voor deze tabel zijn gedaan met ge-
gevens die op dezelfde wijze zijn samengesteld 
als de gegevens op basis waarvan de cijfers uit 
de jaarverslagen van politiekorpsen worden be-
rekend. In een volgende stap zullen we de 
berekende indexen van enkele onjuistheden zui-
veren am ze vervolgens nader te differentieren 

06  De term 'aanhoudingspercentage' heeft geen 
bedoelde overeenkomst met de juridische term 
'aanhouding'. 

07  Utrecht is in deze analyse niet weergegeven, 
gezien de kleinere aantallen en de minder be-
trouwbare schattingen die op grond daarvan 
mogelijk zijn. 
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0-19 jaar/1983 

Eindhoven 	 Rotterdam 

aanhou- 	index 	aanhou- 	index 

	

dings- 	 dings- 
Percentage 	 percentage 

Nederland' 	2.2% 	1 	 2,1% 	 1 

Surinaams, 	4,2% 	1.9 	10,4% 	 4,9 

Antilliaans . 

Turks 	 3,9% 	1.8 	 2,5% 	 1.2 

Marokkaans 	6.3% 	2,9 	 5.5% 	 2,6 

Oven; 	 7,1% 	3,2 	 3,6% 	 1.7 
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naar de aard van het delict, de leeftijd en de 
wijk. 

label 3: Do aanhoudingsparcentages (AP) van de diverse bevolkings-
groepen voor 1983 (0 t/m 19 jeer), alsmede het aan-
houdingscijfer ale eon ratio van de autochtone groan 
iindexcijfar autochtone jongaren is 1). 

Toelichting: 
Aanhou- Het (op basis van de onderzoekgegevans) geschatta can-
dings- tel aanhoudingen door de jeugdpolitie uit een bepaalda 
'green- bevolkingsgroep in 1983 gadeeld door hat totaal aantal 
toga: jongeren van daze bevolkingsgroep, resulteert in San 

aanhoudingscijfer. In formulevorm is dit: 
H jaugdpopulatie 
	  x 100 = aanhoudingspercentage (AP) 
H populatie 

Index- 
cijfar: 	Het aanhoudingsparcantage van de autochtone 

bavolkingsgromp Hardt op 1 gesteld, waarna de alloch- 
. 

tone aanhoudingspercentages hiertegen worden afgezet. 
Net aanhoudingspercantage van men allochtone bevol-
kingsgroep gedeeld door het sanhoudingspercentage 
van de Nederland'', bevolkingsgroep gaeft can ratio 
(hat indexcijfer). In formulevorm is dit: 
aanhoudingspercentage allochtonen 	 4,2 
	 - index (be. --- 
aanhoudingspercentacia autochtonen 	 2.2 = 1.9 

In vergeI0hing met de autochtone groeo, ko-
'men de Surinaamse/Antilliaanse jongeren biJna 5 
hear miter in contact met de Rotterdamse jeugdpo- 



litie." In Eindhoven is dit minder (2 keer). De 
jongeren uit de Turkse groep blijken in Rotter-
dam ongeveer net zo veel bij de jeugdpolitie te 
komen als de autochtone groep. In Eindhoven is 
dit echter duidelijk meer. De Marokkaanse jon-
geren komen zowel in Rotterdam als in Eindhoven 
in de zelfde mate voor, nl. ongeveer 2,5 tot 3 
maal meer dan Nederlandse jongeren. 

Wat we uit deze tabel in het algemeen kunnen 
aflezen is dat de idee, dat allochtonen relatief 
gezien meer in verband met een delict in aan-
raking komt met de politie wordt ondersteund 
(vergelijk de citaten in par. 2.1). 

Maar, bij deze gegevens kunnen enkele belang-
rijke kanttekeningen worden geplaatst. Zo kun-
nen we vraagtekens plaatsen bij het 
populatiecijfer dat in de berekeningen wordt ge-
hanteerd. Immers de jongeren van 18 jaar en ou-
der zijn strafrechtelijk meerderjarig en zullen 
derhalve in geval van een aanhouding niet bij de 
jeugdpolitie terecht komen. 

Indien we deze correctie aanbrengen, treden 
er inderdaad verschuivingen op. Het relatieve 
aandeel van de Surinaamse/Antilliaanse groep 
wordt groter, terwijl dit voor de overige 
groepen praktisch hetzelfde blijft. 

Dit is men van de mogelijke vertekeningen. 
Vanuit dit uitgangspunt doorgeredeneerd be-
vatten gegevens van de politieregistratie meer 
"onzuivere" factoren die de verhouding van het 
aantal politiecontacten tussen autochtone . en 
allochtone jongeren verkeerd zouden kunnen 
weergeven. Er bevinden zich diverse geregis-
treerde contacten in de steekproef waarvan het 
dus niet juist lijkt deze in de vergelijking 
allochtonen/autochtonen mee te nemen (althans 
voorzover het de vergelijking van aantallen con-
tacten betreft): 

06  Ten aanzien van de Surinaams/Antilliaanse 
groep dient men te bedenken dat deze uit di-
verse etniciteiten kan bestaan (Creools, 
Hindoestaans, Javaans, Chinees, e.d.). Op 
zichzelf vormen deze groepen al aparte be-
volkingsgroepen (vgl. by. Vermeulen, 1983). 
Nadere differentiatie naar de diverse et-
nische groepen binnen deze categoric bleek 
echter in het kader van dit onderzoek niet 
mogelijk. 
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— jongeren die buiten Rotterdam of buiten 
Eindhoven wonen) 

— jongeren die in hetzelfde 'half jaar' 0P -
nieuw bij de politic komen) 

— jangeren die na verhoor onterecht blijken to 
zijn aangehouden. 

Daze aantallen jongeren koMen we oyerigens ook 
tegen in de politiestatistieken (jaarverslag-
cijfers). Ze warden echter niet of zelden eruit 
gezuiverd. Vanuit de literatuur wordt hieroyer 
zelfs gesteld dat doze en dergelijke factoren 
het verschil in aantal politiecontacten tussen 
allochtone en autochtone jongeren dads kan ver-
klaren. Indian er op deze vertekeningen wordt 
gecontroleerd, dan sal het yerschil tussen 
allochtone en autochtone jongeren kleiner 
blijken te zijn (Gebauer, 1981). 

Eon andere kritiek die op de gegevens uit ta-
bel 3 mogelijk is. is dat or enkele differentia-
ties ontbreken. Het is immers de vraag, of de 
gepresenteerde verschillen ook opgaan voor by. 
elle leeftijdsgroepen. Verder kunnen we de aan-
houdingspercentages en de berekende 
indexcijfers van de diverse allochtone groepen 
niet zomaar voor elle soorten strafrechtelijke 
politiecontacten laten golden. De delicten 
waarvoor de jongeren bij de jeugdpolitie komen. 
kunnen stork varieren (zie par. 1.3). De aan-
houding ken wegens eon winkeldiefstal van enkele 
snuisterijen sun, of eon fietsendiefstal, maar 
ook wegens inbraken in diverse scholen, of we-
gens eon diefstal onder bedreiging, of het 
ingoolen van enkele ruiten van eon buurthuis. 

Stan 2 nifferentiatie near delict 
De volgende step die we hebben genomen be-

staat uit de differentiatie van de aanhoudings-
percentages near het type delict. 
Hiertoe hebben we drie typen onderscheiden: 

— neenvoudige diefstal" waaronder we de 
vermogensdelicten zoals winkel- en fietsen-
diefstal verstaan) 

— "gekwalificeerde diefstalw waaronder we in-
break, of diefstal onder bedreiging of at-
parsing verstaanief 



— 	"agressieve delicten" waaronder we zowel de 
agressieve feiten gepleegd tegen personen 
als tegen zaken (brandstichting, openlijke 
geweldpleging, vernieling) verstaan. 

Tevens hebben we in deze berekeningen "de 
zuiveringen" op de eerder genoemde elementen 
doorgevoerd. Hierbij is het interessant om te 
zien of de grove en meer zuivere indexcijfers 
kunnen verschillen. 

Om het meer statistische verhaal hier niet 
onnodig gecompliceerd te maken, hebben we de re.a 
sultaten van deze berekening in bijlage (.1.! 
gepresenteerd. 

Ten eerste blijkt uit deze meer gedetail-
leerde berekening dat er weinig verschil bestaat 
tussen het gebrulk van de "meer grove" en de 
"meer zuivere" aanhoudingspercentages. De hier-
boven gestelde verwachting omtrent de ver-
kleining van het verschil tussen allochtone en 
autochtone contacten door zuivering van "ver-
troebelende" factoren lijkt dus niet van 
toepassing. Er lijkt sprake te zijn van een ge-
lijke invloed. 

Verder blijkt dat de verschillen in aan-
houdingspercentages tussen allochtone en 
autochtone groepen sterk afhankelijk zijn van 
het type delict. De Surinaams/Antilliaanse jon-
geren 5 keer meer met de Rotterdamse jeugdpoli-
tie in contact komen geldt niet voor elk soort 
delict. Het lijkt erop dat het grote (algemene) 
verschil tussen Nederlandse jongeren en 
Surinaams/Antilliaanse jongeren voor een deel 
wordt verklaard door het gegeven dat deze 
laatste groep vooral in verband met 'eenvoudige 
vermogensdelicten' bij de politie komt. Voor de 
meer ernstige diefstallen en voor de agressieve 
delicten is het verschil minder groat, (ofschoon 
nog steeds aanzienlijk). 

Van de Turkse jongeren kunnen we zeggen dat 
een groot verschil vooral zit in de categorie 
'eenvoudige diefstal'. Bij de overige meer 'ern-
stige' delicten (gekwalificeerd en agressief 
delict) komen de Nederlandse jongeren juist 
vaker in contact met de jeugdpolitie. 

09  Van de twee vermogensdelicten wordt in het 
algemeen door Justitie de "gekwalificeerde 
diefstal" als het meest ernstig opgevat. 
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Bij de Marokkaanse jongeren "verslechtert" 
het beeld duidelijk. Was hetalgemene percentage 
in tabel 2 nog 2.5 maal het autachtone cuter; 
indien we differentieren naar delict en onzui-
vere factoren achterwege laten, dan blijken 
juist bij de 'gekwalificeerde diefstal' de 

1 

 Marokkaanse__-iongeren verhoudingsgewijs het------- 
meest met de jeugdpolitie in contact te komen. 
Het irdexcijfer bij dit type delict is grater 
dan dat voar de Surinaams/Antilliaanse 
jongeren. Indien we dit vergelijken met de 
Utrechtse steekproef wear de allochtone groep in 
de populatie voor een groat deel uit Marokkanen 
bestaat, dan zijn vergelijkbare verhoudingen te 
zien. Voor de eenvoudige diefstal komen we OP 
een indexcijfer van 3,5 en voor de gekwalifi-
ceerde diefstal OP 4.5. Opvallend is verder dat 
de Marokkaanse jangeren, net als de Turkse leef-
tijdsgenoten aanzienlijk minder vaak den de 
Nederlandse vergelijkingsgroep in verband met 
eon agressief delict bij de jeugdpolitie terecht 
komen. 

Eindhoven geeft wat betreft doze differen-
tiatie eon vergelijkbaar beeld als Rotterdam, 
ofschoon de verschillen tussen de diverse 
delicten minder groat zijn (zie bijlage IV, ta-

' bel 40). De Turkse jongeren zijn in vergelijking 
met Rotterdam bij deze berekening jets meer 
oververtegenwoordigd. Net  meest opvallend is 
echter de avereenkomst wat betreft de 
Marokkaanse groep. Ook in Eindhoven lijkt de 
deelname van de Marokkaanse groep in de con-
tacten op grand van moor ernstige delicten zeer 
groat. Oak al vormt dit in absolute zin erg wei-
nig gevallen on blijven de eenvoudige 
vermogensdelicten de meest gepleegde feiten) 
het lijkt een gegeven dat in de twee steden het 
meest consistent is. 

In het algemeen kunnen we uit doze here-
keningen afleiden dat het grate aandeel van de 
allochtone jongeren in de politieregistratie 
voornamelijk wordt bepaald door de minder ern-
stige vermogensdelicten (winkeldiefstal, 
fietsendiefstal, e.d.). De Marokkaanse jongeren 
zijn, echter -in tegenstelling tot de andere 
allochtone groepen- wel stork vertegenwoordigd 
in de moor ernsfige -categoric van 
vermogensdelicten (inbraken). 

Verder lijkt het grate aandeel van de 
allochtone jongeren in de politieregistratie 
zeker niet voort to vloeien uit een groter aan- 



tal contacten op grond van agressieve delicten. 
lets wat moms wel wordt*verondersteld (zie by. 
Bol, 1979 en Gebauer, 1981). 

Stan 3: Differentiatie naar leeftild  
Voor wat betreft Rotterdam kunnen we de uit-

gezette lijn nog even verder doortrekken. Er is 
nl. een derde factor waardoor het verschil tus-
sen allochtonen en autochtonen moat worden 
genuanceerd, nl. de verdeling naar leeftijd. De-
ze factor lijkt niet onbelangrijk, omdat in het 
algemeen vooral de oudere leeftijdsgroepen met 
de jeugdpolitie in aanraking komen (zie par. 
1.3). Verder bestaan er wat betreft de leef-
tijdsverdeling in de totale bevolking, grote 
verschillen tussen de diverse allochtone 
groepen (zie bijlage III). 

Voor tabel 41 (in bijlage IV) zijn wederom 
aanhoudingspercentages berekend en vervolgens 
aim een ratio van de autochtone groep 
gepresenteerd (de indexcijfers). De 'controle' 
betreft nu de bevolkingsgroep, de aard van het 
delict en de leeftijd. Het resultaat is een 
driedimensionale tabel waarbij tevens gebruik 
is gemaakt van de meest zuivere populatie en 
steekproefaantallen. 

Voor een behoud van overzicht en aantallen 
hebben we ons beperkt tot een indeling in twee 
leeftijdsgroepen. 

Bij de Surinaamse/Antilliaanse groep is bij 
beide leeftijdsgroepen het aanhoudingspercenta-
ges voor 'eenvoudige diefstal' ten opzichte van 
de autochtone groep aanzienlijk. Het hoge aan-
houdingspercentage voor de gekwalificeerde 
diefstal is vooral toe te schrijven aan de 
oudste leeftijdsgroep (15 tot 17 jaar). De 
grootte van de aanhoudingspercentages yoor de 
agressieve delicten lijkt echter eerder te 
wijten aan de jeugdige groep (10-14 jaar). Het 
is zeer wel mogelijk dat het hier om 
vandalisme-achtige praktijken gaat. 

Bij de Turkse groep zien we toch ook een 
lichte verandering. De grootte van het aan-
houdingspercentage voor de 'eenvoudige dief-
stallen' gaat van 2 maal dat van de autochtone 
groep naar bijna 2,5 (10-14 jaar) en ruim 3 maal 
(15-17 jaar). Deze 'vermeerdering' beperkt zich 
echter tot deze categorie delicten. Het aandeel 
van de Turkse groep in contacten op grand van 
meer ernstige delicten is veal minder dan dat 
van de Nederlandse groeP. 
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Net meest ingrijpend zijn de veranderingen 
bij de Marokkaanse groe(r. Bij doze berekeningen 
per leeftijd blijken de aanhoudingspercentage 
(ten opzichte van het autochtone cijfer) zelfs 
groter dan die van de Surinaams/Antilliaanse 
jongeren. In het bijzonder wat betreft de gekwa-
lificeerde diefstal is de deelname groat (voor 
zowel jong als oud).De Utrechtse steekproef. 
waar de allochtone groep in Utrecht voor een 
groat deel uit Marokkaanse jongeren bestaat (zie 
bijlage geeft vergelijkbare verhoudingen 
te zien. 

De belangrijkste verklarinn vnor doze in -
grijpende veranderingen in het "aanhoudings-
Plaatje" van de Marokkaanse jongeren ligt in de 
zeer scheve leeftijdsverdeling. In tabel 38 van 
bijlage III is te zien dat het totale aantal 
Marokkaanse jongeren onder de 18 jeer rule twee 
keer zo groat is als de oudere leeftijdsgroep. 
Verder blijkt dat juist de wat oudere 
Marokkaanse jongeren (vanaf 12 jaar) in de re-
gistratie van de Rotterdamse jeugdpolitie terug 
te vinden aim. Door deze omstandigheid is het 
mogelijk een dergelijk hoog cijfer als uitkomst 
te krijgen. 

In het algemeen zien we oak in deze derde stap 
dat de agressieve delicten steeds meer een fac-
tor van geen of weinig betekenis zijn in het 
beeld van "oververtegenwoordiging" in de poli-
tiestatistiek. 

Wet betreft Eindhoven is het niet mogelijk 
alle analyse stappen to volgen die voor de 
Rotterdamse situatie wel zijn ondernomen. 

2.2.2 Over de interPretatie van neconstateerde 'ter-
Achillen 

Indien we het voorgaande overzien, dan kunnen 
we ons afvragen wet de diverse analyses ons tot 
nu toe hebben oppeleverd. Ofschoon or in het 
beeld wel een verfijning optreedt. blijft het 
veronderstelde gevolg -nl. eon verkleining in 
het relatieve aantal aanhoudingen- uit. In de 
berekeningen. die aan het begin van de vorige 
paragraaf zijn gepresenteerd, is het aan-
houdingspercentage van de allochtone groepen 
nog 2.5 meal groter dan het autochtone cijfer. 
Na de differentiaties en zuiveringen rolden or 



soms percentages uit die 4 tot 6 maal hoger zijn 
dan het autochtone cijfer. 

De (werk)hypothese van 'geen verschil in het 
aantal politiecontacten tussen allochtone en 
autochtone jongeren' lijkt in deze zin te moeten 
worden verworpen. In het algemeen bestaat er 
een verschil in het aantal politiecontacten tus-
sen allochtone en autochtone jongeren. 

Niettemin blijft hiermee een centrale vraag 
onbeantwoord; nl.: welke betekenis moeten we aan 
deze geconstateerde verschillen hechten? Deze 
vraag is in het bijzonder van belang omdat de 
verschillen tussen allochtonen en autochtonen 
sterk kunnen varieren wanneer er wordt gedif-
ferentieerd naar etnische bevolkingsgroep, type 
delict en leeftijd. 
Ten aanzien van de vraag naar de betekenis of re-
levantie van geconstateerde verschillen, doet 
zich een apart probleem voor. Zoals we eerder 
opmerkten (par. 1.2), is hier in zekere mate 
sprake van populatiegegevens. Het is om deze re-
den niet zinvol om te bepalen of een verschil 
significant is of niet. Bij de interpretatie van 
geconstateerde verschillen moeten dus zowel 
hele kleine als grote verschillen worden meege-
nomen (er heeft zogezegd geen "voorselectie" 
plaats gevonden van belangrijke verschillen 
middels statistische significantie). 

Kortom, een seer "inhoudelijke" redenering 
die steun kan bieden bij de interpretatie van 
(klein en grote) verschillen in het aantal poli-
tiecontacten, is hier onontbeerlijk. Het lijkt 
derhalve zinvol om jets nader in te gaan op de 
betekenis van de voorgaande resultaten in samen-
hang met gegevens uit de literatuur. 

De voorgaande berekeningen maken duidelijk 
dat door de diverse betrouwbaarheidszuiveringen 
en differentiaties naar enkele sleutelvaria-
belen (bevolkingsgroep, delict en leeftijd) een 
verfijning ontstaat in het beeld omtrent het 
aantal politiecontacten van allochtone 
jongeren. 

We begonnen met de constatering van een 
"oververtegenwoordiging" van allochtone jon-
geren in de politiestatistiek. Vervolgens 
blijkt dat deze oververtegenwoordiging vooral 
gezocht moet worden in het relatief grotere aan-
tal politiecontacten op grond van 'eenvoudige 
diefstal'. Verder lijkt ook de grotere deelname 
van de oudere jeugd in de contacten op grond van 
deze delicten een factor van betekenis. Dat het 
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grote verschil tussen allochtone en autochtone 
jongeren juist bij de 'emnvoudige diefstal' moet 
warden gezocht is voor de interpretatie van de 
resultaten belangrijk. Het hierna volgende 
tracht dit duidelijk te maken. 

In 	het 	verleden 	zijn 	vooral 	in 	de 
Angelsaksische landen meerdere studies gedaan 
die er op gericht zijn de werkelijke 
jeugdcriminaliteit to inventariseren. Dit ge-
beurt via slachtofferenquetes en via interviews 
met jongeren over hun gepleedde delinquentie 
("self-report studies"). In het bijzonder bij 
deze laatste informatiebron zijn er geen of wei-
nig verschillen tussen "blacks" en "whites" in 
de werkelijke hoeveelheid gepleegde delicten 
gevonden (Hindelang, 1978). De officiele 
criminaliteitsstatistieken daarentegen laten 
wet verschillen zien, en sass zijn doze aan-
zienlijk. 

Een van de belangrijkste oorzaken voor deze 
discrepantie is dat de (vroegere) "self-report 
studie" alleen de werkelijk gepleegde "lichte 
criminaliteit" (vandalisme, winkeldiefstallen, 
e.d.) inventariseert en de seer ernstige 
delicten niet boven tafel krijet (c.q. hiernaar 
geen onderscheid maakt). Ook maakt het te weinig 
onderscheid in een klein- of groot aantal maal 
dat jongeren deze delicten plegen. Vele studies 
lijken dus te glabaal om oak verschillen te kun-
nen ontdekken. Indien er nauwkeuriger wordt 
gekeken, blijken er wet verschillen to bestaan 
tussen de twee rassen (black en white). Doze 
verschillen liggen in de seer ernstige vormen 
van delinquentie en bepaalde vormen van lichte 
criminaliteit (vandalisme). Over het algemeen 
lijken "de blacks" in doze specifieke vormen van 
delinquentie oververtegenwoordigd (zie Elliott 
en Ageton, 1980. pag. 107). 

Seen verschil in ras wordt or gevonden in die 
vormen van delinquentie waarnaar de categorie 
"eenvoudige diefstal" verwijst. zoals winkel-
diefstal, fietsendiefstal. enz. (Elliot en 
Ageton, 1980. pad. 105). Ter verklaring van de 
rote discrepantie tussen de "self-report" en de 
officiele statistieken. wordt er gesteld datt 

"Policecontacts in the other hand are most 
likely to concern youth who are involved in 
either very serious or very frequent 
delinquent acts. Police contacts with youth 
thus involve a more restricted segment of the 



general youth population" (Elliot en Ageton, 
1980, pag. 107). 

In Nederland is er helaas nog geen onderzoek 
gedaan naar 'verborgen vormen van delinquentie' 
bij allochtone jongeren. Maar wanneer we ver-
onderstellen dat het bovenstaande oak enige 
geldingskracht bezit voor by. de 
Surinaams/Antilliaanse jongeren in Nederland, 
dan kan dit misschien steun bieden bij de inter-
pretatie van gevonden verschillen en daarmee bij 
de bepaling of een verschil verontrustend is of 
niet. Het suggereert by. dat de in ons materiaal 
gevonden oververtegenwoordiging in politie con-
tacten in de categorie "eenvoudige diefstal" 
veel minder verontrustend is dan een oververte-
genwoordiging in de agressieve delicten of de 
gekwalificeerde diefstal. Dat wil zeggen, in die 
zin minder verontrustend dat het mogelijk lijkt 
dat er in werkelijkheid niet meer van deze min-
der ernstige delicten gepleegd worden dan bij de 
Nederlandse jongeren. Deze relativering van de 
gestelde verontrusting zou verder oak meer in 
het algemeen gelden, omdat het overgrote deel 
van de politiecontacten van de 
Surinaams/Antilliaanse groep betrekking heeft 
op dit type delict. 

Indien deze redenering opgaat, dan ontbreekt nog 
een verklaring voor een verschil in politiecon-
tacten tussen allochtonen en autochtonen. 

In dat kader denken we dat het mogelijk is dat 
er een justitiele selectie in het spel is (die 
voor enkele van de allochtone groepen negatief 
uitpakt). 

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; Luning, 1979). Een 
belangrijke kanttekening hierbij is, dat er in 
dit verband geen sprake lijkt te zijn van een 
eenduidige en directe lineaire samenhang. 

\AWillemse e.a. (1984) 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 spelen waardoor (bepaalde) minderheids-
groepen eerder met het justitiesysteem in aan- 
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raking komen (5carman. 1981; Landau en Nathan. 
1983). 

Vooralsnog denken we bij dere verklaring niet 
direct aan bewuste discriminatoire handelingen. 
zoals het tijdens de surveillance voortdurend 
zoeken near "verdachte" Surinamers of het lang-
durig verhoren van Marokkaanse en Turkse jongens 
want "deze jongens ontkennen altijd, omdat ze 
bang zijn voor lijfstraffen door bun vader". 
Nee, eerder denken we aan vergelijkbare pro-
cessen zaals With (zie par. 2.1) bij zijn 
onderzoek naar de verkeerscontrole door de poll-
tie heeft geconstateerd. 10  

Het gaat er dan om dat het justitiele apPa-
raat bepaalde activiteiten organiseert en/of 
zaken selecteert en afhandelt volgens bepaalde 
criteria. En daze criteria hangen samen met of 
verwijzen naar kenmerken die allochtone groepen 
meer "bezitten" dan de autochtonen (gezien het 
gegeven dat de meeste laden een achtergestelde 
maatschappelijke positie innemen). Een voor-
beeld van dergelijke processen ward reeds in 
par. 2.1 gegeven. De politie heeft als criterium 
speciaal op oudere auto's te letten en gezien 
het gegeven dat allochtanen meer en vaker in 
dergelijke auto's rijden, warden ze ook vaker 
dan autochtonen tot staan gebracht. Of bv.: 
wanneer twee jongens van ongeveer 15 jeer door 
de weeks on half 12 's avonds over street fietsen 
is dat een signaal voor men verdachte situatie. 
Maar, het is niet ondenkbeeldig dat Turkse en 
Marokkaanse jongens vaker dan bun Nederlandse 
leeftijdgenoten, zich op dat tijdstip OP street 
mogen bevinden. 

Wanneer we het bovenstaande overzien, lijkt 
het verantwoord te veronderstellen dat eon ver-
klaringsgrond die het verschil in aantal poll-
tiecontacten volledig wijt aan het bestaan van 
selectieve omstandigheden naoit van rich zelf 
een geconstateerd groat verschil kan verklaren. 
De verklaring dat een gevonden verschil in poli-
tiecontacten tussen allochtonen en autochtonen 
niet te wijten is aan verschillen in werkelljk 
gePleegde delinquentie en vertoond probleemge-
drag, maar aan selectieve omstandigheden ken 
alleen van toepassing zijn wanneer het verschil 
in politiecontacten niet al to groat is. Pas 

10  Ofschoon andere onderzoekers wel rimer uit-
drukkelijk een selectief politie-optreden 
ten opzichte van allochtonen signaleren (zie 
Aalberts en Camminga. pp. 56 t/m 71). 



wanneer er sprake is van directe discriminatoire 
handelingen OP grotere schaal kan het een groot 
geconstateerd verschil verklaren. De literatuur 
geeft hier echter geen eenduidige aanwijzingen 
voor. Dit betekent, dat wanneer er sprake is van 
een groot verschil in politiecontacten er niet 
alleen sprake moet zijn van selectieve omstan-
digheden, maar ook van meer of vaker gepleegde 
delinquentie en vertoond probleemgedrag. 

Kort 	samengevat 	maakt 	het 	voorgaande 
duidelijk dat er bij een gevonden verschil in 
het aantal politiecontacten marges in acht geno-
men moeten worden die aangeven wanneer een ver-
schil wel 'betekenisvol' is of niet. 

