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Inleiding
De jeugdcriminaliteit is in de afgelopen jaren fors gedaald. Het aantal

geregistreerde minderjarige verdachten van een misdrijf daalde in het

afgelopen decennium met zo’n 60%. Niet alleen de officiële registra-

ties door politie en justitie laten een daling zien, maar ook zelfrappor-

tagecijfers over daderschap bevestigen dit beeld en de trend stemt

overeen met de afname in slachtofferschap in Nederland. Deze neer-

gang is niet enkel een Nederlands fenomeen, in de meeste andere

westerse landen zien we dezelfde tendens. Opvallend is dat de aan-

dacht voor deze ontwikkeling en de duiding daarvan relatief weinig

aandacht hebben gekregen. Met dit themanummer van Justitiële Ver-

kenningen wordt getracht in die leemte te voorzien.

Door het internationale karakter ervan is het niet voor de hand liggend

om de dalende trend in (jeugd)criminaliteit (uitsluitend) toe te schrij-

ven aan succesvol criminaliteits- en jeugdbeleid in afzonderlijke lan-

den, aangezien dat beleid per land behoorlijk verschilt. In dit thema-

nummer gaan we daarom in de eerste plaats op zoek naar gemeen-

schappelijke culturele verklaringen, waarin bijvoorbeeld een link

wordt gelegd met technologische ontwikkelingen die de tijdsbesteding

en belevingswereld van jongeren drastisch veranderd hebben, zoals de

opkomst van de smartphone en de populariteit van sociale media en

allerlei computer en online games. Ook de tevredenheid met het eigen

leven van de generatie ‘Gezond en gelukkig’1 zou een criminaliteit

dempende factor kunnen zijn.

Naast deze culturele benadering is er in dit themanummer aandacht

voor de effecten van overheidsbeleid. Dat hoeft niet direct gericht te

zijn op criminaliteitsbestrijding om toch indirect uiteindelijk gevolgen

te hebben voor de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit. In dit num-

mer besteden we bijvoorbeeld aandacht aan campagnes tegen alco-

holgebruik door jongeren en aan de maatregel die jongeren verplicht

tot hun 18e onderwijs te volgen als zij nog geen startkwalificatie (mini-

maal mbo-2) hebben behaald. De aanpak van problematische jeugd-

groepen en de grootschalige Amsterdamse Top600-aanpak komen

eveneens aan bod.

Dit themanummer beoogt mede een bijdrage te leveren aan de discus-

sie over de inzet van justitie- en politiemiddelen en de toekomstige

1 Zie www. scp. nl/ Nieuws/ Hoe_ staat_ het_ met_ de_ Nederlandse_ jeugd.

doi: 10.5553/JV/016758502017043001001
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ontwikkeling van de criminaliteit. De jeugdstrafsector krimpt al jaren,

met alle consequenties voor de werklast en benodigde capaciteit.

En hoewel niet iedere crimineel al in zijn of haar jeugdjaren de eerste

stappen richting misdaad zette, is het voorstelbaar dat de sterke ver-

mindering van het aantal jeugdige delinquenten in de toekomst zal

leiden tot minder aanwas van volwassen justitiabelen.

In het openingsartikel laten Bert Berghuis en Jaap de Waard zien dat

de spectaculaire daling van de jeugdcriminaliteit een internationaal

fenomeen is en het gevolg lijkt te zijn van een combinatie van verschil-

lende factoren. Te denken valt aan meer (situationele) misdaad-

preventie, minder alcoholgebruik, minder voortijdige schoolverlaters,

grotere tevredenheid met de leefsituatie en een veranderde invulling

van de vrije tijd (i.c. sociale media en games). In Nederland lijkt ook de

verminderde bereidheid van de politie om werk te maken van kleine

overtredingen te hebben bijgedragen aan de daling van de jeugdcrimi-

naliteit. De overige auteurs gaan in dit nummer dieper in op de

genoemde en andere factoren die de daling zouden kunnen verklaren.

André van der Laan, Marinus Beerthuizen en Heike Goudriaan consta-

teren op basis van twee onderling onafhankelijke bronnen dat de

jeugdcriminaliteit in Nederland over vrijwel de gehele linie daalt: ener-

zijds de politie- en justitiestatistieken en anderzijds zelfrapportage van

delinquent gedrag door middel van een steekproef onder jongeren.

De cijfers komen uit de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC). De auteurs

tekenen hierbij aan dat de geconstateerde daling betrekking heeft op

traditionele offline criminaliteit, zowel nationaal als internationaal.

Er is nog weinig bekend over de mate waarin jongeren online delicten

plegen, zoals cyber- en gedigitaliseerde delicten. De auteurs bespre-

ken de mogelijkheid dat de toename in ICT-gebruik en online activi-

teiten, zoals het gebruik van social media enerzijds, een bufferende

werking kan hebben tegen offline delinquent gedrag en zij geven een

aanzet tot nadere onderbouwing van die hypothese. Anderzijds oppe-

ren ze dat de toegenomen digitalisering gepaard kan gaan met een

toename in jeugddelinquentie online, waardoor er misschien wel

sprake is van een verplaatsing van offline naar online jeugddelinquen-

tie, alleen bieden de huidige bronnen daarover (vooralsnog) onvol-

doende informatie.

Ook onder Marokkaanse jongens en jongvolwassenen, die al jarenlang

een overrepresentatie laten zien in de criminaliteitsstatistieken, is

sprake van een substantiële afname van delinquent gedrag, aldus

doi: 10.5553/JV/016758502017043001001
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Roel Jennissen in zijn bijdrage. Tussen 2005 en 2015 daalde de geregis-

treerde criminaliteit in deze groep met 35%. Maar omdat de criminali-

teit onder jongeren en jongvolwassenen met een autochtone Neder-

landse achtergrond in die periode nog harder daalde, is de relatieve

oververtegenwoordiging van Marokkaans-Nederlandse jongeren in de

criminaliteit toegenomen. De auteur bespreekt enkele mogelijke ver-

klaringen voor de achterblijvende daling, waarbij ook de invloed van

etnisch profileren door de politie aan de orde komt. De auteur betoogt

dat Marokkaans-Nederlandse jongeren een toegenomen culturele dis-

sonantie ervaren, wat een worsteling oplevert tussen de waarden en

normen van twee contrasterende culturen, die van het land van her-

komst (van hun ouders) en het land waar zij wonen.

Vervolgens onderzoekt Frank Weerman de hypothese dat de toene-

mende populariteit van sociale media en smartphones sinds 2007 sub-

stantieel heeft bijgedragen aan de daling van de jeugdcriminaliteit in

veel landen. Ten eerste zijn de activiteitenpatronen van jongeren

mogelijk zodanig veranderd dat zij minder ongestructureerd samen

zijn (‘rondhangen’) in de openbare ruimte. Wanneer zij in de open-

bare ruimte verkeren, is de aandacht bovendien vaak gericht op wat er

online gebeurt en minder op de directe omgeving. Ten tweede kan de

opmars van sociale media hebben geleid tot aanvullende en alterna-

tieve manieren om psychologische en sociale behoeften van adoles-

centen te bevredigen. Daarmee worden immateriële motivaties voor

het plegen van criminaliteit weggenomen. Ten derde is het mogelijk

dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van online naar offline

criminaliteit.

De link tussen alcoholgebruik en risicogedrag, soms uitmondend in

criminele daden, is veelvuldig gebleken uit wetenschappelijk onder-

zoek. De spectaculaire daling van het alcoholgebruik onder Neder-

landse jongeren sinds 2003, toen ze als de ‘zuipschuiten van Europa’

bekendstonden, is in dit verband dan ook zeer relevant. Margreet de

Looze en Ina Koning betogen dat de daling samengaat met een veran-

dering in sociaalculturele normen ten aanzien van alcoholgebruik

door adolescenten. De verschillende nationale en lokale preventie- en

interventieprogramma’s die het afgelopen decennium in Nederland

zijn gelanceerd, lijken hun uitwerking niet te hebben gemist. Het doel

daarvan was ouders te stimuleren strikter toe te zien op alcoholge-

bruik door hun kind. Er lijkt echter meer aan de hand, want jongeren

in andere westerse landen zijn eveneens minder alcohol gaan consu-

doi: 10.5553/JV/016758502017043001001
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meren. De auteurs bespreken enkele recente maatschappelijke ont-

wikkelingen die deze daling zouden kunnen verklaren.

Ook het verband tussen schooluitval en criminaliteit is bekend uit de

literatuur. Olivier Marie en Tea Paulovic spreken in hun bijdrage van

het ‘potentiële incapacitatie-effect’ van onderwijs op criminaliteit.

Het gaat dan in feite om formele sociale controle van delinquent

gedrag via het onderwijs (men staat onder toezicht van de onderwijs-

instelling). Concreet onderzochten zij het effect dat de onderwijsher-

vorming van 2007 heeft gehad op het aantal jongeren verdacht van

criminaliteit. Volgens die nieuwe regels mogen jongeren tussen 16 en

18 jaar niet van school zonder startkwalificatie (mbo-2-niveau). Het

cohort jongeren dat onder de nieuwe maatregel viel, bleef dus langer

naar school gaan. Deze groep werd vergeleken met een cohort jonge-

ren dat net iets ouder was en niet door de maatregel werd getroffen.

De resultaten van deze exercitie suggereren dat de verandering in het

onderwijsbeleid significant heeft bijgedragen aan de daling van de

jeugdcriminaliteit. Een neveneffect dat misschien wel belangrijker is

dan de potentiële educatieve voordelen van dit beleid, aldus de

auteurs.

We besluiten met twee artikelen over de aanpak van jeugdcriminaliteit

door de overheid.

In de bijdrage van Henk Ferwerda en Tom van Ham staat de aanpak

van problematische jeugdgroepen centraal. Het merendeel van de

jeugdcriminaliteit wordt door groepen jongeren gepleegd of komt

voort uit groepsdynamische processen. Sinds de eeuwwisseling wordt

in Nederland door politie en gemeenten de ‘shortlist groepscriminali-

teit’ gebruikt om jeugdgroepen in beeld te brengen – te onderscheiden

naar achtergrondkenmerken en ernst – en om informatie te verzame-

len voor een aanpak met oog voor de groep, het domein en het indi-

vidu. De auteurs constateren dat het aantal problematische jeugd-

groepen fors is gedaald en dat de aanpak effectief lijkt. Omdat er ook

een aantal neveneffecten zijn, wordt de shortlistmethodiek verder

doorontwikkeld.

Ten slotte wordt aandacht besteed aan de zogenoemde Top600-

aanpak van de gemeente Amsterdam. Sanneke van Grinsven en Aniek

Verwest beschrijven het ontstaan, de uitgangspunten en de werkwijze

van dit programma, waarmee in 2011 een begin werd gemaakt. In aan-

merking voor deze geïntegreerde aanpak komen plegers van ‘high-

impact’ delicten, zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware

doi: 10.5553/JV/016758502017043001001
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mishandeling, openlijke geweldpleging en moord/doodslag. Het doel

is de veiligheid in Amsterdam en de regio te vergroten, de recidive van

de mensen op de lijst te verminderen en hun toekomstperspectieven

te verbeteren. Iedere persoon op de lijst krijgt een ‘regisseur’ toege-

wezen, die een plan van aanpak opstelt in overleg met alle interventie-

plegers, de persoon zelf en diens sociale netwerk. De auteurs bespre-

ken de ervaringen tot nu toe en benoemen de problematiek van

hardnekkige gevallen. Ten slotte ontvouwen zij de plannen met

betrekking tot een Top400-aanpak, die bedoeld is om een jongere

groep delictplegers in het vizier te krijgen en vroegtijdig te voorkomen

dat zij zich verder in criminele richting ontwikkelen.

Jaap de Waard

André van der Laan

Marit Scheepmaker *

* J. de Waard is als senior beleidsmedewerker verbonden aan het Directoraat-Generaal
Rechtspleging en Rechtshandhaving van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Dr. A.M. van der Laan is als senior onderzoeker en plaatsvervangend hoofd verbonden
aan de afdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties van het WODC. Mr. drs.
M.P.C. Scheepmaker is hoofdredacteur van Justitiële verkenningen.

doi: 10.5553/JV/016758502017043001001
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Verdampende jeugdcriminaliteit

Verklaringen van de internationale daling

A.C. Berghuis en J. de Waard *

Het aantal door de politie getelde minderjarige verdachten van een

misdrijf daalde de afgelopen tien jaren met zo’n 60%. Hoewel er

nuanceverschillen zijn, is een forse terugval te zien bij allerlei soorten

van delicten, zowel bij jongens als bij meisjes, en bij alle herkomst-

groeperingen (autochtonen, diverse soorten allochtonen). Er lijkt dus

sprake te zijn van een algemeen verschijnsel van teruglopende aantal-

len jongere verdachten met meer dan de helft. Dit vertaalt zich recht-

streeks in minder Halt-verwijzingen, minder taakstraffen, minder

jeugddetentie en minder Plaatsing in Inrichting voor Jeugdigen (PIJ)-

maatregelen (Kalidien 2016). Zo’n dramatisch verschijnsel schreeuwt

om een verklaring. Is er bijvoorbeeld iets bijzonders aan de hand met

de Nederlandse jeugd, of is er hier een beleid gevoerd dat goed aan-

slaat en daarmee het delinquente gedrag van jongeren intoomt? Maar

het kan ook zijn dat er helemaal geen sprake is van een verschijnsel

dat zich exclusief tot ons land beperkt, maar van een trend die ook in

andere landen zichtbaar is en dus om een bredere verklaring vraagt.

Korte diagnose Nederland

We gaan kort in op de ontwikkelingen in Nederland, waar anderen

deze meer uitvoerig aan de orde stellen in dit themanummer. Figuur 1

toont de leeftijd-criminaliteitscurves voor een aantal jaren.1 Steeds is

* Drs. Bert Berghuis was voorheen raadadviseur op het terrein van rechtshandhaving bij het
ministerie van Veiligheid en Justitie. Jaap de Waard is als senior beleidsmedewerker
verbonden aan het ministerie van Veiligheid en Justitie.

1 We tonen voor het overzicht alleen de even jaren vanaf 2005 – de oneven jaren geven
keurig tussenliggende gegevens te zien. We kozen voor ‘aangehouden verdachten’, tegen
wie een proces-verbaal is opgemaakt, liever dan voor het iets vagere ‘geregistreerde ver-
dachten’ (wanneer bij de politie een redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf
bestaat).

doi: 10.5553/JV/016758502017043001002
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het bekende patroon te zien dat de mate waarin men in een leeftijds-

groep wegens een misdrijf in aanraking komt met de politie steil

oploopt vanaf 12 jaar, dan piekt bij de 18/19-jarigen, om vervolgens

weer sterk en later meer geleidelijk te dalen. Maar opmerkelijk is dat

deze curve als een soufflé inzakt: de top ligt niet meer bij 450 per

10.000, maar daalt naar 250. Deze bijna-halvering bij de 18/19-jarigen

is spectaculair, maar haalt het niet bij de daling bij nóg jongeren.

Bij de 16/17-jarigen is de terugval 50%, bij de 14/15-jarigen 65% en bij

de 12/13-jarigen maar liefst 80%.

Figuur 1 Aangehouden verdachten per 10.000 in de
leeftijdsgroepen van 12 tot 80 jaar
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De gepresenteerde leeftijd-criminaliteitscurves suggereren wellicht

dat de jeugdcriminaliteit van een steeds hoog niveau opeens daalt

naar een lager. Dat is niet juist, want het peil rond het jaar 2007 was

extreem hoog – zo lijkt de curve van 2002 op die van 2012, en die van

1997 op die van 2013 (Van der Laan e.a. 2014). Het lijkt er dus op dat

de daling na 2007 niet een verschijnsel op zich is, maar moet worden

bekeken in het licht van de sterke stijging in de daaraan voorafgaande

doi: 10.5553/JV/016758502017043001002
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periode. Preciezer: het niveau van jeugdige verdachten loopt vanaf

1980 tot 2000 gestaag op (van 100 tot 150 per 10.000), waarna de toe-

name zich spectaculair versterkt tot 2007 (naar 270), waarna er een net

zo dramatische daling zichtbaar is (naar onder de 100). Die daling

geldt nog wat meer voor de lichtste delicten (-63% van 2007 tot 2014)

dan voor de middelzware (-39%) en zwaarste (-54%).2

Er is dan aanleiding de ontwikkeling in de hele periode van 2000 tot

heden te bekijken. Dan blijkt dat de groep waar de grootste recente

daling zichtbaar is, de allerjongsten, precies ook de groep is met de

grootste toename in de periode daarvoor: bij de 12-jarigen loopt het

aantal verdachten (per capita) in het tijdvak 2000-5 op met meer dan

80%, bij de 17-jarigen is dat bijna 50%. De vraag die opkomt is of dit

reële effecten zijn, in de zin dat de criminaliteit van vooral zeer jeug-

digen eerst dramatisch toeneemt en vervolgens net zo spectaculair

weer terugloopt. Of speelt er iets in de werkwijze van registreren en

activiteiten van de politie?

De politiestatistiek maakt een onderscheid tussen ‘geregistreerde’ en

‘aangehouden’ verdachten. Het eerste ziet op verdachten die bij de

politie in beeld zijn gekomen wegens een misdrijf, het tweede op het

geven van een vervolg op die verdenking door een proces-verbaal op

te maken als opmaat naar een nadere actie zoals doorverwijzing naar

Halt of vervolging door het Openbaar Ministerie (OM). Nu blijkt dat de

statistiek verschillen laat zien in de ontwikkeling van de categorieën

jonge verdachten. Kort vóór 2007 stijgt het aantal geregistreerde ver-

dachten, maar het aantal aangehoudenen nog sterker. Daarna dalen

beide, maar het volume aangehoudenen veel sterker dan het aantal

geregistreerde. Dit wijst er op dat de politie eerst meer en later weer

minder overging tot het opmaken van een proces-verbaal wanneer ze

werd geconfronteerd met een jongere die een delict had begaan.

