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Samenvatting 
 
 
De doelstelling van dit rapport is om de verschillen in de aard1 en omvang van de 
geregistreerde criminaliteit2 tussen de verschillende in Nederland verblijvende 
herkomstgroepen in kaart te brengen. We hebben getracht dit te bereiken door te 
proberen antwoorden op de volgende onderzoeksvragen te verkrijgen: 

 
1. In welke mate zijn de verschillende herkomstgroeperingen 

vertegenwoordigd in verschillende soorten delicten? 
2. Hoe ziet het patroon van de leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers van de 

verschillende herkomstgroeperingen eruit voor de verschillende soorten 
delicten? 

3. In welke mate kan de kans op het verdacht zijn van bepaalde delicttypen 
worden verklaard door de etnische herkomst van de persoon in kwestie?  

 
In dit rapport is geprobeerd met een aantal beschrijvende statistieken de eerste 
vraag te beantwoorden. Uit rechte tellingen van het aantal delicten hebben we 
kunnen opmaken dat bij ongeveer een derde van alle delicten, die in 2003 in het 
HKS geregistreerd waren, de vermeende dader een niet-westerse allochtoon was. 
Als we naar specifieke delicttypen kijken, zijn er duidelijke verschillen 
waarneembaar. Zo is bijvoorbeeld voor vermogensdelicten met geweld het aandeel 
van niet-westerse allochtonen in de verdachtencijfers met 61% aanzienlijk hoger 
dan bij het totale aantal delicten. Ook binnen de groep niet-westerse allochtonen 
zijn er verschillen tussen de verschillende herkomstgroepen waarneembaar. 
 
Wanneer we corrigeren voor de omvang van de in Nederland aanwezige 
bevolkingsgroep blijkt dat Antillianen bij alle delicttypen de hoogste 
criminaliteitscijfers hebben. Antillianen onderscheiden zich in negatieve zin vooral 
in drugs- en wapendelicten en vermogensdelicten met geweld. Marokkanen, die na 
Antillianen de hoogste overall criminaliteitscijfers hebben, worden vaak verdacht 
van vermogensdelicten (met en zonder geweld), bedreiging en vernieling en 
verstoring van de openbare orde. Surinamers worden relatief vaak verdacht van 
verkeersmisdrijven en drugs- en wapendelicten. Turken worden van de grote vier 
‘klassieke’ allochtone herkomstgroepen het minst vaak verdacht van een misdrijf. 
Delicten waarvan Turken relatief vaak verdacht worden zijn: verkeersmisdrijven en 
wapendelicten. 
 
Om de tweede onderzoeksvraag te beantwoorden hebben we gekeken naar age-
crime curves. Deze age-crime curves hebben bij benadering voor alle 
herkomstgroepen, ondanks de vaak grote niveauverschillen, dezelfde vorm. Toch 
zijn er twee opvallende uitzonderingen. Voor Marokkanen vertonen de age-crime 

                                               
1  Met de aard van de criminaliteit wordt hier de verdeling onder de verschillende delicttypen bedoeld. De delicttypen die 

in dit onderzoek worden onderscheiden zijn: geweldsdelicten (excl. vermogensdelicten met geweld), zedendelicten, 
bedreiging, vermogensdelicten (excl. vermogensdelicten met geweld), vermogensdelicten met geweld, vernieling en 
verstoring van de openbare orde, verkeersmisdrijven, drugsdelicten en wapendelicten. 

2 Een probleem bij het interpreteren van de in dit rapport beschreven onderzoeksresultaten die gebaseerd zijn op 
geregistreerde criminaliteit is dat we te maken hebben met een omvangrijk dark number. Dat wil zeggen dat een groot 
deel van de criminaliteit niet bij politie en justitie bekend is. Ook delicten waarvan geen verdachte gevonden is blijven in 
het onderhavige onderzoek buiten beschouwing. Niet bekend is of het dark number verschilt voor uiteenlopende 
herkomstgroepen. 
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curves een uitzonderlijk hoge piek -in verhouding veel hoger dan de piek bij de 
overige herkomstgroepen- in de tweede helft van de tienerjaren. Een tweede 
uitzondering is dat de criminaliteitscijfers onder Antillianen erg hoog blijven in het 
derde en vierde levensdecennium. Pas na het veertigste levensjaar zien we een 
evidente daling in de criminaliteitscijfers onder deze bevolkingsgroep.  
 
Bij de meeste delicttypen hebben de age-crime curves min of meer de klassieke 
vorm van een aanvankelijk toenemende criminaliteit die vervolgens vanaf de eerste 
jaren van het derde levensdecennium weer daalt. Ook hier zijn er echter weer 
enkele uitzonderingen. Zo zijn de age-crime curves voor zedendelicten zo grillig dat 
er nauwelijks enig patroon in te herkennen valt. Verder zien we dat relatief meer 
jongeren verdacht worden van vermogensdelicten (exclusief vermogensdelicten 
met geweld) en vernieling en verstoring van de openbare orde, terwijl de 
verdachten van verkeersmisdrijven en drugsdelicten gemiddeld ouder zijn.  
 
Om een mouw aan de derde onderzoeksvraag te passen werden in dit rapport 
regressieanalyses uitgevoerd ter verklaring van de kans op het verdacht zijn van 
een misdrijf. Uit de regressieanalyses blijkt dat bij zo goed als alle delicttypen de 
grote vier ‘klassieke’ allochtone herkomstgroepen een significant grotere kans 
hebben om verdacht te worden van een misdrijf dan autochtonen. Dit geldt voor 
zowel de eerste als tweede generatie alsook voor zowel volwassenen als 
minderjarigen. Bij een aantal delicttypen werden zeer sterk vergrote kansen 
gevonden. Dit was het geval bij vermogensdelicten met geweld voor Marokkanen, 
Antillianen en Surinamers, bij drugsdelicten voor eerste-generatie Antillianen, bij 
wapendelicten voor meerderjarige Antillianen en bij bedreiging voor tweede-
generatie Marokkanen. 
 