Vooralsnog lijken echter de hiervoor ge-
vonden hoge indexcijfers voor de 
Surinaams/Antilliaanse en Marokkaanse jongeren 
zo hoog datze 1:7Iiiten de marges vallen. Alleen 
voor de Turkse groep ligt de interpretatie nu 
reeds vrij duidelijk. Er bestaat geen tot zeer 
weinig verschil met de Nederlandse groep. In ze-
kere zin komen ze zelfs vrij gunstig naar voren 
(voor zover ze nauwelijks agressieve delicten 
plegen). Wat betreft de Surinaams/Antilliaanse 
en Marokkaanse bevolkingsgroepen zouden we op 
grond van de resultaten uit par. 2.2.1 moeten 
veronderstellen dat het verschil met de 
autochtone jongeren verklaard kan worden door-
dat ze meer delinquentie plegen. Maar, voor 
deze conclusie lijkt het nog te vroeg. In deze 
cijfers is nl. nog niet gecontroleerd op de fac-
tor sociale klasse. En deze factor lijkt van 
belang omdat enerzijds etnische minderheden 
worden gekenmerkt door een lage 
sociaal-economische positie en anderzijds in 
het algemeen de jeugd van deze klasse veel voor-
komt in de . officiele 
criminaliteitsstatistieken. In de volgende pa-
ragraaf komt deze factor meer uitdrukkelijk aan 
de orde. 

2.3 Contacten met de jeugdpolitie near wijk en 
buurt 

In de nu volgende paragraaf worden de resul-
taten weergegeven van de vergelijking in aan-
houdingspercentages tussen allochtone en 
autochtone jongeren op wijk- en buurtniveau. 
Deze differentiatie betreft de Rotterdamse si-
tuatie. 
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De differentiatie naar wijken en buurten is 
in eerste instantie van belang omdat het kan 
leiden tot een verdere nuancering van het :le-
vonden algemene verschil in aantal politiecon-
tacten. Daarnaast is de differentiatie near 
buurt van belong vanwege de hieraan gekoppelde 
sociologische betekenis ter verklaring van 
delinquentie. 

Er is "een groot,aantal studies waarin ver-
band wordt gelegd tussen het vertonen van 
delinquent gedrag en de buurt waar personen 
die dat gedrag vertonen wonen. Dat de sociale 
klasse van de bewoners van men bepaalde buurt 
hierbij eon rol speelt ontkent niemand, er 
zijn echter aanwijzingen dat alleen al het 
wonen in een bepaalde buurt criminaliserend 
werkt" (Maliepaard. 1985. par. 3.4). 

Via de differentiatie naar buurten wordt OP 

indirecte wijze gedifferentieerd, naar 
sociaal-economische 

7.1.1 	be ovPrvertpqpnwoordioinq Per will( 

be belangrijkste vraag in dit kader is of de 
allochtone aanhoudingspercentages van de di-
verse wijken sterk verschillen van het 
autochtone aanhoudingspercentages van deze 
wijken. Alvorens we can deze vergelijking een 
bespreking wijden willen we eerst de mate van 
oververtegenwoordiging opnieuw ter sprake 
brengen. In tabel 2 van de vorige paragraaf 
-waarin de verdeling naar bevolkingsgroepen in 
de registraties bij de jeugdpolitie wordt verge-
leken 	met de 	etniciteitsverdeling 	van de 
jeugdbevolking in geheel Rotterdam-, blijkt de 
oververtegenwoordiging voornamelijk te kunnen 
worden toegeschreven aan de grotere hoeveelheid 
politiecontacten net Surinaamse en Antilliaanse 
jongeren. 

Indien we nu de verdeling naar wijken bij dit 
thema betrekken, dan kunnen we ons twee vragen 
stellen: 

— in hoeverre is Cr per wijk sprake van een on-
der- of oververtegenwoordiging van de di-
verse bevolkingsgroepen in de contacten met 
de jeugdpolitief 



— welk percentage van de onderscheiden be-
volkingsgroepen woont in de wijken met een 
oververtegenwoordiging? 

Voor de beantwoording van deze vragen dienen 
we het percentage politiecontacten van "een be-
volkingsgroep" in een wijk te vergelijken met 
het percentage dat we op grond van de populatie-
verdeling, zouden verwachten (de populatie is in 
dit geval de totale groep jongeren die in een be-
paalde wijk woonachtig is). Om met diverse 
uitgebreide tabellen niet het overzicht te ver-
liezen hebben we deze informatie geintegreerd in 
een tabel (voor de meer uitgebreide tabellen 
verwijzen we naar bijlage V, tabellen 42 en 43). 

In deze tabel hebben we de 9 wijken in drie 
categorieen ingedeeld: 

— de wijken waarin relatief gezien weinig 
jeugdigen wonen (minder dan 10% van de to-
tale jeugdbevolking RMO in de leeftijd 10-17 . 
jaar). Dit zijn de wijken A, D, H en E (zie 
oak de kaart in bijlage V); 

— de 	wijken met 	relatief 	gezien 	weinig 
allochtone jongeren (minder dan 5% van de 
totale allochtone jeugdbevolking van RMO). 
Dit zijn de wijken F en J; 

— de wijken met relatief veel allochtone jon-
geren (meer dan 15% van de totale allochtone 
jeugdbevolking van RMO). Dit zijn de wijken 
B, C en G. 
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I Wijken met 	 II Wijken met 	 III Wijkon met 

	

wainig jeugdigen 	weinig allochtone_ 	veal allochtone 
jongeren 	 jongeren 

Populatie 	Jeugd- 	Populatie 	Jougd- 	Populatie 	Jougd- 

	

pantie 	 politie 	 politie 

	

11=8438 	% 	11=87 	X 	11=20898 X 	11=82 	% 	11=12807 % 	N=163 % 

Nedorlands 	82 	 58,5 	92,5 	74,5 	 60 	 48,5 

Surinaams," 

Antilliaans 	6.5 	16 	 4 	 14,5 	 12 	 18 

	

(11=547) 	(11=14) 	(11=437) 	(11=12) 	(11=1542) 	(N=29) 

Turks 	 5 	 3,5 	 I 	 6 	 13.5 	 8.5 
(11=408) . 	(11=3) 	(11=83) 	(11=5) 	(11=1709) 	(11=14) 

Marokkaans 	3 	 12,5 	 0.5 	2,5 	 6 	 11 	' 

	

(11=230) 	(11=11) 	(11=26) 	(11=2) 	(N=761) 	(N=18) 

overig 	 4,5 	 9 	 2,5 	2,5 	 8.5 	13 

	

(N=357) 	(11=8) 	(11=291) 	(11=2) 	(11=1098) 	(11=21) 

100 	 100 	 100 	100 	 100 	 100 

86 

jageLli Da verdeling naar bevolkingsgroepen in de populatie (de Potato 

groep jongeren tussen 10 en 17 jaar die in eon categorie wijken 

woonachtig is) en in de steekproef van de Rotterdamse jeugdpoli-
tie (10-17 jaar)v 

If Da aantallen betreffen bier egezuiverde" contacten. 

Aan het begin van de vorige paragraaf consta-
teerden we voor de Surinaamse/Antilliaanse 

groep eon vertegenwoordiging in de politiere-
gistratie die bijna 4 meal, hover ligt dan we ge-
zien de vertegenwoordiging in de bevolking 
kunnen verwachten (zie par. 2.2. tabel 2). In de 
bovenstaande tabel zien we een dergelijke grote 
oververtegenwoordiging opnieuw bij twee 
categorieen wijken: de wijken met weinig 
jeugdigen on de wijken met weinig allochtone 
jongeren. Daze categorieen verwijzen naar 6 van 
de 9 wijken. In de derde categoric is de overver-
tegenwoordiging echter veel minder groat: 1.5 
meal de vertegenwoordiging in de bevolking. Of-
schoon dit slechts 3 van de 9 wijken betreft, 
woont hier 61% van de Surinaamse/Antilliaanse 
jongeren (tie tabel 43. bijlage V). 

Bij de Turkse groep zien we alleen een over-
vertegenwoordiging in de tweede categoric. In de 
twee wijken van daze categoric woont 4% van de 
Turkse jongeren. 



De Marokkaanse oververtegenwoordiging vinden 
we net als bij de Surinaams/Antilliaanse groep 
voornamelijk in de wijken van de eerste twee 
categorieen. In de derde categorie is de over-
vertegenwoordiging het minst groat. Dat in deze 
categorie de vertegenwoordiging in de politie-
registratie toch nog twee maal hoger is dan de 
vertegenwoordiging in de bevolking komt voor-
namelijk door wijk B. Voor de wijken C en G die 
oak onder deze categorie vallen vinden we geen 
oververtegenwoordiging (zie tabel 42 bijlage 
V). In deze twee wijken woont 49% van de 
Marokkaanse jongeren. 

Het belangrijkste dat we uit de analyse om-
trent de oververtegenwoordiging kunnen conclu-
deren, is het volgende: 

— er zijn diverse wijken aan te wijzen waarbij 
sprake is van een soms aanzienlijke overver-
tegenwoordiging. In deze wijken wonen 39% 
van de Surinaams/Antilliaanse jongeren, 51% 
van de Marokkaanse jongeren en 4% van de 
Turkse jongeren. In het algemeen lijken 
voornamelijk 3 van de 9 wijken verant-
woordelijk voor de oververtegenwoordiging 
(de wijken A, B en E). 

— ofschoon we in totaal een oververtegenwoor-
diging van allochtone jongeren kunnen con-
stateren, zijn er tevens grote delen van 
Rotterdam aan te wijzen, die een geringe of 
gelijke vertegenwoordiging te zien geven; 

— de allochtone jongeren uit deze wijken maken 
met elkaar een aanzienlijk deel uit van de 
betreffende allochtone jeugd (61% van de 
Surinaams/Antilliaanse jongeren, 49% van de 
Marokkaanse jongeren en 96% van de Turkse 
jongeren); 

— in het bijzonder bij de wijken die geken-
merkt worden door veel allochtone jongeren 
is er sprake van de geringste oververtegen-
woordiging. 

Op deze resultaten is echter nog een belang-
rijk kritiekpunt mogelijk. In dit thema van de 
onder- of oververtegenwoordiging komt niet de 
verhouding tot de autochtone groep tot uiting. 

Het kan best zijn dat in een wijk het aantal 
aanhoudingen van een bepaalde bevolkingsgroep 
door de jeugdpolitie minder is dan men op grand 
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I Wijken met 	 /I Wijken met 	 III Wijken met 
weinig jeugdigen 	weinig allochtonen 	veal allochtonen 

Bevolkings- 	Index 	 Index 	 Index 
groapen 

' 

Nederland, 	 1 	 1 	 1 

Surinaams, 

Antilliaans 	 3.5 	 4.5 

Turks 	 1 	 9.9m 	 0.8 

Marokkaans 	 6.5* 	 12.5m 	 2,3 

Overly; 	 3 	 1.2 	 1,9 

* Mat is de vreag of de hoogte van daze cijfers can juiste weerspiege-
ling geeft van het aandeel 	in de betraffende allochtona bevolking. 
Zoals alt tabel 7 blijkt gaat hat bij den cijfers on kleine mental-
len allochtone jongeren die in daze mijken monen en klaine(ra) clan-

tallen politiacontacten (zia ook bijlage III en de toelichting bij 
Gabel 	3). 
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van de populatieverdeling zou verwachten. ter-

wiji ten opzichte van de vergelijkbare Nader-
landse proem daze allochtone groep wel meer bij 
de pantie komt. 

Om man deze kritiek te beantwoorden, hebben 
we per wijk de aanhoudingspercentages van de 
allochtone bevolkingsgroePen in de steekproef 
vergeleken met het autochtone aanhoudingsper-
centage. 

In de onderstaande tabel hebben we de wijken 
eveneens in drie categorieen onderscheiden en 

daarbij de diverse indexcijfers berekend. Voor 
can meer compleet overzicht van de aanhoudings-

Percentage* Per wijk verwijzen we naar bijlage 
V. tabel 44. 

Tabel 5:  De indexcijfers van de diverse bevolkingsgroepen in de steekproef 
veer drie categorieen wijken (10-17 jeer). 

We zien dat daze berekeningen in het beet& 
dat in tabel 4 tot uiting komt. peen reran-
deringen hebben opgeleverd. Oak in deze tabel 
komen de wiiken uit de aerate en tweede catego-
ric als het meest ongunstig near voren. In ver-
geliJking met de in de vorige paragraaf gevonden 
aanhoudingspercentages betekent het verder can 



aanzienlijke 	relativering. 	Zo 	is 	het 
Surinaams/Antilliaanse indexcijfer in elke ca-
tegorie wijken lager dan het indexcijfer dat we 
op meer 'grove' wijze hebben berekend (4,9). De 
wijken die gekenmerkt worden door de aanwe-
zigheid van veel allochtone jongeren, kenmerken 
zich door lagere allochtone indexcijfers. Dat 
wil zeggen; ten opzichte van het aantal Neder-
landse politiecontacten verschilt het 
aanhoudingspercentage in beperkte mate. Bij de 
Turkse groep is het relatieve aantal zelfs min-
der. 

Een verklaring voor deze nuancering kan zijn 
dat bepaalde groepen door deze 
categorie-indeling van wijken er "gunstig van 
afkomen". Juist in die wijken waar sprake is van 
een hoog autochtoon aanhoudingspercentage, 
maakt ook een groot percentage allochtone jon-
geren deel uit van de wijk bevolking. Hierdoor 
worden de indexcijfers van de allochtone groepen 
lager terwijl het op zich nog steeds om grote 
aantallen allochtone contacten gaat. Deze ver-
klaring suggereert dus een directe samenhang 
tussen de grote hoeveelheid allochtone jongeren 
in een buurt en het grote aantal autochtone po-
litiecontacten. Het gevaar van deze verklaring 
is dat hieraan tevens een oorzaak/gevolg inter-
pretatie wordt gegeven; er wonen veel 
minderheden in de wijk en dus komen er veel Ne-
derlandse jongeren bij de politie. Ofschoon we 
zeker niet de statistische samenhang, tussen de-
ze twee "kenmerken" willen verdoezelen, lijkt 
ons dat de zaak niet zo simpel voorgesteld kan 
worden. Het lijkt nl. zeer goed mogelijk dat 
hier een derde factor, nl. de sociale achter-
stand van wijken een sleutelrol vervult. Het kan 
zijn dat deze derde factor samenhangt met hoge 
aanhoudingspercentages van zowel allochtonen* 
als autochtonen." 

11  Wanneer we bedenken dat de sociale achter-
stand van een wijk in belangrijke mate wordt 
bepaald door de sociaal-economische positie 
van de bewoners, dan kunnen we de redenering 
doortrekken die de verschillen tussen de drie 
categorieen wijken verklaard. Het kan zijn 
dat categorie drie oak de wijken of buurten 
bevat met grote sociale achterstand en gro-
tere aanwezigheid van criminogene factoren 
dat zich uit in een groot aantal politiecon-
tacten van zowel allochtonen als autochto- 
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OP dit punt vinden we ondersteuning vanuit 
het al eerder aangehaalde literatuuronderzoek 
(Maliepaard. 1985). In dit onderzoek wordt ver-
wezen naar de studies die de relatieve 
delinquentie van allochtone en autochtone jon-
geren vergelijken en waarbij rekening wordt 
gehouden met de buurt waarin verdachten wonen. 

"Zo vinden Tuck en Southgate gean verschil in 
het relatieve aantal politiecontacten tussen 
blanken en West-Indiers in een "high crime" 
district in Londen wanneer rekening gehouden 
werd met de woonbuurt. Wel vonden ze grote 
verschillen in het aantal politiecontacten 
tussen verschillende buurten (Tuck M.. and 
Southgate P.. 1981). Weschke komt tot de-
zelfde concluSie bij eon vergelijking van 
jonge Duitsers en jonge buitenlanders in 
West-Berlijn (Weschke, E., 1983). Tevens 
zijn er nog diverse studies die aantonen dat 
de criminaliteit in bepaalde wijken of stede-
lijke agglomeraties niet gerelateerd is aan 
de proportie van de bevolking bestaande uit 
etnische minderheidsgroepen (Stevens. P. and 
Willis. C.F.. 1979, Weschke, E., 1983). To 
denken valt by. Ban de Schilderswijk in Den 
Haag die allang als "slecht" bekend stand nog 
voor or enige buitenlanders woonden" 
(Maliepaard. 1985. par. 2.3). De kwalifica-
tie "goede of slechte buurt" kan dus eon 
belangrijke variabele run. 

Verder wordt in het citaat melding gemaakt 
van het gegeven dat or tussen de wijken ver-
schillen kunnen bestaan in de berekende aan-
houdingspercentages. Uit tabel 44 in bijlage V 
blijkt dat dit ook geldt voor de Rotterdamse 
wijken. Doze verschillen kunnen zelfs aan-
zienlijk run. 

Het 	aanhoudingspercentage 	van 	bepaalde 
wijken ligt soms 3 tot 4 maal hoger dan verge-
lijkbare percentages van ander, wijken. Het kan 
zijn dat de wiiken onderling op enkele andere 
kenmerken varieren en daarmee het verschil ver- 

nen. In tegenstellIng tot de autochtonen, 
betekent het gegeven am in eon betere buurt 
to wonen niet dat daarmee de invloed van 
criminogene factoren voor de allochtone jon-
geren achterwege blijft. Om doze reden vinden 
we Joist in de eerste twee categorieen wijken 
een relatlef groat aantal politlecontacten. 



klaren, 	tussen 	de 	verschillende 
aanhoudingspercentages van de diverse wijken. 
Wij denken dan in het bijzonder aan verschillen 
in sociale achterstand. 

Helaas hebben we in dit onderzoek geen gege-
yens omtrent de goede of slechte sociale omstan-
digheden van jongeren en hun mede-buurtbewoners 
(deprivatiefactoren zoals werkloosheid ouders, 
niet- of nauwelijks de school bezoekend, zwak 
familie- of gezinsverband e.d.). Op indirecte 
wijze zijn dergelijke omstandigheden echter wel 
te achterhalen. We kunnen nl. de groep jongeren, 
die in een bepaalde buurt woont, karakteriseren 
aan de hand van buurtkenmerken. In de volgende 
paragraaf gaan we hier nader op in. 

2.3.2 Achterstandsituatie als verklarino van het 
aantal ieuodPolitiecontacten in de buurten  

In een in Engeland uitgevoerd onderzoek uit 
1979 hebben de onderzoekers, geconfronteerd met 
hetzelfde probleem, de kwestie op meer indirecte 
wijze benaderd (Stevens en Willis, 1979). In dit 
onderzoek wordt bekeken of het aanhoudingsper-
centage (de arrest-rate) van een bepaalde 
bevolkingsgroep die in een bepaalde buurt woont, 
samenhangt met andere buurtkenmerken (percenta-
ge werklozen in een buurt, mobiliteit van een 
buurt, percentage 65+-ers). Alremaal kenmerken 
die indicatief zijn voor de mate van sociale 
achterstand van de mensen die in zo'n buurt 
wonen. In belangrijke mate werd in dit onder-
zoek het relatief hogere aanhoudingspercentage 
van de zwarte bevolkingsgroep (als kenmerk van 
een district) verklaard door een op deze wijze 
gemeten sociale achterstand. 
. Analoog aan de analyse in dit buitenlandse 

onderzoek, hebben we bekeken of de allochtone en 
autochtone aanhoudingscijfers van de diverse 
buurten samenhangen met buurtkenmerken die in-
dicatief zijn voor de mate van sociale achter-
stand van deze buurten. 

Om deze vergelijking tussen buurten mogelijk 
te maken, hebben we de verschillende aan-
houdingspercentages berekend van de diverse 
buurten waaruit de eerstgenoemde 9 wijken zijn 
samengesteld." De door ons gebruikte indica-
toren zijn de volgende (zie Das en Doom, 1980, 
pag. 8 en 9): 13  
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deelname percentage van 17- en 18-jarigen 
aan het dagonderwijs.per 1-1-'79. Daze indi-
cator wijst OP de opleidingskansen van de 
jongeren die niet meer leerplichtig zijn; 

— het aantal thuiswonenden dot bijstand ont-
vangt ale percentage van de relevante be- 
vo lk ng per 1-1_. 7 9  ; 

— opkomst percentage bij de gemeenteraadsver-
kiezingen van 1978. Volgens On en Doomn 
laten doorgaans buurten met een achterstand 
lagere percentages zien in vergelijking met 
andere buurteni 

— geraamd werkloosheidipercentage onder de 
afhankelijke mannelijke beroepsbevolking 
naar de toestand van 1-4-'78; 

12  Om de negatieve invloed van "het effect van 
de kleine aantallen (zie bijlage IV. toe-
lichting OP tabel 44) zo klein mogelijk to 
houden, hebben we enkele buurten die overeen-
komen in de mate van sociale achterstand 
samengevoegd. In totaal komen we dan op 24 
"buurten". Het gaat hierbij om de buurten die 
"haven de Maas" liggen. Let we!, het aan-
houdingspercentage geeft nu het aantal jon-
geren uit eon buurt aan die met de politie in 
aanraking zijn gekomen ale een percentage 
voor de totale groep autochtone of allochtone 
jongeren die in deze buurt wonen. Op doze 
wijze kunnen de berekende aanhoudingspercen-
tages warden opgevat ale buurtkenmerken. 

13  De indicatoren die de mate van sociale 
achterstand van een buurt aangeeft hebben we 
overgenomen tilt het onderzoek "Volumebeleid 
WiJkwelzijnsplanning. CBS-buurten Rotterdam 
naar achtarstand". Een onderzoek dat in 1980 
is uitgevoerd door het Gemeentelijk Bureau 
voor Onderzoek en Statistiek, Rotterdam (Dos 
en Doom, 1980). 

In dit onderzoek bleken de gebruikte so-
ciale indicatoren zeer goed te werken. De 
buurten konden hiermee in grate mate warden 
gekarakteriseerd. De verklaarde variantie 
met deze indicatoren was 71%. In sociaal We-
tenschappelijk onderzoek wordt eon dergelljk 
resultaat ale zeer good ervaren. 



— het werkloosheidspercentage onder de be-
roepsbevolking naar.de toestand van Novem-
ber 1981 (Gemeente Rotterdam, 1982); 

— mobiliteit in 1978, gezien als de som van 
het aantal personen dat zich gevestigd 
heeft, dan wel vertrokken is, uitgedrukt als 
percentage van de bevolking van het begin 
van dat jaar. Bij deze indicator wordt aan-
genomen dat 	in buurten met een 	lage 
mobiliteit een grotere kans is op de aanwe-
zigheid van een sociale structuur dan in 
buurten met een hogere mobiliteit; 

— gemiddeld bouwjaar van de woningen per 
1-1-'77; 

— het aantal gezinnen als percentage van het 
aantal huishoudingen per 1-1-'79. Volgens 
het verslag geeft ook deze indicator in de 
huidige structuur van de grote gemeenten 
iets weer over de aanwezigheid van onder-
linge contacten in een buurt. 

Nadat deze indicatoren aan het verzamelde on-
derzoekmateriaal zijn toegevoegd, is het moge-
lijk geworden de samenhang te onderzoeken tussen 
deze indicatoren en de diverse aanhoudingsper-
centages (van zowel de autochtone als allochtone 

• groep). 
De vraag die we ons hierbij stellen is of de 

spreiding van het aanhoudingspercentage in de 
diverse buurten lineair samenhangt met (c.q. is 
te verklaren door) de spreiding in sociale 
achterstand van de onderzochte Rotterdamse 
buurten. 

Voor wat betreft het autochtone aanhoudings-
percentage bleek dit een schot in de roos. De 
onderstaande tabel met de gevonden correlaties 
onderstreept dit. 14  

14  De correlatiematrix van de variabelen die in 
de correlationele analyse zijn gebruikt is te 
vinden in bijlage V tabel 46. 

93 



94 

label 6:  Correlpties van het autochtone aanhoudingspercentages met de di-
verse indicatoren voor sociale Vichterstand van Rotterdamse 
buurten (nr24). 

Indicatoren social. achterstand Correlaties 

1 deelname % onderwijs 	 < .01 
2 X thuiswonende bijstandsontvangers 	 .36 	 < .10 
3 opkomst X gemeenteroadsverkiezingen 	 < .05 
4 werkloosheidspercentage (1978) 	 .65 	 < .01 
5 werklooshuidspercentage (1981) 	 .50 	 < .05 
6 mobiliteit als percentage 	 .63 	 < .01 
7 gemiddeld bouwjaar van de huizen 	 < .05 
8 X gezinnen van het aantal huishoudens 	 < .05 

Zoa/s we zien lijkt het autochtone aan-
houdingsPercentage van een buurt in sterke mate 
lineair samen to hangen met de diverse indica-
toren. De buurten die gekenmerkt warden door eon 
hoop aanhoudingspercentage van de Nederlandse 
jOngeren zijn tevens de buurten die gekenmerkt 
warden cloth-  veel alleenstaanden, eon hoog per-
centage bijstandontvangers en werklozen. eon 
lage deelname man het voortgezet onderwijs, lage 
opkomstpercentages, een hoge mobiliteit en veel 
oudere woningen: het zijn de buurten met eon 
grate sociale achterstand. 

Indien we de hoeveelheid politiecontacten 
als kenmerk van een buurt zouden willen voor- 

dan lijkt het crap dat we zelfs meer dan 
genoeg hebben aan de informatie omtrent twee in-
dicatoren van sociale achterstand: het work-
loosheidspercentage (1978) en het aantal 
thuiswonenden dat bijstand ontvangt (per 
1-1-'79). Deze indicatoren verklaren nl. ge-
zamenlijk bijna de helft (47.5%) van de 
spreiding in het autochtone aanhoudingspercen-
tage (de multiple correlatie is .68). 15  

1 5 De multiple correlatie geeft de mate aan 
waarin het kenmerk "aanhoudingspercentage 
van een buurt" lineair afhankelijk is van de 
dezamenlijke twee indicatcren. Gezamenlijk 
verklaren ze meer clan elk afzonderlijk. Met 
de twee indicatoren wordt eon optimale ver-
klaring verkregen vanuit sociale achterstand 
van eon buurt. Dit wil niet zeggen dat de ove-
rice factoren, die toch oak hoog correleren 
met het aanhoudingscijfer van eon buurt van 
geen betekenis run. De onderlinge correla- 



Zoals uit de correlatiematrix in bijlage V 
blijkt, vinden we geen.statistische verbanden 
tussen de allochtone aanhoudingscijfers en de 
diverse indicatoren voor sociale achterstand. 
Nadere inspectie leert ons dat er hoge 
correlaties bestaan tussen het percentage 
allochtone jongeren in een buurt en de ver-
schillende indicatoren voor sociale 
achterstand. Het suggereert dat grote groepen 
buitenlanders in de buurten met een sociale 
achterstand wonen. Een verklaring voor de afwe-
zigheid van de verwachte samenhangen tussen de 
allochtone aanhoudingspercentages en de diverse 
indicatoren zou derhalve gevonden kunnen worden 
in het gegeven dat een groot deel van de 
allochtone jongeren in de buurten woont met gro-
tere sociale achterstand. Indien dit het geval 
is, kan er geen of slechts een geringe statis-
tische samenhang gevonden worden; het kenmerk 
'sociale achterstand van een buurt' is immers 
geen variabele, maar eerder een constante 
factor. Het varieert niet voor een bepaalde 
allochtone groep en dus ook niet in samenhang 
met de variatie in het aanhoudingscijfer. 

Om dit vermoeden te toetsen, hebben we eerst 
de buurten waarover de correlationele analyse is 
uitgevoerd, geherordend naar de mate van sociale 
achterstand. Hiervoor is een schaal gebruikt die 
door het eerder genoemde Rotterdamse buurton-
derzoek is ontwikkeld (Das en Doom, 1980). 
Deze schaal kent positieve achterstandscores 
(die de 'goede buurten' aanduiden) en negatieve 
achterstandscores (die de 'slechte buurten' 
aanduiden). De middenpositie (0) is de gemid-
delde achterstandscore van alle Rotterdamse 
buurten. 