Dit speelt in het bijzonder bij delicten als vernieling en openlijke

geweldpleging, bij de allerjongsten en bij debuutverdachten (‘first

2 De indeling naar ernst van delicten is gebaseerd op de mate en de hoogte van de straffen
die gemiddeld per delictsoort worden opgelegd. Dat wordt uitgedrukt in celdagequivalen-
ten (waarbij geldboetes en taakstraffen volgens gebruikelijke rekenregels in celdagen zijn
omgezet). Deze methode is door een van de auteurs al sinds de jaren negentig toegepast,
laatstelijk in Berghuis 2016. Inmiddels heeft het WODC eenzelfde benadering ontwikkeld
(Beerthuizen e.a. 2015) en is dit ook in het VK beproefd (ONS 2016).

doi: 10.5553/JV/016758502017043001002
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offenders’).3 Dus juist bij deze groepen lijkt een veranderde werkwijze

van de politie mede debet aan de daling in de cijfers over de jeugd-

criminaliteit. De ‘echte daling’ betreft dan vooral recidiveverdachten,

de meer- en veelverdachten.4

Het is aannemelijk dat het vaker opmaken van processen-verbaal

tegen zich misdragende jongeren verband houdt met de prestatie-

afspraken die zijn gemaakt met de politie om in de jaren na 2001 tien-

duizenden extra zaken bij het OM aan te brengen.5 Die doelstelling

past in het toenmalige repressieve klimaat, waarop de politie rea-

geerde door wat eerst informeel werd behandeld veel vaker te laten

leiden tot een formele reactie van politie en justitie. Dit verklaart

waarom ook na 2002 het aantal aangehouden verdachten blijft toene-

men, terwijl vanaf dat jaar de criminaliteit volgens de door de politie

geregistreerde criminaliteit en slachtofferenquêtes stelselmatig daalt.

Maar ook al lijkt sprake van een substantieel effect van de wijze

waarop de politie reageert op delinquente jongeren, dit kan zeker niet

de totale ontwikkelingen verklaren. Dat er ook sprake is van een reële

verandering in de delinquentie, wordt ondersteund door de uitkom-

sten van onderzoeken waarin jongeren zelf hun delinquent gedrag

opgeven. Die indiceren een lichte toename van 1988 tot 1998, een ster-

kere toename in 2004-2005, en daarna een daling (Van der Laan &

Goudriaan 2016). Deze daling in het daderschap loopt parallel aan de

mate waarin jongeren slachtoffer zeggen te zijn geworden van delic-

ten. Deels is dat logisch, waar men door een riskante levensstijl

gemakkelijk zowel dader als slachtoffer kan worden, of omdat delicten

tussen jongeren onderling spelen (Rokven e.a. 2013; Cops & Pleysier

2016). Hoe het ook zij, bij 15-17-jarigen neemt het slachtofferschap

sinds 2005 met bijna 60% af (CBS 2016).

Het zou kunnen dat jongeren minder bezig zijn met ‘traditionele delic-

ten’, maar met nieuwe vormen, in het bijzonder cybercrime (waar-

onder aan- en verkoopfraude via internet). Omdat blijkt dat jongeren

3 We hanteren de term ‘debuutverdachten’ waar vaak de term ‘first offenders’ wordt
gebruikt. Dat laatste is minder juist, want vaak zullen jongeren één of meer delicten ple-
gen voordat ze door de politie zijn aangehouden. Om dezelfde reden hanteren we de term
‘recidiveverdachten’ en ‘meer- en veelverdachten’.

4 In de periode 2005-2007 neemt het aantal geregistreerde debuutverdachten minder toe
dan het volume aangehoudenen, daarna neemt het aantal aangehoudenen van die groep
twee keer sterker af dan het aantal geregistreerden. Bij recidiveverdachten ligt dit anders:
waar hun aantal registraties in 2005-2007 afneemt, stijgt het aantal aanhoudingen nog
fors. Vanaf 2007 daalt zowel het volume registraties als het aantal aanhoudingen fors, in
even sterke mate.

5 ‘Naar een veiliger samenleving’, Kamerstukken II 2002/03, 28684, 1.
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in geringe mate betrokken zijn bij cybercriminaliteit (Zebel e.a. 2014),

kan dit niet een verklaring vormen voor de forse neergang van de cri-

minaliteitscijfers. Dit betreft zelfs vormen van pesten, waar de nieuwe

manier van cyberpesten nog ver ligt onder het niveau van de ouder-

wetse manier van treiteren (meta-evaluatie van Modecki e.a. 2014).

Conclusie: een deel van de ontwikkelingen in de afgelopen vijftien

jaren komt op het conto van de mate waarin de politie geneigd is op

delinquent gedrag van (zeer) jongeren, zoals in de sfeer van openbare

orde en vernieling, te reageren met het opmaken van een proces-

verbaal en doorgeleiding van de zaak naar het OM. Maar hiernaast lijkt

zeker sprake van een reële ontwikkeling in de mate waarin jongeren

delinquent gedrag vertonen.

Internationale ontwikkelingen

Het zou mooi zijn als er een bron zou zijn waarin de cijfers over jeugd-

criminaliteit van verschillende landen keurig naast elkaar zijn gezet.

Daar geeft de European sourcebook of crime and criminal justice statis-

tics (HEUNI 2015) ook wel een aanzet toe, maar de overzichten ken-

nen vele witte vlekken en vergelijking van enige jaren duidt op weinig

valide cijfers. Beter is het dan naar publicaties uit verschillende landen

te kijken. Figuur 2 doet dat voor een vijftal landen.6 Te zien is dat in al

die landen de geregistreerde jeugdcriminaliteit fors daalt.

Als we inzoomen op onze oosterburen, dan zien we het aantal aange-

houden jeugdige Duitse verdachten (12-17 jaar) sinds 2006 met 40%

dalen.7 De daling bij de jongsten is wat sterker (46%) dan bij de oude-

ren van 14-15 jaar (42%) en 16-17 jaar (35%). Dit patroon lijkt op dat

van Nederland, waar een daling van ruim 60% is geconstateerd van het

aantal aangehouden verdachten, maar waar een derde deel toege-

6 Duitsland: Polizeiliche Kriminalstatistik 2015: Kinder und jugendliche Tatverdächtigen,
Wiesbaden: Bundeskriminalamt; Canada: M.K. Allen & T. Superle, Youth crime in Canada,
Ottawa: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, 2016; VK: Youth justice
statistics, 2014/2015 England and Wales, Londen: Ministry of Justice, Youth Justice Board;
Nieuw-Zeeland: Child and youth prosecution tables, Wellington: Statistics New Zealand,
2016; VS: Juvenile arrest rate trends, 2015, Washington, DC: U.S. Department of Justice,
Office of Justice Programs.

7 Bron: Polizeiliche Kriminalstatistik van het Bundesministerium des Innen in verschillende
jaren – dit betreft erfasste Tatverdächtigen. De opbouw van de statistiek betreffende de
leeftijd van verdachten verandert in 2006: vanaf dat jaar is ook de specifieke ontwikkeling
van 12-13-jarigen te zien, waar dat voorheen onderdeel uitmaakte van de bredere catego-
rie ‘Kinder’ (0-13 jaar).
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schreven kan worden aan veranderingen in politie-inzet. De Duitse

ontwikkelingen voor 2006-2007 geven niet een eenduidig beeld. Het

aantal jugendliche Tatverdächtigen (14-17 jaar) is tot 2006 constant,

maar bij jongere kinderen (0-13 jaar) is al vanaf 1998 een geleidelijke

terugloop te zien.

In Angelsaksische landen blijkt evenzeer van een duidelijke daling in

de strafrechtelijke jeugdsector, steeds na 2006-2007. Naast de landen

die in figuur 2 worden getoond, geldt dat ook voor Australië en Schot-

land. De daling van jeugdcriminaliteit in Europa vertaalt zich ook in de

afname van het aantal gedetineerde jongeren. In 25 landen van de EU

daalde het aantal jeugdige gevangen in de periode tussen 2008 en 2014

met 41,9%. De grootste daling deed zich voor in het jaar 2014 toen

14,2% minder jongeren werd gedetineerd (Eurostat 2016). De verlei-

ding om deze trend voor de hele wereld geldig te verklaren moet ech-

ter worden bedwongen – zo is zo’n ontwikkeling bijvoorbeeld niet

waarneembaar in Latijns-Amerika (Uruguay) (Munyo 2013).

Conclusie: de Nederlandse ontwikkeling met de recente forse terug-

gang in de geregistreerde jeugdcriminaliteit blijkt bepaald niet uniek.

Dat betekent dat eerder naar algemene oorzaken moet worden

Figuur 2 Geregistreerde jeugdcriminaliteit in vijf landen
(2007=100)

120

100

80

60

40

20

-

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

DuitslandCanadaNieuw-
Zeeland

Verenigde
Staten

Verenigd
Koninkrijk

doi: 10.5553/JV/016758502017043001002



16 Justitiële verkenningen, jrg. 43, nr. 1, 2017

gezocht die de westerse geïndustrialiseerde wereld betreffen dan dat

typisch Nederlandse factoren de gesignaleerde trend zouden kunnen

verklaren.

Verklaringen

Het opkomen en dan weer verdampen van op zijn minst enig delin-

quent gedrag is niet zeldzaam bij pubers en adolescenten. Van de

jeugd vertoont de helft delinquent of agressief gedrag (7% tamelijk

veel, 1% ernstig, 0,02% zeer ernstig), naar verhouding veel bij jonge

jongens onder de 15 jaar die op het vmbo zitten (Prins 2008). Het

wemelt van de factoren die in theorie een verklaring kunnen geven

voor de opgang en daarna weer de neergang van de (jeugd)criminali-

teit (Berghuis & De Waard 2011). Soms gaat het om ‘nabije’ factoren,

die dicht aanschuren tegen het gedrag, en soms om ver(der) weg lig-

gende factoren, zoals de persoonlijkheidskenmerken en vroege opvoe-

dingssituaties. We richten ons hier primair op de meer nabije factoren

die de spectaculaire daling zouden kunnen verklaren. We kunnen die

schematisch onderscheiden in drie categorieën: kunnen, willen en

mogen. ‘Kunnen’ slaat erop dat het niet meer mogelijk is bepaalde

delicten te plegen, of dat zoveel lastiger is gemaakt dat dit forse

inspanning of speciale expertise vergt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan

de sterk toegenomen beveiliging tegen autodiefstal, die maakte dat het

volume van die diefstallen sterk is afgenomen. ‘Willen’ slaat erop dat

burgers geen delinquent gedrag meer willen vertonen, bijvoorbeeld

omdat dat onvoldoende opbrengt (ten opzichte van alternatieve legale

mogelijkheden) of omdat men door die delinquentie veel op het spel

zet (men heeft veel te verliezen, bijvoorbeeld aan status). ‘Mogen’

betreft het normatieve klimaat, de morele afkeuring die verbonden

kan zijn aan de delinquentie en die zich kan uiten in formele en infor-

mele preventieve en correctieve maatregelen.

Kunnen

De ‘beveiligingshypothese’ (security hypothesis) stelt dat de daling in

vooral de vermogenscriminaliteit te danken is aan de sterk toegeno-

men beveiliging. Het aantrekkelijke van deze hypothese is dat dit ster-

ker aanzetten van beveiliging een internationale trend is (Van Dijk e.a.
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2012; Farrell & Brown 2016). Onmiskenbaar zijn burgers en bedrijven

ook in ons land hun eigendommen meer en meer gaan beveiligen – dit

neemt een grotere vlucht in de jaren negentig van de vorige eeuw, en

lijkt in de eerste helft van de jaren 2000 een verzadigingspunt te berei-

ken. Men neemt meer maatregelen tegen inbraak en diefstal, er wordt

meer geïnvesteerd in het inhuren van beveiligers (De Waard & Van

Steden 2012). Dit had kunnen leiden tot een forse daling van delicten

die zich lenen voor preventie, en tot een vermindering van het aantal

burgers dat dergelijke delicten vooral opportunistisch pleegt. Dit lijkt

minder van toepassing op bijvoorbeeld geweldpleging en vandalisme

– maar daar speelt wellicht de grotere zichtbaarheid van gedrag in de

publieke ruimte door de aanwezigheid van vele camera’s. Maar de

algehele daling van de criminaliteit – ook bij vormen die minder goed

te bestrijden zijn met preventieve maatregelen – maakt het aanneme-

lijk dat de beveiligingshypothese niet een volledige verklaring kan vor-

men.

De vraag is voorts of de beveiligingshypothese kan helpen verklaren

waarom de daling van de jeugdcriminaliteit relatief sterk is bij de aller-

jongsten: vanaf 2007 daalt het aantal aangehouden 12/13-jarigen (per

capita) maar liefst met gemiddeld 20% per jaar, en dat loopt af naar 4%

bij 25-jarigen en ouder. Farrell e.a. (2015) voeren voor dit ook al eerder

in de Verenigde Staten waargenomen verschijnsel de ‘debuuthypo-

these’ aan (debut hypothesis). Zij stellen dat beveiligingsmaatregelen

bij delicten die typisch dienen als een opstapje naar een langduriger

betrokkenheid in asociaal of crimineel gedrag, verhinderen dat die

stap daadwerkelijk wordt gezet. De sterk toegenomen beveiliging

tegen bijvoorbeeld winkeldiefstal en autodiefstal zou dan voorkómen

dat men naderhand deze en ook andere feiten zou plegen. Tegen deze

hypothese pleit het gegeven dat de daling van jeugddelinquentie, zoals

hiervoor gemeld, vooral zichtbaar is bij recidivisten en minder bij

debuutplegers. De conclusie is dat de beveiligingshypothese zeer wel

voor specifieke delicten opgaat, zoals autodiefstal, woninginbraak en

overvallen, maar dat ze onvoldoende een verklaring biedt voor de

recente forse en brede terugval van de jeugddelinquentie.

Willen

Er bestaat een samenhang tussen wel of geen delinquent gedrag van

jongeren en hun individuele functioneren (psychosociaal, middelen-
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gebruik, vrijetijdsbesteding) en de aard plus kwaliteit van de binding

met gezin, school en vrienden. Deze factoren kunnen delinquentie-

bevorderend of -remmend zijn. Een opeenstapeling van bevorderende

factoren die niet wordt gecompenseerd door beschermende wordt in

hoge mate aangetroffen bij de jongeren die het meest delinquent zijn

(Van der Laan & Blom 2006). Hoewel het niet duidelijk is of bijvoor-

beeld een verslechtering van de verhouding tot school en gezin oor-

zaak of gevolg is van delinquent gedrag, lijkt dit eerder wel een rol te

spelen wanneer men (later) weer afziet van dat gedrag. In ieder geval

blijkt dat de mate van associatie met (ook) delinquente vrienden een

rol speelt zowel bij de opkomst van asociaal gedrag als bij het weer

afzien daarvan (Luijpers 2000). Met de tijd worden leeftijdsgenoten

steeds belangrijker, en het omgaan met ‘foute vrienden’ is dan een

dominante factor in het aangaan van delinquent gedrag. Een goede

band met de ouders gaat dat niet tegen, maar delinquentie wordt ver-

sterkt als de ouders niet erg geïnteresseerd zijn in wat hun kind uit-

spookt (Sentse e.a. 2010). De mate van delinquent/agressief gedrag

van een jongere is relatief hoog bij onverschillige ouders (die weinig

steun bieden en weinig eisen stellen – zie Prins 2008). Dit alles geldt

ook andersom natuurlijk: degenen met een investering in de conventi-

onele (niet-asociale, delinquente) samenleving hebben veel te verlie-

zen als zij worden betrapt op een misdrijf. Het gaat dan om aanzien en

status of vooruitzichten op scholing en werk. Zij zullen dan ook eerder

afzien van delinquent gedrag.

We gaan enkele punten langs die van belang zijn voor de mogelijke

verklaring van de daling van de jeugddelinquentie:

Middelengebruik: de Nationale Drugsmonitor (Van Laar & Van Ooyen-

Houben 2016) laat zien dat het (sterk) gebruiken van cannabis,

cocaïne, opiaten, ecstasy en amfetaminen soms wel lijkt af te nemen

bij scholieren. Zo daalt het actuele gebruik van cannabis vanaf 2001

met bijna de helft. In andere landen zijn wat dit betreft uiteenlopende

ontwikkelingen te zien. Opmerkelijk zijn de veranderingen in het

gebruik van alcohol. De genoemde monitor laat zien dat het actuele

gebruik onder scholieren drastisch is gedaald in het tijdvak 2003-2013

(zie ook de bijdrage van De Looze & Koning in dit nummer). Het

‘bingedrinken’ daalt eveneens. Opmerkelijk is dat (ook) hier geldt:

hoe jonger, des te minder is het gebruik en des te groter de daling; bij

12-jarigen is de daling bijna 90%, bij 16-jarigen slechts ruim 10%. In

een grote meerderheid van de andere landen waarover gegevens voor-
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handen zijn, daalt het alcoholgebruik ook (met name in de noordse

landen, Ierland en de VS, minder in Duitsland en de zuidelijke Euro-

pese landen) – de algemene trend is die van mínder alcoholgebruik

door jongeren (EMCDDA 2016). De monitor wijst erop dat alcohol de

nummer één van de uitgaansmiddelen is: minder zware consumptie

kan dan drukkend werken op geweldsincidenten. Voorts noemt de

monitor de bevinding dat zwaar of problematisch alcoholgebruik vaak

gepaard gaat met slechte verhoudingen met familie/gezin/school,

grote gerichtheid op vrienden en een beperkte zelfbeheersing.

Kortom: de soort van factoren die asociaal gedrag en delinquentie in

de hand werken.