Uit deze herordening blijkt dat van de 45 
buurten, waaruit de 9 Rotterdamse wijken van 
'boven de Maas' zijn samengesteld, er 16 buurten 
zijn die 'beter' zijn dan het Rotterdamse gemid-
delde. Er zijn 23 buurten die een negatieve 
score krijgen. Dit zijn de buurten die een so-
ciale achterstand hebben op het Rotterdamse 
gemiddelde. 

tie is al zo hoog, dat deze factoren ge-
zamenlijk niets meer man de informatie 
toevoegen. Zoals we zien verklaart sociale 
achterstand nog niet alles. De helft kan in 
deze analyse niet verklaard worden. 
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De tweede stag cm het genoemde vermoeden te 
toetsen, is eenvoudiger. Dit is simpelweg het 
aantal allochtonen berekenen die in de 'betere' 
en in de 'slechtere' wijken wonen. Het resultaat 
bleak voor ens niet minder verrassend. Het over-
grote deel. 87.5%. van de allochtone jeugd (de 
Turkse. Marokkaanse. Surinaamse en Antilliaanse 
jongeren in de leeftijd 10-17 jaar) woont in de 
buurten met een negatieve achterstandscore. 
Slechts 12.5% van de allochtone jongeren in daze 
leeftijdsgroep woont in de betere buurten. 

Voor de correlationele analyse betekent dit 
dat or daarom goon samenhang wordt gevonden tus-
sen de indicatoren your sociale achterstand en 
het allochtone aanhoudingspercentage. Bijna 
iedereen van de allochtone jeugd woont immers in 
de buurten met sociale achterstand. 

Dit wil overigens niet zeggen dat or voor de 
allochtone groepen goon samenhang zou bestaan 
tussen het grate aantal politiecontacten en de 
sociaal-economische positie. Het betekent eer-
der dat het overgrote deal in een dergeliJke po-
sitie verkeert. 

Dit blijkt oak duidelijk uit eon rapport van 
het SCP (van Praag. 1984). Op basis van diverse 
onderzoeken wordt de positie van etnische min-
derheden bp de gebieden onderwijs, arbeid en 
huisvesting nagegaan. Op al doze terreinen nemen 
de etnische minderheden een achterstandpositie 
in. 

De deelname man het middelbaar on hoger 
voortgezet onderwijs is klein. Slechts 9% van 
de Turkse on Marokkaanse 15-jarigen volgen de 
MAVO of eon hoger type. Van de Surinaamse 
15-jarigen is dit 39%. Bij de Nederlandse 15 ja-
rigen is het percentage 68%. Dit bleak althans 
uit eon onderzoek in Rotterdam (van Praag. 
1984). Bijna eon derde van de Turkse jongeren en 
moor dan 40% van de Marokkaanse jongeren krijgen 
als advies tot vervolgonderwijs eon opleiding 
die lager ligt clan het LBO. Bij de Surinaamse 
jongeren is dit 8.6% en bij de Nederlandse jon-
geren is dit waarschijnlijk nog kleiner. Ondanks 
eon dergelijk relatief laag percentage bij de 
Surinaamse groep, is daze groep toch duidelijk 
oververtegenwoordigd binnen het LBO (vooral 
LEAD). Het rapport concludeert dan ook: "uit de 
situatieschets blijkt dat etnische minderheden 
over de halo linie eon onderwijsachterstand 
hebben ten opzichte van de autochtoon Nader-
landse bevolking" (van Preach 1984). 



Maar qok de arbeidsmarkt positie is slecht. 
Uit een recentelijk verschenen onderzoekrapport 
(Brasse, e.a., 1983) blijken de jeugdige Turkse 
en Marokkaanse mannen de arbeidsmarkt nog steeds 
overwegend als ongeschoolden te betreden. Van 
meer dan de helft (55,67.) betrof hun laatste 
baan ongeschoold werk. 

Omtrent de huisvestingssituatie concludeert 
het 5CP-rapport als volgt: "De huisvestingssi-
tuatie van etnische minderheden is in een aantal 
opzichten slechter dan die van de autochtone 
Nederlanders. Zij hebben woningen van lagere 
kwaliteit, een hogere waning en kamerbezetting 
en zij betalen, in verhouding tot de kwaliteit 
van de woning, veel huur. Het modale woningtype 
van de etnische minderheden is een meestal on-
ve'rbeterde, naoorlogse etagewoning" (van Praag, 
1984). 

Nu we weten dat een zo groot deel van de 
allochtone jongeren in "de slechtere buurten" 
wont, kunnen we ons afvragen of het allochtone 
aanhoudingspercentage van deze buurten tezamen, 
verschilt van het vergelijkbare autochtone aan-
houdingscijfer. In onderstaande tabel hebben we 
de resultaten van deze berekening weergegeven. 
Ter vergelijking hebben we de aanhoudingsper-
centages erbij vermeld die we in eerste 
instantie hadden gevonden (uit tabel 3, par. 
2.2). 

label 7: Aanhoudingspercentage van de diverse bevolkingsgroepen (10-17 
jaar) van de Rotterdamse buurten (RMO) die gekenmerkt zijn door 
men sociale achterstand (steekproefcijfers). 

BevolkingsgroeP 

aanhoudings-
percentage buurten 
met sociale 
achterstand 

Indexcijfer 
Indexcijfer (vlg. tabel 3) 

Nederlands 	 1.05 	 1 	 1 
Surinaams/Antilliaans 	1.95 	 1,9 	 4,9 
Turks 	 .95 	 0,9 	 1,2 
Marokkaans 	 2.95 	 2,8 	 2,6 

Allochtonen 	 1.701E 	 1.6x 	 2.5xX 

x exclusief de groep 'overigen' 
MX inclusief de groep 'overigen' 
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Uit deze tabel blijkt dat enkele grote ver-
schillen, die we in de- voorgaande paragrafen 
hebben waargenomen deals verdwijnen. Het aan-
houdingspercentage van de 
Surinaams/Antilliaanse groep, dat in sommige 
eerdere berekeningen sons 6 nal hoger ligt dan 
het autochtone percentage, verschilt nu veel 
minder van de Nederlandse groep. Het Turkse cij-
fer is ook nu weer weinig verschillend van het 
Nederlandse cijfer. Het Marokkaanse aan-
houdingspercentage is daarentegen cook in deze 
berekening hoger dan het Nederlandse cuter. We 
lien hier weinig afwijkingen van eerdere bore-
keningen. 

In de volgende paragraaf gaan we nader in op 
de betekenis van doze resultaten. 

Eon ander punt is dat de analyse op buurtni-
veau enkele vragen open laat. De correlationele 
analyse suggereert dat sociale achterstand voor 
een belangrijk deel kan verklaren waarom uit be-
paalde buurten moor Nederlandse jongeren in con-
tact komen net de jeugdpolitie dan uit andere 
buurten. Onverklaard blijft echter dat, ook al 
wonen alle allochtone jongeren in de "slechteren 
buurten, de allochtone aanhoudingscijfers tus-
sen doze buurten onderling sterk varieren. 

2.4 De geeuststelline en de verontrusting 

, 	In paragraaf 2.2.2 kwam naar voren dat het 
verantwoord lijkt on to stellen dat wanneer or 
eon klein verschil in het aantal politiecon-
tacten wordt geconstateerd tussen allochtonen 
on autochtonen, de kans groat is dat doze jon-
geren in werkelijkheid eenzelfde mate aan 
delinquentie en probleemgedrag vertonen. Het 
kleine verschil kan worden verklaard door de 
(hier onbekend gebleven) selectie mechanismen. 

Eon geconstateerd groot verschil in het aan-
tal contacten, suggereert daarentegen dat dit 
niet alleen kan warden verklaard met bepaalde 
"selectieve processenn. De kans lijkt clan groot 
dat or (tevens) sprake is van eon grotere mate 
van delinquentie. Gevolg is dat indien daze in-
terpretatie van toepassing is, het gevonden 
verschil ook moor verontrusting verdient. 

Na doze moor inhoudelijke criteriumbepaling, 
zijn we beter in staat om conclusies to 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 (geen agressieve delicten) bij de poli-
tie. . 

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. Het verschil met de Nederlandse jongeren 
lijkt niet erg verontrustend. Er bestaat een ge-
rede kans dat deze jongeren niet tot weinig 
ve'rschillen van de Nederlandse jongeren wet be-
treft de werkelijk gepleegde delinquentie en 
Probleemgedrag. Een verdere relativering vinden 
we in het gegeven dat de grootste verschillen in 
het aantal contacten gevonden wordt bij de ou-
dere leeftijdsgroepen (14-17 jaar) en de minder 
ernstige 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 geruststelling. 

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% 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 near leeftijd 
en delict blijkt dat Marokkaanse jongeren ook in 
de jeugdige leeftijdsgroep (10-14 jaar) met be-
trekking tot ernstige typen delicten in 
belangrijke mate zijn overtegenwoordigd. Het 
grote verschil met de Nederlandse jongeren is 
consistent in alle analyses aanwezig. Een zekere 
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verontrusting lijkt zeker op zijn pleats, omdat 
het verschil niet alleen-maar verklaard lijkt te 
kunnen warden door de werking van selectieve me-
chanismen. De kens lijkt bij deze bevolkings-
groep groat dat er oak sprake is van meer 
delinquentie en probleemgedrag. 

Naast daze "geruststellende woorden" lijkt 
oak men toenemende verontrusting terecht. Dit 
wordt alleen al gerechtvaardigd door de slechte 
sociaal-economische positie die etnische min-
derheden innemen. lilt de vorige paragraaf 
blijkt dat het overgrote deel, (87,5%) van de 
Rotterdamse allochtone jeugd (tussen de 10 en 17 
jaar.en 'boven de Maas' wonende) in de buurten 
woont met eon sociale achterstand. Om racer pre-
ties to zijn: 93% van de Marokkaanse jongeren, 
70% van de Surinaams/Antilliaanse jeugd en 95% 
van de Turkse jeugd woont in dergelijke buurten. 
Van de Nederlandse leeftijdsgenoten woont 40% in 
deze buurten. 

Indien we verder bedenken dat relatief gezien 
het' aantal allochtone jongeren in de zg. 'de-
linquentie-gevoelige' leeftijd toe zal nemen 
(vergelijk bijlage III, tabel 38), en dat verder 
doze jongeren zullen zijn opgegroeid in buurten 
met sociale achterstand, dan lijkt een zekere 
verontrusting op zijn pleats. De kans is groot 
dat het aantal allochtone jongeren in de 
officiele statistieken toeneemt. 



3 OVER VERSCHILLEN IN POLITIECONTACTEN TUSSEN 
. ALLOCHTONE EN AUTOCHTONE JONGEREN 

Ter inleidinq  
We hebben gezien dat de aanzienlijke overver-

tegenwoordiging van bepaalde groepen allochtone 
. jongeren in de (officiele) politiestatistieken 

in belangrijke mate kan worden gerelativeerd. 
Maar, met de bespreking van het aantak straf-
rechtelijke politiecontacten is slechts een 
enkel aspect naar de voorgrond gehaald. Er zijn 
diverse andere aspecten die net zo bepalend zijn 
voor het 'delinquentiebeeld' van de diverse 
allochtone bevolkingsgroepen. We denken dan aan 
aspecten als de recidive en 'de snelheid' waar-
mee jongeren opnieuw in verband met een misdrijf 
met de politie in aanraking komen; of de soort 
goederen die ontvreemd worden en de schade die 
daarmee is gemoeid. 

Tenslotte zijn deze factoren ook van invloed 
op de afdoening: een sepot of een 
proces-verbaal. 

In dit derde en het volgende hoofdstuk leggen 
we derhalve de nadruk op de verschillen en over-
eenkomsten in de aard en afdoening van het poli-
tiecontact. We maken hierbij onderscheid in 
twee typen politiecontacten: 

— de 'strafrechtelijke contacten'; dit zijn 
de contacten waaraan een strafbaar feit is 
voorafgegaan; 

— de 'probleemcontacten'; de contacten waar-
aan geen strafbaar feit is voorafgegaan 
(weglopen, verzoeken om bemiddeling). 

Net als in het vorige hoofdstuk, betreffen de 
resultaten wit dit derde hoofdstuk het eerstge-
noemde type contact. De probleemcontacten 
worden in een apart hoofdstuk besproken (hoofd-
stuk 4). - 

Meer dan in het vorige hoofdstuk zullen we in 
beide hoofdstukken onderzoeken of er syste- 
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matische verschillen bestaan tussen de af-
delingen jeugdpolitie van de drie steden. 

Net is hierbij noodzakelijk vooraf men op-
merking te plaatsen, die voor men deel de wijze 
van presentatie van de onderzoekresultaten 
rechtvaardigt. 

Zoals uit de inleiding op dit verslag blijkt, 
is dit anderzaek erop gericht am men beeld te 
schetsen van het functioneren van de jeugdpoli-
tie ten opzichte van allochtone jongeren. Tevens 
is het onderzoek gericht op een onderlinge ver-
gelijking van jeugdpolitie-afdelingen die OP 
grand van bepaalde criteria zijn geselecteerd. 
In aansluiting op dit laatste is het van belang 
de diverse afdelingen naast elkaar to plaatsen 
en te bespreken. De geldigheid van de be-
vindingen gaan hierbij in principe niet verder 
dan de drie onderzochte steden. 

Bij bepaalde bevindingen echter streven we 
ernaar dat deze oak als geldig kunnen warden 
geacht voor andere jeugdpolitieafdelingen. In 
dit kader kan alleen onder bepaalde vaorwaarden 
deze afleiding warden gemaakt. Indien we gelijk-
luidende resultaten kunnen presenteren, die 
geldig lijken voor de afdelingen afzanderlijk, 
dan kunnen we aannemen dat doze resultaten onaf-
hankelijk van de stad zijn, waardoor de 
geldigheid verder strekt dan louter de drie 
onderzachte steden. 

Net bovenstaande heeft directe gevolgen voor 
de analyse van de gegevens in verband met het 
theme lovereenkomst en verschil tussen 
allochtone en autochtone jongeren'. De verge-
hiking tussen de diverse bevolkingsgroepen is 
per stad uitgevoerd, waarna in tweede instantie 
de geldigheid voor de drie steden gezamenlijk is 
bepaald. We hebben ervoor gekozen deze twee 
stappenanalyse in de presentatie van de resul-
taten tat Lilting to laten komen. Het betekent 
veelal dat we per stad bepaalde samenhangen. 
verschillen of overeenkomsten in beschouwing 
nemen (by. de hoeveelheid recidivisten per be-
volkingsgroep). am indien mogelijk hieraan eon 
uitspraak to verbinden die onafhankelijk is van 
de onderzochte afdelingen. 

be indeling van dit hoofdstuk is als volgt: 
we beginnen in par. 3.1 met can algemene be-
spreking van de afdoening. brie aspecten komen 
hierbil can de orde: 



• de afdoeningsbeslissing (politiesepot of 
Procesverbaal); 

• de 'aanvullende activiteiten' die binnen de 
afhandeling van een zaak werden uitgevoerd 
(gesprekken met ouders, verwijzingen e.d.). 

• de factoren of criteria die van invloed zijn 
op de afdoeningsbeslissing (recidive, leef-
tijd, type delict, e.d.); 

Met deze bespreking worden drie aspecten van 
het politiecontact naar voren gebracht waaraan 
we de twee vergelijkende analyses kunnen op-
hangen. Naar aanleiding van deze algemene be-
schouwing worden ten behoeve van de vergelijking 
tussen de onderzochte afdelingen enkele vragen 
en vermoedens geformuleerd. 

In par. 3.2 worden deze vragen afzonderlijk 
beantwoord, waarna een globaal beeld ontstaat 
van het politieoptreden in de drie onderzochte 
steden. 

Par. 	3.3 	stelt 	de 	vergelijking 	tussen 
allochtonen en autochtonen centraal. Ook in ver-
band met tieze vergelijking worden er (drie) vra-
gen gesteld en enkele vermoedens geuit. 

Bij de vergelijking tussen de bevolkings-
groepen wordt de nadruk gelegd op de reactie van 
de politie op het gepleegde delict. In de slot-
paragraaf van dit hoofdstuk willen we derhalve 
een ander aspect van het politie-optreden naar 
voren halen; de signalering van problematiek 
door de rechercheurs. In belangrijke mate hebben 
de resultaten uit deze paragraaf een exploratief 
karakter. 

3.1 De afdoening van strafrechteliike politiecon-
tacten 

De jeugdpolitie heeft enkele mogelijkheden 
tot zijn beschikking bij de beslissing over de 
afdoening van een strafrechtelijk contact. Ze 
kan bepalen of de verdachte een proces-verbaal 
krijgt dat ter verdere afhandeling wordt doorge-
stuurd naar het Openbaar Ministerie, of dat de 
zaak wordt afgedaan met eon interne notitie 
(politiesepot). Meestal geeft men in geval van 
een dergelijk nniet-verbaliseren" een 
vermaning. 
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In de literatuur warden diverse criteria of 
factoren genoemd die bepalend zijn voor de wijze 
van afdoening door de jeugdpolitie (Andriessen, 
1976, Junger-Tas, 1981, van Loon, 1981, Mott, 
1983, Landau en Nathan, 1983. Camminga en 
Aalberts, 1983). In het bijzonder warden de 
volgende factoren genoemd: 

1. 	factoren die samenhangen met het gepleegde 
feit: 

- aard van het delict; 

- ernst van het delict. 

2. factoren die samenhangen met de persoon van 
de verdachte: 

- leeftijdi 

- recidivei 

- op heterdaad betrapt of nieti 

- sexe. 

3, factoren die samenhangen met de leefomstan-
digheden van de verdachte; 

• - 	(niet)schoolgaandi 

- (on)volledig gezini 

- buurt. 

4. factoren die samenhangen met het politic-
contact: 

- opstelling van de rechercheuri 

- cooperatiebereidheid van de verdachtei 

- drukte op het bureau. 

Afhankelijk 	van 	het 	beleid 	van 	een 
politie-afdeling warden bepaalde factoren ex-
pliciet als criterium gehanteerd. 

Het meest bekend en algemeen zijn de aspecten 
'recidives, 'aard van het delict' en 'ernst van 
het delict' (de toegebrachte schade). In de li-
teratuur warden doze oak wel 'formele' of 
ejustitiele criteria' genoemd. Net  zijn crite-
ria die, bij een exclusief gebruik daarvan, 



moeten garanderen dat yerdachten op gelijkwe 
wijze behandeld worden (Landau en Nathan, 1983). 
Ofschoon dit misschien opgaat yoor volwassenen, 
blijkt een dergelijke handelwijze niet te worden 
gehanteerd yoor jeugdigen. 

Een kind van 13 jaar dat eenzelfde delict 
pleegt als een jongere van 16 jaar, "kan immers 
niet op dezelfde wijze worden behandeld". Daar-
om wordt bij de behandeling van strafrechtelijke 
zaken, in samenhang met de genoemde criteria, 
uitdrukkelijk rekening gehouden met de leeftijd 
van de verdachten. Daarnaast worden soms wel en 
soms niet "aanvullende" criteria gehanteerd. 
Het betreft dan omstandigheden zoals by.: of een 
jongere onderwijs yolgt, of, de mate waarin de 
thuissituatie voldoende stabiel is cm te rea-
geren op het gepleegde delict en het daarmee 
samenhangende politiecontact. Is dat het geval, 
dan kan een waarschuwing wellicht voldoende zijn 
om de jongere weer op het rechte spoor te helpen. 

Tenslotte blijken ook andere factoren een rdl 
te spelen in het beslissingsproces rond de af-
doening. Dit betreft factoren als, sexe, goede 
of slechte buurt, hardheid van de rechercheurs 
of de drukte op het bureau. Hierbij kan men 
vraagtekens plaatsen of ze expliciet als crite-
rium gehanteerd mogen worden. 

In de meeste gevallen wordt er naast de for-
mele afdoening teyens contact opgenomen met de 
ouders. Soms blijft dit bij een telefonisch 
onderhoud waarin de ouders worden geinformeerd 
over de reden van het politiecontact. Vaak ook 
worden de ouders op het bureau uitgenodigd. Er 
volgt dan een persoonlijk gesprek omtrent de 
jongere en het gepleegde delict. Het komt voor 
dat tijdens zo'n gesprek de ouders of de jongere 
worden verwezen naar een instelling. Tenslotte 
kan zo'n gesprek ook achterwege blijven en de 
jongeren worden na de berisping of ondertekening .  
van het opgemaakte proces-verbaal heengezonden. 

Er bestaan dus naast de formele afdoening an-
dere activiteiten waarvan de jeugdpolitie zich 
bedient am een zaak af te ronden. Het belang van 
deze activiteiten moet niet worden onderschat. 

De ruimte voor het gesprek met de ouders 
geeft de jeugdpolitie de mogelijkheid om "de an-
dere kant" te horen van de door de jongere ge-
schetste problematische omstandigheden. In deze 
zin heeft het een signaleringsfunctie. 
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Het geeft verder de mogelijkheid om aan de 
ouders informatie en uitleg te verschaffen om-
trent het politiecontact en de gevolgen daarvan. 
Het kan derhalve oak een voorlichtingsfunctie 
vervullen. 

Tenslotte kan het gesprek met de ouders of 
anderen uitdrukkelijk de bedoeling hebben per-
sonen in de omgeving van de jongere te act iveren 
door hen tot meer aandacht, zorg of controle te 
stimuleren of bewust te maken van bestaande pro-
blematiek. 

Op deze wijze opgevat, kunnen de 'aanvullende 
activiteiten' men hulpverleningsfunctie ver-
vullen. Voorzover er near aanleiding van can 
contact wordt verwezen, fungeert de politie als 
toegangspoort tot het officiate hulpverlenings-. 
circuit. 

In het algemeen betekenen deze 'aanvullende 
activiteiten' dat niet volstaan behoeft te 
warden met een formeel-justitiele reactie op het 
gepleegde delict. Het vertoonde probleemgedrag 
(het delict) krijgt dan in samenhang met de 
achterliggende problematiek men reactie (door 
verwijzing. bemiddeling of activering van per-
sonen in de directs omgeving van de jongere). 

Het voorgaande geeft globaal de diverse moge-
lijkheden aan waarop de jeugdpolitie can straf -
rechtelijk contact ken afdoen. Vraag is 
natuurlijk hoe het or in werkelijkheid in de 
drie steden aan toe gaat, en in het bijzonder hoe 
het politie-optreden is jegens de allochtone 
jongeren. Daze algemene vraag zullen we in het 
volgende wat meer toespitsen en we zullen enkele 
verwachtingen uitspreken omtrent de hierboven 
geschetste aspecten; afdoeningsbeslissing, af-
doeningscriteria en aanvullende activiteiten. 

Ms orientatiepunt fungeert een taakformu-
tering die in algemene tin door de afdelingen 
jeugdpolitie wordt onderschreven. "De behan-
dating van jeugdigen die voor eenzelfde 
strafbaar.feit of anderszins bij de politic ko-
men, moat genuanceerd zijn en afgestemd op hun 
individuele geaardheid" (concept taakom- 
schrijving Jeugdpolitie. 1980). Men spreekt 
over het geven van men verantwoorde aanzet in 
samenspel met minderjarige, ouders. en justitie 
en/of hulpverlening in de per gavel meest 
geeigende verdere afhandeling. Men wenst de ac-
tiviteiten van de jeugdpolitie aansluiting te 
doen vinden bij die van de follow-up in-
stellingen. 



3.2 Verschillen in politie-optreden tussen de 
anderzochte steden 

2oals uit de inleiding van dit verslag en uit 
par. 1.2 blijkt, is aan de keuze van de jeugdpo-
litie-afdelingen voor deelname aan het onder-
zoek veel zorg besteed. Er is een uitgebreide 
orientatie voorafgegaan waarbij diverse ge-
sprekken met de chefs en rechercheurs van de 
betreffende afdelingen zijn gevoerd. Dit le-
verde onder meer globale kwalitatieve 
informatie op omtrent de wijze van werken. Op 
basis van deze informatie en de soms bestaande 
beleidsnota's, is het mogelijk enkele verwach-
tingen uit te spreken omtrent het optreden van 
de diverse afdelingen. 

Van de drie onderzochte steden heeft Utrecht  
het meest uitgesproken beleid. Expliciet is door 
de afdeling jeugdpolitie van deze stad gekozen 
"voor een opstelling waarbij niet in de 
justitiele sfeer liggende oplossingen de voor-
keur hebben boven een justitiele aanpak" 
(Jeugdpolitie Utrecht, 1984). Er wordt dan ook 
het uitgangspunt gehanteerd, "dat ten aanzien 
van de beslissing die over een jeugdige wets-
overtreder wordt genomen, rekening moet worden 
gehouden met de situatie waarin deze zich be-
vindt. De persoon van het kind, zijn sociale 
milieu, de eigen ontwikkeling, het toekomst-
Perspectief, spelen hierbij een belangrijke rol 
naast de strafrechtelijke antecedenten en de 
ernst van het feit" (Jeugdpolitie Utrecht, 
1984). 

Een dergelijke werkwijze legt een groat ac-
cent op de hulpverleningsdimensie van de poli-
tietaak. De signalering van problematische 
omstandigheden en de verwijzingen naar in-
stellingen worden als een belangrijke activi-
teit gezien. Ook in verband met de contacten met 
allochtone jongeren zijn er door deze afdeling 
initiatieven ontplooid (deskundigheidsbevor-
dering door een serie lezingen, de aanstelling 
van een persoon die zich speciaal bemoeit met 
allochtonenproblematiek). 

Als uitgesproken tegenhanger geldt de af-
deling in Eindhoven. Tijdens de orientatieronde 
werd uitdrukkelijk te kennen gegeven dat Eind-
hoven, ofschoon het aan het begin staat van al- 

107 



108 

lerlei 	vernieuwingen, 	eon sterk 	'justitiele 
aanpak' kent. Vaor de afdoeningsbeslissing 
wordt or gekeken near formele of delictgebonden 
criteria (ernst van het delict, recidive, teef-
tijd, e.d.). De hulpverieningsdimenSie wordt 
niet tot nauwelijks beleidsmatig ingevuld. 

Rotterdam  lijkt op basis van de orientatie op 
voorhand een middenpositie in to nemen. Enkele 
jaren geleden zijn en diverse ontwikkelingen op 
gang gebracht: de note Hollebrand die de wets-
handhavende en hulisverienende dimensie van de 
jeugdpolitie nader uitwerkt, een lezingencyclus 
over buitenlanders als deskundigheidsbevor-
dering bij de rechercheurs. Ontwikkelingen die 
een strikt justitiele aanpak afwijzen. Tech wil 
men uitdrukkelijk een andere richting apgaan dan 
Utrecht heeft gevolgd. Men wil duidelijke 
grenzen stellen aan de huipverleningstaak. Het 
gegeven dat de Rotterdamse afdeling jeugdpoli-
tie een Bureau Opsporing Minderjarigen kent 
(B.O.M.: zie verder hoofdstuk 4) heeft ons doen 
veronderstellen dat de hulpverleningsdimensie 
ook in de strafrechtelijke contacten enige in-
vulling krijgt. 

Tot zover het beleid zoals dit is gefor-
muleerd. Het is natuurlijk de vraag of dit be-
leid ook tot uiting komt in de uitvoering. 

Op grond van het hierboven geschetste beeld 
van het beleid bij de drie steden kunnen we deze 
algemene vraag iets nader toespitsen en er en-
kele vermoedens aan verbinden. 

• Bestaat er een verschil in afdoeningsbe-
slissing tussen de drie onderzochte af-
delingen jeugdpolitie? 

Gezien het voorgaande kunnen we verwachten 
dat Utrecht meer dan de andere steden de zaken 
seponeert en een interne notitie opmaakt. Van 
Eindhoven kunnen we verwachten dat deze het 
minst vaak gebruik maakt van de "bevoegdheidn 
tot seponeren. Van Rotterdam verwachten we dat 
den hieromtrent een middenpositie inneemt. 

• Bestaat Cr tussen de onderzochte afdelingen 
een verschillend verband tussen de volgens 
de literatuur relevante factoren en de af-
doeningsbeslissing? 



Rotterdam 	Eindhoven 	 Utrecht 

Afdoening 	 N=606 	Y. 	N=611 	% 	 N=266 	% 

Sepot 	 54 	 62 	 78,5 

Proces-verbaal 	. 	46 	 38 	 21,5 

	

100 	 100 	 100 

Wat betreft Utrecht verwachten we dater meer 
rekening wordt gehouden met niet justitiele fac-
toren. De samenhang met de strikt justitiele 
factoren zal minder sterk zijn. De verwachte 
justitiele aanpak van Eindhoven zal tot uiting 
moeten komen in de sterke samenhang met de for-
mele of delictgebonden factoren. Voor Rotterdam 
verwachten we ook hierin een middenpositie. 

• 	Bestaat er tussen de onderzochte afdelingen 
een verschil in activiteiten die in het ka-
der van de afdoening wordt uitgevoerd? 

Oak hieromtrent hebben we vermoedens die analoog 
zijn aan het voorgaande. Van Utrecht verwachten 
we de meeste persoonlijke gesprekken met ouders 
en verwijzingen naar 
hulpverleningsinstellingen, van Eindhoven het 
minst, terwijl Rotterdam naar verwachting weer 
een middenpositie zal innemen. 

Paragraaf 3.2.1 zal de eerste en de derde 
vraag aan de orde stellen. In paragraaf 3.2.2 
zullen we ten behoeve van de tweede vraag, het 
verband van de afdoeningscriteria met de af-
doeningsbeslissing in beschouwing nemen. 

3.2.1 	De afdoening in de drie steden  

De eerste vraag betreft de verschillen in af-
doeningsbeslissing tussen de drie steden. De 
onderstaande tabel geeft hiertoe de verhouding 
tussen het sepot en het proces- verbaal in de 
drie steden. 

label 8:  De verdeling naar afdoeningsbeslissing van strafrechtelijke con-
tacten door de jeugdpolitie per onderzochte stad 
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We zien dat er tussen de drie steden 
duidelijke verschillen bestaan. Zaals verwacht 
geeft de jeugdpolitie in Utrecht vaor het meren-
deel eon sepot. In Eindhoven gebeurt dit minder 
vaak en het minst gebeurt dit in Rotterdam." In 
het bijzonder is het verschil tussen Rotterdam 
en Eindhoven niet geheel volgens de verwachting; 
Rotterdam neemt geen middenpositie in. 

Maar, het kan zijn dat de gevonden ver-
schillen tussen de drie steden warden veroor-
zaakt door een verschil in bemdeienis met 
bepaalde typen delicten. 

Na een differentiatie near het type delict 
blijkt dat de verschillen in afdoening hiervan 
weinig afhankelijk zijn. Oak per type delict 
wordt door Rotterdam de meeste 
processen-verbaal afgegeven. 

Misschien is dan de ernst van het delict 
(uitgedrukt in de schade van het gestolen of 
vernielde geed) bepalend year de verschillen 
tussen de drie steden? 

Indien we dit erbij betrekken, dan blijkt 
Rotterdam inderdaaci.meer clan in de andere steden 
bemoeienis te hebben met delicten die 
'ernstiger' zijn. Bekijken we de afdoening voor 
de afzonderlijke schadecategorieen, dan vinden 
we year de drie steden tot aan de f 100,- geen of 
weinig onderlinge verschillen-in afdoening. Dit 
betreft ongeveer 45% van de strafrechtelijke 
contacten (zie ook fig. 3 in par. 3.2.2). Tot 
aan de f 50,- wordt bij alle drie de afdelingen 
in ongeveer 902 van de gevallen de contacten met 
een berisping afgedaan. Van de delicten die tus-
sen de f 50.- en f 100,- schade opleveren wordt 
in 65% van de gevallen eon berisping gegeven. 

In zekere zin wordt hiermee het onderlinge 
verschil tussen de drie steden gerelativeerd. 
Maar, is de toegebrachte schade grater, dan ko-
men de verschillen tussen de steden duidelijk 
tot uiting. 

Samenvattend zien we enkele belangrijke ver-
schillen tussen de drie steden. Utrecht besluit 
het minst vaak tot het afgeven van 

01  Hierbij merken we op dat de resultaten uit 
deze paragraaf van de Rotterdamse 
steekproef, zuiver gezien alleen betrekking 
hebben op het bureau R.M.O. 



	

Rotterdam 	Eindhoven 	Utrecht 

Aard van activiteiten 	N=1039 	% 	 N=712 	% 	N=384 	% 

Geen of schriftelijke 

in kennisstelling 	 36 	 13,5 	 20 

Telefonisch contact 

met de ouders/familie 	28 	 11 	 27 

Ter beschikking ge-

steld van ouders of 

familie 29 68 28,5 

Verwijzing of over- 	 . 
dracht aan hulpver- 

lening 	 2 	 2 	 12,5 

Overigew 	 5 	 5,5 	 12 

	

100 	 100 	 100 

processen-verbaal. 	Dit is overeenkomstig de 

verwachting. 
Verrassender is daarentegen dat Eindhoven, 

in vergelijking met Rotterdam minder 
processen-verbaal geeft. 

Een andere vraag die we ons hebben gesteld is 
of er verschil bestaat tussen de drie afdelingen 
in de mate waarin aanvullende activiteiten 
worden ondernomen. De onderstaande tabel geeft 
man in welke mate deze activiteiten volgens de 
registratie in de dagrapporten hebben plaatsge-
vonden. 

Tabel 9: Verdeling naar activiteiten van de jeugdpolitie naast de 

officiele afdoeninq van contacten in verband met can delict 

Onder 'overig' vallen activiteiten als het naar huis brengen 

van de jongere, bemiddeling bij een schaderegeling e.d. 

Net als de categoric 'verwijzing' omvatten de activiteiten meestal ook 

een persoonlijk gesprek met de ouders. 

Door de betrokken afdelingen jeugdpolitie is 
bij deze informatie opgemerkt dat de categorie 
"geen of schriftelijke in kennissrelling" in 
werkelijkheid veel minder vaak voorkomt dan de 
tabel suggereert. In de dagrapporten wordt niet 
altijd vermeld dat er met de ouders is 
gesproken. Om deze reden hebben we deze tabel 
vergeleken met de verdeling van aanvullende ac-
tiviteiten bii de geobserveerde 
Politiecontacten. Bij deze contacten is de in-
formatie omtrent de aanvullende activiteiten 
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gebaseerd op de observatie zelf. Voor Utrecht en 
Eindhoven blijkt den dat bovengenoemde catego-
rie plus minus 10% vormt van de "aanvullende 
activiteiten" en in Rotterdam ruim 30%. De 
spreiding aver de avenge categorieen is verder 
vergelijkbaar aan de gevonden percentages uit de 
dagrapporten. Deze vergelijking betekent dat we 
aan de percentages in de diverse categorieen af-
zonderlijk geen absolute betekenis kunnen 
hechten. Wel blijven de algemene verschillen 
tussen de drie steden overeind en behouden hum' 
geld igheid. Met deze relativering kunnen we der-
halve ten aanzien van de drie steden het 
volgende opmerken. 

We zien dat Utrecht in verhouding tot andere 
steden het meest verwijst of bestaande hulpver-
leningsinstellingen (de gezinsvoogd, de school, 
de maatschappelijk werker) inschakelt. Vender 
valt de grotere varieteit in activiteiten op die 
door de jeugdpolitie warden ontplooid. 

Rotterdam valt in het bijzonder op doordat 
veel jongeren direct na afdoening van het con-
tact warden heengezonden. De ouders warden hoop-
uit schriftelijk in kennis gesteld van het 
politiecontact. In veel gevallen betreffen dit 
contacten die met een proces-verbaal warden af-
gedaan. Het gesprek met de ouders laat men dan 
over aan de Raad voor de Kinderbescherming. Oak 
kamt het voor dat er aan het begin van het poli-
tiecontact telefonisch contact is geweest met de 
ouders (en niet in het kader van de afdoening). 

Ondanks de meer "justitiele inslag" van de 
jeugdPolitie-afdeling in Eindhoven, zorgt men 
or daar toch in aanzienlijke mate voor dat de 
jongeren persoonlijk warden overgedragen aan de 
ouders. Meestal doordat de ouders gevraagd wordt 
OP het bureau te verschijnen. Op zich is dit gun-
stig, omdat de gesprekken met ouders de 
mogelijkheid bieden am de eerder genoemde hula-
verleningsdimensie nader inhoud to geven. De 
vraag is dus interessant in hoeverre van deze 
mogeliJkheid gebruik wordt gemaakt. Het lijkt 
namelijk mogelijk dat veel van de contacten Met 
ouders Lich beperken tot een "simpele 
overdracht" van de jongere. In het volgende ver-
slag komen hierop op terug. 

In het algemeen lijkt door de activiteiten 
die naast de officiele afdoening plaatsvinden. 
Utrecht het meest te beantwoorden aan de ge-
schetste politietaak in de eerder genoemde con- 



cept 	taakomschrijving 	van de 	jeugdpolitie. 
Althans, voorzover het owl strafrechtelijke con-
tacten gaat. Verder blijkt dat Rotterdam ook 
ten aanzien van "de aanvullende activiteiten" 
geen middenpositie inneemt. Eindhoven komt, 
vooral door het grotere aantal 'persoonlijke ge-
sprekken met ouders' in een gunstiger daglicht 
te staan dan we in eerste instantie hadden ver-
moed. 

3.2.2 	Criteria voor een afdoeninasbeslissing  

In het kader van dit registratieverslag 
hebben we bekeken of enkele van de in par. 3.1 
genoemde factoren samenhangen met de af-
doeningsbeslissing in de drie steden. Het doel 
hiervan is om te bekijken of er ten aanzien van 
deze factoren verschillen bestaan tussen de drie 
steden. De factoren die we in deze analyse 
hebben betrokken zijn: 

— aard van het delict; 
— ernst van het delict; 
— recidive; 
— leeftljd; 
— geslacht; 
— een-ouder gezin. 

De diverse statistische verbanden tussen de-
ze factoren en de afdoeningsbeslissing staan 
vermeld in tabel 50 van bijlage VI. De belang-
rijkste informatie hebben we in onderstaande ta-
bel samenvattend weergegeven. 
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Rotterdam Eindhoven 	 Utrecht 

A. Stark verband 	 schade 	 schade 	 recidiva 

B. Middelmatig verband 	leaftijd 	leeftijd 	 leeftiid 
recidive 	type delict 	schade 
typo delict 	recidiva 	 type del i ct 

C. Zwak verband MIX@ 	 SOXO 	 een-ouder 
gezin 

een-ouder gezin ean-ouder gezin 	50X0 
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'rebel 10:  Rangarde van 'afdoeningscriteria: near de stark:to van het ver-
band mat de atdoeningsbeslissing (per stad). 

P-waarden chi-kwadraat toetsen; A p r  .000 
P = .000 

C .000 < p > .05E 

Uit deze rangorde blijkt dat Rotterdam en 
Eindhoven weinig van elkaar verschillen. In bei-
de steden vertoont de toegebrachte materiele 
schade (ernst van het delict) de grootste semen-
hang met de afdoeningsbeslissing en neemt bier-
door de eerste pleats in. Maar oak de rangorde 
van de avenge factoren vertoont geen of weinig 
verschil tussen de twee steden. Wel is de semen-
hang tussen de meer justitiele criteria (schade, 
recidive, leeftijd, e.d.) en de afdoeningsbe-
slissing in ,Rotterdam minder sterk dan in 
Eindhoven; mean de verschillen zijn klein. 

Utrecht laat ten aanzien van een factor een 
belangrijk verschil zien. In tegenstelling tot 
de andere twee steden vertoont de factor 
recidive en niet de schade het sterkste verband 
met de afdoeningsbeslissing. Ott laatste wil 
overigens niet zeggen dat Utrecht meer 
processen-verbaal opmaakt, of dat de kens hierop 
groter is.° 2  Wel is het eon duidelijke indicatie 
dat or wat betreft dit aspect een consequent be-
told bestaat. 

De sterkte van de (lineaire) verbanden die we 
in daze analyses aantreffen kunnen we ook 
illustreren met de volgende grafiek. 

02  In Utrecht krijgt 3% van de 'first offenders' 
en 41.5% van de recidivisten een 
proces-verbaal. In Eindhoven is dit 21,5% van 
de first offenders en 54% van de 
recidivisten. In Rotterdam is dit respec-
tievelijk 30,5% en 64.5%. 



Fiouur 	1: 	Het 	percentage 	afgegeven 
processen-verbaal Per leeftijdscategorie in de 
drie steden. 
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Voor de overige 	variabelen 	zijn verge- 
lijkbare verhoudingen te zien. Tevens worden in 
deze grafiek de verschillen tussen de drie ste-. 
den gevisualiseerd. Rotterdam geeft consistent 
de meeste processen-verbaal, en Utrecht de 
minste. Verder lijkt het moment waarop Utrecht 
een proces-verbaal afgeeft verder te liggen dan 
bij de andere twee steden. 

In het voorgaande komt tot uiting dat de toe-
gebrachte materiele schade in Utrecht een minder 
grote rol lijkt te spelen in verband met de af-
doeningsbeslissing. Dit laatste komt niet al-
leen tot uiting in de sterkte van het gevonden 
verband, maar oak in de mate van linear iteit. De 
onderstaande figuur biedt hiertoe enige rele-
vante informatie. 
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Ficuur 2: Het percentage .  processen-verbaal per 
schadecategorie in de drie onderzochte steden 
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Uit doze figuur blijkt dat or voor de 
delicten tot aan f 100,- goon onderling verschil 
bestaat tussen de drie steden. In par. 3.2.1 is 
hier at op gewezen. Maar, voor delicten boven de 
f 100,- wijkt Utrecht sterk af in de afdoenings-
beslissing. De lineaire samenhang 'met de 
toegebrachte schade is verdwenen. Net  sugge-
reert dat Utrecht den factor 'inlet echt moo 
laat tellen". 03  

03  De correlationele analyse in doze paragraaf 
heeft eon stark exploratief karakter. Er Is 
hier nog goon rekening gehouden met de ver-
banden tussen de factoren onderling. Ook zijn 
in doze analyse eon beperkt aantal relevante 
factoren in beschouwing genomen. De factoren 
"hardheid" van de rechercheur of "cooperatie 
bereidheid" bij de jongere zijn niet in de 
analyse betrokken dear ze in het 
registratie-onderzoek niet gemeten zijn. Bli 
het verslag van de observaties komen we der-
halve op dIt thema terug. Gebruik van 
multivariate-technieken wordt den ook moor 
zinvol. 



In het algemeen komt uit de twee grafieken 
het al eerder aangeduide minder strange beleid 
van Utrecht tot uitdrukking. Het bevestigt men 
beleid waarin men de rode streep, het moment dat 
er can proces-verbaal wordt gegeven, anders 
(verder) legt dan in de andere twee steden. De 
toegebrachte schade lijkt hierbij een criterium 
met beperkte invloed. In het bijzonder bij de 
delicten met grotere schadebedragen is het ver-
band tussen schade en afdoeningsbeslissing 
afwezig. 

Een dergelijk minder 'justitieel gericht' 
beleid is wellicht tevens de verklaring dat er 
slechts een heel lichte samenhang bestaat tussen 
de niet justitiele factor geslacht en afdoening 
(zie bijlage VI, tabel 50). 

Bij de twee andere steden n1. -lijkt de sterke 
samenhang tussen afdoening en geslacht in be-
langrijke mate verklaard te kunnen worden 
door de aard van het delict. Meisjes komen 
vaker op grond van een 'eenvoudige diefstal' 
bij de politic waarbij de schade gering is. 
In Rotterdam by. heeft bijna de helft (48%) 
van de door meisjes gestolen goederen een 
waarde van minder dan f 50,-. Bij de jongens 
is dit 27,5%. De schade van de door jongens 
gepleegde delicten is dus veelal groter, 
waardoor de zwaardere afdoening voor jongens 
verklaard wordt. Ofschoon de meisjes en jon-
gens die bij de Utrechtse jeugdpolitie komen 
wat betreft het schadebedrag weinig ver-
schillen van de leeftijdgenoten uit de twee 
andere steden, betekent dit niet dat de jon-
gens een relatief zwaardere afdoening 
krijgen. Dit suggereert dat een "minder 
streng" beleid vooral effecten heeft voor 
jongens. Ze komen minder snel in het 
justitiele circuit terecht. Het toont verder 

. de beperkte invloed aan van de factor 'toege-
brachte schade'. 

In de literatuur wordt nog een ander crite-
rium genoemd dat van invloed is op de af-
doeningsbeslissing. Dit betreft de sociale 
omstandigheden waarin de jongere verkeert (zie 
Landau en Nathan, 1983). Bij een 'minder 
justitieel' gericht beleid zou dit een belang-
rijke rol spelen. Ook het opmaken van een 
proces-verbaal kan, wanneer er sprake is van on-
gunstige sociale omstandigheden, meer de 
bedoeling hebben om de aandacht van de instan-
ties te vestigen op probleemsituaties (een 
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afschrift van het proces-verbaal gaat nl. ook 
naar de Raad voor de Kinderbescherming). Op 
grand van het in par. 3.2 uitgesproken 
vermoeden, kunnen we verwachten dat sociale om-
standigheden een belangrijker criterium vormen 
voor de afdoeningsbeslissing bij de Utrechtse 
politie-afdeling dan bij de andere afdelingen. 

Aim indicatie voor slechte sociale omstan-
digheden hebben we het voorkomen van 
een-oudergezinnen genamen. 

Het blijkt dat in Utrecht het verband tussen 
de gezinssituatie en de afdoening het sterkst is 
(zie tabel 49, bijlage VI). 

Dat 	wil 	zeggen, 	de 	beslissing 	tot 
proces-verbaal wordt in Utrecht het meest conse- 
quent 	in samenhang gezien met de factor 
'men-ouder germ'. Het suggereert dat in 
Utrecht, meer dan in andere steden, gekeken 
wordt naar social° omstandigheden in het kader 
van de afdoening. 

Kart samengevat blijkt uit de vergelijking 
tussen de drie afdelingen het volgende. 

In Utrecht wordt het moor sociaal gerichte 
beleid door het registratie-onderzoek onder-
streept. Eindhoven lijkt wat betreft de af-
doeningsbeslissing eon grate nadruk te leggen op 
eon justitiele aanpak. Daarnaast valt Eindhoven 
op door een groat aantal "persoonlijke ge-
sprekken met ouders". In tegenstelling tot de 
verwachting verschilt Rotterdam weinig van 
Eindhoven wat betreft de afdoeningsbeslissing. 

In het algemeen zien we duidelijke (signifi-
sante) verbanden tussen de factoren en de af-
doening. We krijgen hiermee men bevestiging van 
de resultaten uit ander onderzoek. Dit betekent 
in grate lijnen het volgende: 
"Jongeren, die eon 'gekwalificeerde diefstal' 
plegen of men diefstal waarbij de schade groot 
is, die vaker in :aanraking zijn geweest met de 
jeugdpolitie, die wat ouder zijn en van het 
mannelijk geslacht, hebben een grotera kans op 
een proces-verbaal". 

Het voorgaande betekent overigens niet dat de 
vergelijking tussen de afdelingen jeugdpolitie 
uitputtend is gepresenteerd. In de nu volgende 
paragraaf staat de onderlinge vergelijking van 
het politie-optreden jegenS allochtonen en 
autochtonen centraal. Door doze vergelijking 
komt nadere lnformatie vrij over enkele war-
schillen tussen de onderzochte afdelingen. 



3.3 Vergelijking in politieoptreden ten aanzien 
van allochtonen en autochtonen 

In de inleiding op dit hoofdstuk wordt ver-
meld dat we niet alleen de drie steden maar ook 
de allochtone en autochtone politiecontacten 
zullen vergelijken. De voorgaande paragraaf 
geeft op enkele aspecten de verschillen weer in 
het politieoptreden tussen de drie onderzochte 
steden. Het biedt tevens de kaders waarbinnen we 
de resultaten van de vergelijking tussen 
allochtonen en autochtonen dienen te plaatsen. 

Analoog aan de drie vragen die in de voor-
gaande paragraaf zijn beantwoord stellen we ons 
bij deze vergelijking de volgende vragen: 

• Bestaat er een verschil in de afdoeningsbe-
slissing tussen de contacten met allochtone 
en autochtone jongeren? 

• Bestaat er een verschil in de samenhang van 
de afdoeninsgcriteria met de afdoeningsbe-
slissing tussen de allochtone en autochtone 

- 	politiecontacten? 

• Bestaan 	er 	tussen 	de 	allochtone 	en 
autochtone politiecontacten verschillen in 
de aard of mate van de "aanvullende activi-
teiten"? 

Net als bij de vergelijking tussen de drie 
steden kunnen we omtrent deze mogelijke ver-
schillen enkele vermoedens uiten. 

Ter 	verklaring van de grote aantallen 
allochtone jongeren in de officiele.statis-
tieken, wordt er soms aangevoerd dat het 
justitiele systeem een selectief mechanisme be-
vat dat meer allochtonen opneemt en binnen het 
systeem houdt dan autochtonen (Hindelang, 1978, 
Bovenkerk en Luning, 1979; zie ook par. 2.1 en 
2.2.2). In de lijn van deze "verklaring" kunnen 
we het vermoeden uiten dat de jeugdpolitie in de 
contacten met allochtone jongeren een strengere 
beslissing neemt (vaker proces-verbaal 
opmaakt). In vervolg op dit vermoeden kunnen we 
verwachten dat de samenhang tussen de af-
doeningscriteria en de afdoeningsbeslissing bij 
de contacten met allochtone jongeren groter zal 
zijn. Men zal sneller aanleiding zien bij con- 
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tacten 	met 	allochtone 	jongeren 	eon 
proces-verbaal OP te oaken. 

In tegenstelling tot de hierboven gegeven 
vermoedens wordt in verband met bepaalde 
allochtone bevolkingsgroepen song het tegendeel 
beweerd. Zo doen Aalberts en Camminga de sugges-
tie dat Mediterrane jongeren (Marokkanen en 
Turken) minder snot geverbaliseerd zouden 
worden omdat men rekening houdt met bestraffing 
door ouders (Aalberts en Camminga. 1983, gag. 
99). 

Dezelfde auteurs doen verder eon andere rele-
vante suggestie, nl dat de criteria die 
rechercheurs toepassen in de beslissing tot 
sepot of proces-verbaal your de "Surinamers on-
gunstiger uitvalleni hun gemiddelde leeftijd is 
hoger, hun recidivisme grater en to zijn vaker 
werkloos" (Aalberts en Camminga, 1983. gag. 99). 

Doze vermoedens omtrent de afdoeningsbe-
slissing bij de specifieke bevolkingsgroepen 
warden ondersteund door men 
registratie-onderzoek van contacten uit 1979 
bij de Rotterdam jeugdpolitie (van Loon, 1981). 
Hieruit blijkt dat de Surinaamse jongeren vaker 
men proces-verbaal krijgen oggelegd, terwijl de 
contacten met Turkse jongeren vaker met een 
reprimande warden afgedaan. 

Bij het onderzoek van Aalberts en Camminga 
(1983). near ook bij Van Loon (1981) wordt de 
strengere 	afdoeningsbeslissing 	bij 	de 
Surinaamse groep vooral verklaard doordat doze 
groeP ongunstiger "scoort" op de door de 
rechercheurs gehanteerde afdoeningscriteria. 
Hierbij wordt voorondersteld dat towel bij 
allochtonen als bij autochtonen dezelfde fac-
toren (criteria) in dezelfde mate samenhangen 
met de afdoeningsbeslissing. Het mechanisme van 
selectiviteit wordt als alternatieve verklaring 
in verband hiermee dus niet genoemd. In dit ka-
der lijkt het daarom van belang om na to gaan in 
welke richting de gegevens uit het registratie- 
onderzoek 	wijzen 	near 	eon 	mogeliike 
selectiviteit of eon "ongunstige score". 
• 	Om dit to onderzoeken zullen we de analyse in 
drie stappen uitvoeren. Ten eerste wordt or be-
paald of de allochtonen verschillen in de as- 
Pecten 	die 	van 	invloed 	zijn 	op 	de 
afdoeningsbeslissing. Om te bepalen of de ge-
vonden verschillen inderdaad eon ongunstige 
score betekenen op de gehanteerde afdoenings- 
criteria, 	wordt 	or 	nagegaan 	of 	bij 	de 



allochtonen dezelfde factoren in dezelfde mate 
van invloed zijn op de afdoeningsbeslissing. 

Tenslotte worden de verschillen in af-
doeningsbeslissing bekeken waarbij gecontro-
leerd wordt voor een verschil in "scoring" op de 
factoren die van invloed zijn op de afdoenings-
beslissing. Na deze controle kan uiteindelijk 
met meer zorgvuldigheid worden bepaald of er 
sprake is van enigerlei selectiviteit in het po-
litie-optreden." 

Wat betreft de vraag naar het verschil in 
'aanvullende activiteiten' zijn we veel minder 
in staat expliciete vermoedens over verschillen 
tussen allochtonen en autochtonen te uiten. Het 
belangrijkste resultaat zal zijn dat de ver-
schillen in beleid tussen de drie steden nader 
worden uitgediept. 

Wel blijkt het van belang de "aanvullende ac-
tiviteiten" vanuit een bepaald gezichtspunt te 
beschouwen. Bij de toelichting op de doel-
stelling van het onderzoek hebben we de functie 
van de jeugdpolitie genoemd als toegangspunt tot 
het hulpverleningscircuit. Om deze reden lijkt 
het in het bijzonder relevant dat we de verge-
hiking tussen allochtonen en autochtonen 
bekijken op indicatoren die hiernaar verwijzen. 

" De vraag hierbij is wat nu de zin of relevan-
tie is am dit shies na te gaan. De relevantie 
van dit thema ligt niet alleen in de, volgens 
de literatuur belangrijke, verklaring voor 
gevonden verschillen of overeenkomsten tus-
sen allochtonen en autochtonen. De zin van 
dit thema vindt ook zijn grond in de tweede 
probleemstelling van dit onderzoek (zie de 
Inleiding). Door de 'selectiviteit' of "on-
gunstige scoring" nader te onderzoeken 
krijgen we beter zicht op een mogelijke be-
perking binnen het politiecontact voor een 
optimale start van een hulpverlening. Wan-
neer er sprake zou zijn van selectiviteit, 
dan heeft deze beperking en ander karakter en 
daarmee andere gevolgen, dan wanneer er 
sprake is van een 'ongunstige scoring'. De 
uitvoerigheid waarmee dit onderwerp in dit 
verslag aan de orde wordt gesteld, vindt zijn 
grond in "de gevoeligheid" die hieraan is 
verbonden. 
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In par. 3.3.1 zullen we nader ingaan op de 
vraag naar het varschil in afdoeningsbeslissing 
tussen de diverse bevolkingsgroepen. 

Vervolgens gaan we in par. 3.3.2 na of de 
allochtonen verschillen van de autochtonen wat 
betreft de factoren die van invloed zijn op de 
afdoeningsbeslissing. 

In 	par. 	3.3.3 	bekijken 	we 	of 	er 	bij 
allochtone contacten andere factoren van in-
vloed zijn op de afdaeningsbeslissing dan bij de 
autochtone contacten. Tevens gaan we in deze pa-
ragraaf na of er verschillen bestaan in de af-
doeningsbeslissing, wanneer de invloed van can 
bepaalde factor wordt uitgeschakeld. Door hier-
bij tevens de informatie uit par. 3.3.2 te 
betrekken krijgen we beter zicht op de mogelijke 
selectiviteit in de afdoeningsbeslissing vanuit 
de jeugdpolitie. Paragraaf 3.3.4 tenslatte be-
spreekt de verschillen in "aanvullende 
activiteiten". 