Het aantal voortijdige schoolverlaters in het voortgezet onderwijs daalt

in de periode 2003-2013 schoksgewijs met per saldo zo’n 20% (CBS/

StatLine). De internationale cijfers over de mate waarin (hoger) voort-

gezet onderwijs voltooid wordt, geven een beperkte stijging te zien van

2003 tot 2013 (van 6 à 7%) en kennen geen eenduidig beeld als naar

afzonderlijke landen wordt gekeken (OECD 2015, tabel A2.4; tevens

Eurostat;8 zie ook het artikel van Marie & Paulovic in dit nummer).

De tevredenheid met het leven onder Nederlandse jongeren (15-25

jaar) blijkt gestaag toegenomen van 2002 tot 2012, de laatste jaren zelfs

nog wat versneld. Het rapportcijfer stijgt van zo’n 7,5 naar 8,5 (Boel-

houwer e.a. 2015). Een vergelijkbare ontwikkeling is te zien in Polen en

tevens in Duitsland (stijging na 2006), en per saldo ook een positieve

tendens in het Verenigd Koninkrijk, maar niet evident in Zweden en

Spanje. Een welbevinden houdt onder andere verband met gezond-

heid, inkomen, sociale contacten en gevoel van veiligheid (Boelhou-

wer e.a. 2015). Jongeren die samenleven met hun vader en moeder en

die veel vrienden hebben, zijn relatief gelukkig (Prins 2008).

Mediagebruik/vrije tijd: bijna alle jongeren (10-18 jaar) hebben

momenteel een mobieltje, doorgaans een smartphone, die zeer veel

wordt gebruikt, vooral voor communicatie (Facebook, Twitter,

WhatsApp). In het bijzonder jongens (wat sterker in lagere opleidin-

gen) hebben gamen als belangrijke hobby (79% t.o.v. 28% van de meis-

jes), en soms ook het maken van filmpjes (12% t.o.v. 8% van de meis-

jes) (Stichting Kennisnet 2015; zie ook Van Rooij & Schoenmakers

2013). Van 2005 tot 2013 neemt het (recente) internetgebruik van jeug-

digen gestaag toe met 29% (van 71% tot 92% van alle 12-25-jarigen),

8 Zie ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Early_leavers_from_education_
and_training.
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enigszins omdat ze meer toegang kregen tot internetfaciliteiten, maar

vooral doordat ze meer van internet gebruik maken. Jongeren inter-

netten vooral om te communiceren, zoals e-mailen en chatten, en

voor het spelen van games en downloaden van films en muziek (CBS/

StatLine; Kok 2014). De toename in internetgebruik is vooral sterk bij

jongeren die een lagere onderwijsvorm hebben genoten (basisonder-

wijs, vbo): dat gaat van bijna 40% in 2005 naar bijna 70% in 2013. Over

het aantal uren dat men bezig is met internettoepassingen zijn maar

weinig longitudinale gegevens voorhanden – maar in het premobiel-

tijdperk (2002-2004) lijkt al een toename in te zetten bij de jongeren,

van vijf naar acht uur per week (CBS/StatLine). In 2011 wordt gemeten

dat jongeren drie uur per dag met ‘mediagebruik’ bezig zijn, hetgeen

ten koste lijkt te gaan van directe sociale contacten (Cloïn 2013).

Nu zou gelden: ‘38 procent van de jongeren van 10 tot en met 16 jaar

besteedt, naar eigen zeggen, minstens 3 uur per doordeweekse dag

aan het gamen.’9 Het bezig zijn met de nieuwe technologie voor com-

municatie en recreatie neemt dus veel tijd in beslag – het is aanneme-

lijk dat deze trend zich ook in andere landen aftekent.

Het ziet ernaar uit dat jongeren meer ‘met schermen bezig zijn’ en

minder tijd doorbrengen in het rondhangen op straat in al dan niet

problematische jeugdgroepen (Van Burik e.a. 2013; zie ook de bijdra-

gen van Weerman en Van der Laan e.a. in dit nummer). Mogelijk heeft

dit meegeholpen in de daling van het aantal hinderlijke, overlast-

gevende en criminele jeugdgroepen (Ferwerda & Van Ham 2013; zie

ook het artikel van deze auteurs in dit nummer).

Als jongeren minder tijd doorbrengen in groepen (en op straat) kan

dat ook helpen verklaren waarom – zoals gezegd – de daling vooral bij

meer- en veelplegers zichtbaar is. Eventueel delinquent gedrag staat

dan meer op zich als een individueel handelen en is minder verbon-

den aan groepsprocessen die zouden bevorderen dat delinquent

gedrag gecontinueerd wordt om stoer te doen, door elkaar op te jutten

en uit statusbehoud.

De hier besproken thema’s lijken te wijzen op een algehele verminde-

ring van het ‘willen’. Jongeren gebruiken minder alcohol, zitten meer

achter schermen en lijken minder rond te hangen op straat met hun

vrienden, ze verlaten minder voortijdig hun school, en ze zijn meer

9 Zie www. nji. nl/ nl/ Databank/ Cijfers -over -Jeugd -en -Opvoeding/ Cijfers -per -onderwerp/
Gamen.
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tevreden met hun leven. Als er één factor moet worden aangewezen

die een grote rol speelde in de spectaculaire daling van de jeugdcrimi-

naliteit, dan zou dat de technologische ontwikkeling zijn – de sinds

2007 sterke opkomst van smartphones (zie figuur 310) en games

(online via breedband). Dit zou een ander vrijetijdsgebruik van jonge-

ren met zich hebben gebracht, meer fascinatie en ‘kicks’ in de virtuele

ruimte en minder ruimte voor rondhangen met vrienden en het ver-

drijven van verveling door uitdagend gedrag.

Mogen

Het normatieve klimaat in de samenleving verschilt van tijd tot tijd.

In de jaren zestig ontstond een culturele omslag in de westerse wereld,

waarin (overlevings)waarden plaatsmaakten voor immateriële

(expressie)waarden, gepaard gaande met het minder eerbied voor het

gezag (Inglehart 2008) – de ‘permissieve samenleving’. Deze heeft op

zijn beurt stap voor stap plaatsgemaakt voor een minder toegeeflijke

en meer repressieve publieke opinie (zie de SCP-rapporten). In de

jaren negentig kwam het gedogen van regelovertreding onder vuur te

liggen, culminerend in de regeringsnota ‘Gedogen in Nederland’.11

De omslag in de publieke opinie vond ook in het strafrecht plaats,

met als eerste officiële ijkpunt de regeringsnota ‘Samenleving en

criminaliteit’ in 1985. Langzamerhand werd criminaliteit niet meer

10 Zie www. statista. com/ statistics/ 263437/ global -smartphone -sales -to -end -users -since -2007.
11 Kamerstukken II 1996/97, 25085, 2.

Figuur 3 Verkoop smartphones wereldwijd (in miljoenen)
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een haast te vergoelijken kwestie (proletarisch winkelen, ‘gezonde

reactie op ongezonde samenleving’), maar een echt probleem met

echte schade aan slachtoffers. Criminaliteit werd niet per se hard

bestraft, maar wel vaker van een formele afkeurende reactie voorzien

(Berghuis & Mak 2002). Bij criminaliteit door jongeren liep het percen-

tage beleidssepots terug van 70% in 1981 naar 4% in 2007 (Berghuis &

Van Hooff 1991; Kalidien 2016). Er werd meer ingezet op allerlei ‘reso-

cialisatieprogramma’s’, waarvan we weten dat die de delinquentie met

ongeveer een achtste kunnen reduceren (De Waard & Berghuis 2014).

Het morele klimaat ten opzichte van criminaliteit is dus meer afkeu-

rend geworden, ook waar het gaat om lichtere (gewelds)feiten, zoals

het uitschelden van een agent (‘geweld tegen werknemers met

publieke taak’). Dat zal een rem zetten op de neiging om criminaliteit

te plegen, versterkt door de vergrote zichtbaarheid van veel gedrag

(camera’s op straat, in uitgaansgebieden). Tegelijk blijkt in ons land

juist de jongste generatie meer en meer belang te hechten aan ‘traditi-

onele burgerlijkheid’: een grotere waardering van huwelijk en gezin en

meer belang hechten aan beroep, vooruitkomen en financiële zeker-

heid (CBS 2012). Dit indiceert een groter conformeren aan de conven-

tionele samenleving met minder ruimte voor gedrag dat daartegen

ingaat, waaronder criminaliteit.

Conclusie

Het blijkt dat een deel van de spectaculaire daling van het aantal jonge

van misdrijf verdachten kan worden verklaard uit de afgenomen nei-

ging van de politie om jeugd formeel aan te spreken op wangedrag.

Maar dat kan lang niet de hele dalende trend verklaren, een ontwikke-

ling die ook in andere landen zichtbaar is. Dit gegeven vraagt om een

bredere verklaring dan alleen een Nederlandse.

De verrichte analyse laat de conclusie toe dat er twee elkaar aan-

vullende ontwikkelingen zijn die de spectaculaire daling van de jeugd-

criminaliteit lijken te kunnen verklaren. De eerste is gelegen in de

technologische ontwikkeling met de opkomst van de smartphones en

het (online) gamen, die een veranderde vrijetijdsbesteding met zich

bracht, met een geringere rol voor het rondhangen met vrienden en

het met hen zoeken naar kicks door het vertonen van normoverschrij-

dend gedrag. Dit speelt zich af, en dat is de tweede tendens, tegen een
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bredere ontwikkeling, waarin het (ongemerkt) plegen van delicten

minder mogelijk is als gevolg van meer preventie en waarin het begaan

van delicten ook meer op afkeuring kan rekenen.

Een gunstige daling van criminaliteit zou dus meerdere vaders ken-

nen. Ten dele lijkt dat los te staan van het gevoerde beleid (technolo-

gie), ten dele is sprake van een wisselwerking tussen wat burgers en

bedrijven zelf doen aan preventie en normstelling, en wat de overheid

in dat verband bevorderde. Zo is sinds de jaren tachtig preventie van

criminaliteit sterk gestimuleerd, en is het beleid tegen (jeugd)crimina-

liteit verscherpt.

Recent verscheen een rapport waarin deskundigen zijn bevraagd over

de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit (Van Ham & Ferwerda

2016). De experts bevestigen dat de politieregistratie een eigen rol

speelt, maar dat ook sprake lijkt van een echte daling, die internatio-

nale verklaring behoeft. Men neemt een afname waar in riskant gedrag

(waaronder middelengebruik), maar wijst op de mogelijkheid dat de

brede afname van de criminaliteit onder jongeren niet overal en niet

alle (zeer problematische) groepen hoeft te betreffen. De deskundigen

zien de wenselijkheid van het meenemen van macro-indicatoren bij

de verklaring, maar er is geen eenduidig beeld welke factoren dan

vooral van belang zijn. Ze lijken daarmee te bevestigen wat Farrell e.a.

(2008) ironisch ‘criminology’s dirty little secret’ noemen: we weten

niet echt hoe het komt dat de (jeugd)criminaliteit zo daalt.

We hopen dat onze bijdrage wel een nadere duiding geeft waar we

moeten zoeken naar de oorzaak. Nader onderzoek zou moeten uitwij-

zen of het vrijetijdsgedrag en de rol van leeftijdsgenoten inderdaad de

geconstateerde terugval in de jeugdcriminaliteit kunnen verklaren.

Dat verdiepende inzicht is niet zonder praktisch belang omdat het

opdrogen van de jeugdcriminaliteit waarschijnlijk ook grote gevolgen

heeft voor de toekomst van het strafrechtelijk stelsel als geheel. Nu al

zien we de jeugdstrafsector steeds verder krimpen, met alle conse-

quenties voor de hoeveelheid te verrichten werk en de in te zetten

capaciteit. Zo behandelden het OM en de rechter in 2015 60% minder

zaken met minderjarigen dan in 2007 en loopt het aantal taakstraffen

en ingesloten jongeren in die periode net zo sterk terug. Dit werpt zijn

schaduwen vooruit: waar de volwassenensector ook al danig is inge-

krompen, is het aannemelijk dat dit door gebrek aan ‘aanvoer’ verder

zal doorzetten.
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Ontwikkelingen in de
jeugdcriminaliteit, 1997 tot 2015

A.M. van der Laan, M.G.C.J. Beerthuizen en H. Goudriaan *

Sinds 2008 daalt de jeugdcriminaliteit jaarlijks volgens officiële politie-

en justitiestatistieken (Kalidien 2016; Van der Laan & Goudriaan 2016).

Maar als je burgers ernaar vraagt, reageert menigeen met de opmer-

king dat het vroeger beter en veiliger was (Bervoets e.a. 2013). En ook

in de digitale media is er toenemende aandacht voor jeugdcriminali-

teit (Ruigrok e.a. 2014). Daarbij komt dat politie- en justitiebronnen

nauwelijks zicht bieden op delicten die online worden gepleegd

(Van der Laan e.a. 2016), terwijl maatschappelijk de digitalisering een

enorme vlucht heeft genomen. Jongeren maken veelvuldig gebruik

van aan ICT gerelateerde apparaten, zoals smartphones en tablets

(CBS 2015a) en brengen veel (vrije) tijd online door (CBS 2015a, 2016;

Sonck & De Haan 2015), bijvoorbeeld met sociale media, gamen of

online video kijken.

Deze signaleringen roepen vragen op over hoe de jeugdcriminaliteit

zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld. Is de gesignaleerde

daling wel een werkelijke daling? Doet de daling zich ook voor in

andere bronnen? De afname treft met name de traditionele offline

delicten. Omdat steeds meer jongeren steeds meer van hun vrije tijd

online doorbrengen, roept dit daarnaast ook vragen op over delicten

die jongeren online plegen. Wat weten we van delicten die online door

jeugdigen worden gepleegd? In hoeverre zijn jeugdigen in Nederland

betrokken bij cyber- of gedigitaliseerde delicten? De gesignaleerde

daling in de jeugdcriminaliteit staat niet op zichzelf. Ook onder vol-

wassenen is sprake van een daling en in omringende landen neemt het

* Dr. André van der Laan is senior onderzoeker en plaatsvervangend afdelingshoofd bij de
afdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties van het WODC. Zie www.wodc.nl/
organisatie/medewerkers/CRS/AndrevanderLaan.aspx. Dr. Marinus Beerthuizen is
onderzoeker bij de afdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties van het WODC.
Zie www.wodc.nl/organisatie/medewerkers/CRS/RikBeerthuizen.aspx. Dr. Heike
Goudriaan is senior onderzoeker en plaatsvervangend afdelingshoofd bij het Team
Rechtsbescherming en Veiligheid van het CBS in Den Haag. Deze bijdrage is deels
gebaseerd op eerdere recente publicaties over ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit
(Van der Laan & Goudriaan 2016; Van der Laan e.a. 2016).
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aandeel jeugdige verdachten ook af. Mogelijk is sprake van een meer

algemene maatschappelijke ontwikkeling, die ook gevolgen heeft voor

de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit. Hoe kunnen we de daling

in de jeugdcriminaliteit dan verklaren?

In deze bijdrage geven we aan de hand van gegevens uit de Monitor

Jeugdcriminaliteit 2015 (MJC), een samenwerkingsverband tussen het

Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) en

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), een beschrijving van ont-

wikkelingen in de jeugdcriminaliteit in Nederland van 1999 tot 2015

(Van der Laan & Goudriaan 2016). Jeugd heeft betrekking op jongeren

in de leeftijd 12 tot 23 jaar. We beginnen met een beschrijving van

bronnen die gebruikt worden om ontwikkelingen in de jeugdcrimina-

liteit te meten. Daarna bespreken we op basis van deze verschillende

bronnen Nederlandse trends, laten we enkele internationale ontwik-

kelingen zien en gaan we in op wat bekend is over delicten die door

jongeren online worden gepleegd. Tot slot staan we stil bij mogelijke

verklaringen voor de dalende jeugdcriminaliteit, waarbij we specifiek

de rol van de toenemende digitalisering en de groei van het sociale-

mediagebruik voor ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit bespreken

(met betrekking tot dit laatste, zie ook Weerman in dit nummer).

Jeugdcriminaliteit meten met meerdere onafhankelijke bronnen

Om ontwikkelingen in jeugdcriminaliteit te beschrijven, is het raad-

zaam verschillende van elkaar onafhankelijke bronnen naast elkaar te

raadplegen. Verschillende bronnen hebben elk hun eigen mogelijk-

heden en beperkingen (Elffers 2003). Politie- en justitiegegevens bie-

den onder meer informatie over het aantal verdachten of strafrechte-

lijke daders, het type delict en de strafrechtelijke afdoeningen. Een

groot deel van de gepleegde delicten is echter niet bekend bij de poli-

tie, bijvoorbeeld omdat slachtoffers geen aangifte doen, of niet waar-

nemen dat ze slachtoffer zijn geworden. Daarnaast zijn prioriteiten,

kennis en veranderingen in werkprocessen bij de politie, of verande-

ringen in ICT-systemen bij politie en/of Openbaar Ministerie (OM)

bepalend voor welke gegevens worden geregistreerd (OM: zie Van

Ham e.a. 2015). Daarom bieden officieel geregistreerde gegevens zicht

op een beperkt deel van de werkelijk gepleegde delicten en het werke-

lijke aantal daders.
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Een andere bron is zelfrapportage van delinquent gedrag. Daarvoor

wordt een steekproef getrokken uit een doelpopulatie en worden res-

pondenten gevraagd naar de door hen gepleegde delicten. Deze bron

is onafhankelijk van beleidsinspanningen en niet-ontdekte delicten

kunnen in beeld komen. Beperkingen zijn dat het een steekproef is (je

kunt nu eenmaal niet iedereen ondervragen), dat delicten niet worden

gerapporteerd (onderrapportage uit schaamte of sociale wenselijk-

heid) of dat juist wordt opgeschept (overrapportage door stoerdoene-

rij), en dat maar naar een beperkt aantal delicten wordt gevraagd. Ver-

der worden bepaalde groepen ook minder volledig bereikt als gebruik

wordt gemaakt van een steekproef uit de algemene populatie van jon-

geren. Zo blijken jongeren die met de politie in aanraking zijn geko-

men ondervertegenwoordigd in de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugd-

criminaliteit, meting 2010 (Weijters e.a. 2016).

Zelfrapportage en politie- en justitiegegevens vullen elkaar aan

(Weijters e.a. 2016). Daar waar zelfrapportagecijfers vooral betrekking

hebben op lichte en veelvoorkomende delicten, gaat het bij politie- en

justitiegegevens vaak over meer ernstige en minder frequent voorko-

mende delicten.

In de MJC 2015 zijn de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit

beschreven op basis van meerdere van elkaar onafhankelijke bronnen.

De politiebronnen betreffen het Herkenningsdienstsysteem (HKS) en

de Basisvoorziening Handhaving (BVH), zoals deze beschikbaar zijn

bij het CBS. De justitiebron betreft de Onderzoeks- en Beleidsdatabase

Justitiële Documentatie (OBJD). Dit is een gepseudonimiseerde versie

van het justitieel documentatiesysteem, dat beschikbaar is bij het

WODC. De zelfrapportagecijfers komen uit de Monitor Zelfgerappor-

teerde Jeugdcriminaliteit (MZJ). Voor de MZJ wordt vijfjaarlijks een

gestratificeerde steekproef getrokken van Nederlandse jongeren uit de

Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De steekproeven zijn repre-

sentatief voor Nederlandse jongeren in de leeftijd 10 tot 18 jaar. In

2015 is de leeftijdsgroep uitgebreid tot 23 jaar. In deze bijdrage richten

we ons op 12- tot 23-jarigen.

De ontwikkelingen in jeugdcriminaliteit zijn in de MJC gemeten in ter-

men van zelfrapportage van daderschap, geregistreerde en aangehou-

den verdachten en strafrechtelijke daders tegen wie een strafzaak is

afgedaan door het OM of de rechter. Naast algemene ontwikkelingen

over een lange periode wordt ook gekeken naar meer specifieke ont-

wikkelingen in de laatste vijf jaar.
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In de MJC wordt rekening gehouden met fluctuaties in de bevolkings-

omvang per jaar. In 2014 telde het CBS ruim 2,2 miljoen 12-23-jarigen

in Nederland, ten opzichte van 1997 een toename van ruim 10%. De

sterkste stijging was van 1997-2002. Sinds 2010 is het aantal 12-23-jari-

gen met 2% gestegen.

Daling jeugdcriminaliteit sinds 2008

Verdachten op basis van politieregistraties

Het aantal aangehouden jeugdige verdachten per 1.000 leeftijdsgeno-

ten neemt toe vanaf het begin van deze eeuw, bereikt een piek in 2007

en daalt daarna jaarlijks (figuur 1). Een vergelijkbare trend zien we

onder volwassenen van 23 jaar en ouder (niet getoond; zie Goudriaan

& Kessels 2016, p. 55). In 2014 zijn er 19 verdachten per 1.000 12-18-

jarigen en 30 verdachten per 1.000 18-23-jarigen aangehouden als ver-

dachte van een misdrijf. In absolute aantallen gaat het om 11.680 min-

derjarige en 24.240 jongvolwassen verdachten. Gegevens uit het BVH

laten zien dat de daling in het aandeel geregistreerde verdachten

onder minderjarigen en (jong)volwassenen continueert in 2015

(Kessels & Vissers 2016).

Uit leeftijdcriminaliteitscurves voor de opeenvolgende jaren 1997,

2002 en 2007 blijkt ongeacht leeftijd een toename in het aandeel aan-

gehouden verdachten, gevolgd door een afname in de jaren erna

(figuur 2). In de curves van 2007 tot 2014 is te zien dat onder jeugdigen

het aandeel verdachten sterker is gedaald dan onder volwassenen.

Ten opzichte van 2007 is in 2014 het aandeel aangehouden verdachten

onder de 12-18-jarigen afgenomen met 64%, onder de 18-23-jarigen is

de afname 45% en onder de 23-jarigen en ouder 32%.

De daling in jeugdige verdachten zien we terug onder diverse subgroe-

pen. Daarvoor is in de MJC gekeken naar de jaren 2010 tot 2015. Als we

verdachten onderscheiden naar type delict (zoals geweld, vermogen,

vernieling en openbare-ordedelicten), dan blijkt bij alle categorieën

een daling. De uitzonderingen zijn verdachten van drugsdelicten

onder minderjarigen en onder jongvolwassen mannen. Voor beide

groepen geldt dat het niveau in 2014 nagenoeg gelijk is aan dat van

2010. In de tussenliggende jaren is er nauwelijks fluctuatie.
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Door koppeling van verdachtengegevens aan het Stelsel van Sociaal-

statistische Bestanden (SSB) van het CBS is het mogelijk trends voor

diverse achtergrondkenmerken van de jeugdigen te bestuderen. Dan

blijkt dat de daling in het aandeel jeugdige verdachten zich voordoet

ongeacht individuele achtergrondkenmerken als sekse, leeftijd, her-

komstgroep, opleidingsniveau of deelname aan school of werk. Ook

als we kijken naar contextuele kenmerken, zoals type huishouden of

huishoudsamenstelling, en naar woongemeente, blijkt bij de onder-

scheiden subgroepen een afname.

Er zijn enkele uitzonderingen. Onder minderjarigen die in een instel-

ling wonen, stijgt het aandeel verdachten licht. Het gaat hier om kleine

absolute aantallen, waardoor dit geen effect heeft op de algehele

trend. Verder is onder jongvolwassenen met mbo als hoogst gevolgde

opleiding het aandeel verdachten stabiel over de tijd.

Figuur 1 Ontwikkeling in het aantal aangehouden verdachten
per 1.000 leeftijdsgenoten
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* Bij de verdachten gaat het om door de politie aangehouden verdachten van een misdrijf die

zijn ingeschreven in de GBA, exclusief niet-ingezetenen (o.a. vreemdelingen en toeristen). De

cijfers voor 2014 zijn voorlopige cijfers. HKS-cijfers voor 2015 worden vanwege de overgang

naar een ander registratiesysteem niet betrouwbaar geacht. Bronnen: HKS/SSB, CBS
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Zelfrapportage van daderschap

Ontwikkelingen in zelfgerapporteerd daderschap over de tijd zijn

alleen bekend voor minderjarigen. De prevalentie van zelfgerappor-

teerd daderschap onder 12-18-jarigen is afgenomen van 41% in 2005

via 38% in 2010 naar 35% in 2015 (figuur 3). Bij de meeste delictcatego-

rieën zien we een afname, behalve bij drugsdelicten (d.w.z. de verkoop

van soft-, party- en harddrugs, maar deze komen nauwelijks voor

onder minderjarigen). De afname is het sterkst voor vermogensdelic-

ten, die we vooral zien afnemen bij jongens en autochtonen. Bij meis-

jes zijn deze dalingen minder sterk. De ontwikkelingen wijzen erop dat

jongens en meisjes alleen waar het de prevalentie van vermogens-

delicten betreft dichter bij elkaar komen, maar niet wat betreft andere

delicten.

De sterkte van de daling verschilt per bron

Voor minderjarigen kunnen we ontwikkelingen in verschillende bron-

nen vergelijken (figuur 4). In de periode 2010 tot 2015 is een daling in

de relatieve aantallen jeugdige zelfgerapporteerde daders en geregi-

Figuur 2 Leeftijdcriminaliteitscurves aangehouden verdachten
voor 1997, 2002, 2007, 2012 en 2014*
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streerde verdachten, maar ook in aantallen strafrechtelijke daders. De

sterkte van de daling verschilt per bron. Als we de jaren 2010 en 2014

vergelijken, dan blijkt dat de prevalentie van zelfgerapporteerd dader-

schap onder minderjarigen afneemt van 38% naar 35%, wat omgere-

kend een procentuele afname van 9% is. Uit de politiestatistieken

blijkt dat het aantal geregistreerde verdachten per 1.000 minderjarigen

is afgenomen met 39% (van 31 naar 19 verdachten per 1.000 leeftijds-

genoten) en uit de justitiestatistieken blijkt dat onder minderjarigen

het aandeel strafrechtelijke daders is afgenomen met 48% (van 15 naar

8 daders per 1.000 leeftijdsgenoten).

In een latere paragraaf gaan we nader in op mogelijke verklaringen

voor dit verschil tussen de bronnen.

Daling van jeugdcriminaliteit ook internationaal

Ook internationaal is sprake van een afname in de (geregistreerde)

jeugdcriminaliteit (zie ook Berghuis & De Waard in dit nummer).

In Engeland en Wales (Youth Justice Board 2016) en de Verenigde

Figuur 3 Prevalentie van zelfgerapporteerd daderschap onder
12- tot 18-jarigen, totaal en naar type delict
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Staten (OJJDP 2015)1 neemt vanaf 2008 het aantal gearresteerden

onder jeugdigen jaarlijks af. In figuur 5 worden trends in het aantal

jeugdige verdachten per 100.000 leeftijdsgenoten voor enkele West-

Europese landen weergegeven.2 Met uitzondering van Luxemburg is in

deze West-Europese landen sprake van een afname in het aandeel

jeugdige verdachten. In andere Europese landen is ook sprake van een

1 Cijfers voor Engeland en Wales laten tot aan 2007 een stijging in gearresteerde jeugdigen
zien, gevolgd door een daling in de jaren erna (YJB 2016). In de VS daalt het aantal jeug-
dige verdachten in de jaren 1996-2001, blijft vervolgens min of meer stabiel tot 2008 en
daalt vervolgens jaarlijks (OJJDP 2015).

2 Door verschillen in definities, categorisering, manieren van verwerken, enz. zijn criminali-
teitscijfers tussen landen moeilijk of niet vergelijkbaar. Eurostat (2016a; European Com-
mission 2012) raadt dan ook aan alleen te vergelijken op basis van trends en niet naar
absolute cijfers te kijken. Cijfers van verschillende landen zijn bij Eurostat beschikbaar
vanaf 2010.

Figuur 4 Ontwikkelingen in het aandeel zelfgerapporteerd
daderschap, geregistreerde verdachten en straf-
rechtelijke daders voor 2010 en 2014, in indices
(2010=100)
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balken). Bron: MJC
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afname in het aandeel jeugdige verdachten (Eurostat 2016a). Uitzon-

deringen hierop zijn Italië (gelijkblijvende trend), Malta (stijging tot

2014, daarna daling) en Slowakije (afname tot 2012, gevolgd door stij-

ging). Voor zover gegevens vergelijkbaar zijn, zien we dat de sterkte

van de daling wel verschilt tussen landen.

Jeugdcriminaliteit in de online wereld

Mogelijk heeft de daling van de jeugdcriminaliteit vooral betrekking

op een afname in de traditionele offline delicten. De digitalisering

maakt dat steeds meer jeugdigen steeds meer online zijn, waardoor de

mogelijkheden voor antisociaal gedrag online ook toenemen (zie ook

Weerman in dit nummer). Op landelijk niveau zijn de opties om

betrouwbaar een inschatting te geven van online criminaliteit door

Figuur 5 Trends in aantal jeugdige verdachten per 100.000
leeftijdsgenoten in enkele West-Europese landen, in
indices (2010=100)
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jeugdigen op basis van politie- en justitiegegevens zeer beperkt.3

Ook zelfrapportagecijfers hebben beperkingen bij het vaststellen van

online jeugdcriminaliteit (Van der Laan e.a. 2016; Zebel e.a. 2014,

2015).

De MJC biedt op basis van justitie- en zelfrapportagegegevens inzicht

in de mate waarin jeugdigen online delicten (zeggen te) plegen (Van

der Laan & Beerthuizen 2016). In navolging van andere onderzoekers

(Zebel e.a. 2014, 2015) onderscheiden we ‘cyber- en gedigitaliseerde

delicten’ (met als overkoepelende term ‘online delicten’). Cyberdelic-

ten hebben betrekking op delicten waarbij ICT zowel doel als middel

is. Het gaat om delicten zoals hacken, het versturen van virussen of het

plegen van DDoS-aanvallen. Gedigitaliseerde delicten hebben betrek-

king op traditionele delicten waarbij ICT-middelen worden gebruikt.

Het betreft bijvoorbeeld online bedreiging of online fraude.

In 2014 is van alle jeugdigen die door het OM zijn vervolgd vanwege

een misdrijf gepleegd op minderjarige en jongvolwassen leeftijd

(N=43.900) een klein deel vervolgd vanwege een cyber- of gedigitali-

seerd delict (n=136). Het betreft 0,3% van de 12-23-jarige strafrechte-

lijke daders in dat jaar en vertaald naar de bevolkingsomvang in 2014

is het minder dan 0,01% van alle 2,2 miljoen 12-23-jarigen in dat jaar.

Van de daders die in 2014 voor een cyberdelict werden vervolgd, bleek

niemand in dat jaar ook vervolgd te zijn voor een gedigitaliseerd delict

en vice versa.

Zelfrapportage van online daderschap laat een hoger aandeel zien

(figuur 6). Drie op de tien 12-23-jarigen rapporteren over het vooraf-

gaand jaar één (of meerdere) online delict(en). De meest gerappor-

teerde cyberdelicten zijn ‘inloggen op een computer, e-mail of sociale-

netwerksite van iemand anders zonder toestemming van die persoon’,

gevolgd door ‘het wachtwoord van iemand anders veranderen’, beide

een vorm van computervredebreuk. Van de cyberdelicten worden

‘virussen versturen’ en ‘DDoS-aanvallen uitvoeren’ het minst gerap-

porteerd. De meest gerapporteerde gedigitaliseerde delicten zijn ‘zich

voordoen als iemand anders op internet’ (een vorm van (potentiële)

identiteitsfraude) en ‘bedreigen via sociale media of via sms’. Internet-

fraude (als koper of verkoper) wordt het minst gerapporteerd.

Minderjarigen rapporteren relatief vaker gedigitaliseerde delicten dan

jongvolwassenen, terwijl jongvolwassenen juist relatief vaker cyber-

3 Een probleem hierbij is dat uit de delictclassificatie, zoals geregistreerd, vaak niet te ach-
terhalen is of sprake is van online of offline delicten.
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delicten rapporteren. De hogere betrokkenheid van jongvolwassenen

bij cyberdelicten kan samenhangen met het feit dat dit type delicten

enige vaardigheid op internet vereist. De hogere betrokkenheid van

minderjarigen bij gedigitaliseerde delicten correspondeert met de

bevinding dat tieners relatief vaker dan andere leeftijdsgroepen online

communiceren (Sonck & De Haan 2015).

Hierbij merken we op dat het bij zelfrapportrage van online delicten in

voorkomende gevallen om bagatelfeiten of kattenkwaad gaat, zoals ‘je

voordoen als iemand anders op internet’ of ‘inloggen op andermans

netwerk zonder toestemming’. Dit zijn feiten die hoogstwaarschijnlijk

niet tot vervolging zullen leiden.4 Uit de vraagstelling blijkt niet wat

voor een vervolg aan het gedrag is gegeven, waardoor de ernst of

impact onbekend is.

De MZJ biedt de mogelijkheid om de prevalentie van traditionele

offline delicten te vergelijken met die van online delicten (figuur 7).

Online delicten worden door relatief veel jongeren gerapporteerd, ook

als we vergelijken met traditionele offline delicten, zoals geweld, ver-

mogen en vandalisme. Onder de 12-18-jarigen zijn gedigitaliseerde en

cyberdelicten de tweede en derde grootste categorie, na geweld.

Onder de 18-23-jarigen is de categorie cyberdelicten samen met ver-

mogensdelicten de grootste categorie.

Waarom daalt de jeugdcriminaliteit?

De jeugdcriminaliteit in Nederland – gemeten als zelfgerapporteerd

daderschap, verdachte of strafrechtelijk daderschap van een delict –

laat sinds 2008 jaarlijks een daling zien. Die afname is ongeacht ach-

tergrondkenmerken, type delicten of regio, enkele uitzonderingen

daargelaten. Wel laten zelfrapportagecijfers een minder sterke daling

zien dan politie- en justitiecijfers. Een mogelijke verklaring voor de

sterkere daling in officiële registraties dan in zelfrapportage betreft

veranderingen die zich in de afgelopen jaren in de rechtshandhavings-

keten hebben voorgedaan. Van Ham e.a. (2015) noemen als mogelijke

verklaringen veranderingen in automatiseringssystemen bij de politie

(zoals de invoering van BVH of de beoogde uitfasering van HKS), ver-

4 De lage prevalenties wijzen er wel op dat er niet sprake is van gangbaar gedrag onder
jeugdigen.

doi: 10.5553/JV/016758502017043001003



Ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit, 1997 tot 2015 39

schuiving van prioriteiten waarbij minder prioriteit ligt bij jeugdcrimi-

naliteit an sich, veranderingen in werkprocessen bij de politie (zoals

het Salduz-arrest of de invoering van ZSM5 en veranderingen in de

5 ‘Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk’. De aanpak
moet voorzien in een snelle strafrechtelijke reactie op veelvoorkomende criminaliteit.

Figuur 6 Prevalentie van zelfgerapporteerde cyber- en
gedigitaliseerde delicten
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werkwijze op straat (inzet van bijzondere opsporingsambtenaren).

Onderzoek hiernaar is lopend. Een andere mogelijke verklaring is dat

er verschillen zijn in de daling van jeugdcriminaliteit naar ernst en fre-

quentie. Politie- en justitiebronnen brengen overwegend meer ern-

stige en minder vaak voorkomende delicten in beeld, terwijl zelfrap-

portage zich op lichte en veelvoorkomende feiten richt (Weijters e.a.