3,3.1 Een verschil in 	 matt/ 	assusaing  

In het algemeen lijkt er peen (significant) 
verschil te bestaan in de afdoeningsbeslissing 
tussen de allochtone en autochtone jongeren. Met 
andere woorderli 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 en indien 
we alleen onderscheid maken naar 
allochtoon/autochtoon. De onderstaande tabel 
toont de verdelingen naar afdoeningsbeslissing 
per stad voor de diverse bevolkingsgroepen. ' 



Afdoening per stad 	Ned. 	Sur./Ant. 	Turks 	Marokkaans 

	

N=334 	% 	N=121 	% 	N=42 	% 	N=42 	% 

Rotterdam 
Berisping 	 54 	 50,5 	 62 	 52,5 
Proces verbaal 	 46 	 49,5 	 38 	 47,5 

	

100 	 100 	 100 	100 

Ned. 	Sur./Ant. 	Turks 	Marokkaans 

	

N=484 	% 	N=17 	% 	N=40 	% 	N=27 % 	. 

Eindhoven  
Berisping 	 62 	 59 	 55 	 52 
Proces-verbaal 	 38 	 41 	 45 	 48 

	

100 	 100 	 100 	100 

Ned. 	Sur./Ant. 	Turks 	Marokkaans 

	

N=161 	% 	N=25 	% 	N=17 	.% 	N=40 % 

Utrecht 
Berisping 	 82,5 	72 	 70,5 	77,5 
Proces verbaal 	 17,5 	28 	 29,5 	22,5 

	

100 	 100 	 100 	100 

Tabel 11: Verdeling naar afdoeningsbeslissing en bevolkingsgroep per 
onderzochte stad 

Ook bij deze differentiatie blijken er per 
stad weinig grote verschillen te bestaan tussen 
de diverse bevolkingsgroepen wat betreft de af-
doeningsbeslissing. We vinden geen of enkele 
significante verschillen. 

Eerder 	zeiden 	we 	al 	dat 	het 	bij 	een 
dergelijke meer gedetailleerde analyse niet ge-
heel correct of zinvol is gebruik te maken van 
statistische toetsen (zie par. 1.2). In dit ka-
der kunnen we echter ook nagaan of bepaalde ver-
schillen consistent voorkomen bij de drie steden 
afzonderlijk of bij de diverse typen delicten. 
Bij deze benaderingswijze zien we dat de 
Surinaams/Antilliaanse groep zwaarder dan de 
Nederlandse jongeren wordt afgedaan in alle drie 
de steden. Ofschoon de verschillen klein zijn, 
geldt dit oak systematisch voor elk type delict. 
In het bijzonder warden de agressieve delicten 
in Rotterdam zwaarder afgedaan (69,5% krijgt 
hiervoor een proces-verbaal (n=13) tegen 41,57. 
van de Nederlandse jongeren (n=60)). 
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De contacten met de mediterrane jongeren 
laten een gevarieerder beeld zien. 

De Marokkaanse jongeren lijken in twee steden 
lets strenger te worden afgedaan. Wat be-
treft Utrecht komt dit voornamelijk doordat 
de gekwalificeerde diefstal met eon 
Proces-verbaal wordt afgedaan. Bij de een-
voudige diefstal warden de Marokkaanse 
jongeren in vergelijking met de Nederlandse 
jongeren echter minder streng afgedaan. In 
Eindhoven krijgen juist de door deze groeP 
gepleegde gekwalificeerde vermogensdelicten 
een berisping terwijl de eenvoudige dief-
stallen vaker den bij de Nederlandse jongeren 
met een proces verbaal worden afgedaan. Het 
geeft dus niet een geheel consistent beeld 
over alle drie de steden. Ditzelfde geldt 
voor de Turkse groep. 

Het meest consistente (ofschoon niet altijd 
significante) verschil in afdoeningsbeslissing 
is dus to vinden.bij de Surinaams/Antilliaanse 
jongeren. In par. 3.3. spraken we het vermoeden 
uit dat Surinaamse jongeren strenger worden,af-
gedaan. In geringe mate lijkt dit to warden 
bevestigd. Maar, de gevonden verschillen met de 
autochtone jongeren zijn zeker veel kleiner dan 
de literatuur, op basis waarvan het vermoeden is 
uitgesproken, veronderstelt. 

Verder kunnen we tilt het bovenstaande af-
leiden dat de suggestie dat Mediterrane jongeren 
minder sne/ geverbaliseerd zouden worden (omdat 
men rekening houdt met bestraffing door ouders) 
niet geheel lijkt te warden ondersteund. 

Tenslotte zien we dat in Utrecht de 
allochtone jongeren vaker dan de autochtone jon-
geren een proces-verbaal krijgen (ofschoon de 
verschillen klein zijn). 

In het algemeen lijken de gevonden ver-
schillen vooralsnog te klein of te weinig con-
sistent on enige selectiviteit (positief of 
negatief) in de afdoeningsbeslissing te ver-
moeden. Het is zeer good mogelijk dat (lichte) 
verschillen in recidive, leeftijd e.d. de kleine 
verschillen in afdoeningsbeslissing tussen 
allochtonen en autochtonen kunnen verklaren. We 
stollen uitdrukkelijk n vooralsnog" omdat het 
voorgaande hiertoe nog te weinig informatie 
biedt. In het hiernavolgende zullen we derhalve 
meer gedetailleerd onderzoeken of doze laatste 
veronderstelling in ons materiaal wordt onder- 



steund. Hiertoe zullen we eerst nagaan of de 
allochtone contacten • verschillen van de 
autochtone contacten in de aspecten die van in-
vloed zijn op de afdoeningsbeslissing. Hierdoor 
krijgen we een idee omtrent de mate van "ongun-
stige scoring" die wordt verondersteld. 

3.3.2 Verschillen omtrent de plepers van het delict  

Anders dan in de vorige paragraven zullen we 
in deze paragraaf de resultaten niet per stad, 
maar per aspect of factor presenteren. De diffe-
rentiatie naar stad wordt echter nog steeds be-
sproken. Zoals in de inleiding op dit hoofdstuk 
is beargumenteerd, kunnen we vervolgens de gel-
digheid bepalen die verder strekt dan de stad. 

Achtereenvolgens komen aan de orde: 
leeftijd, type delict, sexe, recidive, ernst van 
het delict (de toegebrachte schade) en 
een-oudergezin.° 5  

In het vorige hoofdstuk (par. 2.2.1) hebben 
we reeds enig zicht gekregen op verschillen tus-
sen allochtone en autochtone jongeren met be-
trekking tot de aspecten leeftijd en type 
delict. Hierbij ging het vooral om de vraag of 
het aantal politiecontacten per leeftijdscate-
gorie en of delictcategorie verschilt. Meer 
impliciet bleef de vraag of er ook een verschil 
bestaat in leeftijd en type delict tussen de 
allochtone en autochtone verdachten. 

Leeftiid  
Wanneer we een ruwe leeftijdsindeling han-

teren, dan zien we weinig verschillen tussen 
allochtone en autochtone verdachten in de di-
verse steden. De verschillen openbaren zich pas 
echt bij een fijnere leeftijdsindeling en/of een 
differentiatie near de diverse bevolkings-
groepen. 

In Rotterdam blijken de allochtonen vaker een 
iets oudere leeftijd te hebben, maar dit ver-
schil is net niet significant. Wanneer we het 
onderscheid 'allochtoon/autochtoon' differen-
tieren naar de diverse bevolkingsgroepen dan 

05  In tabel 50, bijlage VI hebben we de diverse 
p-waarden en correlaties weergegeven die bij 
deze bespreking horen. 
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zien we in deze stad weinig verschil tussen de 
meeste bevolkingsgroepen. Wel zien we dat de 
mediterrane jongeren (in het bijzonder de 
Marokkaanse jongeren) relatief vaak tot de jon-
gere leeftijdsgroepen (beneden de 14 jaar) be-
horen. lets wat we overigens ook at in hoofdstuk 
twee hebben geconstateerd. 

In tegenstelling tot Rotterdam, toont Eind-
hoven een duidelijk (significant) verschil in 
leeftijd tussen allochtonen en autochtonen. Na-
dere inspectie van de gegevens leert dat de 
allochtonen jonger zijn den de autochtone jon-
geren. De leeftijdspiek ligt bij de 14-15 
jarigen (48,5%; bij de autochtonen is dit 
32,5%). De contacten met de Nederlandse groep 
kennen eon Leeftijdspiek bij de 16-17 jarigen 
(44.5%; bij de allochtonen is dit 18,5%). De 
differentiatie near bevolkingsgroepen levert 
goon andere verschillen op tussen de diverse be-
volkingsgroepen. 

In Utrecht zien we geen verschil tussen de 
allochtonen en autochtonen wat betreft 
leeftijd. Ook na de differentiatie constateren 
we weinig systematische (significante) ver-
schillen. Het enige opvallende gegeven is dat de 
jeugdige Marokkaanse jongeren Condor de 14 jeer) 
relatief gezien eon groot aandeel vormen van de 
contacten met deze bevolkingsgroep (41% versus 
28% bij de Nederlandse jongeren). 

Type delict 
Het type delict is een factor die ook in het 

vorige hoofdstuk at can de orde is geweest. Dear 
hebben we voor Rotterdam geconstateerd dat de 
oververtegenwoordiging in politiecontacten 
vboral toegeschreven ken warden aan de categorie 
'eenvoudige diefstal'; 71% van de allochtone 
contacten en 58,5% van de contacten net • 
autochtonen hebben betrekking op dit type 
delict. Bij de differentiatie naar de diverse 
bevolkingsgroepen vinden we dezelfde 
verhouding. Alleen de Marokkaanse jongeren ko-
men relatief raker op grand van gekwalificeerde 
diefstal bij de politie (38% versus 23% van de 
Nederlandse groep). 

In Eindhoven vinden we in het algemeen een 
verschil dat vergelijkbaar is als in Rotterdam. 
Het verschil is echter minder pregnant. De dif-
ferentiatie laat verder goon bijzondere af-
wijkingen hierop zien. 

In Utrecht blijken de allochtone jongeren 
vaker in verband met een ernstiger type delict 
in aanrakIng te komen met de politic (groter 



aantal 'gekwalificeerde diefstal'). Net als in 
Eindhoven is hier het ve.rschil echter niet sig-
nificant. Bij de differentiatie naar de diverse 
bevolkingsgroepen lijkt "de trend" voor alle 
allochtone groepen te gelden. 

Sexe  
In Rotterdam komt wat betreft de straf-

rechtelijke contacten de verhouding 
jongen-meisje bij de allochtone jongeren over-
een met de verhouding bij de autochtone 
jongeren. Er komen wel iets meer 
Surinaams/Antilliaanse meisjes op grand van een 
delict in Contact met de jeugdpolitie dan de Ne-
derlandse meisjes (resp. 48,5% en 40%). Bij de 
Surinaams/Antilliaanse meisjes betreft dit 
vaker een 'eenvoudige diefstal' dan bij de Ne-
derlandse meisjes (resp. 46% en 33,5%). 

Zoals al eerder is geconstateerd, komen er 
weinig Marokkaanse en nauwelijks Turkse meisjes 
op grond van een delict bij de politie (zie o.a. 
Remme, 1982 en Aalberts en Camminga, 1983). 

Eindhoven laat net als in Rotterdam, in het 
algemeen, geen verschillen zien in de 
sexe-verhouding tussen de categorieen 
allochtoon-autochtoon. Omdat de sexeverdeling 
voor Eindhoven erg scheef is (slechts 16% van de 
politiecontacten is met meisjes) wordt het moei-
lijk am zicht te krijgen op mogelijke 
verschillen wanneer we differentieren naar de 
diverse bevolkingsgroepen. 

Utrecht toont in tegenstelling tot de andere 
steden wel een algemeen significant verschil in 
de sexeverhouding. Dat wil zeggen, er komen meer 
allochtone jongens bij de politie dan autochtone 

' jongens. Dater nu wel een significant verschil 
is gevonden wordt in belangrijke mate verklaard 
door het gegeven dat de allochtone contacten in 
Utrecht voor het merendeel betrekking hebben op 
Marokkaanse en Turkse jongeren. 

Recidive  
In de literatuur wordt gesuggereerd dat de 

recidive bij allochtone jongeren, en in het bij-
zonder bij de Surinaams/Antilliaanse groep, 
grater is dan bij de autochtone bevolkingsgroep 
(Aalberts en Camminga, 1983, van Loon, 1981, 
Junger-Tas, 1983). In het algemeen wordt dit in 
het registratiemateriaal ondersteund. Het 
blijkt dat er in de drie steden een significant 
verschil bestaat in recidive: het aantal 
recidivisten bij allochtone jongeren is hoger 
dan het aantal bij de autochtone jongeren. Het 
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Bevolkingsgroepen 

Nederland, 	Burinaams/ 	Turks 	Marokkaans 
Antillieens 

totaal 	X 	totaal 	X 	totaal 	X 	totes). 	X 
onderzochta 	aantal red- 	aantal red- 	aantal reel- 	aantal reel- 
steden 	 con- 	dive 	con- 	dive 	con- 	dive 	con- 	dive 

tacten 	tacten 	tacten 	tacten 

Rotterdam 	371 	43 	138 	52 	48 	44 	50 	50 

Eindhoven 	488 	51,5 	17 	53 	41 	49 	28 	64,5 

Utrecht 	 169 	46 	26 	61,5 	18 	72 	45 	46,5 

is hierbij de vraag of er bepaalde bevolkings-
groepen te onderkennen zijn die deze verschillen 
kunnen verklaren. 

De onderstaande tabel geeft het recidive per-
centage van de strafrechteliike contacten per 
bevolkingsgroep weer (uitgesplitst naar de drie 
onderzochte steden). 

Tabel 12: Het percentage recidive van de strafrechtelijke contacten bij de 
diverse bevolkingsgroepen in de drie onderzochte steden 
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Wat betreft Rotterdam kan het geconstateerde 
verschil voornamelijk worden toegeschreven aan 
de Surinaams/Antilliaanse groep." In Eindhoven 
lijkt dit de Marokkaanse groep to zijn. In 
Utrecht zien we de grootste verschillen met de 
Nederlandse groep vooral bij de 
Surinaams/Antilliaanse en Turkse groep. 

In dit kader is het opvallend dat or tussen de 
groepen verschillen bestaan in de periode dat 
jongeren na eon corder contact opnieuw met de 
jeugdpolttie in aanraking komen. De gegevens uit 
Rotterdam laten dit het meest duidelijk zien. De 
onderstaande figuur toont de momenten waarop de 

09  Verder is interessant dat Rotterdam wet be-
treft het recidive percentage in het algemeen 
als het nicest gunstig naar voren komt. We 
kunnen hier echter peen verstrekkende con-
clusles can verbinden; dit werot nader onder-
zoek. 
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recidivisten uit de diverse bevolkingsgroepen 
opnieuw met de jeugdpolitie in aanraking komen. 

Fiquur 3: De verdeling van de periode tussen het 
geregistreerde contact en een vorig politiecon-
tact per bevolkingsgroep° 7  

kor ter dan 

3 raaanden 

• — Nederlanders n=168 
Sur inamers/ 	_

62 An till ianen n- i 
i 	 . ....... Turken 	n=25 

Marokkanen n=26 

3-6 	 7-12 

maanden 	traanden 

1-2 

jaar 

langer dan 

2 jaar 

Uit deze grafiek blijkt dat de helft van de 
Marokkaanse recidivisten al vrij snel (binnen 3 
maanden) opnieuw met de politie in aanraking ko-
men. Bij de recidivisten uit de andere be-
volkingsgroepen (incl. de Nederlandse groep) 
ligt dit rond de 337.. Bij een groot deel van de 
Surinaams/Antilliaanse recidivisten duurt het 1 
tot 2 jaar voor er een hernieuwd contact OP -

treedt (27,57.). Bij de Turkse groep lijkt het 
nog langer te duren; 32% van de recidivisten 
komt pas na 2 jaar of meer opnieuw met de jeugd-
politie in contact. Voor • de Nederlandse 
bevolkingsgroep ligt de 'periode piek' eerder, 
ofschoon niet korter dan 3 maanden, dan toch wel 
korter dan een jaar. 

Voor de situatie in Eindhoven zien we behou-
dens enkele verschillen in de hoogte van de 
pieken, dezelfde trends. ' 

° 7  Deze figuur heeft dus alleen betrekking op 
jongeren die minstens een eerder contact bij 
dezelfde jeugdpolitieafdeling hebben gehad. 
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Aileen Utrecht laat eon belangrijke af-
wijking op de gegeven grafiek zien. Een grater 
deel van de Surinaams/Antilliaanse recidivisten 
komt in den stad al vrij snel (korter dan 3 
maanden) terug bij de jeugdpolitie (64,5% tegen 
41% van de autachtone recidivisten). Het beeld 
omtrent de mediterrane bevolkingsgroepen, komt 
echter weer wel overeen met de weergave in de 
grafiek. 

asiLlta 
In Rotterdam blijken de allochtone ver-

dachten goon grotere schade toe to brengen dan 
de autochtone verdachten. Oak wanneer de 
allachtone groep is uitgesplitst naar de diverse 
bevolkingsgroepen blijkt or in het algemeen goon 
verschil. Aileen de contacten met de Turkse jon-
geren tonen eon grater aantal in de categorie f 
101,- tot f 500.- (50%). Bij de Nederlandse jon-
geren is dit 29,5%. 

In Eindhoven blijken de allochtone ver-
dachten wel moor delicten to plegen not eon gra-
ter schadebedrag. In belangrijke mate lijkt dit 
to kunnen warden Aoegeschreven man de contacten 
met Turkse jongeren (zie tabel 48, bijlage VI). 

Utrecht laat net als in Rotterdam goon signi-
ficant verschil zien tussen de allochtone on 
autochtone jongeren wat betreft de toegebrachte 
schade. Opvallend is, echter dat de differen-
tiatie naar de diverse bevolkingsgroepen oak in 
Utrecht toont dat de Turkse verdachten delicten 
hebben gepleegd met eon grater schadebedrag. Of-
schoon de aantallen hierbij klein zijn en 
derhalve voorzichtigheid geboden is, komt dit 
wel overeen met de gegevens uit de andere 
steden. 

5n-nuder aezin 

In mile drie de steden zien we over het alge-
meen goon (significant) verschil in het voor-
kamen van een-ouder gezinnen tussen allochtone 
en autochtone politiecontacten. Zoals we kunnen 
verwachten komt het verschijnsel eon-ouder ge-
zin bij de Marokkaanse on Turkse jongeren minder 
voor. Olt verklaart tevens waarom or bij een al-
gemeen onderscheid in allochtoon/autochtoon 
goon verschil wordt gevonden. 

De Surinaams/Antilliaanse jongeren in Rot-
terdam verschillen wel lets van de Nederlandse 
jongeren (resp. 54% on 42%). Ditzelfde patroon 
vinden we in Eindhoven on Utrecht. Opvallend is 
hierbij. dat in Utrecht erg veel 
Surinaams/Antilliaanse 	verdachten 	afkomstig 



zijn van een-ouder gezinnen, 87,5% (21 van de 24 
geregistreerde contacten). Hiervoor hebben we 
geen verklaring. 

Tot slot  
Tot zover de bespreking van enkele ver-

schillen tussen etnische bevolkingsgroepen in 
aspecten die samenhangen met het delict of de 
pleger van het delict. We kunnen ons hierbij de 
vraag stellen of er in deze paragraaf enkele be-
vindingen te herkennen zijn, die meer in het 
algemeen, onafhankelijk van de onderzochte 
stad, geldingskracht hebben. Strikt genomen 
zijn 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 g 
pleegd met grotere schadebedragen. 

Over het algemeen blijkt echter dat we weinig 
sterke verbanden hebben kunnen vaststellen tus-
sen de diverse aspecten en het onderscheid 
allochtonen/autochtonen (zie tabel 50, in bij-
lage VI). Dit duidt er op dat de allochtonen wei-
nig verschillen van de autochtonen wat betreft 
de bier besproken aspecten. Zeker, soms hebben 
we significante verschillen geconstateerd tus-
sen allochtone en autochtone jongeren, of tussen 
de diverse bevolkingsgroepen, maar deze signi-
ficante verschillen hebben we niet systematisch 
voor elke stad vast kunnen stellen. Het betekent 
in zekere zin dat we seen algemene ondersteuning 
vinden voor het op de literatuur gebaseerde ver-
moeden dat allochtone jongeren en in het 
bijzonder de Surinaams/Antilliaanse jongeren 
een "slechtere score" hebben op de diverse af-
doeningscriteria. Althans deze score zal zeker 
niet erg veel slechter zijn. 

We 	vinden 	dus 	wel 	verschillen 	tussen 
allochtonen en autochtonen, maar deze zijn klein 
en niet altijd consistent in elke stad terug te 
vinden (met uitzondering van het verschil in 
recidive). Het lijkt in deze zin zelfs mogelijk 
dat de diverse afdelingen jeugdpolitie in zeker 
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mate 	bemoeienis 	hebben 	met 	onderling 
verschilllende populaties jongeren c.q. ver-
dachten. In ieder geval lijkt het oak in het 
verdere verloop van belang deze mogelijkheid in 
gedachten te houden. Olt kan immers een verkla-
ring bieden voor gevonden verschillen tassen de 
onderzochte steden in de afdoening van politie-
contacten met dezelfde etnische 
bevolkingsgroep. 

Om in de lijn van deze gedachte af te sluiten, 
kunnen we samenvattend enkele verschillen ander 
elkaar zetten die voor het hiernavolgende van 
bijzonder belang zijn. Net  gaat hierbij steeds 
om het verschil met de Nederlandse verdachten. 

Uitgesplitst 	near 	de 	drie 	onderzochte 
steden, 	laten de allochtone jongeren ver- 
schillen zien op de valgende aspecten: 

Rotterdam 

• leeftijd; ze zijn over het algemeen lets ou-
der, ofschoon jeugdige Marokkaanse jongeren 
ook relatief veel voorkomen; 

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

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

Findhaven 

• leeftijd; de allochtonen zijn jonger; 

• recidive; de allochtonen komen lets vaker 
terug bij de jeugdpolitie; 

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

Utrecht  

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

• recidive; de allochtonen komen vaker terug; 

• sake; er komen minder allochtone meisjes in 
contact met de jeugdpotitie. 



Het is de vraag of deze verschillen van de 
allochtonen een "ongunstige" score betekenen 
die leidt tot een strengere afdoeningsbe-
slissing. In de volgende paragraaf gaan we hier-
op uitgebreid in. 

3.3.3 	Biizondere factoren in de afdoenind van  
allochtone politiecontacten  

Wanneer we de resultaten uit de voorgaande 
Paragrafen kort resumeren, dan blijkt het 
volgende: 
In par. 3.2.1 constateren we een jets strengere 
afdoeningsbeslissing 	bij 	de 	allochtone 
jongeren, in het bijzonder bij de 
Surinaams/Antilliaanse jongeren. Indien we de 
in par. 3.2.2 gevonden verbanden tussen diverse 
factoren en de afdoeningsbeslissing ook voor de 
allochtonen afzonderlijk laten gelden, den kun-
nen we de volgende verwachting uitspreken: 
"Allochtone jongeren zijn ouder, vertonen meer 
recidive, komen vaker op grond van ernstige 
delicten bij de politie (berokkenen grotere 
schade), zijn vaker afkomstig uit een gebroken 
gezinssituatie, zijn vaker van het mannelijk ge-
slacht, en ondervinden, als gevolg hiervan een 
strengere afdoening". 

Na 	de 	beschrijving 	in 	de 	voorgaande 
paragraaf, lijkt dit echter alleen voor een deel 
het geval te zijn. De Rotterdamse contacten met 
Surinaams/Antilliaanse jongeren by. betreffen 
vaker recidivisten, een oudere leeftijd en lets 
meer 'gebroken gezinssituaties'. We zouden kun-
nen veronderstellen dat door een ongunstige 
score deze jongeren een lets strengere afdoening 
krijgen. 

Bij men dergelijke generalisatie van men al-
gemene bevinding naar bijzondere groepen wordt 
voorondersteld dat de in par. 3.3.2 gevonden 
samenhangen tussen diverse factoren en de af-
doeningsbeslissing oak geldingskracht bezitten 
voor de afzonderlijke bevolkingsgroepen. Om dit 
te onderzoeken zijn aanvullende analyses ver-
richt. 

Voor men bespreking van de factoren die als 
afdoeningscriteria in het bijzonder voor 
allochtone jongeren opgaan, hebben we per stad 
de situatie van de afzonderlijke bevolkings-
groepen onderzocht. 
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Een uitvoerige bespreking van daze gedetail-
leerde analyse is in bijlage VII weergegeven. De 
belangrijkste resultaten zullen we in daze para-
graaf naar voren brengen. 

Naast 	deze 	meer 	gedetailleerde 	analyse 
hebben we, analoog aan de analyse voor par. 
3.2.2, onderzocht of er samenhang bestaat tussen 
de 	afdoeningscriteria 	en 	de 	afdoeningsbe- 
slissing bij rowel de autochtonen als de 
allochtonen. Ofschoon daze analyse geen onder-
scheid maakt in de diverse etnische 
bevolkingsgroepen, toont het enkele opvallende 
verschillen tussen allochtonen en autochtonen 
in de drie steden. De onderstaande tabel geeft 
de rangorde weer van de diverse factoren naar de 
sterkte van het verband met de afdoeningsbe-
slissing. 



Rotterdam 	 Eindhoven 	 Utrecht 

Rangorde near 	Autoch- 	Alloch- 	Autoch- 	Alloch- 	Autoch- 	Alloch- 
sterkte stat. 	toon 	toon 	toon 	toon 	toon 	toon 
verband 

Sterke relatie 	schade 	 schade 	leeftijd 	recidive recidive 
(.40 -.65) 	 schade 	 type 

delict 
schade 	type 	 leeftijd 

delict 

Middelmatige 	leeftijd leeftijd 	leeftijd 	 leeftijd 
relatie 	 recidive recidive 	recidive recidive 
(.25 -.40) 	 type del. 	 een-ouder 

gezin 
type del. 

Zwakke relatie 	sexe 	een-ouder sexe 	 een-ouder 
(.15 	-.25) 	 gezin 	 gezin 

Zeer zwak tot 	men- 	sexe 	een- 	sexe 	type de- een- 
geen relatie 	ouder- 	 ouder- 	type 	lict 	ouder 
(00 	-.14) 	niet 	gezin 	 gezin 	delict 	sexe 	gezin 
significant 	 sexe 

Tabel 13:  Rangorde van 'afdoeningsbeslissing' naar de sterkte van het ver-
band met de afdoeningsbeslissing (per stad en per categoric 
autochtoon/allochtoon). 

Toelichting: 1 ten behoeve van de vergelijking tussen de rangordes 
hebben we de sterkte van het verband ook tot uiting • 
gebracht in de positie waarop een factor is geplaatst 
Zo by. is de relatie tussen schade en de afdoenings-
beslissing bij de Rotterdamse autochtonen .61 en de 
autochtonen .41. Voor de significantie waarden ver- 
wijzen we naar tabellen 51 t/m 53, bijlage VI. 
2 Voor Utrecht kan het verband tussen de factor 
schade en afdoeningsbeslissing niet worden 
berekend. Er is sprake van men te groot percentage 
cellen met "expected frequencies < 5". 

Uit de rangordening voor Rotterdam blijkt dat 
zowel bij allochtonen aim bij autochtonen de 
'toegebrachte schade' het sterkste verband ver-
toont met de afdoeningsbeslissing. hit het ver-
schil in sterkte kunnen we echter afleiden dat 
de invloed van deze factor bij de allochtone po-
litiecontacten minder groot is. De allochtone 
verdachten die delicten hebben gepleegd met gro-
tere schadebedragen, hebben dus men kleinere 
kans op men proces verbaal dan de vergelijkbare 
autochtone verdachten. Het ken zijn dat dit cri- 
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terium in de contacten met allachtonen minder 
strikt wordt gehanteerd. Op grand van haven-
staande tabel ken hieraan tevens de suggestie 
warden verbonden dat andere factoren, zoals het 
type delict, eon grotere invloed uitoefenen dan 
bij de autochtone contacten. 