2016). Als de daling bij relatief zware delicten sterker is, dan heeft dit

meer effect op de politie- en justitieregistraties dan op zelfrapportage-

cijfers.

De afname in criminaliteit onder Nederlandse jeugdigen staat echter

niet op zichzelf. Onder volwassenen is ook sprake van een afname in

de geregistreerde criminaliteit, hoewel deze minder sterk is dan onder

jeugdigen. In de literatuur worden meerdere factoren genoemd die

een rol kunnen hebben gespeeld bij de daling in de criminaliteit in het

algemeen (Weerman e.a. 2015; Zimring 2007; zie ook Berghuis & De

Waard in dit nummer). Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt

tussen factoren die zijn ‘overkomen’ en factoren die zijn ‘bevochten’

(Vollaard e.a. 2009). In het eerste geval gaat het om factoren die effect

hebben op de geneigdheid om delicten te plegen, zoals welvaart, soci-

ale controle, middelengebruik, kansen op de arbeidsmarkt en bevol-

Figuur 7 Prevalentie van zelfrapportage daderschap van offline
en online delicten*
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kingsontwikkelingen (bijv. veranderingen in het aantal jeugdigen of

toename in etnische en culturele heterogeniteit). Bij factoren die zijn

bevochten, gaat het om inspanningen van beleid, politie en burgers

om criminaliteit tegen te gaan door de leefomgeving veiliger te maken.

Denk daarbij aan technische preventie van woningen of auto’s, meer

blauw op straat om de pakkans te vergroten of meer algemene veilig-

heidsmaatregelen. Van der Laan en Weijters (2015) constateerden spe-

cifiek voor de daling in het aantal jeugdige verdachten in de gemeente

Amsterdam dat meerdere factoren een rol spelen. Het betrof zowel

beleidsinspanningen (meer agenten op straat en voortijdig schoolver-

laters) als min of meer toevallig optredende sociaal-demografische

ontwikkelingen. Meer in het algemeen wordt er wel op gewezen dat de

afname in de criminaliteit niet te danken is aan een enkele factor,

maar dat waarschijnlijk meerdere factoren tegelijk optreden (Weer-

man e.a. 2015; Zimring 2007).

Digitalisering en sociale media

Enkele van de hiervoor genoemde verklaringen zijn specifiek voor de

Nederlandse context en verklaren niet waarom de jeugdcriminaliteit

ook internationaal jaarlijks afneemt, zoals we eerder al zagen. Een

potentiële factor die in de genoemde verklaringen ontbreekt, is de

digitalisering van de samenleving, een ontwikkeling die zich niet tot

Nederland beperkt (zie het artikel van Weerman in dit themanummer

voor een nadere analyse van de onderliggende mechanismen die zou-

den kunnen verklaren waarom digitalisering en sociale media moge-

lijk een bijdrage leveren aan de daling in de offline jeugdcriminaliteit).

In Nederland maken jongeren steeds meer gebruik van de digitale

mogelijkheden die internet biedt. Het dagelijks internetgebruik van de

12-25-jarigen is in de jaren 2005-2016 gestegen van 76% naar bijna

95% en bijna alle jeugdigen gebruiken minimaal wekelijks internet

(CBS 2015a, 2016). Met name het gebruik van mobiele apparatuur,

zoals smartphones en tablets, is onder 12-25-jarigen sterk toegeno-

men. Gebruikte in 2005 nog geen een op de vier jeugdigen mobiele

apparaten (CBS 2015b), in 2016 ging het om bijna negen op de tien.

Met name het smartphonegebruik is fors toegenomen (CBS 2016). Tie-

ners en jongvolwassenen maken niet alleen meer gebruik van mobiele
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apparatuur,6 ze blijken ook veel meer online te communiceren en te

gamen dan andere leeftijdsgroepen (Sonck & De Haan 2015; Sonck e.a.

2014; Wennekers e.a. 2016). In de loop van de jaren is het aantal uren

dat jongeren wekelijks online actief zijn gestegen van gemiddeld 12

uur per week in 2010 naar 16 uur in 2012 (Van Rooij & Schoenmakers

2013). En in 2014 besteden jeugdigen gemiddeld 3,5 uur per dag aan

online activiteiten als communiceren, gamen en internetten (Sonck

e.a. 2014). Ook internationaal is het internetgebruik in de afgelopen

jaren toegenomen, hoewel er wel de nodige variatie is tussen verschil-

lende landen en exacte cijfers voor jongeren ontbreken. Zo ligt de

mate waarin huishoudens en individuen toegang hebben tot en

gebruik maken van internet in Oost- en Zuid-Europese landen onder

het Europees gemiddelde, evenals het internetgebruik met mobiele

apparatuur zoals smartphones, terwijl deze bij de meeste West- en

Noord-Europese landen boven het gemiddelde liggen (Eurostat 2016b,

2016c, 2016d).

Kortom, in het afgelopen decennium zijn de online activiteiten van

jongeren flink toegenomen. Er zijn niet alleen steeds meer jongeren

online actief, ze besteden ook steeds meer (vrije) tijd online. De vraag

is in hoeverre online activiteiten (van jongeren) een verklaring kunnen

bieden voor de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit.

Een buffer tegen criminaliteit?

Enerzijds kan de toename in ICT-gebruik en online activiteiten buffe-

rend werken tegen delinquent gedrag. Een verplaatsing van vrijetijds-

activiteiten van overwegend offline naar ook online activiteiten, zoals

chatten, gamen, enzovoort, gaat gepaard met minder gelegenheid

voor offline gedrag, zoals het plegen van offline delicten. Beerthuizen

e.a. (resubmitted) vinden bijvoorbeeld dat de release van een popu-

laire videogame (Grand Theft Auto V) tenminste op de korte termijn

gepaard gaat met een extra afname in het aantal delicten gepleegd

door jonge mannen. Dit wijst op een vrijwillig incapacitatie-effect

door gamen wat betreft offline delicten (zie ook bijv. Ward 2011).

6 Jongeren van 12 tot 25 jaar maken relatief vaker gebruik van mobiele apparatuur dan
25-plussers. In 2016 gebruikte 87% van de 12- tot 25-jarigen mobiele apparatuur tegen
70% van de 25-plussers (CBS 2016). Wennekers e.a. (2016, p. 18) vinden dat met het
ouder worden het gebruik van mobiele apparatuur ook procentueel afneemt.
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Immers, op het moment dat jongeren een spel aan het spelen zijn, zijn

ze niet in de gelegenheid om offline uit de bocht te vliegen.7

Vanuit dit perspectief is het interessant te kijken naar het gebruik van

socialemediaplatforms zoals WhatsApp, Facebook, YouTube, enzo-

voort. Het aantal en het gebruik daarvan zijn in het afgelopen decen-

nium fors toegenomen (figuur 8). Sinds de introductie neemt het

gebruik van bijvoorbeeld Facebook en WhatsApp jaarlijks sterk toe.

Waarschijnlijk hangt dit samen met het toenemend gebruik van

mobiele apparaten zoals de smartphone (de iPhone is in 2007 geïntro-

duceerd en daarna volgden rap andere merken), omdat deze plat-

forms daarop gemakkelijk toegankelijk zijn.8 De trends in het gebruik

van sociale media naar platform zijn niet uit te splitsen naar leeftijd,

maar jeugdigen tot 25 jaar maken hier meer dan andere leeftijdsgroe-

pen gebruik van (Sonck & De Haan 2015; Wennekers e.a. 2016). De

toename in het gebruik van diverse socialemediaplatforms is in

dezelfde periode tegengesteld aan de trends in offline jeugdcriminali-

teit. Ook internationaal doen zich vergelijkbare trends voor in sociale-

mediagebruik (zie Greenwood e.a. 2016). Op microniveau is het voor-

stelbaar dat het gebruik van sociale media jongeren ervan weerhoudt

offline delicten te plegen. Nader onderzoek is nodig om aan te tonen

of dit inderdaad een verklaring kan bieden voor een afname in de

jeugdcriminaliteit, zowel in Nederland als daarbuiten, ook omdat de

daling in de jeugdcriminaliteit een internationale aangelegenheid is,

waarbij wel verschillen zijn tussen landen. Eerder noemden we al dat

uit gegevens van Eurostat blijkt dat er verschillen zijn tussen diverse

(Europese) landen in de mate waarin de jeugdcriminaliteit daalt. Ook

blijken er verschillen tussen de diverse landen in de mate van internet-

toegang en -gebruik (Eurostat 2016b, 2016c, 2016d).

7 Volgens sommigen zou het spelen van agressieve computerspelletjes een substitutie zijn
voor agressief gedragen. De literatuur is hierover echter niet duidelijk en deze stelling gaat
ook in tegen de recente psychologische literatuur waaruit juist overwegend een positief
verband blijkt tussen agressie en gamen (Anderson e.a. 2010). Ook zou er sprake kunnen
zijn van een vorm van zelfselectie waarbij tot agressie geneigde jongeren eerder kiezen
voor agressieve games (Ward 2010).

8 Hyves laat enkele jaren ervoor een sterke toename in gebruik zien, maar verliest het uit-
eindelijk aan populariteit van andere sociale media zoals Facebook en WhatsApp. Moge-
lijk komt dit doordat Hyves te laat toegankelijk werd gemaakt voor mobiele apparaten
zoals een smartphone.
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Of een verplaatsing naar criminaliteit online?

Anderzijds kan doordat (steeds meer) jongeren meer tijd online door-

brengen en vaardiger raken in de digitale wereld de kans op antisoci-

aal gedrag of criminaliteit door jongeren online ook toenemen. Denk

bijvoorbeeld aan online bedreigen, online frauderen, of virussen of

DDoS-aanvallen versturen. Toenemend socialemediagebruik zou in

dit geval ook andersom kunnen werken en kunnen leiden tot meer

delicten online. De huidige bronnen bieden echter nog maar beperkt

inzicht in dergelijk gedrag door jongeren online en dat is zorgelijk.

Sommigen veronderstellen dat als cybercriminaliteit en dan met name

online gepleegde fraude zou kunnen worden meegeteld, het maar de

vraag is of de werkelijke (vermogens)criminaliteit wel is gedaald

Figuur 8 Socialemediagebruik naar platform voor de jaren
2005-2016*
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(Tcherni e.a. 2016).9 Misschien is er sprake van een verplaatsings-

effect? Het is daarom belangrijk om cyber- en gedigitaliseerde crimi-

naliteit, naast traditionele offline criminaliteit, onder jongeren

betrouwbaar en valide in kaart te brengen. Belangrijk daarbij is trian-

gulatie van bronnen, zowel in de traditionele bronnen, zoals politie-

en justitieregistraties en zelfrapportage, als op basis van nieuwe bron-

nen (denk aan socialemediagegevens, fora en twitterberichten). In dit

kader is het interessant de eerder in Justitiële verkenningen versche-

nen studie van Roks (2016) te noemen, waarin de (criminele) activitei-

ten van leden van de Rollin 200 Crips, de Haagse tak van de oorspron-

kelijk uit de Verenigde Staten stammende Crips, zowel offline als

online (op basis van hun gedrag op sociale media) in beeld werden

gebracht.

Tot besluit

De jeugdcriminaliteit neemt af. Dat is een maatschappelijk positieve

ontwikkeling, maar mogelijk betreft het vooral meer traditionele

offline criminaliteit. Er is niet één factor aan te wijzen die verantwoor-

delijk is voor de daling, hoogstwaarschijnlijk zijn het er meerdere.

Een mogelijke verklaring kan zijn dat de toegenomen digitalisering en

gebruik van sociale media ertoe hebben geleid dat jongeren minder

delicten (offline) zijn gaan plegen. Anderzijds kan het ook zijn dat

sprake is van een verschuiving van traditionele offline delicten naar

cyber- of gedigitaliseerde delicten. Hierover valt nog weinig te zeggen

omdat gegevens over de tijd ontbreken.

9 ‘Crime rate in England and Wales soars as cybercrime is included for the first time’, The
Guardian 15 oktober 2015, gu.com/p/4db24/sbl, geraadpleegd op 15 december 2015.
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Trends in de overrepresentatie
van jongens en jongemannen met
een Marokkaanse achtergrond in
de verdachtenstatistiek

R. Jennissen *

Verschillende wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de

(geregistreerde) criminaliteit onder personen met een niet-westerse

achtergrond hoger is dan onder de Nederlandse bevolking met een

westerse achtergrond. Hierbij vallen onder meer de hoge criminali-

teitscijfers onder individuen met een Marokkaanse achtergrond op

(zie bijv. Van Rijn e.a. 2005; Eggen 2010; Huijnk & Kessels 2016).

Deze cijfers worden dan ook vaak als problematisch ervaren.

Bij in Nederland wonende Marokkanen speelt het probleem van over-

vertegenwoordiging in de criminaliteitsstatistiek zich vooral af bij

jonge mannen. De criminaliteit onder mannelijke Marokkaanse tie-

ners en begintwintigers is namelijk, zowel als deze wordt afgezet tegen

de criminaliteit onder leeftijdsgenoten van andere herkomstgroepen

als tegen die onder de overige Marokkanen, zeer hoog. Hier staat

tegenover dat de criminaliteit onder Marokkaanse twintigers en derti-

gers erg snel daalt. Daarmee verdwijnt ook de overrepresentatie in de

criminaliteitscijfers ten opzichte van personen met een Nederlandse

achtergrond voor een deel. Na verloop van tijd lijkt het dus met veel

van de Marokkaanse probleemjongeren wel weer goed te komen

(Jennissen 2009). Dit neemt niet weg dat de samenleving waarschijn-

lijk telkens weer te maken krijgt met een nieuwe generatie Marok-

kaanse probleemjongeren als deze situatie niet verandert. Alle reden

dus voor onderzoekers en beleidsmakers om de trend in de criminali-

teit gepleegd door jonge Marokkaanse mannen met veel belangstelling

te volgen.

* Dr. Roel Jennissen is als senior wetenschappelijk medewerker verbonden aan de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij schreef dit artikel op persoonlijke
titel.
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De periode die in dit artikel wordt onderzocht, is die van 2005 tot en

met 2014. Deze periode werd gekenmerkt door sterk dalende crimina-

liteitscijfers. Het aantal jaarlijks geregistreerde verdachten per 1000

inwoners daalde in deze periode met maar liefst ongeveer een derde.

Hoewel er redelijk sterke aanwijzingen zijn dat de criminaliteit daad-

werkelijk is gedaald (zie bijv. Vergouw e.a. 2014), kan de gesignaleerde

daling ook (mede) zijn veroorzaakt door een verschuiving naar minder

zichtbare vormen van criminaliteit met een lagere pakkans en door

veranderingen in de politieadministratie. Daarom wordt in dit artikel

niet (alleen) gekeken naar de trend in de mate waarin jongens en jon-

gemannen met een Marokkaanse achtergrond terug zijn te vinden in

de verdachtenstatistieken, maar (vooral) naar de trend in de overrepre-

sentatie van deze groep in de verdachtenpopulatie ten opzichte van

hun evenknieën met een Nederlandse achtergrond.

Het analytische deel van dit artikel begint met het karakteriseren van

de door Marokkanen gepleegde criminaliteit in het meest recente jaar

waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Dit fungeert als ijkpunt voor de

trends met bijbehorende duiding die hierop volgend worden gepre-

senteerd. Voordat dit voor het voetlicht wordt gebracht, is het noodza-

kelijk om eerst in te gaan op de data die voor dit onderzoek zijn

gebruikt.

De gehanteerde data1

In deze bijdrage wordt gebruik gemaakt van gegevens over door de

politie geregistreerde verdachten. De betreffende politiebestanden

zijn vervolgens gekoppeld met gegevens uit het Stelsel van Sociaal-

statistische Bestanden (SSB). Hierdoor is het mogelijk om voor iedere

geregistreerde verdachte zijn of haar herkomstgroep te bepalen.

Dit databestand levert, ofschoon het landelijk dekkend is, geen com-

plete beschrijving van de criminaliteit in Nederland. Delicten die

onbekend blijven bij de politie of delicten waarvan geen proces-

verbaal (pv) is opgemaakt, worden niet in het bestand geregistreerd.

We hebben te maken met een omvangrijk dark number, bestaande uit

delicten waarbij geen identiteit van een verdachte bekend is gewor-

den.

1 Delen van deze paragraaf zijn een bewerking van passages die zijn gepubliceerd in een
artikel dat is verschenen in het tijdschrift Mens en Maatschappij (Jennissen e.a. 2009).
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Niet bekend is of het aandeel verdachten van wie de identiteit niet

bekend is geworden in de verdachtenpopulatie onder de verschillende

herkomstgroepen varieert. Er zijn echter indicaties dat het ophelde-

ringspercentage van bepaalde delicttypen, die voornamelijk door per-

sonen met een Nederlandse achtergrond worden gepleegd, mogelijk

relatief laag is. Zo is het niet onwaarschijnlijk dat de top van de ijsberg

van het aantal vermogensdelicten onder het hoogopgeleide deel van

de bevolking, de zogenoemde ‘witteboordencriminaliteit’ dat in de

politieregistraties terechtkomt, in verhouding tot de overige vermo-

gensdelicten, erg klein is. Daar komt bij dat pv’s die zijn opgemaakt

door bijzondere opsporingsdiensten, zoals de Algemene Inspectie-

dienst (AID) en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst – Econo-

mische Controledienst (FIOD-ECD), sowieso niet in de politieregistra-

ties worden opgenomen.2

Verdachten of daders?

De hier gebruikte databestanden hebben in eerste instantie betrekking

op door de politie opgespoorde verdachten, de tegen hen opgemaakte

pv’s en de delicten die daarop vermeld staan. Verdachten die door de

rechter worden vrijgesproken of bij wie de aanklacht wegens onrecht-

matig verkregen bewijs wordt geseponeerd, worden in principe uit de

bestanden verwijderd. We zouden er dan ook van uit kunnen gaan dat

het hier samengestelde bestand voor het jaar 2014 inmiddels een

bestand van geregistreerde daders is.

Hier moeten we echter enkele grote slagen om de arm houden. Zo blij-

ven personen die niet verder door het Openbaar Ministerie vervolgd

worden vanwege het ontbreken van wettig bewijs toch in het bestand

zitten.3 Bovendien zijn er aanwijzingen dat het hierboven beschreven

2 Een ander verschijnsel dat kan leiden tot oneigenlijke ondervertegenwoordiging van per-
sonen met een Nederlandse achtergrond in de daderstatistiek is dat jeugdigen van 12 tot
en met 17 jaar die voor het eerst een misdrijf begaan naar Halt (Het Alternatief) worden
doorverwezen. Jeugdigen die in de politieregistratie belanden, zijn dan ook vaak sowieso
eigenlijk al recidivisten met een Halt-afdoening op zak, tenzij het first offenders betreft die
zich aan een dermate ernstig misdrijf hebben schuldig gemaakt dat de rechter een Halt-
afdoening niet voldoende vindt. Omdat bijvoorbeeld minderjarigen met een Marokkaanse
achtergrond vaker recidiveren dan minderjarigen met een Nederlandse achtergrond,
wordt de oververtegenwoordiging van Marokkaanse adolescenten in de politieregistratie
overschat. Er valt echter ook wel wat voor te zeggen om hier niet al te zwaar aan te tillen.
Men zou immers kunnen beredeneren dat iedere minderjarige ‘recht’ heeft op zijn of haar
relatief onschuldige jeugdzonde, als men er maar van leert.

3 Jennissen en Blom (2007) schatten dat het voor het jaar 2003 hierbij ging om hooguit 3%
van het totale aantal delicten in het bestand.
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verwijderen van gevallen van vrijspraak en sepots wegens onrechtma-

tig verkregen bewijs niet altijd even nauwkeurig gebeurt. Een derde

overweging die we in het achterhoofd moeten houden, is dat personen

die een schikking accepteren wel in het bestand opgenomen blijven,

maar juridisch niet schuldig bevonden zijn. Waarschijnlijk zijn ze dat

de facto in verreweg de meeste gevallen wel, hoewel het bijvoorbeeld

niet ondenkbaar is dat individuen die ten onrechte verdacht worden

van een zedendelict een schikking verkiezen boven een pijnlijke

rechtsgang. Vanwege deze onduidelijkheden in het opschoningspro-

ces van de data is er in dit artikel voor gekozen om de term ‘verdach-

ten’ te hanteren.

Selectiviteit in het optreden van de politie?

Het is goed mogelijk dat selectiviteit in het optreden van de politie zou

kunnen leiden tot een oververtegenwoordiging van personen met een

niet-westerse achtergrond in de politieregistratie. Hierbij wordt veron-

dersteld dat de politie extra alert is op het doen en laten van deze

bevolkingsgroep. Hoewel er aanwijzingen zijn dat het zogenoemde

‘etnisch profileren’ door de politie wel degelijk gebeurt (zie bijv.

Çankaya 2012), kunnen er volgens Van der Leun en Van der Woude

(2014) op basis van het bestaande onderzoek geen stellige uitspraken

worden gedaan of dit in Nederland ook daadwerkelijk plaatsvindt.

Overigens is het zo dat zelfs als ‘etnisch profileren’ op redelijk grote

schaal plaatsvindt, dit waarschijnlijk niet eens zo’n grote impact heeft

op het aandeel van de verschillende herkomstgroepen die als ver-

dachte terechtkomen in de politieregistratie. Het grootste deel van de

verdachten komt namelijk bij de politie in beeld dankzij aangiften of

tips van burgers.

Overrepresentatie en trends staan centraal

Zoals reeds eerder aangegeven, levert de politieregistratie zeker geen

complete beschrijving van de criminaliteit in Nederland. Geregis-

treerde gegevens kennen een aanzienlijk dark number. Er zijn geen

concrete aanwijzingen dat het aandeel van dit dark number verschilt

voor de afzonderlijke in Nederland verblijvende herkomstgroepen.

Voorlopig lijken de in dit artikel gebruikte data dan ook geschikt voor

het in kaart brengen van verschillen in criminaliteit tussen de verschil-
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lende herkomstgroepen. Het gaat in dit concrete geval over de over-

representatie van Marokkaanse jongens en jongemannen van 12 tot

en met 24 jaar ten opzichte van mannelijke 12- tot en met 24-jarigen

met een Nederlandse achtergrond. Dit artikel heeft geenszins de pre-

tentie om iets te zeggen over de omvang van de criminaliteit die deze

twee groepen plegen.

De auteur van dit artikel kan zich voorstellen dat bepaalde lezers niet

overtuigd zijn van het gegeven dat het etnisch profileren door de

politie geen of slechts een bescheiden invloed heeft op de overrepre-

sentatie van Marokkanen in de criminaliteitscijfers. Deze lezers wordt

geadviseerd om zich vooral te focussen op de trend in de oververte-

genwoordiging van mannelijke Marokkaanse adolescenten en jong-

volwassenen. Het is vrij vergezocht om te denken dat ook deze in sub-

stantiële mate wordt beïnvloed door selectief optreden van de politie,

hoewel zelfs ook dit in theorie niet uit te sluiten valt.

De stand van zaken anno 2014

Volgens het CBS werd in 2014 – het meest recente jaar waarvoor data

beschikbaar zijn – 5,1% van alle inwoners van Nederland met een

Marokkaanse achtergrond als verdachte van een misdrijf geregis-

treerd. Jaarlijkse verdachtenpercentages van een dergelijke omvang

kunnen over de levensloop makkelijk oplopen tot een verdachtenper-

centage van 40 à 50%. Zo werd bijvoorbeeld ruim 60% van de in 1984

geboren Marokkaanse jongens tussen hun 12e en 26e levensjaar gere-

gistreerd als verdachte van een misdrijf (Jennissen & Besjes 2012).

Onder personen met een Nederlandse achtergrond was het percen-

tage verdachten in die leeftijdsgroep in 2014 0,9%. Dit betekent dat

individuen met een Marokkaanse achtergrond ongeveer 5,5 keer

waren oververtegenwoordigd in de verdachtenpopulatie ten opzichte

van hun landgenoten met een Nederlandse achtergrond. In figuur 1 is

het percentage geregistreerde verdachten onder personen met een

Marokkaanse achtergrond uitgesplitst naar leeftijd en geslacht.

Zoals te zien is in figuur 1, is de criminaliteit onder inwoners van

Nederland met een Marokkaanse achtergrond inderdaad vooral een

aangelegenheid van adolescente en jongvolwassen mannen. Dit geldt

overigens ook voor de meeste overige in Nederland verblijvende her-
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komstgroepen. Echter, zoals reeds aangegeven in het begin van dit

artikel, ligt de doorgaans aangetroffen piek in de zogenoemde age-

crime curve gedurende de levensfase van de late adolescentie/vroege

volwassenheid voor Marokkaanse mannen op een relatief hoger

niveau.

Delicttypen

De oververtegenwoordiging van Marokkanen in de verdachtenpopula-

tie is niet voor elk delicttype even groot. In figuur 2 worden vier delict-

typen onderscheiden: geweldsdelicten, vermogensdelicten, straatroof

en vernieling en verstoring van de openbare orde. Er wordt in beeld

gebracht in hoeverre inwoners van Nederland met een Marokkaanse

achtergrond oververtegenwoordigd zijn als verdachten van deze

delicttypen ten opzichte van personen met een Nederlandse achter-

grond.

Figuur 1 Geregistreerde verdachten onder personen met een
Marokkaanse achtergrond naar leeftijd en geslacht,
2014
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De oververtegenwoordiging van individuen met een Marokkaanse

achtergrond in straatroof is veel groter dan in de andere drie delict-

typen. Zij hebben een 33,5 keer zo grote kans om geregistreerd te wor-

den als verdachte van dit delict dan personen met een Nederlandse

achtergrond. De zeer grote Marokkaanse oververtegenwoordiging in

dit delicttype is opmerkelijk. Doorgaans wordt straatroof gepleegd

door personen die behoorlijk ver zijn losgezongen van de samenle-

ving, heroïneverslaafden bijvoorbeeld (Matthews 2002). We kunnen

aannemen dat het veel vergt van een psychisch gezond en in cultureel

opzicht goed geïntegreerd persoon om dit delict te plegen. Het gaat

namelijk gepaard met direct contact met het slachtoffer en heeft vaak

een grote impact op het slachtoffer (zie bijv. Barker e.a. 1993;

Monk e.a. 2010). Verderop in dit artikel, als wordt gepoogd de trend in

de oververtegenwoordiging van Marokkanen in de geregistreerde cri-

Figuur 2 De oververtegenwoordiging van personen van 12 jaar
en ouder met een Marokkaanse t.o.v. personen met
een Nederlandse achtergrond in de verdachten-
populatie voor vier delicttypen, 2014
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minaliteit te duiden, wordt nader ingegaan op de relatie tussen de cul-

turele integratie van minderheidsgroepen en het plegen van (vermo-

gens)delicten (met geweld).

Trends

Op basis van de geregistreerde verdachtenstatistieken van de groep

mannen van 12 tot en met 24 jaar is in figuur 3 de trend in de overver-

tegenwoordiging van personen met een Marokkaanse achtergrond in

de geregistreerde criminaliteit in beeld gebracht over de periode

2005-2014. Dit is gedaan voor zowel personen met een Nederlandse

als personen met een Turkse achtergrond als referentiegroep. De

laatstgenoemde groep is wat sociaaleconomische achterstand betreft

vergelijkbaar met in Nederland wonende Marokkanen. Indien de sta-

ven in figuur 3 uitkomen boven de waarde één, iets wat in al de hier

gepresenteerde gevallen zo is, duidt dit op oververtegenwoordiging.

Figuur 3 Aandeel mannen van 12 tot en met 24 jaar met een
Marokkaanse achtergrond dat geregistreerd is als
verdachte (rechter y-as) en hun oververtegen-
woordiging (linker y-as), 2005-2014

0

1

2

4

3

5

6

10%

15%

20%

25%

30%

35%

ov
er

ve
rt

eg
en

w
oo

rd
ig

in
g

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

oververtegenwoordiging 
t.o.v. autochtonen

oververtegenwoordiging 
t.o.v. Turken

geregistreerd 
% verdachten

doi: 10.5553/JV/016758502017043001004



58 Justitiële verkenningen, jrg. 43, nr. 1, 2017

De donkerrode staven in figuur 3 representeren het aantal keer dat

Marokkaanse mannen van 12-24 jaar, als we rekening houden met de

omvang van deze groep, vaker voorkomen in de verdachtenregistraties

voor het betreffende jaar dan hun peers met een Nederlandse achter-

grond. Deze oververtegenwoordiging varieert van 3,7 in 2007 tot 5,2 in

2013. Na een aanvankelijk lichte daling loopt de oververtegenwoordi-

ging van Marokkaanse mannen in deze leeftijdscategorie vanaf 2007

op. Aangetekend dient te worden dat in deze periode de totale geregis-

treerde criminaliteit afnam. Dit gold ook voor Marokkaanse mannen

(zie de zwarte lijn in figuur 3), echter kennelijk in mindere mate dan

voor autochtone mannen. Verder valt uit figuur 3 af te leiden dat

Marokkaanse jongens en jongemannen van 12-24 jaar ook een grotere

kans hebben om als verdachte te worden geregistreerd dan hun man-

nelijke leeftijdsgenoten met een Turkse achtergrond. De lichtrode sta-

ven in figuur 3 representeren deze oververtegenwoordiging. Ook in

deze oververtegenwoordiging is een (weliswaar licht) stijgende ten-

dens zichtbaar. In 2014 stonden Marokkaanse mannen van 12-24 jaar

relatief ongeveer twee keer vaker te boek als verdachte dan hun man-

nelijke Turkse leeftijdsgenoten.

Mogelijke verklaringen

De oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongens en jongeman-

nen in de geregistreerde criminaliteitscijfers neemt dus toe. In deze

paragraaf wordt op zoek gegaan naar mogelijke verklaringen voor deze

tendens. Daarbij worden drie clusters onderscheiden. Dit zijn achter-

eenvolgens demografische ontwikkelingen, een achterblijvende

sociaaleconomische integratie en toenemende culturele dissonantie.

Demografische ontwikkelingen

Zodra we het hebben over verklaringen voor veranderingen in de

trend van de criminaliteit van een minderheidsgroep, is het wijselijk

om eerst na te gaan of er geen demografische factoren in het spel zijn.

Deze willen nog wel eens sneller veranderen bij een minderheidsgroep

dan bij de populatie met een Nederlandse achtergrond. In de eerste

plaats gaat dit op voor de leeftijd van de herkomstgroep. Als er al iets is

waar criminologen het over eens zijn, dan is het wel dat leeftijd van
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invloed is op het al dan niet plegen van delicten (zie bijv. Hirschi &

Gottfredson 1983). Voor de oververtegenwoordiging van Marokkaanse

jongens en jongemannen in de geregistreerde criminaliteit lijkt dit

echter nauwelijks een rol van betekenis te spelen. Zo is de gemiddelde

leeftijd van de groep Marokkanen die in deze studie wordt bestudeerd

tussen 2005 en 2014 onveranderd 17,8 jaar gebleven, terwijl de gemid-

delde leeftijd van jongens en jongemannen met een Nederlandse ach-

tergrond in de leeftijdsgroep van 12 tot en met 24 ook nagenoeg gelijk

bleef. Deze steeg van 17,9 jaar in 2005 tot 18,0 jaar in 2014.

Een demografische ontwikkeling die wel kan bijdragen tot de toene-

mende oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongemannen is het

toenemende aandeel dat in Nederland is geboren, de zogenoemde

tweede generatie. Tweede generatie Marokkaanse mannen zijn name-

lijk relatief vaker in de verdachtenstatistiek terug te vinden dan de eer-

ste generatie. Dit geldt zowel voor minderjarigen als voor volwassenen

en zowel voor als na correctie voor sociaaleconomische achtergrond-

kenmerken (zie bijv. Jennissen e.a. 2009). Een verklaring waarom de

tweede generatie vaker deviant gedrag vertoont dan de eerste is het

verschijnsel van de grote mate van culturele dissonantie onder tweede

generatie Marokkaanse jongens. Hierover later meer. In 2005

behoorde 72% van de Marokkaanse mannen in de leeftijdsgroep van

12 tot en met 24 jaar tot de tweede generatie. Een klein decennium

later, in 2014, was dit aandeel toegenomen tot 92%.

Achterblijvende sociaaleconomische integratie

De criminologische literatuur laat zien dat verschillende sociaalecono-

mische kenmerken van personen een invloed hebben op de kans of

men zich al dan niet schuldig maakt aan het plegen van een delict. Dit

zijn bijvoorbeeld of men al dan niet in een eenoudergezin opgroeit,

het gestandaardiseerd huishoudinkomen, het al dan niet hebben van

een uitkering als voornaamste inkomensbron, het hoogst gevolgde

opleidingsniveau en de mate van stedelijkheid van de woongemeente

(zie bijv. Borghans & Ter Weel 2003; Lochner & Moretti 2004; Demuth

& Brown 2004; Aaltonen e.a. 2011; Roettger e.a. 2016).

Als de integratie van in Nederland verblijvende personen met een

Marokkaanse achtergrond met betrekking tot de hierboven genoemde

aspecten in de onderzochte periode zou achterblijven, zou dit een ver-

klaring kunnen zijn voor de toenemende oververtegenwoordiging van
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Marokkaanse jongens en jongemannen in de verdachtenstatistiek. Om

na te gaan of dit het geval is, zijn er voor een aantal jaren logistische

regressieanalyses uitgevoerd waarin gecorrigeerd wordt voor een aan-

tal sociaaleconomische achtergrondkenmerken. Deze analyses zijn

uitgevoerd op data voor de hele in Nederland verblijvende mannelijke

bevolking met een Marokkaanse of Nederlandse achtergrond in de

leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Figuur 4 toont voor de periode van

2006 tot en met 2010 de relatieve kansenverhoudingen4 voor Marokka-

nen ten opzichte van personen met een Nederlandse achtergrond

voor al dan niet geregistreerd zijn als verdachte van een misdrijf na

correctie voor de kenmerken leeftijd, het al dan niet uitwonend zijn,

het al dan niet afkomstig zijn uit een gebroken gezin, het al dan niet

hebben van minimaal één ouder met een uitkering, het huishoudinko-

men en de mate van stedelijkheid van de woonomgeving. Helaas had

de auteur van dit artikel geen beschikking over aan sociaaleconomi-

sche variabelen gekoppelde data uit het SSB voor volwassenen en voor

de periode na 2010. Voor de periode van vijf jaar die wel onderzocht

kon worden, lijkt de trend die te zien is in figuur 4 verdacht veel op de

trend die waar te nemen is in figuur 3.

Een andere tekortkoming van deze analyses is dat we de mogelijk

belangrijke variabele opleiding niet konden meenemen in deze ana-

lyse. Als de deelname aan en prestaties in het onderwijs van jongens

met een Marokkaanse achtergrond achter zouden blijven bij die van

jongens met een Nederlandse achtergrond zou dit de toenemende

overrepresentatie in de verdachtencijfers mogelijk kunnen verklaren.

Onderzoek van Van der Vliet e.a. (2014) laat echter zien dat het relatief

beter gaat met Marokkaanse jongens in het onderwijs in de periode

van 2003 tot en met 2013. Het lijkt derhalve onwaarschijnlijk dat een

achterblijvende sociaaleconomische integratie bijdraagt aan de toene-

mende oververtegenwoordiging van jongens met een Marokkaanse

achtergrond in de verdachtenpopulatie.