Eerder zagen we dat de allochtone contacten 
in Rotterdam verschillen van de autochtone con-
tacten wat betreft leeftijd (ze zijn ouder), ty-
pe delict (moor 'eenvoudige diefstal') en 
recidive (komen vaker terug). Ten cannon van 
doze aspecten zien we dat het verband met de af-
doeningsbeslissing zowel bij allochtone- als 
bij autochtone contacten in sterkte overeenko-
men. Dit betekent dat or in het algemeen door de 
jeugdpolitie in Rotterdam geen extra accenten in 
de afdoeningsbeslissing gelegd lijken to 
warden. Dit geldt in het algemeen voor de totale 
allochtone groep. De literatuur, echter meldt 
wet betreft dit onderwerp enkele verschillen 
tussen de bevolkingsgroepen (zie par. 3.3). Om 
doze reden lijkt het belangrijk om na to gaan 
welke factoren in het bijzonder van invloed zijn 
op een strengere of lichtere afdoeningsbe-
slissing in de contacten met de diverse 
allochtone jongeren. 

In bijlage VII zijn de resultaten van doze 
differentiatie near bevalkingsgroep uitvoerig 
weergegeven. Het geeft per stad de strengere of 
lichtere afdaeningsbeslissing weer van de di-
verse bevolkingsgroepen ten opzichte van de Ne-
derlandse amp, waarbij . gecontroleerd wordt op 
de verscheidene factoren. 

Het blijkt wanneer we nauwkeuriger naar de 
aspecten recidive en type delict kijken de 
Surinaams-Antilliaanse groep in elke categoric 
stronger wordt afgedaan. Het lijkt erop dat een 
strengere afdoeningsbeslissing dus niet geheel 
verklaard ken warden door verschillen in de 
plegers en het plegen van de strafbare feiten. 
Net  kan zijn dat hieraan andere factoren ten 
grondslag liggen; by. 'de cooperatiebereidheid 
van de verdachten' (zoals doze door de 
rechercheur wordt ingeschat). Het verslag van 
het observatie-onderzoek moot hierover nader 
uitsluitsel geven. Vaoralsnog lijkt het zeer 
good mogelijk dat or sprake is van enige selec-
tiviteit in de afdoeningsbeslissing bij de 
contacten met Surinaams/Antilliaanse jongeren. 

Etij de Turkse groep lijkt or sprake to zijn 
van enige 'positieve selectie'. In par. 3.3.1 
hebben we geconstateerd dat de Turksa jongeren 



in Rotterdam minder vaak een proces-verbaal 
krijgen. Verder blijkt .uit par. 3.3.2 dat de 
Turkse verdachten niet of weinig verschillen van 
de Nederlandse verdachten wat betreft de fac-
toren die van invloed zijn op de afdoeningsbe-
slissing. Indien we de variatie van de 
allochtone en de autochtone jongeren op deze 
factoren constant houden, dan blijken de Turkse 
jongeren op al deze aspecten lichter te worden 
afgedaan. Het lijkt derhalve zeer waar-
schijnlijk dat de Turkse jongeren in deze zin 
worden "bevoordeeld". Dat wil zeggen, ze worden 
eerder buiten het justitiele circuit gehouden 
dan de Nederlandse jongeren. 

Dit laatste lijkt niet het geval bij de 
Marokkaanse jongeren, ofschoon er ook geen 
sprake van enigerlei negatieve selectie is. Ze 
vertonen geen systematisch verschil met de Ne-
derlandse groep, behalve misschien wat betreft 
de factor recidive. Het kan zijn dat de 
"snelheid" waarop Marokkaanse verdachten op-
nieuw met de jeugdpolitie in contact komen 
hierin een aspect is dat in de afdoeningsbe-
slissing ernstiger wordt aangerekend. 

In Eindhoven lijkt de factor 'toegebrachte 
schade' bij allochtone en autochtone jongeren 
een even grote rol te spelen. Een belangrijk 
verschil zien we wel ten aanzien van de factor 
'leeftijd'. Bij de allochtone politiecontacten 
is het verband met de afdoeningsbeslissing 
sterker dan bij de autochtone contacten. Op 
grond van de jongere leeftijd van de allochtone 
verdachten zouden we kunnen verwachten dat er 
minder processen-verbaal worden opgelegd in de 
contacten met allochtonen. Deze "gunstige 
score" op de factor leeftijd wordt echter teniet 
gedaan omdat daze factor als criterium in de af-
doeningsbeslissing strikter wordt gehanteerd. 
De jeugdige allochtone verdachten hebben een re-
latief grotere kans op men proces-verbaal dan de 
vergelijkbare autochtone leeftijdsgroep. 

Verder is uit de vorige paragraaf gebleken 
dat in Eindhoven de allochtone jongeren ook ver-
schillen in 'recidive' (komen vaker terug) en de 
'toegebrachte schade' (hogere bedragen). Het 
verband met de afdoeningsbeslissing is echter 
bij beide groepen gelijk. De rol van de factor 
'type delict' lijkt in tegenstelling tot de af-
doening van autochtone verdachten 
ondergeschikt. De kans op een proces-verbaal OP 
grond van dit aspect is dus vergelijkenderwijs 
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kleiner. Voor de factor 'een-ouder gezin' lijkt 
de kans echter weer grater. 

De 	differentiatie 	near 	de 	diverse 	be- 
volkingsgroepen toont hetzelfde beeld als hier-
boven is weergegeven. In het bijzonder de 
leeftijd lijkt in de afdoening van allochtone 
politiecontacten eon extra accent te krijgen om-
dat alle leeftijdscategorieen naar verhouding 
stronger warden afgedaan. Dit "selectieve mo-
ment" lijkt voor eon deel te verklaren waarom 
allochtone jongeren in Eindhoven (jets) 
strenger worden afgedaan. 

Samenvattend 	lijkt Eindhoven 	in de af- 
doeningsbeslissing van allochtone contacten en-
kele extra accenten te leggen: de factor' 
'leeftijd' en 'eon-ouder gezin'. De factor 'type 
delict' lijkt echter elm criterium minder strikt 
to worden gehanteerd. 

Ms criterium voor de afdoeningsbeslissing 
lijkt Utrecht  de factor 'recidive' voor alle 
contacten met dezelfde striktheid of consequen-
tie to hanteren. Anders dan in de contacten met 
autochtone verdachten, lijkt het 'type delict' 
een belangrijke rol te spelen in de afdoenings-
beslisaing van allochtone contacten. Uit par. 
3.3.2 blijkt dat allochtonen hierin in lichte 
mate van de autochtonen verschillen en jets 
vaker igekwalificeerde diefstal' plegen. Tevens 
krijgen ze vaker clan de autochtone verdachten 
uit 'doze categoric' eon proces-verbaal. Op 
grand hiervan kunnen we stellen dat de factor 
'type delict' in de afdoening van allochtone 
contacten eon extra accent lijkt to krijgen. 

De differentiatie naar bevolkingsgroepen 
laat zien dat er in de afdoeningsbeslissing bij 
allochtone contacten oak eon andere factor een 
extra accent lijkt te krijgen. Ofschoon het 
verband van de factor 'leeftijd' met de af-
doeningsbeslissing onderling weinig verschilt 
tussen de allochtone en autochtone bevolkings-
groepen, warden de allochtonen toch stranger 
afgedaan dan de Nederlandse groep. 

Bij de diverse typen delicten warden met name 
de Marokkaanse verdachten stronger afgedaan clan 
de Nederlandse verdachten die dezelfde typen 
delicten hebben gepleegd. 

Oak in doze stad zien we dus dat er bepaalde 
accenten warden gelegd in de afdoening van 
allochtone jongeren die voor een deel het, eve- 



rigens kleine, verschil in de afdoeningsbe-
slissing verklaren. 

Samenvattinq 
Een meer algemene beschouwing van het voor-

gaande levert het volgende op. Over het alge-
meen bestaan er in de afdoeningsbeslissing en in 
de factoren op grond waarvan deze beslissing 
wordt genomen tussen allochtonen en autochtonen 
kleine verschillen. De samenhang van de diverse 
factoren met de afdoeningsbeslssing komen bij de 
allochtonen en autochtonen in het algemeen over-
een. Net  als bij de autochtonen is bij de 
allochtonen in Rotterdam en Eindhoven het be-
langrijkste afdoeningscriterium 'de 
toegebrachte schade' en in Utrecht 'de 
recidive'. Wel zien we dat er in de drie steden 
bepaalde criteria strikter worden gehanteerd of 
dat bepaalde factoren in de afdoening van 
allochtone contacten een grotere rol spelen. 
Grote verschuivingen blijven echter achterwege. 
. Ook de sterkte van de diverse verbanden ver-
schilt in het algemeen weinig. Het in par. 3.3 
uitgesproken vermoeden dat de samenhang van de 
factoren met de afdoeningsbeslissing sterker 
zal zijn bij allochtone contacten is hiermee 
verworpen. De overige uitgesproken vermoedens 
worden gedeeltelijk ondersteund. Het vermoeden 
dat Mediterrane jongeren lichter worden afge-
daan, lijkt alleen voor de Turkse groep in 
Rotterdam op te gaan. De Marokkaanse groep wordt 
gelijk of iets strenger afgedaan. Voor een deel 
is dit te verklaren door verschillen in de 
plegers of het plegen van de strafbare feiten 
(meer recidive, ernstiger delict, e.d.). In 
Utrecht lijkt er tevens sprake te zijn van "se-
lectieve momenten". Dat wil zeggen, het verschil 
in afdoeningsbeslissing lijkt niet in z'n geheel 
teruggevoerd te kunnen worden op de genoemde 
verschillen. 

De Surinaams/Antilliaanse jongeren lijken 
inderdaad strenger te worden afgedaan. Dit lijkt 
verder niet alleen verklaard te moeten worden 
door een "ongunstigere score" op de afdoenings-
criteria, maar voor wat betreft Rotterdam oak 
door select ieve aandachtsmomenten. 

In zekere mate is het bovenstaande een voor-
lopig antwoord, omdat enkele aspecten die even-
eens een verklaring kunnen geven (by. verschil 
in cooperatie bereidheid van de verdachten) 
buiten beschouwing zijn gebleven. Verder is in 
deze analyse nog geen rekening gehouden met de 
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samenhang tussen de relevante factoren ander-
ling. Dit vereist • een neer complexe 
(multivariate) analyse, die echter pas zinvol is 
wanneer het aantal relevante factoren meer vol-
ledig is. Oak vereist men dergelijke analyse en-
kele voorbereidende analyses die met het 
bovenstaande zijn uitgevoerd. In het verslag van 
het observatie-onderzoek komen we derhalve op 
dit thema terug. 

hil in a_ariv_ullend 

In het voorgaande is uitgebreid ingegaan op 
de afdoeningsbeslissing en de factoren die hier-
op van invloed zijn. De bespreking betrof in 
sterke mate het formeel-justitiele aspect van de 
strafrechtelijke politiecontacten. Antwoord op 
de vraag of or men verschil bestaat in aan-
vullende activiteiten tussen allochtonen en 
autochtonen (zie par. 3.3) is nog niet gegeven 
en komt derhalve in deze paragraaf aan de orde. 

De bespreking hiervan wordt per stad 
gepresenteerd, zodat de aanvullingen op het 
beeld van de afdelingen jeugdpolitie dat in par. 
3.2.1 is gegeven, het meest tot hun recht kan ko-
men. 

Via doze bespreking krijgen we haast auto-
matisch de hulpverleningsdimensie van het poll-
tie-optreden in het vizier. Deze paragraaf vormt 
derhalve oak de overgang naar eon volgend thema 
dat in par. 3.4 aan de orde wordt gesteld: de 
door de rechercheur gesignaleerde problematiek 
bij de verdachten. 

Wat betreft Utrecht  verschillen de "aan-
vullende activiteiten" bij de Nederlandse en 
Surinaams/Antilliaanse groep niet van het alge-
mene beeld zoals dit in de tabel van par. 3.2.1 
tot uiting komt. Wel blijkt dat bij de Nader-
landse jongeren die op grand van meer ernstige 
delicten bij de politie komen (gekwalificeerde 
diefstal of men agressief delict) relatief vaak 
persoonlijke gesprekken met de ouders genoemd 
warden (40-50%). Oak komt het vaker voor dat er 
in verband met den contacten wordt verwezen. 

Bij de Marokkaanse jongeren zien we dat er 
eigenlijk heel weinig wordt verwezen (6,5% van 
de justitiele contacten). Daar staat tegenover 
dat bij reel jongeren or een persoonlijk gesprek 
bij de ouders thuis plaatsvindt, of dat or eon 
bemiddeling wordt gedaan (plus minus 20% van de 



Marokkaanse strafrechtelijke contacten valt in 
de categorie "overig").oe Overigens wordt er net 
als met de andere bevolkingsgroepen, bij een 
ernstig delict veel vaker een persoonlijk ge-
sprek met de ouders gevoerd. 

Indien we het bovenstaande overzien krijgen 
we de indruk dat hoe ernstiger het delict is, des 
te vaker er meer persoonlijke gesprekken met be-
trokkenen gevoerd worden (en er ook vaker wordt 
verwezen). 

Dit weerspiegelt een beleid dat de aandacht 
richt op de zwaardere gevallen. Deze interpreta-
tie wordt tevens ondersteund door het gegeven 
dat relatief de meeste verwijzingen in verband 
met een proces-verbaal worden gegeven (ofschoon 
de Marokkaanse jongeren hierop men uitzondering 
vormen). 

Dit 	gebeurt 	bij 	de 	Nederlandse, 
Surinaamse/Antilliaanse en Turkse jongeren 
(20% tot 30%). In contacten waarbij men sepot 
is afgegeven varieert het percentage ver-
wijzingen tussen de 8 en 14%. Ditzelfde per-
centage (20 tot 30%) vinden we bij de 
Marokkaanse jongeren, onafhankelijk van het 
feit of er sprake is van een sepot of 
proces-verbaal. 
Aan de andere kant blijkt ook dat bij de con-
tacten met een proces-verbaal de jongeren van 
alle bevolkingsgroepen vaak worden heenge-
zonden waarbij eon gesprek met de ouders ach-
terwege blijft (40% tot 60%). 

In zekere zin lijkt deze aandacht voor "de 
zwaardere gevallen" in strijd met een uitgangs-
punt in het (geschreven) beleid van de jeugdpo-
litie te Utrecht. Daarin wordt beoogd "in eon zo 
vroeg mogelijk stadium preventief te werken". In 
het volgende hoofdstuk (par. 4.4) komen we hier-
op terug. 

In Rotterdam krijgen we men hele andere voor-
stelling 	van 	zaken. 	Bij 	de 

°a De jeugdpolitie Utrecht heeft als principe om 
elk contact met een gesprek af te ronden. Het 
kan zijn dat de politie daarom genoodzaakt is 
een gesprek thuis te voeren omdat bij de jon-
gere thuis de telefoon afwezig is. Of door 
andere omstandigheden by. omdat de broer, de 
enAge die Nederlands spreekt, niet snel ge-
noeg met de vader naar het bureau kan komen. 
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jeugdpolitie-afdeling van daze stad vinden de 
persoonlijke gesprekken het meeste pleats in het 
kader van contacten op grand van een "eenvoudige 
diefstal". Bij eon meer ernstig delict warden 
jangeren al snel "na verhaar heengezonden" (plus 
minus 45% van de contacten op grand van dit type 
delict). Dit gebeurt bij alle jongeren en onaf-
hankelijk van etniciteit. Wel blijken bij de 
Marokkaanse jongeren relatief veel persoonlijke 
gesprekken met ouders to warden gevoerd (48% van 
de contacten; bij de overige bevolkingsgroepen 
ligt dit tussen 27% en 34%). Het ken zijn dat 
dit samenhangt met de jeugdige leeftijd van veel 
Marokkaanse verdachten; maar het kan oak bete-
kenen dat dit seer dan bij andere verdachten 
nodig wardt geacht. 

In het algemeen spreekt uit dit alles eon af-. 
handelingsbeleid dat tegengesteld is aan het be-
bid in Utrecht. In Rotterdam lijken de meeste 
ingrijpende activiteiten pleats to vinden in 
verband met lichtere delicten. 

Het weerspiegelt een'beleid dat de aandacht 
richt op de lichtere gevallen (de 'First 
Offenders'). In Rotterdam warden bij de con-
tacten die zijn afgedaan met een proces-verbaal 
de jongeren zonder afrondend gesprek met de ou-
ders near huis gezonden. Dit is bij able 
etnische bevolkingsgraepen het geval (het per-
centage varieert van 45% tot 60%). Bij de 
contacten die met eon sepot zijn afgedaan; vari-
eert dit van 15% tot 20%. 

Wat betreft Eindhoven  warden onafhankelijk 
van het type delict en de afdaening de contacten 
in de meeste gevallen beeindigd met men per-
soonlijk gesprek met de ouders (zowel bij 
autochtonen als allochtonen). Oak in het alge-
meen blijken er per bevolkingsgroep nauwelijks 
verschillen in aanvullende activiteiten. 

In het algemeen zien we wat betreft de aan-
vullende activiteiten weinig verschillen tussen 
allochtonen en autochtonen. De verschillen die 
we constateren zijn terug te voeren op men alge-
mene beleidslijn die door de diverse afdelingen 
lijken te warden gevaerd. 

In par. 3.3 bespraken we het idea am in de 
vergelijking van de 'aanvullende activiteiten' 
speciaal te letten op indicaties omtrent de toe-
gang van allochtone jongeren tot het hulpverle-
ningscircuit. Wet dit betreft !evert Utrecht men 
belangrijke aanwijzing. Het blijkt dat den at-
doling in het biizonder biJ Marokkaanse jongeren 



zelf diverse activiteiten aan de dag legt en 
weinig doorverwijst. Dat.zou de betekenis kunnen 
hebben van een onmogelijkheid om door te ver-
wijzen. In de volgende paragraaf komen we op dit 
onderwerp terug. 

3.4 Een problematische situatie als achtergrond 
voor het politiecontact 

Volgens de voorgaande paragrafen lijken 
Eindhoven en Rotterdam, voorzover het om de af-
doening van delicten gaat, de voorkeur te hebben 
voor een "justitiele aanpak". In een dergelijke 
aanpak kijkt men naar aspecten als "de aard van 
het delict, recidive, ernst van het felt, leef-
tijd van de verdachte", enz. De regels en 
criteria omtrent de behandeling en afdoening van 
een zaak zijn dus relatief duidelijk. 

Dit laatste is veel minder het geval wanneer 
de politie naast de justitiele aanpak een accent 
op de hulpverleningstaak legt. Dan komen in de 
afdoening en behandeling van een zaak ook andere 
factoren aan de orde. Men moet in de behandeling 
van een zaak rekening houden met per- 
soonlijkheidskenmerken, gezinsomstandigheden, 
problemen op school en/of werk, locale moge-
lijkheden van hulp of ondersteuning, enz. 

In 	de 	vorige 	paragraaf 	betrokken 	we 
'een-ouder gezin' als factor bij de afdoenings-
beslissing. Op deze wijze zijn in zeer beperkte 
zin de problematische omstandigheden waarin 
verdachten kunnen verkeren ter sprake gekomen. 
Voor een belangrijk deel is dit achterwege ge-
bleven omdat gegevens hieromtrent in de 
registratie onvolledig zijn. Alleen in het 
kaartsysteem van cl ,e Utrechtse jeugdpolitieaf-
deling is het mogefijk gebleken over de gezins-
en schoolachtergronden informatie te vergaren 
(de andere afdelingen beschikken niet over deze 
informatie). We haasten ons hierbij te vermelden 
dat we van 45% van de geregistreerde contacten 
hierover geen informatie bezitten. Dit is erg 
veel. Maar indien we de informatie in samenhang 
zien met de verwijzingen vanuit de jeugdpolitie 
naar hulpverlenende instanties, dan krijgen we 
een eerste inzicht in de uitvoering van de hulp-
verleningstaak door een afdeling jeugdpolitie. 

De problematiek die in deze paragraaf wordt 
geschetst, is uitdrukkelijk een afspiegeling 
van de problemen die rechercheurs signaleren. 
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Het geeft aan welke snort problemen rechercheurs 
near boven halen. In het verslag van het obser-
vatie-onderzoek en de interviews met jongeren 
kunnen we in beperkte zin nagaan in hoeverre de 
rechercheurs or in slagen de meest belangrijke 
problematische punten in het politiecontact to 
achterhalen. 

Een andere omstandigheid die voor een analyse 
van deze gegevens pleit is dat de frequentiever-
delingen van de jongeren waarover we'achtergrond 
informatie beschikken, op meerdere variabelen 
met die van de gehele groep overeenstemmen." De 
informatie omtrent de problematische achter-
gronden lijken dus geldig veer de gehele 
steekproef van geregistreerde contacten uit 
Utrecht. 

3.4.1 	De oesionaleerde problematiek 

In het algemeen signaleert de jeugdpolitie in 
Utrecht bij een beperkt aantal gevallen goon of 
weinig problematische omstandigheden (10,5%). 

Zo blivoorbeeld had een jongen (15 jeer) eon 
aansteker gestolen met de bedoeling hiermee 
computerspelletjes te verwarmen ("dan krijg 
je een vrij seer). Op de kaart had de 
rechercheur aangetekend "Normaal gezin, geen 
bijzonderheden" 

Indien er problemen worden gesignaleerd, dan 
blijken deze voornamelijk in de thuissituatie te 
liggen (46,5%). In bijna eon kwart van de geval-
len (24,5%) is er sprake van meervoudige proble-
matiek (zowel in de thuissituatie, als op school 
en bij de jongere zelf). 

Een meisje (14 jaar) was door haar moeder ge-
slagen en daarna uit huis gezet, omdat de 
moeder het niet meer zag zitten. Er waren al 
gedurende langere tijd conflictsituaties. 
Vader en moeder zijn gescheiden. Vader zit in 
de gevangenis on daardoor is no de steun van 

c" In het algemeen komen de verhoudingen op di-
verse aspecten zoals, type delict, leeftijd, 
some, afdoening, etniciteit. enz. overeen 
met de totale steekproef uit Utrecht. Het 
verschil in eon categoric is op zin hoogst 
6%. 



hem kwijt. Moeder had inmiddels een nieuwe 
vriend maar deze zit sinds kort ook in het 
huis van bewaring. Het meisje tiranniseert de 
moeder; ze pest haar met allerlei dingen... 

Van een contact met een jongen (op grand 
van winkel- en fietsendiefstal) wordt "een 
verstoorde relatie tussen moeder en zoon ge-
meld". De jongen (12 jaar) is vaak alleen 
thuis. De vader is enkele jaren geleden naar 
Suriname teruggekeerd. De jongen zegt te 
worden geslagen en vertelt ook dat moeder 
veel schulden heeft. Op school kan hij maar 
zeer matig meekomen. De jongen last zich erg 
graag beinvloeden door vrienden. 

De laatste opmerking omtrent "beinvloed-
baarheid" zegt iets over de jongere zelf. We 
hebben ze ondergebracht bij de categorie "indi-
viduele problematiek" (18,5%). In het bijzonder 
bij de minder ernstige delicten (fietsendief-
stal, winkeldiefstal) zijn we deze opmerking 
tegengekomen. Daarnaast warden er oak meer 
complexere (individuele) problemen op de kaart 
aangetekend. 

"De jongen (14 jaar) zegt zelf het jatten 
niet te kunnen laten. In verband met 
diefstalletjes en brandstichting heeft hij 
al, men 1/2 jaar in een tehuis gezeten. De 
jongen maakt een emotioneel sterk wisselende 
en chaotische indruk. 

In de meeste gevallen ligt de thuisproblema-
tiek in de relationele sfeer (28,5%). In 17,5% 
van de geregistreerde gevallen gaat het om 
feitelijke omstandigheden die als problematisch 
warden gesignaleerd (prostitutie moeder, ziekte 
van moeder, psychische problematiek bij ouders, 
afwezigheid ouders, enz.). 

Bij de contacten op grond van gekwalificeerde 
diefstal of een agressief delict warden meestal 
problemen in de thuissituatie gesignaleerd 
(resp. 61% en 53,5%)." Bij de contacten op 
grand van eenvoudige diefstal wordt bij 29,5% 
"thuisproblemen" gemeld. 

10  Op de contacten op grand van probleemgedrag 
komen we in par. 3.4 terug. 
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be jongeren waarbij 	in meerdere milieus 
(thuis en school) en/of op het individuele vlak 
problemen worden gesignaleerd zijn in 58% van de 
gevallen al 2 of meer keren (eerder) bij de poll-
tie geweest. Bij de avenge probleemcategorieen 
(inclusief de categorie 'geen bijzonderheden') 
ligt dit rond de 35%. 

Deze jongeren. waarbij sprake is van 'meer-
voudige problematiek., volgen ook relatief ge-
zien vaker het individuele onderwijs; (44.5% 
volgt dit onderwijs, terwij1 bij de overige 
categorieen dit aantal tussen de 20% en 30% 

Tenslotte is er bij deze droop zeer 
vaak sprake van een "gebroken gezinssituatie" 
(60%) (ofschoon het verschil met de groan wear-
bij sheen problemen in de thuissituatie worden 
gemeld klein is). 

Interessant, ofschoon niet onverwacht, is 
het verband met leeftijd. 

Met het ouder worden vormen de gesignaleerde 
problemen in de thuissituatie een steeds kleiner 
aandeel van de achterliggende problematiek. 
Problemen die de jeugdpolitie meer op het indi-
viduele vlak signaleert lijken daarentegen in de 
oudere leeftijdsgroep veel vaker voor te komen. 
De categorie met een 'meervoudige' problematiek 
lijkt tenslotte vanaf 14 jaar een stabiel aan-
deel te vormen; in die zin dat het bij de oudere 
leeftijdsgroepen niet groter is. • 

Het is mogelijk dat doze laatste categorie de ' 
jongeren vertegenwoordigt waarbij de proble-
matische omstandigheden dusdanig zijn dat ze 
over eon veel langere per iode meerdere ashen in 
de problemen geraken (en ook vaker in contact 
komen met politic en justitie). Bij de andere 
twee groepen gaat het mogelijk am omstandigheden 
die minder structureel zijn of een minder itruc-
turele negatieve invloed uitoefenen. Misschien 
is juist bij deze groepen hulpverlening of 
ondersteuning het meest succesvol. In eon 
onderzoek naar de tehuisplaatsing van jonge kin-
deren wordt tussen deze groep en de oudere 
leeftijdsgroep eveneens een dergelijk verschil 
in achtergrondproblelatiek geconstateerd. Bij 
de jonge kinderen is de tehuisplaatsing "in de 

11  Onder 'individueel onderwijs' vallen: indi-
vidueel technisch onderwijs (ITO). /ndividu-
eel huishoudelijk en nijverheidsonderwijs 
(IHNO), onderwijs voor leerlingen met leer en 
omvoedingsmoeilijkheden 1.0M. VBUO. e.d. 



meeste gevallen het gevolg van problemen met hun 
ouders. Bij oudere jongeren speelt dit vaker een 
meer indirecte rol" (Smit en van der Laan, '84, 
pag. 38). Het gaat hierbij ook om problematiek 
op het individuele vlak. Dit alles betekent dat 
de aandachtsgebieden voor mogeli . jke hulp of 
ondersteuning met het ouder worden veranderen. 