4 De relatieve kansenverhoudingen (odds ratios) geven de kansenverhouding van het ver-
dacht zijn van een misdrijf en het niet verdacht zijn van een misdrijf ten opzichte van een
referentiecategorie weer bij gelijke waarden voor de overige als onafhankelijke variabelen
in een logistisch regressiemodel opgenomen achtergrondkenmerken. De referentiecate-
gorie heeft altijd de waarde ‘1’. Jongens en jongemannen in de leeftijd van 12 tot en met
17 jaar en met een Nederlandse achtergrond zijn in deze analyse de referentiegroep.
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Toenemende culturele dissonantie5

Met de Marokkaanse criminaliteitscijfers zijn een aantal opvallende

zaken aan de hand. Twee hiervan hebben we al besproken in dit arti-

kel. Dit zijn de hoge piek in de age-crime curve en de hoge mate van

overrepresentatie bij delicten die gepaard gaan met direct contact met

het slachtoffer en een hoge mate van normloosheid vereisen, zoals

straatroof. Een andere is dat de criminaliteitscijfers voor Marokkanen

veel hoger zijn dan die voor Turken, ondanks dat personen met een

Turkse achtergrond te maken hebben gehad met dezelfde migratie-

5 Deze paragraaf bevat bewerkingen van stukken tekst die eerder zijn gepubliceerd in een
boekbespreking die verschenen is in het Tijdschrift voor Criminologie (Jennissen 2015).

Figuur 4 Relatieve kansenverhoudingen* t.o.v. personen met
een Nederlandse achtergrond voor het al dan niet te
boek staan als verdachte van een misdrijf voor
Marokkaanse jongens, 12-17 jaar, 2014
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* Correctie voor leeftijd (lineair en kwadratisch), het al dan niet uitwonend zijn, het al dan niet

afkomstig zijn uit een gebroken gezin, het al dan niet hebben van minimaal één ouder met

een uitkering, het huishoudinkomen en de mate van stedelijkheid van de woonomgeving.

Bron: KLPD/HKS en CBS/SSB
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geschiedenis (van hun ouders) en een vergelijkbare sociaaleconomi-

sche achterstand hebben. Ten slotte is het ook opvallend dat de over-

representatie van in Nederland wonende Marokkanen ten opzichte

van personen met een Nederlandse achtergrond voor mannen veel

groter is dan voor vrouwen.

Het enige theoretische concept dat een verklaring kan bieden voor de

vier hierboven beschreven verschijnselen is dat van de culturele disso-

nantie. Met culturele dissonantie wordt het verschijnsel bedoeld dat

migranten leven tussen twee sterk verschillende culturen, namelijk die

van het land van herkomst (van hun ouders) en die van het land

waarin ze op het moment resideren. Dit kan vooral bij jongeren leiden

tot identiteitsproblemen. Deze kunnen op hun beurt uitmonden in

crimineel gedrag, omdat zowel het normen-en-waardenpatroon van

de ontvangende samenleving als dat van de samenleving van her-

komst op bepaalde vlakken overboord kan worden gezet (Junger &

Polder 1991). Door de co-existentie van twee verschillende normen-

en-waardensystemen binnen één persoon wordt het betreffende indi-

vidu gewezen op de relativiteit van beide systemen. Dit maakt het ver-

leidelijk een van deze of beide systemen te laten varen als dit in mate-

rieel of psychisch opzicht voordeel oplevert.

Het antwoord op de vraag waarom culturele dissonantie nou net bij

jonge individuen met een Marokkaanse achtergrond leidt tot een zeer

grote oververtegenwoordiging in de geregistreerde criminaliteits-

cijfers, terwijl dit bij jonge inwoners van Nederland met een Turkse

achtergrond niet, of in ieder geval in beduidend mindere mate het

geval is, kan worden gezocht in de manier waarop ouders reageren als

zij geconfronteerd worden met criminaliteit die door hun kinderen is

gepleegd. Turkse Nederlanders vatten criminaliteit vaak op als

‘gezichtsverlies’ voor de familie en veroordelen dit dan ook sterk (Korf

e.a. 2001). Jonge Turkse delinquenten hebben zo het gevoel door de

Turkse gemeenschap in Nederland veroordeeld te worden. Dus op het

criminaliteitsaspect van het integratievraagstuk speelt culturele disso-

nantie voor hen niet zo erg.

Kleine criminaliteit gepleegd door jeugdigen zou onder personen met

een Marokkaanse achtergrond, in tegenstelling tot onder hun Turkse

landgenoten, niet worden gezien als iets wat ‘gezichtsverlies’ oplevert.

Dit wordt het pas als buitenstaanders de ouders ter verantwoording

roepen voor het gedrag van hun kinderen. Bovendien, zo stellen Korf

e.a. (2001), zou volgens veel Marokkaanse ouders de verantwoordelijk-
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heid voor het gedrag van hun kinderen meer bij de politie of de

schoolleiding liggen dan bij hen.

Hier wordt duidelijk dat veel jongens met een Marokkaanse achter-

grond te maken hebben met een dubbel normen-en-waardenpatroon,

waartussen zij voortdurend moeten schipperen. Bovendien worden zij

geconfronteerd met twee totaal verschillende manieren waarop op het

afwijken van deze normen en waarden gereageerd wordt. Thuis heb-

ben ze te maken met de (vaak letterlijk) harde hand van hun vader,

terwijl het corrigerende optreden van gezagsdragers buitenshuis

gekenmerkt wordt door de typisch Nederlandse praat- en onderhan-

delcultuur. Anders wordt dit als ze ouder worden en verantwoordelijk-

heid krijgen. Ze worden dan als het ware teruggezogen in het Marok-

kaanse normen-en-waardenstelsel. De culturele dissonantie neemt

dan af.

Ook de relatief lage criminaliteitscijfers van Marokkaanse meisjes ten

opzichte van Marokkaanse jongens zijn met behulp van het concept

culturele dissonantie te verklaren. Populair gezegd groeien jongens

binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland deels op straat

op, wat ertoe leidt dat zij relatief vaak in contact komen met de (min-

der florissante kanten van de) Nederlandse samenleving, terwijl meis-

jes zich gedurende hun opvoeding relatief vaak binnenshuis en dus

ook binnen de beschermende omgeving van de Marokkaanse cultuur

bevinden.

De Jong (2007) merkt op dat het de ‘straatcultuur’ zou zijn die Marok-

kaanse jongens vervelend en crimineel maakt. Terecht stelt hij dat het

niet iets typisch Marokkaans is. Dit is in lijn met het fenomeen cultu-

rele dissonantie. De hoge criminaliteitscijfers zijn ook volgens deze

zienswijze geen onderdeel van de Marokkaanse retentie, maar van het

tussen twee culturen in leven, zoals we in deze paragraaf hebben kun-

nen zien. Het aandragen van zoiets als een straatcultuur als verklaring

van de hoge criminaliteit onder jonge Marokkanen biedt weliswaar

inzicht in de problematiek, maar verplaatst het probleem ook weer.

Waarom zijn Marokkaanse jongeren dan zoveel meer vatbaar voor de

straatcultuur dan hun Turkse leeftijdsgenoten? Culturele dissonantie

misschien?

Een toenemende culturele dissonantie zou logischerwijs ten grondslag

kunnen liggen aan de toenemende oververtegenwoordiging van

Marokkaanse jongemannen in de daderpopulatie. De uitkomsten van

recent onderzoek wijzen in de richting van een toenemende sociaal-
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economische integratie van Marokkaanse jongeren. De belangrijkste

indicator hiervan is hun toegenomen onderwijsdeelname en -presta-

ties (Van der Vliet e.a. 2014). Het ligt voor de hand dat de generatie van

hun ouders niet meer zulke grote ontwikkelingen doormaakt op inte-

gratiegebied. De kloof tussen de cultuur van hun ouders en de ontvan-

gende cultuur wordt hierdoor groter.

Conclusie en discussie

Net als de totale geregistreerde jeugdcriminaliteit, daalt ook het aan-

deel onder jongens en jongemannen met een Marokkaanse achter-

grond dat verdacht wordt van het plegen van een misdrijf. In de

periode van 2005 tot en met 2014 daalde het jaarlijkse percentage

verdachten onder Marokkaanse tieners en jongvolwassenen van het

mannelijke geslacht met maar liefst 35%. Ofschoon het hier om

geregistreerde criminaliteit gaat en we niet helemaal zeker weten of dit

volledig op het conto komt van een daadwerkelijke daling van de cri-

minaliteit, is dit een mooi cijfer.

Het optimisme dat uitgaat van dit cijfer, wordt echter enigszins getem-

perd doordat de mate van oververtegenwoordiging van personen met

een Marokkaanse achtergrond in de mannelijke verdachtenpopulatie

in de leeftijdsgroep van 12 tot en met 24 jaar nog steeds erg hoog is. Zo

blijkt uit cijfers van het CBS dat het aandeel Marokkaanse verdachten

in 2014 respectievelijk 2,1 en 5,2 groter was dan dat van hun manne-

lijke leeftijdsgenoten met een Turkse en Nederlandse achtergrond.

Daarbij is het ook nog eens zo dat het aandeel verdachten onder man-

nelijke 12- tot en met 24-jarigen met een Nederlandse achtergrond

verhoudingsgewijs sterker daalde dan dat onder Marokkanen. Onder

de groep met een Nederlandse achtergrond daalde het aandeel

geregistreerde verdachten met 51%.

Alles overwegende lijkt de toegenomen culturele dissonantie onder

Marokkaanse jongens en jongvolwassenen de meest waarschijnlijke

oorzaak te zijn van de toegenomen oververtegenwoordiging van deze

groep in de verdachtenstatistiek, alhoewel niet uit te sluiten valt dat

hier ook enkele andere ontwikkelingen aan hebben bijgedragen.

De toegenomen culturele dissonantie is mogelijk, paradoxaal genoeg,

het gevolg van een toegenomen sociaaleconomische integratie van

Marokkaanse jongeren. Hierdoor komen Marokkaanse jongeren vaker
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op school, maar ook op straat, in aanraking met de Nederlandse

samenleving en het daarbij behorende normen-en-waardenstelsel. Dit

leidt derhalve ook tot toegenomen culturele integratie. Een onbedoeld

gevolg hiervan is echter dat een deel van de Marokkaanse jongens

hierdoor de relativiteit gaat inzien van het van huis uit meegekregen

Marokkaanse normen-en-waardenstelsel, dat hen tot op zekere

hoogte behoedt voor het plegen van delicten.

Deze verkenning naar de trend in de overrepresentatie van jongens en

jongvolwassenen met een Marokkaanse achtergrond in de verdach-

tenstatistiek en mogelijke oorzaken hiervan kent beperkingen. Een

aantal hiervan is en passant reeds aangestipt in dit artikel. Hier wor-

den nog drie andere genoemd.

De eerste heeft te maken met de constatering dat dit onderzoek zich

toespitst op een periode waarin de geregistreerde (jeugd)criminaliteit

sterk daalde. De recente criminologische literatuur draagt een scala

van mogelijke verklaringen aan voor dit fenomeen (zie bijv. Van Dijk

e.a. 2012; Van der Laan & Weijters 2015; Van Ham & Ferwerda 2016; en

de bijdrage van Berghuis & De Waard in dit nummer van Justitiële ver-

kenningen). Het zou zo kunnen zijn dat sommige van deze oorzaken

minder van toepassing zijn op de criminaliteitscijfers van personen

met een Marokkaanse achtergrond dan op die van hun landgenoten

met een Nederlandse achtergrond. Het meest duidelijke geval hiervan

is wellicht de trend in de richting van minder alcohol- en cannabis-

gebruik door jongeren. Aangezien Marokkaanse jongeren wat minder

cannabis en veel minder alcohol gebruiken dan jongeren met een

Nederlandse achtergrond (zie bijv. De Graaf e.a. 2011; Van Laar e.a.

2013), heeft een daling in het alcohol- en cannabisgebruik mogelijk

een grotere impact op de criminaliteitscijfers van jongens en jonge-

mannen met een Nederlandse achtergrond.

De tweede hier te berde gebrachte beperking heeft te maken met

mogelijke trends in verschillen in het dark number tussen personen

met een Marokkaanse achtergrond enerzijds en individuen met een

Nederlandse achtergrond anderzijds. Reeds genoemd hierbij is de

mogelijke rol van het etnisch profileren door de politie. Let wel, het

gaat hierbij niet om de vraag of de politie etnisch profileert, maar of de

eventuele etnische profilering van Marokkanen is toegenomen. Andere

zaken die eventueel aan de orde kunnen zijn, zijn veranderingen in de

verdeling van het politiebudget, waarbij meer geld en mankracht gaan

naar regio’s waarin relatief veel Marokkanen wonen, en regionale
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registratie-effecten, waarbij het bijvoorbeeld zo kan zijn dan men in

regio’s met een relatief grote bevolking met een Nederlandse achter-

grond verdachten minder nauwkeurig is gaan registreren. Als er sprake

zou zijn van veranderingen als gevolg van een veranderende verdeling

van het politiebudget over regio’s of van regionale registratie-effecten,

ligt het in de lijn der verwachting dat de stijging van de Marokkaanse

overrepresentatie meer in de vorm van een trendbreuk heeft plaatsge-

vonden. De stijging is echter min of meer geleidelijk, wat het onwaar-

schijnlijker maakt dat een veranderende verdeling van het politie-

budget over regio’s of regionale registratie-effecten hier een grote

invloed hebben.

De derde beperking heeft betrekking op het feit dat de analyse in dit

artikel gebaseerd is op het gegeven of een individu al dan niet geregis-

treerd is als verdachte van een misdrijf. Het aantal misdrijven waarvan

iemand wordt verdacht, blijft buiten beschouwing. Jennissen en Blom

(2007) laten zien dat mannen met een Marokkaanse achtergrond die

in een bepaald jaar verdachte zijn van een misdrijf gemiddeld in dit

betreffende jaar van meer misdrijven worden verdacht dan verdachten

met een Nederlandse achtergrond. In theorie zou het dus kunnen dat

de geregistreerde criminaliteit onder Marokkaanse jongens en jonge-

mannen evenveel is gedaald als onder jonge mannen met een Neder-

landse achtergrond, maar dat de daling onder Marokkanen relatief

meer tot uiting komt in het gemiddeld aantal delicten waar zij van ver-

dacht worden.

Het beeld dat dit artikel schetst van hoe het ervoor staat met de ont-

wikkelingen in de criminaliteit gepleegd door in Nederland woonach-

tige Marokkaanse jongens en jongemannen is nogal gelaagd. Aan de

ene kant zien we sterk dalende verdachtencijfers, maar tegelijkertijd

zien we aan de andere kant een behoorlijke toename van de over-

representatie. Hoe moeten we dit precies duiden? Om te beginnen

kunnen we er niet omheen om te onderkennen dat de criminaliteit

gepleegd door mannelijke Marokkaanse tieners en begintwintigers

nog steeds een groot maatschappelijk probleem is. De oververtegen-

woordiging van dit deel van de in Nederland verblijvende mensen met

een Marokkaanse achtergrond is ten opzichte van hun peers met een

Nederlandse, maar ook met een Turkse achtergrond, ook volgens de

meest recente cijfers nog enorm. Het getuigt van naïviteit om te veron-

derstellen dat alleen etnisch profileren door de politie debet is aan

deze oververtegenwoordiging.
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Desalniettemin gloort er ook wel enige hoop aan de horizon. Deze kan

worden geput uit het gegeven dat de relatie tussen de mate van inte-

gratie en criminaliteit niet lineair verloopt als men deze bekijkt vanuit

een gezichtspunt waarin culturele dissonantie een belangrijke plaats

inneemt. Deze relatie neemt dan namelijk de vorm aan van een berg-

parabool. Bij een toenemende integratie neemt de criminaliteit eerst

toe, om na verloop van tijd, als men meer belang gaat hechten aan het

normen-en-waardenstelsel van de ontvangende samenleving, weer te

gaan dalen. Wie weet bevinden we ons momenteel wel op de top van

de parabool.
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Social media en smartphones als
verklaring voor de daling in
jeugdcriminaliteit?

F. Weerman *

Een van de mogelijke invalshoeken om de opmerkelijke daling in de

jeugdcriminaliteit te verklaren, betreft de ontwikkeling op het terrein

van computers, internet en media. In het inleidende artikel van dit

nummer noemen Berghuis en De Waard ‘veranderingen in media-

gebruik en vrije tijd’ als een van de verklaringen, met name de snelle

technologische ontwikkeling op dit terrein. Ook Van der Laan e.a. gaan

in hun bijdrage uitgebreid in op digitalisering en social media. ‘Gamen

en internetten zouden jongeren wel eens uit de criminaliteit kunnen

houden’, meldde De Telegraaf eerder op basis van gesprekken met ver-

tegenwoordigers van de rechtspraak en het Openbaar Ministerie1. Ook

in een recent rapport over de duiding van de daling in jeugdcriminali-

teit (Van Ham & Ferwerda 2016) noemen meerdere deskundigen en

betrokkenen de toename van online activiteiten als mogelijke verkla-

ring, in combinatie met een scala aan andere mogelijke oorzaken.

De aandacht voor ontwikkelingen in online activiteiten is overigens

vrij recent. In eerdere artikelen over de daling van de jeugdcriminali-

teit in Nederland, en over de meer algemene daling in criminaliteits-

cijfers die zich al vanaf 2002 voordoet in de westerse wereld, ontbreekt

de ‘media en internet’-verklaring nog en wordt vooral gekeken naar

economische en demografische trends, ontwikkelingen in de rechts-

handhaving, de opkomst van situationele preventie, en de neergang

van alcoholgebruik en drugsverslaving (zie onder meer Bervoets e.a.

2013; Farrell e.a. 2011; Van der Laan & Weijters 2015; Vollaard e.a.

2009; Weerman e.a. 2015a). Kennelijk zijn de ontwikkelingen zo snel

gegaan, dat het belang daarvan pas nu is doorgedrongen in de weten-

schappelijke beschouwingen.