In het algemeen krijgen we de indruk dat de 
jeugdpolitie in een groot aantal gevallen com-
plexe en/of 'meervoudige' problematiek 
signaleert (20% tot 30%). Deze groep zo zeiden 
we, bestaat ook uit meer recidivisten. Gezien 
het beleid van de Utrechtse jeugdpolitie is het 
niet verwonderlijk dat deze recidivisten het 
meest streng worden afgedaan. Consequentie is 
echter dat de jongeren waarbij de politie deze 
uitgebreide problematiek signaleert in 40,5% 
van de gevallen een proces-verbaal krijgen. Bij 
de overige categorieen is dit 18% tot 20%. 

3.4.2 Verschillen tussen allochtonen en autochtonen  

Hoe de verdeling van problematische achter-
gronden naar bevolkingsgroep is, laat de onder-
staande tabel zien. Gezien de soms kleine 
aantallen binnen een categorie worden naast de 
percentages tevens de absolute aantallen ver-
meld. In het bijzonder over de contacten met 
Turkse jongeren beschikken we in dit verband 
over te weinig informatie. In de verdere be-
spreking blijft deze groep derhalve buiten 
beschouwing. 
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label 14:  ger-doling naar gesignaleerde problematische omstan-
digheden per bevolkingsgroep voor de steekproef uit 
Utrecht (in aantallen en in procenten). 

Nederlands Surinaams/ 	Turks 	Marokkaans 
Ant illiaans 

n 	% 	n 	 n 	n 	% 

-thuisproblmatiek 	65 41 	12 54,5 	3 	43 20 66.5 

-individual° 	 37 23.5 	2 	9 	- 	- 	3 10 
oroblematiek 

-meervoudige 	 37 23,5 	7 32 	4 	57 	4 13.5 
oroblematiek 

-geen bijzonder- 	19 12 	1 	4,5 ' 	- 	- 	3 10 
he den 

158 100 22 100 	7 100 30 100 

In het bijzonder springt de Marokkaanse groeP 
eruit met eon groat percentage gesignaleerde 
problematiek in de thuissituatie. Vanuit de li-
teratuur kunnen we verwachten dat veel daarvan 
in de retationele steer ligt (zie o.a. van der 
Loan, 'E13, p. 90 en Gazan. '84). De onderzoekge-
gevens lijken hiermee in overeenstemmming, want 
bijna de helft (46.5%) van de bij deze groep ge-
signaleerde problematiek betreft relationele 
problemen in de .thuissfeer. (Gezagsconflicten, 
conflicten omtrent regels, strenge straffen 
e.d.). 12  Aan de andere kant valt op dat er bij 
deze groep relatief weinig "uitgebreide proble-
matiek" wordt geconstateerd. 

Dit laatste wordt wel in belangrijke mate bij 
de Surinaams/Antilliaanse . jongeren 
gesignaleerd. Bijna eon derde (in tegenstelling 
tot bijna eon kwart bij de Nederlandse groep) 
wordt met doze prablematiek gekarakteriseerd.. 
Net is aannemelijk dat de oudere leeftijd van de 
Surinaams/Antilltaanse jongeren hierbil van in-
vloed is. Overigens wordt oak bij de jongeren 
uit deze bevolkingsgroep een relatief groat deal 
ithuisproblematiek .  gesignaleerd (die eveneens 
voornamelijk op het relationele vlak liggen). 

Opmerketijk is tenslotte dat vooral bij de 
Nederlandse groan door de jeugdpolitie pro- 

12  Aangenomen dat de rechercheurs met eon zekere 
votledigheid de achtergronden van jongeren 
nagaan. En dus dat de rechercheur hierbij 
niet al van te voren verondersteldi "er zal 
wet ruzie met de vader zijn". 



blemen worden onderkend die op het individuele 
vlak liggen (23,5%). Bij - de overige bevolkings-
groepen wordt dit beduidend minder gesignaleerd 
(9% tot 10%). 

Indien we de achtergrondproblematiek diffe-
rentieren naar het type delict, dan krijgen we 
het volgende bee Id. 

Bij de Nederlandse jongeren die in verband 
met de meer ernstige delicten zijn aangehouden, 
wordt relatief meer thuisProblematiek gesig -
naleerd. Bij de Surinaams/Antilliaanse jongeren 
wordt onafhankelijk van het delict waarvoor ze 
bij de politie komen veel thuisproblematiek ge-
signaleerd. Ditzelfde geldt voor de Marokkaanse 
jongeren. 

Conclusies op basis van een differentiatie 
van achtergrondproblematiek naar leeftijd per 
onderscheiden bevolkingsgroep zijn niet goed 
mogelijk. De aantallen zijn soms erg klein. 

Meervoudige problematiek wordt relatief het 
meest gesignaleerd bij de recidivisten, maar dit 
blijkt alleen op te gaan voor de Nederlandse 
jongeren. Van de Nederlandse recidivisten die in 
verband met een delict zijn aangehouden wordt 
bij 36,5% dergelijke problematiek gesignaleerd. 
Van de first-offenders is dit 17,5%. Zowel bij 
de Surinaams/Antilliaanse als bij de 
Marokkaanse jongeren lijkt er geen verband te 
bestaan tussen de aard van de gesignaleerde pro-
blematiek en de recidive van politiecontacten. 
Zowel bij first-offenders als bij recidivisten 
worden in dezelfde mate de onderscheiden soorten 
problematiek gesignaleerd. 

Eerder bleek al dat een proces-verbaal vooral 
in samenhang met een uitgebreide problematiek 
wordt gegeven. We vinden dit duidelijk terug bij 
de Nederlandse jongeren (68,5% van de getallen 
met processen-verbaal hebben betrekking op 
dergelijke problematiek in tegenstelling tot 
19,5% van de geseponeerde gevallen)." Bij de 
Surinaams/Antilliaanse groep zien we een verge-
lijkbare hoeveelheid. Bij 3 van de 6 processen 
verbaal wordt deze problematiek gesignaleerd. 

13  Het kan zijn dat met betrekking tot de con-
tacten met Nederlandse jongeren de factor 
'recidive' hierin een rol speelt. 

149 



150 

Bij de Marokkaanse groep is dit niet het ge-
val. Be contacten die met men proces-verbaal 
zijn afgedaan kenmerken zich niet door een bij-
zondere categoric achtergrondproblemen. Zoals 
na het voorgaande te verwachten is warden de 
contacten met Marokkaanse jongeren voor een be-
langrijk deel gekenmerkt door men sepot als 
afdoening en thuisproblematiek aim achtergrond. 
Dit is bij 44% van de Marokkaanse straf-
rechtelijke contacten het geval. 

Tot no toe gaat het steeds cm de strikt 
justitiele afdoening (proces-verbaal/sepot). 
Maar de gesignaleerde problematiek kan aok om 
meer dan een looter justitiele aanpak vragen. In 
sommige gevallen warden er dan.eok naast het 
persoonlijke contact met de ouders..hulpverle-
ningsinstellingen of persanen uit de omgeving 

' van de jongere ingeschakeld. 

3.4.3 	'Aanvullende activiteiten' aim vervola op de 
oesienaleerde problematiek  

Be problematische omstandigheden die tijdens 
het contact warden gesignaleerd kunnen ook am 
meer dan een louter "justitiele aanpak" vragen. 
Uit par. 3.3.2 blijkt dat Utrecht relatief veel 
in samenhang met een proces-verbaal verwijst. 
Verder blijkt dat in verband met individuele 
problematiek nauwelijks wordt verwezen (9%). In 
verband met de over ige typen gesignaleerde pro-
blematiek wordt vaker verwezen (plus minus 20%). 

Zoals we na de voorgaande paragraaf kunnen 
verwachten wordt het meest verwezen in verband 
met de meervaudige problematiek. Eerder 
brachten we naar voren dat bij de Marokkaanse 
jongeren naar aanleiding van een contact nauwe-
lijks een instelling wordt ingeschakeld. Door 
de grate variatie in 'aanvullende activiteiten' 
bij de diverse typen gesignaleerde 
problematiek, is het moeilijk in het algemeen te 
zeggen wat er dan wel gebeurt. Het kan zijn dat 
de jeugdpolitie in Utrecht de contacten met 
Marokkaanse jongeren niet zo snel overdraagt 
naar andere instellingen omdat de mogelijkheid 
daartoe ontbreekt of lenge tijd heeft ontbroken. 
Ondanks de recente initiatieven op het gebied 
van hulp aan buitenlanders lijken er lacunes te 
bestaan in het aanbod van langdurige hulpver-
lening (Bakker en Clarijs. '84). 



Bij de contacten met jongeren uit de Neder-
landse bevolkingsgroep kunnen we wel ver-
schillende reacties onderkennen op de 
gesignaleerde problematiek. Bij gesignaleerde 
thuisproblematiek wordt de jongere niet zomaar 
naar huis gestuurd (9,5%). Meestal wordt er con-
tact opgenomen met de ouders, vaak in de vorm van 
een persoonlijk gesprek (32,5%). Ditzelfde ge-
beurt indien er geen bijzondere problematiek 
wordt gesignaleerd. Wordt er 'individuele pro-
blematiek' gesignaleerd, dan wordt de jongere 
wel vaker direct heengezonden (26%), of het con-
tact wordt afgerond met 'een telefoontje naar de 
ouders'. Bij de meervoudige problematiek worden 
de jongeren naar verhouding vaak direct near 
huis gestuurd (31%). 

Het blijft onduidelijk waarom dit gebeurt. 
Deze jongeren zijn immers de meest 'ernstige' 
gevallen. Het kan zijn dat men in Utrecht er op 
vertrouwt dat andere officiele instanties zich 
toch al met deze jongeren bemoeien (de Raad voor 
de Kinderbescherming, de Kinderrechter). Bij 
jongeren die in verzekering zijn gesteld wordt 
de vroeghulp uitgevoerd door een onafhankelijke 
instantie (Rajo). Niettemin kan het ook zijn 
dat men niet meer gelooft in een oplossing. Het 
zijn immers de jongeren waarmee al vaker contact 
is geweest. Verbetering is er niet, dus laat 
maar zitten. 

Aan de andere kant blijkt dat juist bij de 
meervoudige problematiek verwijzingen worden 
gedaan. In zeker zin kan het dus zijn dat er ten 
aanzien van de moeilijke gevallen op twee poten 
wordt gehinkt; moms wel extra aandacht, soms 
geen aandacht. 14  In een volgend verslag zullen 
we trachten meer exact na te gaan of dit inder-
daad het geval is. Het kan nl. zijn dat we nog 
belangrijke informatie missen. In Utrecht ge-
beurt het vaker dat er enkele dagen of weken na 
het "politiebezoek" contact wordt opgenomen met 
de ouders (of de jongere). 

14  Deze mogelijkheid van een 'tweeslachtige' 
aandacht is overigens alleen te onderkennen 
bij de Nederlandse groep. 
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4 POLITIECONTACTEN OP GROND VAN PROBLEEMGEDRAG 

Tot nu toe hebben we in het verslag voor-
namelijk gesproken over de contacten van de 
jeugdpolitie op grand van een delict. Dit is 
niet geheel onterecht, want de meeste bemoeienis 
van de jeugdpolitie betreft dit soort contacten. 
loch heeft een belangrijk deel van de politie-
contacten betrekking op een "niet-delict" 
(weglopen, hulpvragen e.d.). In Rotterdam is dit 
35% van de contacten en in Utrecht en Eindhoven 
is dit resp. 30% en 13,5%. 

Enige aandacht voor dit type contact van de 
jeugdpolitie lijkt dan oak gerechtvaardigd. 
Niet in de laatste plaats omdat in het bijzonder 
bij deze contacten de hulpverleningstaak tot 
uiting komt. In Rotterdam bestaat er zelfs een 
apart bureau, bemand met drie rechercheurs en 
een brigadier dat zich alleen met jeugdzaken 
bemoeit die geen betrekking hebben op een door 
de jongere gepleegd delict (Bureau Opsporing 
Minderjarigen, kortweg ROM). 

In de volgende paragraaf beginnen we met een 
korte schets van de aard van deze "probleemcon-
tacten". Vervolgens bekijken we in par. 4.2 in 
welke mate er sprake is van een oververtegen-
woordiging van de diverse bevolkingsgroepen ten 
opzichte van hun aandeel in de bevolking. Deze 
vergelijking gebeurt "ruwweg" en is analoog aan 
de gegevens over strafrechtelijke contacten uit 
het begin van par. 2.2. 

In paragraaf 4.3 bepreken we de afhandeling 
van de 'probleemcontacten'. Het thema 'aan-
vullende activiteiten' en in het bijzonder de 
verwijzingen, keren hierbij terug. 

In paragraaf 4.4 gaan we na of er verschillen 
bestaan tussen allochtone jongeren wat betreft 
de aard van deze contacten. In het bijzonder 
stellen wij ons de vraag of de jongeren die op 
grond van probleemgedrag bij de politie komen 
verschillen (anders zijn) van de jongeren die OP 
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grand 	van 	gePleegde 	delicten 	warden 
aangehouden. 

4.1 Het karakter van de 'probleemcontacten ,  

In de meeste gevallen betreffen 'de probleem-
contacten' weglopersi ouders die opbellen dat 
hun kind is weggelopen en een verzoek tot "op -
sparing, aanhouding en terugbrenging" doen 
(OAT-verzoek). In Rotterdam is dit bij 70.5% het 
geval. in Eindhoven 74.5% en in Utrecht bij 
61.5% van de probleemcontacten. 

Zelden wordt aan een dergelijk verzaek in 
alle volledigheid beantwoord. Voor de politie is 
het vaak voldoende indien de verblijfplaats van 
de jongere bekend is en dat Cr een 'hulpver-
lening' wordt gestart. Alleen bij jangle kinderen 
wordt er vaker toe besloten om hen oak dead-
werkelijk can te houden en terug te brengen. 

Twee weken voor Pasen ward er opsporing ver-
zocht van een-meisje (15 jeer). Zij was 1 deg 
daarvoor in gezelschap van haar broer naar 
het huis van "Youth for Christ" gegaan. OP 
het midden van de avond is zij weer ver-
trokken, zonder haar broer op de hoogte te 
stellen. Sindsdien is niets van haar gehoord. 
In de nacht voor die bewuste avond had zij 
zonder toestemming van haar ouders de nacht 
bij kennissen doorgebracht. De daar0P- 
volgende dag is zij omstreeks 12 uur 
teruggekomen. Na een harde woordenwisseling 
is zij een uur later weer weggegaan. 
Een dag na het telefonisch verzoek tot op-
sporing belt het JAG dat het meisje bij hen 
"in de hulpverlening zit". 
Naar aanleiding van de diverse contacten met 
de ouders. het JAG en het meisje blijkt dat ze 
veal moeilijkheden thuis ondervindt. Ze moet 
veel slaag incasseren en staat nog steeds on-
der hvisarrest dat begonnen is met een enkele 
maanden terug gepleegde winkeldiefstal. OP 
school geeft ze veal problemen. Ze is eerder 
3 keer geschorst en 2 keer van school Re-
stuurd. Naar eigen zeggen heeft ze "altijd 
een grote mond op school". "Ze is meer 
vrijheid gewend" (ze heeft vroeger Jenaplan 
onderwijs gevolgd). "ze kan niet tegen gezag 



In het algemeen kunnen we stellen dater met 
deze contacten een beroep wordt gedaan tot eni-
gerlei hulpverlening. In zeker zin is er bij de-
ze politiecontacten geen sprake van een 
"justitiele afdoening". Meestal wordt er in het 
kader hiervan geadviseerd, bemiddeld of ver-
wezen. 

Een expliciet verzoek am hulp vanuit jongeren 
of ouders komt ook voor. Het kan zijn dat een 
moeder man het bureau komt in verband met moei-
lijkheden met haar dochter; een kind dat am 
onderdak vraagt of een leraar die am bemiddeling 
verzoekt in verband met veelvuldig wangedrag van 
een leerling op school. 

De leraar legt uit dat er tijdens de les pro-
blemen met de jongen ontstonden (zoals vaker 
gebeurt). Na een fikse ruzie werd de jongen 
naar huis gestuurd. Als reactie klom de 
jongen echter op het dak van de school. "Hij 
is op deze school altijd al moeilijk te han-
teren geweest" vervolgt de leerkracht. Hij 
denkt er eigenlijk over de jongen op een an-
dere school te plaatsen, maar durft dit 
eigenlijk niet met de vader te bespreken. "Op 
een andere school heeft . deze eens zijn drei-
gementen in handelingen omgezet", zo besluit 
hij het verhaal. De leraar vraagt vervolgens 
of de politie men oplossing weet. 

Deze verzoeken om expliciete hulp komen in 
Rotterdam in 19,5% van de 'probleemcontacten' 
voor. In Utrecht en Eindhoven is dit resp. 29% en 
18%. 

In de avenge gevallen (zo'n 9 a 10%) gaat het 
am minder vaak voorkomende zaken, ofschoon ze 
veelal zeer problematisch zijn (kindermishan-
deling; onttrekking man het formeel toegewezen 
gezag van men ouder, door de andere ouder door 
middel van verberging; prostitutie van 
jongens/meisjes). 

4.2 Over een verschil in aantallen 'probleemcon-
tacten' 

In de hierboven gegeven cijfers is nog niet 
gedifferentieerd naar de diverse bevolkings-
groepen. Verder kunnen we analoog man het thema 
uit hoofdstuk twee de vraag stellen of en in hoe- 
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verre or sprake is van , men oververtegenwoor -
diging. 

In de onderstaande tabel hebben we de ver-
deling near bevalkingsgroepen gegeven voor de 
populatie en voor de onderzoekgroep per ander-
zochte stad. In tegenstelling tot tabel 2 uit 
paragraaf 2.2 betreffen dit dus sheen 'pro-
bleemcontacten'. 

label 15:  Verdeling near bevolkingsgroepen in de populatie an in de ander-
zoekgroep van de jeugdpolitie van Rotterdam, Eindhoven on 
Utrecht (in 70. 

Rotterdam* 	Eindhoven* 	 Utrechtm 
Bevol- 	populatie jeugdpol. populatie jeugdpol. populatie jeugdpol. 
kings- 	Nr131622 	Nr363 	N=49699 	N.96 	N:64170 	.Nr117 
gromP 	 Z 	Z 	 Z 	X 	Z X 

Ned. 	 75.9 	54.0 	91.2 	74.0 	82.2 	70.9 
Sur/Ant. 	5.8 	18.2 	1.5 	5.2 	3.7 	6.0 
Turk. 	 8.2 	8.3 	4.2 	8.3 	4.8 	2.6 
Mar. 	 3.9 	6.3 	1.8 	7.3 	6.3 	16.2 
Overig 	6.2 	13.2 	1.6 	5.2 	3.0 	4.3 

100 	100 	100 	100 	100 	100 

156. 

* De populatie on de steekproef betreffen jongeren in de leeftijd 
0-19 jaar. 

Net als bij de contacten op grand van men 
delict komt de jeugdpolitie.niet in dezelfde ma-
te met de allochtone groepen in contact als dat 
we gezien hun vertegenwoordiging in de bevolking 
zouden verwachten. De mate 
van oververtegenwoordiging in de 'probleemcon-
tacten' is in alle drie de steden vergelijkbaar 
net de betreffende oververtegenwoordiging in de 
'strafrechtelijke contacten' (contacten op 
grond van eon delict). 31  De naar verhauding 

01  Men dient te bedenken dat dit een verge-
hiking is van cijfers waarbij nog omen  cor-
recties zijn gepleegd. In beide tabellen 
bestaat de anderzaekgroep tevens uit per-
sonen die niet in de stad in kwestie wonen en 
uit personen die in de onderzochte periode 
meerdere melon zijn geregistreerd. Niette-
min lijken doze cijfers een reele weergave. 
Uit hoofdstuk twee blijkt immers dat 
dergelijke . "onzuivere factoren' weinig in-
vloed hebben OP de onderlinge verhoudingen. 



grootste oververtegenwoordiging vinden we in 
Rotterdam bij de Surinaams/Antilliaanse groep 
en in Eindhoven en Utrecht bij de Marokkaanse 
groep. De Turkse groep is in Rotterdam niet 
oververtegenwoordigd, in Eindhoven wel overver-
tegenwoordlgd en in Utrecht 
ondervertegenwoordigd. 

Analoog aan de bespreking in het vorige 
hoofdstuk kunnen we ons de vraag stellen hoe de-
ze oververtegenwoordiging van probleemcontacten 
ken worden "verklaard" (vgl. par. 2.2.2). Net 
als bij de oververtegenwoordiging in straf-
rechtelijke contacten kunnen we twee mogelijke 
verklaringen onderscheiden die elkaars tegen-
polen zijn. 

Het kan zijn dat allochtone jongeren in 
werkelijkheid meer probleemgedrag vertonen dan 
de Nederlandse jongeren (dit weerspiegelt zich 
door een oververtegenwoordiging in de politie-
statistiek). Een andere verklaring luidt dater 
sprake is van een bepaalde mechanisme en/of om-
standigheid, die er voor zorgt dat bij 
allochtone jongeren in verband met problemen 
vaker de politie wordt ingeschakeld. 

Nat betreft de eerste verklaring lijkt de 
meest recente onderzoekliteratuur meer terug-
houdend. Dit is in het bijzonder het geval wan-
neer het empirische onderzoek rekening houdt met 
diverse factoren (zoals de leeftijd, de ver-
blijfsduur in Nederland en sociaal-economische 
positie). Er lijken dan in de aard en hoe-
veelheid problematiek weinig verschillen te 
bestaan tussen de situatie van de allochtone 
jongeren en de autochtone jongeren (zie by. vd 
laan, 1983, en Verkuyten e.a., 1984, Maliepaard, 
1985). In ieder geval lfjken er veel minder ver-
schillen dan sommige onderzoekliteratuur doet 
vermoeden (zie by. Eppink, 1979 en 1981; 
Gebauer, 1981; Bol, 1979). 

Verkuyten e.a., 1984, plaatsen naar aan-
leiding van een onderzoek in een oude stadswijk 
te Rotterdam, vraagtekens bij het idee "dat le-
yen tussen twee culturen garant staat voor so-
ciaal-emotionele en identiteitsproblemen". 
Deze problemen komen niet meer of vaker voor dan 
bij de vergelijkbare autochtone jongeren. Ver- 

Wat hier wel ontbreekt zijn de relativeringen 
naar leeftijd, type probleemcontact en buurt 
(c.q. sociaal economische positie). 
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der lijken deze problemen moor afhankelijk van 
andere, moor feitelijke factoren zoals: 

• eon nog korte verblijfsduur in Nederland; 

• de oudere leeftijd (11-13 jaar) waarop jon-
Oeren naar Nederland zijn gekomen. 

• de omstandigheid dat jongeren niet meer naar 
school gaan (Verkuvten, e.a., 1984, nag. 91 
en 92). 

Ook Vermeulen komt tot vergelijkbare conclu-
sies: "Het hier gepresenteerde onderzaekmate-
riaal lijkt moeilijk in to passen in zo'n 
eenvoudige "twee culturen-model" en bevestigt 
niet de opvatting dat immigrAnten-jongeren in 
eon continue identiteitsconflict of generatie-
conflict verwikkeld zijn" (Vermeulen, 1983. 
nag. 172). 

De resultaten suggereren in ieder gen) dat 
de verklaringen voor eon mogelijke oververte-
genwoordiging niet (alleen) gezocht moeten 
warden in de hoeveelheid en/of specificiteit van 
de problematiek bij allachtone jongeren. 

Het is good mogelijk, on dit is op rich niets 
nieuws, dat door de ontoegankelijkheid voor 
allochtonen van bestaande algemene voor-
zieningen (algemeen maatschappelijk work, huisT 
artsen. pedagogische adviesdiensten, e.d.) men 
vaker aanklapt bij eon instantie als de politie. 

Zo wordt or gesignaleerd dat in Utrecht hula-
verleningsinstellingen nog erg weinig betrok-
kenheid lijken to hebben met de problematiek van 
allochtone jeugd (Bakker on Clarijs. 1984). In 
het algemeen is or de klacht dat or in Utrecht to 
weinig gebeurt on de toegankelijkheid to ver-
groten. Er zijn vole ideeen en initiatieven, 
maar ze vinden geen ondersteuning hi) het (ae -
meentelijk) beleid (Biersteker, 0.0., 1982). 

Het is de flan, of dit slechts uitzonderingen 
zijn of dat het eon indicatie is roar lacunass:lie 
in het algemeen (nog) bestaan. 02  

02  Indicaties hieromtrent levert ook het ander-
zoek naar de tehuisplaatsing van etnische 
minderheden (vd lean. 1983). Dear blijkt dat 
In veel gevallen door de aanmeldende instan-
ties vrilwel direct gekozen is voor eon te-
huisplaatsing. Ambulante hulp lijkt 



Wat dit betreft kunnen we deze indicaties oak 
in het onderzoekmateriaa4 van daze studie terug-
vinden. 

De vraag hierbij is of er aanwijzingen zijn 
dat de jeugdpolitie voor allochtone jongeren een 
grote rol speelt in de ondersteuning bij pro-
bleemsituaties. 

Wat betreft Rotterdam  heeft de jeugdpolitie 
bij de diverse bevolkingsgroepen in dezelfde ma-
te bemoeienis in verband met probleemgedrag als 
bij de Nederlanders. 

Maar dit mil niet zeggen dat de aard van het 
"probleemcontact" overeenkomt. De contacten met 
de Turkse en in het bijzonder de Marokkaanse 
jongeren, berusten relatief vaak op expliciete 
hulpvragen; reap. 29,5% en 43,5% van alle "pro-
bleemcontacten". Bij de Nederlandse groep is dit 
13%. 

In de meeste gevallen worden deze verzoeken 
tot hulp of bemiddeling door de jongeren zelf 
gedaan. Dit zien we vooral bij de Marokkaanse 
jongeren." 

Wat betreft Eindhoven  zien we dat blj de 
Surinaams/Antilliaanse groep en de Marokkaanse 
groep de contacten van de jeugdpolitie lets 
vaker dan bij de Nederlanders betr .ekking hebben 
op probleemcontacten. Gezien de kleine aan-
tallen kunnen we echter geen harde uitspraken 
doen over onderlinge verschillen in de aard van 
het contact. We hebben de indruk dat het voor-
namelijk om gezinsweglopers gaat. 

In Utrecht  gaat het zowel bij de Nederlanders 
als bij de Marokkanen om dezelfde hoeveelheid 
'probleemcontacten'. In ongeveer 65% van de ge-
vallen betreffen deze contacten 
"gezinsweglopers". Net als in Rotterdam lijken 
hier in het bijzonder de Marokkaanse jongeren 
zelfstandig bij de politie aan te kloppen voor 
hulp. Het bovenstaande vormt een indicatie voor 
het mogelijk bestaan van een zeker selectlef 

nauwelijks overwogen te worden (zie ook vd 
Hoeven en vd laan, 1984). 

03  Alle verzoeken tot hulp komen in deze stad 
vanuit de Marokkaanse jongeren zelf. Bij de 
Surinaams/Antilliaanse jongeren is dit veel 
minder het geval (33,5%). Overigens gebeurt 
dit bij de Nederlandse jongeren oak veal 
(75%). 
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Prates of selectieve omstandigheid in het 
hulpverleningscricuit die de oververtegenwoor-
diging in probleemcontacten van de jeugdpolitie 
kan verklaren. 

Opvallend is in dit kader dat joist in ver-
band met Turkse en Marokkaanse meisjes de 
Rotterdamse jeugdpolitie gefronteerd wordt 
met expliciete hulpvragen (plus minus 45X). 
Bij de Nederlandse on Surinaams/Antilliaanse 
meisjes is dit reel minder het geval (plus 
minus 15X). Bij de jongens gebeurt dit in het 
algemeen ook reel minder) alleen bij de 
Marokkaanse jongens vinden we een percentage 
dat vergelijkbaar is aan dat van de 
Marokkaanse meisjes. Voor de avenge steden 
is het moeilijk hieromtrent inzicht te 
krijgen gezien de kleine absolute aantallen 
meisjes per etnische groeP hij doze 
contacten. 

Kort samenaerat  zien we dat in het bijzonder 
de mediterrane jongeren rerzoeken am hullo, ad-
vies of bemiddeling. Vooral in Rotterdam is het 
aantal relatief groat. Maar aok in Utrecht komt 
het reel roar. 

Het is good mogelijk dat dit gegeven eon uit-
vloeisel is van de al elders gesignaleerde si-
tuatie dat den minderheidsgroepen geen of 
weinig gebruik maken van bestaande hulpverle-
ningsinstellingen (zie de Graaf. 1979) Aalberts 
en Camminga. 1983). Turken en Marokkanen zijn 
niet gewend om te gaan met 'sociale dienstver-
lening als geinstitutionaliseerde zorg waaroP 
men rechten kan doen gelden' (de Graaf. 1979. 
pag. 67). Vender is in hoofdstuk twee benadrukt 
dot grate aantallen minderheidsgroepen in 
achterstandsituaties rerkeren. In het algemeen 
weten we dat hulpverleningsinstellingen joist 
weinig toegang hebben tot de lagere 
sociaal-economische klassen. En of doze mensen 
uit Nederlanders bestaan of laden ziJn van eon 
minderheldsgroep blijkt irrelevant (de Graaf, 
1979; Bulks, 19833. Misschien daarom signa-
leerden we eerder (par. 3.4.3) dat in het 
hijzonder de Marokkaanse jongeren uit Utrecht 
die in verband met eon delict bij de politic ko-
men zo welnig ve eeeee n warden. • 

En misschien vormen doze omstandIgheden de 
eanleiding am relatief vaak bij de jeugdpolitie 
aan te kloppen en am advies of bemlddeling to 
verzoeken. DR geldt In het bijzonder voor de 
Marokk eeeee proem. Met kan zijn dat de 



Marokkaanse jongeren in veel mindere mate een 
beroep kunnen doen op een intern hulpverlenings-
circuit. 

4.3 De afdoening van 'probleemcontacten' 

Eerder in dit verslag zeiden we dat de 'pro-
bleemcontacten' in zekere zin geen formele 
justitiele afdoening kennen. Bij de 'verzoeken 
om hulp' wordt door alle steden in de meeste ge-
vallen (plus minus 75%) gereageerd met een ver-
wijzing. Ook bij een verzoek tot "opsporing, 
aanhouding en terugbrenging" (OAT-verzoek) 
wordt er in het algemeen bij de afhandeling van 
zo'n zaak meer gekeken naar de vraag of er eni-
gerlei hulpverlening is of wordt gestart. Bij de 
oudere jongeren gebeurt het vaak dat enkele 
dagen na het OAT-verzoek, de ouders, jongere of 
een hulpverlener telefonisch doorgeven dat de 
persoon in kwestie weer terecht is. In dit 
telefoongesprek wordt tevens nagegaan of er be-
hoefte is aan enigerlei hulp of bemiddeling. 
Gaan de betrokkenen hierop niet in, dan wordt de 
zaak, soms na een kort advies, administratief 
afgedaan. In Rotterdam gebeurt dit bij 57% van 
de wegloopgevallen (de opsporingsverzoeken). In 
Eindhoven en Utrecht is dit respectievelijk 
24,5% en 22%. 

Naast deze meest eenvoudige vorm van afhan-
deling vindt er in veel gevallen een bemiddeling 
of verwijzing plaats; of er volgt een kort ge-
sprek met de ouders. 

De tabel geeft de verdeling weer van de di-
verse activiteiten in het . kader van de 'weglooP-
gevallen'. De indeling in activiteiten is 
enigszins vergelijkbaar aan die van de 'aan-
vullende activiteiten' in het kader van men 
strafrechtelijk contact. 
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label 16: Verdeling naar activiteiten van de jeugdpolitie in het kader van 
OAT-verzoeken (wegloopgavallen). 

Aird van activiteiten Rotterdam 	Eindhoven 	Utrecht 
H.258 	Z 	N.56 	Z 	N 2 77 

- Geen verdere activiteiten 	34 	 10 	 5 
- Telefonisch contact met de 
ouders of familia 	 23 	 14,5 	 17 

- Ter beschikking gesteld 
van ouders of famiiie 
(incl. advies gesprek) 	 4 	 9 	 4 

- Bemiddeling 	 7,5 	 23,5 	 15.5 
- Verwijzing of overdracht 

aan hulpverlening 	 23,5 	 34 	 58.5 
- Overige* 	 8 	 9 

100 	 100 	 100 
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We zien dat Utrecht het nicest vaak'gebruik 
maakt van het hulpverleningscircuit on naar in-
stanties "verwijst". Ruim de helft van deze 
'verwijzingen' wordt tijdens een bemiddelings-
gesprek gegeven. Dit is een gesprek tussen de 
betrokken cutlers en de jongere aan het bureau 
van de jeugtlpolitie. Het bureau fungeert hierbij 
als neutraal terrein waar conflicten kunnen 
worden opgelost. In deze werkwijze uit zich het 

. meest de "afkoelende, rustgevende en bemid-
delende rol" die de jeugdpolitie (vooral in 
Utrecht en Rotterdam) voor ogen staat in de af-
handeling van probleemcontacten (Hollebrand, 
1981, pag. 35; zie oak Aalberts en Camminga, 
1983, pag. 106). 

Ook komt het voor dat er volstaan wordt met 
een dergelijk bemiddelingsgesprek waarin be- - 
paalde afspraken worden gemaakt tussen de ouders 
en. de jongere. Er vindt dan goon verwijzing 
pleats. In Utrecht worden deze afspraken some OP 
papier gezet en door beide partijen ondertekend, 
zodat het geheel in de ogen van betrokkenen eon 
officieel karaker krijgt. 

Net als in Utrecht worden door de Eindhovense 
jeugdpolitie de 	verwijzingen naar 	hulpver- 
lenende instanties meestal in een "bemid-
delingsgesprek" gegeven. Overigens blijft het, 
meer dan in Utrecht in veal gevallen bij een be-
middeling. 

In Rotterdam zien we dat veel OAT-verzoeken 
geen daadwerkelijke afhandeling krijgen (34%). 
Dit near verhouding hoge percentage betekent 
niet direct dat er in verband net dergelijke 



contacten niets gebeurt. Het kan mede een ge-
volg zijn van bepaalde beleidslijnen die in 
Rotterdam worden gevolgd. Zo by. is het regel am 
wanneer wordt gemeld dat de jongere in de hulp-
verlening zit, aim politie geen verdere stappen 
te ondernemen. In veel gevallen wordt er afge-
sproken dat de hulpverlenende instantie contact 

. opneemt met de ouders. 
Oak komt het voor dat Rotterdamse jongeren 

die van een tehuis zijn weggelopen op de telex 
staan. Na enkele dagen keren ze "eigener be-
weging terug", waarna de OAT -verzoeken zonder 
verder overleg, warden ingetrokken. 

We hebben de indruk dat bovengenoemde zaken 
in deze stad meer voorkomen dan in Utrecht of 
Eindhoven." Indien we deze categorie buiten be-
schouwing laten, dan komt het percentage ver-
wijzingen dichtbij de 40%. 

Tussen de diverse allochtone groepen zien we 
in het algemeen weinig verschil in de activi-
teiten die de jeugdpolitie ontplooit. Wel blijkt 
dat in Rotterdam in verband met de allochtone 
probleemcontacten vaker een verwijzing wordt 
gegeven. In Utrecht zien we tussen de be-
volkingsgroepen geen verschil. Dit betekent 
wellicht dat de allochtone jongeren niet direct 
uit zichzelf, dan toch wel via derden in het 
hulpverleningscircuit terechtkomen. Het bete-
kent dat de jeugdpolitie in het bijzonder voor 
allochtone jongeren, een belangrijke functie 
heeft aim toegangspunt tot dit circuit. 

Dit blijkt overigens ook uit een gegeven dat 
we in verband met de politiecontacten in Utrecht 
beschikken. In veel gevallen nl., registreert 
dit korps of een jongere enigerlei hulpverlening 
in het verleden heeft ontvangen (onafhankelijk 
van vroegere politiecontacten). Van iets meer 
dan de helft van Ae contacten is informatie 
Ilierover bekend; dus het onderstaande kan alleen 
aim indicatie warden opgevat.° 5  

In de figuur hebben we dit voor de diverse be- • 

volkingsgroepen weergegeven. 

04  De Rotterdamse jeugdpolitie heeft in verge-
hiking met de andere steden de meeste con-
tacten met uithuisgeplaatste jongeren. 

05  Ofschoon de verdeling naar bevolkingsgroepen 
sterk overeenkomt met de 
etniciteitsverdeling in de gehele Utrechtse 
steekproef. 
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Fiquur 4:  Verdeling near ontvangen hulp in het 
verieden zoals geinventariseerd door de jeugd-
Politie per bevolkingsgroeP 

Nederlande 
N.I23 

surInaame/ 
AntIllIaane 

Nu22 

I geen hulpverleningscontaeten in he verleden 

2 contact net ambulante instellingen 

3 • contact net resIdentile instellIngen 

Turks' 

2 

merokkeerm 
N.39 

lilt deze figuur kunnen we afleiden dat de 
Mediterrane jongeren in het verleden minder con-
tacten met huipverleningsinstellingen hebben 
Oohed dan de Nederlandse jongeren. Met enige 
vrijheid geinterpreteerd lijkt het dus zeer goad 
mogelijk dat Mediterrane jongeren minder snel de 
benodigde hold krijgen. Bij doorverwijzing van-
uit de jeugdPolitie kunnen deze jongeren alsnog 
in het hulpverleningscircuit terecht komen. 

De voorgaande schets van de athandeling is 
mede can uitvloeisel van de algemene taakop-
vatting.bij de jeugdpOlitie om niet verder te 
gaan "den het .geven van can eerste aanzet tot 



welke verdere aanpak dan ook. Dit om rolver- 
warring 	met 	hulpverleningsinstellingen 	te 
voorkomen 	en 	ieder 	zijn 	eigen 	verant- 
woordelijkheid te laten behouden. Het is 
gewenst, dat de activiteiten van de Jeugdpolitie 
aansluiting vinden bij die van de follow-up in-
stellingen" (Hollebrand, 1981. pag. 5; zie ook 
Concept Taakomschrijving Jeugdpolitie, 1980). 

In dit licht lijkt Utrecht nog het meest 
hieraan te beantwoorden. Meer dan in de andere 
twee steden wordt er in verband met de probleem-
contacten hulpverleningsinstanties ingescha-
keld of geinformeerd. 

Dit alles roept natuurlijk de vraag op of er 
tussen de diverse bevolkingsgroepen verschillen 
te onderkennen zijn in de aard van de 
verwijzing; dat wil zeggen welke instantie voor 
een verdere aanpak wordt ingeschakeld. Over dit 
aspect beschikken we alleen informatie van de 
Utrechtse politiecontacten. 

In het algemeen zien we geen grote ver-
schillen in de aard van de verwijzing (tussen de 
Nederlandse- en Marokkaanse contacten). Wel 
zien we dat er in verband met Marokkaanse pro-
bleemcontacten vaker meerdere instanties of 
personen worden ingeschakeld; by. het Algemeen 
Maatschappelijk werk en de school (21%). Bij de 
verwijzingen in verband met Nederlandse pro-
bleemcontacten is dit 9,5%. 

Een andere vraag die in dit verband relevant 
lijkt, is of de jongeren jets aan deze ver-
wijzing hebben. Of, meer in het algemeen 
gesteld, of deze verwijzingen de benodigde en 
bedoelde ondersteuning oplevert. In het 
volgende deel hopen we naar aanleiding van in-
terviews met allochtone jongeren hierover meer 
duidelijkheid te krijgen. 

4.4 VergeliJking van jongeren met 'probleemcon-
tacten' en 'strafrechteliJke contacten' 

Uit het voorgaande blijkt dat in het algemeen 
bij de 'probleemcontacten', meer dan bij de con-
tacten op grond van een delict, een zekere start 
van een hulpverlening plaatsvindt. In het licht 
van de eerder genoemde 'taakomschrijving jeugd-
politie' is het de vraag of een dergelijk 
verschil met de justitiele contacten terecht is. 
Nu willen we niet de pretentie hebben daze 
(evaluatieve) vraag te •kunnen beantwoorden, 
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Aard contact 	Rotterdam 	 Eindhoven 	 Utrecht 
man 	vrouw 	man 	vrouw. 	man 	vrouw 

n=766 	n=298 	n=606 	n=115 	n=297 	n=107 

Eenvoudige dief- 
stal 	 44,5 	34,5 	59,5 	61 	 55 	45 
0ekwalificeerde 
diefstal 	 19,5 	1,5 	11,5 	5 	 14 	1 
Agressief 	 11 	3 	 19 	1 	 9 
Probleemeedrag 	25 	61 	 10 	33 	 22 	54 

100 	100 	100 	100 	 100 	100 

maar We kunnen ons wel afvragen of daze 
categorieen jongeren verschillende kenmerken 
bezitten die een verschil in de hoeveelheid 
hulpverleningsactiviteiten zouden kunnen recht-
vaardigen. 

We kunnen one due de volgende vraag stellen: 
zijn de jongeren, waarbij het politiecontact be-
trekking heeft op probleemgedrag of verzoeken 
tot hulp, anders clan de jongeren die op grand van 
een delict bij de politie kamen? 

We zullen deze vraag beantwoarden door de 
'probleemcontactens met de 'strafrechtelijke 
contacten' te vergelijken op de aspecten sexe, 
leeftijd. de aard van het voorafgaande politie- 

. contact (delict of geen delict), het gevolgde 
onderwijs, het bestaan van eon gebroken gezins-
situatie en de door de Utrechtse Jeugdpolitie 
gesignaleerde problematiek. 

Zoals par. 1.2 al aangeeft komen meisjes eeru 
der OP grand van probleemgedrag bij de jeugdpo-
litie (zie by. .Junger-Tas, 1981 on 1983; van 
Loon, 1981 en Angenent en Beker, 1982). • 

label 17: De verdeling binnen de total° steekproef near sexe en cord van 
hat politiecontact in do drie onderzochte steden 
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Het in de literatuur geschetste beeld kunnen 
we inderdaad in bovenstaande tabel harkennen. In 
de steekproeven van Rotterdam en'Utrecht is tus-
sen de 40% en 50% van de vrouwelijke contacten 
met de jeugdpolitie OP grand van eon delict 
(meestal een 'eenvoudige diefstal'). Voor de 
jongens ligt dit rand de 70%. Eindhoven vormt 
hierop een uitzandering. In deze stad komt het 
overgrote deel van de meisjesi zo'n 65% op grand 



van een delict bij de politie eveneens voor-
namelijk 'eenvoudige diefstal' .06 

Het Eindhovense verschil met de andere steden 
gaat alleen op voor de Nederlandse en 
Marokkaanse meisjes. De Surinaams/Antilliaanse 
meisjes lijken voornamelijk op grand van pro-
bleemgedrag bij de Eindhovense politie te komen. 
Op zich is dit gegeven in overeenstemming met 
een onderzoek dat suggereert dat Surinaamse 
meisjes de politie vaker am hulp verzoeken 
(Aalberts en Camminga, 1983). Hier staat echter 
een ander onderzoek tegenover dat geen verschil 
constateert in de aard van het politiecontact 
tussen Surinaamse en Nederlandse meisjes 
(Junger-Tas, 1983). Dit gegeven is op zich meer 
in overeenstertiming met de Rotterdamse 
'gegevens. 07  

Bij de Nederlandse groep vinden we onderling 
geen verschillen in de leeftijdsverdeling tus-
sen de 'delictcontacten' en de 'probleemcon-
tacten'. Dit is in alle drie de steden het geval. 
Bij de Turkse en de Surinaams/Antilliaanse jon-
geren komen de leeftijdsverdelingen in 
Rotterdam ook overeen." In het algemeen komen 
ook bij de Marokkaanse jongeren de twee soorten 
Politiecontacten qua leeftijd overeen. 

Net als bij de strafrechtelijke contacten 
vormen de jeugdige jongeren (10-14 jaar) een be-
langrijk deel van de Marokkaanse probleemcon-
tacten. In Rotterdam is deze overeenkomst met 
de 	strafrechtelijke 	contacten 	niet 	direct 
zichtbaar, omdat hier naar verhouding veel 
Marokkaanse jongeren bij de Jeugdpolitie aan-
kloppen in verband met een verzoek tot hu1O. 
Deze jongeren zijn over het algemeen meestal ou-
der. 

06  Overigens, 	de 	Rotterdamse 	en 	Utrechtse 
jeugdpolitie heeft ook in totaal meer bemoei-
enis met meisjes dan de Eindhovense afdeling 
(resp. 28%, 26,5% en 16%). 

07  Ten opzichte van de Eindhovense gegevens 
lijken de Rotterdamse resultaten, gezien de 
grotere aantallen, hierin meer betrouwbaar. 

°a Gezien 	het 	kleine 	aantal 
Surinaams/Antilliaanse 'probleemcontacten' 
in Eindhoven en Utrecht kunnen we hieromtrent 
alleen over de Rotterdamse situatie iets 
zeggen. 
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pit eon eerder uitgevoerd onderzoek blijkt 
dat van de 'probleemcontacten' die de Haagse 
jeugdpolitie heefti sneer clan de helft bij vorige 
gelegenheden in verband met een delict met de 
jeugdpolitie in aanraking is gekomen. Dit bete-
kent dat jongeren met probleemgedrag oak 
delicten plegeni en dat de jongeren zich dus 
niet onderscheiden door een verschillend ge-
dragspatroon (Junger-Tas, 1981). 

Dit laatste wordt oak gesuggereerd in de ons 
beschikbare gegevens. In Rotterdam betrof het 
contact dat voorafging aan het geregistreerde 
probleemgedrag in 36% van de gevallen een delict 
en in de andere steden is dit zelfs moor dan de 
helft (plus minus 55%). Indien we dit voor de 
etnische bevolkingsgroep afzonderlijk bekijken 
dan blijkt dit overeen to komen not het algemene 
bee Id. 

Wat betreft het onderwijs, volgen de jongeren 
met 'probleemcontacten' lets vaker men hoger ty-
pe onderwijs dan de jongeren met eon 
i delictcontacti. Dit verschil is overigens at-
teen te onderkennen bij de Nederlandse groep. 
Dit lijkt vooral men gevolg van het gegeven dat 
allochtone jongeren in het LBO zijn oververte-
genwoordigd. 

In paragraaf 1.3 is naar voren gekomen dat 
veel jongeren die met de politie in contact ko- 

• 

	

	men afkomstig zijn uit "een-ouder gezinnen".. 
Hierbij hebben we nog goon onderscheid gemaakt 

' naar de aard van het contact: justitieel of pro-
bleemcontact. In de onderstaande tabel is dit 
wel gebeurd. Het vermeldt het aantal een-ouder 
gezinnen bij de twee tflen politiecontacten per 
etnische bevolkingsgroep in Rotterdam." 

° 9  We hebben Utrecht en Eindhoven in deze tabel 
achterwege gelaten omdat or dan over te 
kleine aantallen, percentages berekend 
moeten warden. Indien van belang is wel can 
betroowbaar percentage in de tent weenie-
geven. 



Rotterdam 

Bevolkingsgroepen 	 . 
Aard van het 	Nederlands 	Surinaams, 	Turks 	Marokkaans 
politiecontact 	 Antilliaans 

N 	% 	N 	% 	N 	% 	N 	% 

'Probleem- 
contact' 	 128 	59,5 	45 	57,5 	26 	13 	20 	45 
'delictcontact' 	255 	32 	98 	53 	41 	12 	39 	13 

totaal aantal 

contacten 	 383 	 143 	 67 	59 

label 18: Het percentage 'een-ouder gezinnen' . bij de onderscheiden typen 
.politiecontacten per etnische bevolkingsgroep in Rotterdam. 

• In het bijzonder bij de Nederlandse en 
Marokkaanse bevolkingsgroep zien we dat de 'pro-
bleemcontacten' duidelijk meer gebroken gezins-
situaties kennen dan de 'delictcontacten'. Bij 
de andere twee bevolkingsgroepen is dit niet het 
geval. In Utrecht vinden we wat betreft de 
Marokkaanse groep een vergelijkbare verhouding, 
27,5% bij de probleemcontacten en 7,5% bij de 
strafrechtelijke contacten. Bij de Nederlandse 
jongeren bestaat er echter geen verschil. In 
Eindhoven daarentegen blijkt de verhouding bij 
de Nederlandse groep overeenkomsten te vertonen 
met die in Rotterdam (33% bij de probleemcon-
tacten en 23,5% bij de strafrechtelijke 
contac ten. 

In het algemeen blijkt dat bij de probleem-
contacten het aantal 'een- ouder gezinnen' aan-
zienlijk is. Het is mogelijk d'at dit een 
aanwijzing is dat (ernstige) problematische om-
standigheden waarin de jongere verkeert, seer 
voorkomen bij de probleemcontacten dan bij de 
delictcontacten. Zo doorgeredeneerd zouden de 
jongeren die in ilet kader van probleemcontacten 
bij de politie komen, nog het meest vergeleken 
kunnen worden met de strafrechtelijke contacten 
waarbij meervoudige problematiek wordt gesig-
naleerd (vergelijk par. 3.4) 10  

Deze redenering is pas volledig sluitend in- 
dien we aannemen dat de variatie in gesigna- 
leerde 	problematiek 	door 	de 	Utrechtse 
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label 19: Verdeling near gesignaleerde problematische omstandigheden per 
type contact (Utrechtsa jeugdpolitia). 

Gesignaleerde problematiek 'strafrechte-
lijk contact' 
N=130 % 

'probleem- 
contact' 
N=77 	• 

Problematiak in de thuissituatia 
Individuele problematiek 
Meervoudige problematiek 

41,5 
25.5 
33 

69 
13 
18 

100 	 100 
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Het bovenstaande 1eidt dug tot be vraag of be 
twee onderscheiden typen politiecontacten ver-
schillen in be mate waarin (bepaalde) problema-
tiek wordt gesignaleerd. 

In de onderstaande tabel hebben we de ver-
deling naar gesignaleerde problematiek weerge-
geven per type contact." 

We zien dat de hierboven gegeven redenering 
niet geheel op lijkt te gaan. Er blijken grate 
verschillen in de aard van de gesignaleerde pro-
blematiek tussen de twee typen 
politiecontacten. De ogenschijnlijk meer ern-
stige, meervoudige problematiek wordt naar 
verhouding weinig bij de probleemcontacten ge-
signaleerd. 

Eerder vonden we echter (par. 3.4.1) dat wan-
neer we de strafrechtelijke 'cantacten ander-
scheiden near het type delict er onderlinge 
verschillen blijkthn te zijn in gesignaleerde 
problematiek. Om doze reden hebben we de ander-
lingo vergelijking van be diverse typen politie-
contacten jets ilauwkeuriger uitgevoerd. Het 
blijkt dan dat de variatie in gesignaleerde pro-
blematiek bij be conzacten in verband met 

afdeling ook opgaat voar de Rotterdamse af-
deling. 

11  Bij de 'probleemcontacten' warden vrijwel 
altijd problematische omstandigheden gesig -
naleerd. Bij een justitieel contact niet al-
tijd. Omdat het bier gaat on eon 
.vergelijking in gesignaleerde problematiek 
hebben we derhalve de categorie 'geen bijzon-
derheden' buiten beschouwing gelaten. 



ernstige delicten (gekwalificeerde diefstal en 
agressieve delicten) liikt overeen te komen met 
de variatie in verband met probleemcontacten 
(weglopen en verzoeken om hulp). Alleen de con-
tacten in verband met een eenvoudige diefstal 
zijn wat betreft dit aspect duidelijk ver-
schillend. 

Opvallend is dat de meervoudige problematiek 
juist in verband met dit type delict het 
meest vaak wordt gesignaleerd (37%). Bij alle 
overige typen contacten (al dan niet 
justitieel) is dit minder (16% tot 26%). De 
contacten op grond van ernstige delicten ko-
men verder duidelijk meer overeen met de 
Probleemcontacten wat betreft de hoeveelheid 
Problematiek die in de thuissituatie wordt 
gesignaleerd. 
Verder zien we bij de allochtone bevolkings-
groepen geen verschillen in de variatie in 
gesignaleerde problematiek bij de diverse 
typen politiecontacten. Het verschil in 
achtergrondproblematiek met contacten op 
grand van eenvoudige diefstal, wordt dus al-
leen bij de Nederlandse verdachten gevonden. 

Het voorgaande suggereert dat in het bijzon-
der de jongeren die op grond van de meer ernstige 
delicten bij de jeugdpolitie komen, verge-
lijkbaar zijn met de jongeren die hiermee in 
verband met probleemgedrag in contact geraken. 
Wanneer we de redenering in het licht van de 
hulpverleningsdimensie vervolgen, dan lijkt het 
waarschijnlijk dat in het bijzonder in verband 
met de meer ernstige delicten, de jeugdpolitie 
hulpverleningsactiviteiten ontplooit. 

Uit paragraaf .3.3.4 blijkt dat de Utrechtse 
afdeling jeugdpolitie inderdaad bij de "zwaar-
dere justitiele gevallen" meer activiteiten 
ontplooit ter aanvulling van de formele af-
doening. 

Zoals we eerder constateerden lijkt dit op 
zich niet geheel in overeenstemming met het ge-
schreven beleid. Daarin wordt immers het•streven 
geformuleerd, de noodzakelijke hulpverlening zo 
vroeg mogelijk te laten starten. Het kan zijn 
dat de praktijk een dergelijk geschreven beleid 
corrigeert'. Praktisch gezien kan slechts bij een 
beperkt gedeelte van de jongeren lets van aan-
vullende activiteiten ontplooid worden. 

Door allerlei omstandigheden (onvoorspel-
baarheid van de werklast, reeds bekend zijn met 

171 



172 

een bepaalde jongere en het gezin, ed.) lijkt 
het aannemelijk dat die jongeren, warden ge-
selecteerd die oak het meest direct° hulp nodig 
lijken to hebben. Zoals we hebben gezien 
gelnken de jongeren met de meer ernstige 
delicten OP de jongeren met een probleemcontact. 
Het kan zijn dat deze groep, net als bij de pro-
bleemcontacten eon beroep (Jaen OP die 
hulpverleningstaak van de politie. En indien het 
korps self een beleid voert dat ultdrukkelijk 
hieraan ruimte geeft, lijkt deze green beast 
voorbestemd year de aanvullende activiteiten 
met een hulpverleningskarakter. 

Eon wellicht belangrijk verschil zien we in 
Rotterdam. lilt par. 3.3.4 blijkt immers dat de 
justitiele afdoening van de meer ernstige 
delicten gepaard lijken te gaan met weinig "aan-
vullende activiteiten" vanuit de rechercheur. 
Tevens suggereert het voorgaande dat juist de 
jongeren met dit type contact het meest overeen-
komen met de jongeren die op grand van 
problematiek bij de jeugdpolitie terechtkomen. 

Het lijkt aannemelijk dat de bijzondere arga-
nisatie 'van de jeugdpolitie aan dit verschil de-
bet is. Eerder zeiden we al dat elle 
'probleemcontacten' door eon apart bureau 
warden afgehandeld. Pit betekent men ander-
scheid in strafrechtelijke contacten en 
probleemcontacten waaraan in de werkverdeling 
sterk de hand wordt gehouden. Een anderscheid .  
dat tot gevolg heeft dat or twee werkwijzen 
warden ontwikkeld: eon justitiele aanpak en eon 
werkwijze vanuit hulpverleningsoogpunt. Het ge-
year dat hieraan kleeft, is dat eon bepaalde 
groep jongeren, waarbij naast men justitiele at- 

, doening oak enigerlei hulpverlening nodig ken 
:lin, eon grotere kens maakt hiervan verstoken 
to blijven. 
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