* Prof. dr. Frank Weerman is bijzonder hoogleraar Jeugdcriminologie binnen de sectie
Criminologie van de Erasmus School of Law in Rotterdam. Hij is tevens senior onderzoeker
bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving te Amsterdam.

1 ‘Oorzaken gezocht voor daling jeugdstrafzaken’, De Telegraaf 30 november 2013.
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In deze bijdrage zal ik dieper ingaan op de hypothese dat de snelle ver-

anderingen op het terrein van internet, met name de opkomst van

social media en smartphones, hebben bijgedragen aan de daling. Om

te beginnen constateer ik dat er opmerkelijke parallellen te zien zijn

tussen de recente ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit en de veran-

deringen met betrekking tot het gebruik van social media en smart-

phones. Vervolgens tracht ik een inhoudelijke duiding te geven van

een eventueel verband. Ik bespreek drie processen die mogelijk een rol

kunnen hebben gespeeld: veranderingen die te maken hebben met de

tijdsbesteding van jongeren, veranderingen die te maken hebben met

de psychologische en sociale functies van social media, en veranderin-

gen in de aard en zichtbaarheid van criminele activiteiten. Tot slot

plaats ik enkele kanttekeningen bij de mogelijke verklaringen en geef

ik aan op welke wijze nader onderzoek meer inzicht zou kunnen bie-

den in deze materie.

Parallelle ontwikkelingen

Elders in dit themanummer zijn de opmerkelijke ontwikkelingen in de

jeugdcriminaliteit al uitgebreid beschreven. Kort gezegd komt het erop

neer dat in Nederland de geregistreerde jeugdcriminaliteit na een

jarenlange stijging vanaf het begin van de jaren zestig van de vorige

eeuw (met enige fluctuaties) sinds 2007 een opmerkelijke daling laat

zien. In 2015 is het aantal geregistreerde minderjarige verdachten per

100.000 meer dan gehalveerd ten opzicht van 2007. De daling is ook

zichtbaar in de zelfrapportagegegevens uit de Monitor Jeugdcriminali-

teit van het WODC (Van der Laan & Goudriaan 2016), maar is daar

aanmerkelijk minder pregnant. Opvallend is het internationale karak-

ter van de daling. In hun inleidende artikel presenteren Berghuis en

De Waard gegevens voor verschillende Angelsaksische landen en voor

Duitsland, waar de geregistreerde jeugdcriminaliteit ook opmerkelijk

is gedaald. Aanvullende gegevens van onder meer Eurostat (zie ook de

bijdrage van Van der Laan e.a.) laten zien dat ook in veel andere (maar

niet alle) westerse landen zo’n daling is waar te nemen.2 Zo is de

jeugdcriminaliteit eveneens sterk gedaald in België en de meeste

andere landen in Noordwest- en Centraal-Europa.

2 Zie ec. europa. eu/ eurostat/ data/ database.
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Nog opmerkelijker is de timing van de daling. In de meeste landen is

het niveau min of meer stabiel tot aan 2007 of iets later, en daarna zet

een gestage afname in die nog steeds doorgaat. Deze crossnationale

overeenkomst in timing suggereert dat de oorzaken van de daling niet

(of niet primair) moeten worden gezocht op nationaal niveau. Dat is

overigens vergelijkbaar met de meer algemene afname in geregis-

treerde criminaliteit die al langer aan de gang is in de westerse wereld

(zie bijv. Tonry 2014; Weerman e.a. 2015a).

Welke internationale oorzaken zouden in aanmerking kunnen komen?

In het inleidende artikel van dit nummer is reeds een aantal mogelijk-

heden aan de orde gekomen. Bij het zoeken naar de meest plausibele

verklaring is het echter interessant eens wat nader te kijken naar het

tijdstip waarop de daling inzette. Welke internationale gebeurtenis of

trend, met name relevant voor jongeren, kunnen we signaleren rond

2007? Een kleine zoektocht wijst uit dat daarvoor de opkomst van de

smartphonetechnologie en de doorgroei van social media de meest

voor de hand liggende kandidaten zijn.

Een eerste belangrijke ontwikkeling is de opkomst van social network-

sites, zoals Facebook, Instagram en (in Nederland) Hyves. Facebook

begon op kleine schaal in 2004 op een Amerikaanse campus, maar

beleefde vanaf 2008 een wereldwijde opmars (in Nederland iets later),

die internationaal nog steeds voortgaat.3 In Nederland begon vanaf

2005 Hyves populair te worden, ruim voor de opmars van Facebook.

In die tijd waren er ook al enkele andere social network-sites en tools,

die inmiddels zijn verdwenen, zoals CU2, Sugababes, MSN Messenger

en ICQ (zie Valkenburg 2014). Het gebruik van Hyves kwam in 2006

echt op gang en piekte in 2009. In 2007 en 2008 was Hyves ‘website

van het jaar’. Ook andere social media begonnen hun opmars rond of

na 2007. YouTube begon in 2005 en raakte echt in zwang vanaf 2006),

Twitter begon in 2006 en groeide vooral vanaf 2010 (maar is nu over

het hoogtepunt heen); Instagram startte in 2010 en Snapchat in 2011,

en deze vormen van social media zijn op dit moment onder jongeren

bijna net zo populair als YouTube en Facebook (Turpijn e.a. 2015).

Al met al zijn er steeds meer mogelijkheden gekomen om gebruik te

maken van social media, en de populariteit daarvan is dan ook gestaag

toegenomen in de afgelopen tien jaar (zie figuur 8 in de bijdrage van

Van der Laan e.a.).

3 Zie vincos. it/ world -map -of -social -networks.
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Een andere ontwikkeling is de opmars van smartphones. Al langer

bestonden er geavanceerde mobiele telefoons, maar in 2007 kwam de

iPhone op de markt, die als een van de eerste gebruik maakte van

touchscreens. Het bezit en gebruik van smartphones is sinds die tijd

enorm gestegen. Vooral vanaf 2010 steeg het (wereldwijde) bezit van

smartphones sterk, zoals figuur 3 uit het artikel van Berghuis en De

Waard al liet zien. Ook het gebruik van smartphones en tablets om te

internetten is sterk gestegen in de afgelopen jaren, met name vanaf

20114 (zie de bijdrage van Van der Laan e.a. in dit nummer). Heden ten

dage is de smartphone niet meer weg te denken uit het straatbeeld, en

vormt deze een veelgebruikte bron van vermaak, afleiding en commu-

nicatie. Smartphones bieden bovendien ook mobiel toegang tot

bovengenoemde social media, en daarmee hebben jongeren ook bui-

tenshuis hiertoe toegang gekregen. Dat is een heel andere situatie dan

in de begintijd van social media en chatkanalen zoals MSN en CU2,

waar jongeren moesten inbellen via de telefoonlijn. Social media en

internet zijn steeds toegankelijker en goedkoper geworden.

Al met al zijn de smartphone en de daaraan verbonden social media

onlosmakelijk verbonden geraakt aan het dagelijkse leven van jonge-

ren en aan hun sociale interactie. Het totale gebruik van social media

en smartphones is sterk en gestaag toegenomen vanaf ongeveer 2007.

Die ontwikkelingen verlopen opmerkelijk parallel met de daling van

de geregistreerde jeugdcriminaliteit in een groot deel van de westerse

landen.

Verandering in tijdsbesteding als verklarend proces

Een van de mogelijke gevolgen van de opkomst van social media en

smartphones is een gewijzigd vrijetijdspatroon van jongeren. Van

belang is om deze verklaring nader in te vullen. Om welk aspect van

tijdsgebruik gaat het dan? En waarom zou tijdsbesteding gerelateerd

zijn aan jeugdcriminaliteit?

Een aanknopingspunt is de wetenschappelijke literatuur over delin-

quent gedrag en tijd die met leeftijdsgenoten wordt doorgebracht. Cri-

minoloog Mark Warr wees erop dat tijdens de adolescentie jongeren

steeds meer tijd gaan doorbrengen met hun leeftijdsgenoten, en dat er

4 ‘De nieuwste cijfers. De iPhone bestaat tien jaar’, de Volkskrant 14 januari 2017.
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tegelijkertijd sprake is van een piek in crimineel gedrag in deze leef-

tijdsfase (Warr 1993). Op zichzelf hoeft de omgang met leeftijdsgeno-

ten geen probleem te zijn; sociale interacties zijn juist van groot

belang voor het welzijn van jongeren en voor hun psychosociale ont-

wikkeling. Er zijn echter allerlei groepsprocessen die ervoor kunnen

zorgen dat jongeren onder leeftijdsgenoten grenzen overschrijden die

ze in hun eentje zouden respecteren. Jongeren conformeren zich aan

anderen uit angst voor gek te staan, omdat ze mee willen doen met

anderen en loyaal willen zijn aan hun vrienden, om aanzien en erken-

ning te krijgen. Groepen zorgen voor een gevoel van anonimiteit, voor

het vervagen van de eigen verantwoordelijkheid, en ze creëren een

eigen ‘moreel universum’ (Warr 2002).

Volgens criminoloog Wayne Osgood hangt vooral de mate waarin jon-

geren ongestructureerd samen zijn zonder toezicht (‘unstructured

socializing in the absence of authority figures’) – eenvoudiger gezegd:

rondhangen – samen met een verhoogde kans om delicten te plegen

(Osgood e.a. 1996; Osgood & Anderson 2004). Als jongeren zich vaak in

zulke situaties bevinden, verhoogt dat de kans op verleidingen en

gelegenheden voor problematisch gedrag. Groepen jongeren die rond-

hangen, kunnen het wel waarderen als er iets bijzonders gebeurt en

fungeren zo als waarderend publiek voor avontuurlijk en grensover-

schrijdend gedrag. De aanwezigheid van leeftijdsgenoten maakt het

plegen van eventuele delicten gemakkelijker omdat er mededaders

beschikbaar zijn. Afwezigheid van ouders en andere autoriteiten bete-

kent dat er geen toezicht is en dat delinquente gedragingen niet wor-

den tegengehouden door volwassenen. En het ongestructureerde

karakter van rondhangen betekent dat er simpelweg tijd beschikbaar

is voor delinquent gedrag.

Recent onderzoek laat zien dat tijd met vrienden vooral onder

bepaalde voorwaarden leidt tot meer delinquent gedrag. Als er veel

wordt rondgehangen met meerdere leeftijdsgenoten, die niets anders

doen dan ‘socializen’ (of ‘chillen’), als er geen bekende volwassenen

aanwezig zijn én als jongeren samen zijn in de publieke ruimte (op

straat, in een park, of in een ander openbaar gebied), dan verhoogt dit

de kans op betrokkenheid bij jeugdcriminaliteit substantieel (Weer-

man e.a. 2015b; Hoeben & Weerman 2014). Het effect wordt nog eens

vergroot als er delinquente vrienden aanwezig zijn en jongeren rond-

hangen in buurten met weinig sociale cohesie (Hoeben 2016).
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De opkomst van social media en computergames heeft er naar alle

waarschijnlijkheid toe geleid dat jongeren aanmerkelijk minder tijd

zijn gaan doorbrengen met rondhangen op straat, de meest crimino-

gene vorm van rondhangen. Voor een belangrijk deel vinden online

activiteiten thuis achter een computer plaats, bij vrienden of op

school. Tegelijkertijd is het internet mobiel bereikbaar geworden door

de opkomst van smartphones. Echter, dit heeft er waarschijnlijk toe

geleid dat de aandacht van jongeren die op straat rondhangen, is ver-

schoven van wat er op straat gebeurt naar wat er op het beeldscherm

van de telefoon te zien is. Kortom, het is aannemelijk dat jongeren

zowel binnenshuis als buitenshuis steeds meer tijd zijn gaan besteden

aan games, filmpjes, social media en andere online activiteiten en

minder aan het pure rondhangen met leeftijdsgenoten op straat.

Zoals door Berghuis en De Waard reeds is vermeld, zijn hiervoor aan-

wijzingen te vinden in het tijdsbestedings- en mediaonderzoek van het

SCP dat regelmatig wordt uitgevoerd (Sonck & De Haan 2015). Ook uit

CBS- en SCP-gegevens komt naar voren dat jongeren en mensen in het

algemeen in toenemende mate ‘online zijn’ met mobiele apparatuur,

laptops of tablets (CBS 2016; Sonck & De Haan 2015). In een CBS-

onderzoek uit 2015 bleek dat meer dan de helft van de jongeren rap-

porteert gemiddeld 1 tot 3 uur per dag te besteden aan social media,

en een kwart meer dan 3 uur (Kloosterman & Van Beuningen 2015).

Minder duidelijk is in hoeverre het rondhangen (of ‘unstructured soci-

alizing’) onder Nederlandse jongeren daadwerkelijk is afgenomen.

Hier is niet expliciet naar gevraagd in het tijdsbestedingsonderzoek.

We weten wel dat het aantal problematische jeugdgroepen op straat

dat door de politie wordt gesignaleerd sterk is afgenomen (zie o.a. Fer-

werda & Van Ham 2015), maar of dit ook door te trekken is naar alle

jeugdgroepen en jongeren in het openbaar is niet onderzocht.

Behalve het doorbrengen van meer tijd achter beeldschermen en

waarschijnlijk minder tijd buitenshuis met leeftijdsgenoten, zal ook de

aard van de activiteiten tijdens het rondhangen met leeftijdsgenoten

zijn veranderd. Nog steeds zal het meeste van wat er dan gebeurt

ongestructureerd zijn. Maar in plaats van kletsen en rondkijken of er

nog wat te beleven valt, zal de aandacht vaak gevestigd zijn op de mee-

gebrachte smartphones. In groepen jongeren is een substantieel deel

van de tijd de aandacht gericht op het beeldscherm. Dat wil overigens

niet zeggen dat er geen sprake is van sociale interactie. Wat wordt

bekeken en gedaan op internet wordt gezamenlijk bekeken en bespro-
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ken. Maar de afleidingen en belevenissen worden dan minder op

straat gevonden, en meer op het internet.

Meer algemeen heeft de smartphone een centrale rol gekregen in het

dagelijkse openbare leven, ook onder volwassenen. Tijdens de verlo-

ren momenten in het openbaar vervoer en in de wachtrij grijpen velen

naar hun mobiele apparaat. Dat geldt wellicht nog in sterkere mate

voor jongeren. Waar in vroeger tijden de vrijetijdsbesteding van som-

mige jongeren nog kon worden gekarakteriseerd met ‘rondhangen als

tijdverdrijf’ (Hazekamp 1985), zou tegenwoordig eerder gesproken

moeten worden van ‘smartphones als bezigheid’.

De psychologische en sociale betekenis van social media als
verklarend proces

Behalve een verandering in tijdsbesteding en activiteitenpatronen van

jongeren, heeft de opkomst van social media en smartphones nog

andere, wellicht nog diepgaandere, effecten gehad. Die hebben te

maken met de functies die social media en smartphones vervullen in

het leven van adolescenten.

Kietzmann e.a. (2011; zie ook Van den Broek 2013) onderscheiden

zeven verschillende functies of ‘blokken’ binnen social media:

– het kenbaar maken van de eigen identiteit en de kenmerken die

daarbij horen: niet alleen basale gegevens, maar ook meer persoon-

lijk zaken zoals interesses, meningen en gevoelens. Ook met de

berichten die worden gepost, kan iemand zichzelf presenteren als

een bepaald persoon;

– conversatie, het voeren van gesprekken of het op andere manier

communiceren via de kanalen van social media. WhatsApp is een

vorm van social media die hiervoor primair is ingericht;

– het delen van belevenissen en gebeurtenissen met elkaar, via het

plaatsen van content zoals blogs, foto’s en video’s;

– het kenbaar maken van de online aanwezigheid en de locatie waar

iemand zich daadwerkelijk bevindt of heeft bevonden;

– het leggen en opbouwen van zakelijke en persoonlijke relaties en dit

kenbaar maken aan andere gebruikers – elkaars Facebookvriend

zijn of volger op Twitter bijvoorbeeld;
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– het vormen van groepen of gemeenschappen, om een gezamenlijk

doel te behartigen of een interesse te bespreken, of om simpelweg

de communicatie te vergemakkelijken;

– het verkrijgen van reputatie en status via social media. Via ‘likes’,

beoordeling, aantallen views, retweets en volgers kunnen gebruikers

beoordelen hoe populair en veelbekeken andere gebruikers zijn.

Andere onderzoekers onderscheiden allerlei affordances van social

media, gebruiksmogelijkheden of meerwaardes (Valkenburg 2014;

Bucher & Helmond 2017), zoals zichtbaarheid, veranderbaarheid, toe-

gankelijkheid en bereikbaarheid. Social media zijn onder meer extra

aantrekkelijk voor jongeren omdat ze veel autonomie en controle

geven over wat iemand wil communiceren, wanneer en met wie.

Social media kunnen jongeren helpen bij het ontwikkelen van de

eigen identiteit en vergroten bij veel jongeren het zelfvertrouwen

(Valkenburg 2014).

Kortom, social media vervullen allerlei sociale en psychologische

functies die juist tijdens de adolescentiefase bijzonder interessant en

aantrekkelijk zijn. Social media zijn voor jongeren een plek geworden

om de eigen identiteit vorm te geven en kenbaar te maken, om ergens

bij te horen en om erkenning en waardering te krijgen van en te geven

aan leeftijdsgenoten. Met andere woorden, social media en het inter-

net bieden mogelijkheden om een aantal belangrijke behoeften van

jongeren te bevredigen: de behoefte aan erkenning en waardering van

leeftijdsgenoten, de behoefte aan identiteitsvorming en exploratie, en

de behoefte aan vermaak. Dat jongeren de waardering en erkenning

die zij krijgen via social media belangrijk vinden, blijkt ook uit het

recente CBS-onderzoek naar socialmediagebruik onder jongeren

(Kloosterman & Van Beuningen 2015). Ongeveer de helft van de

ondervraagde jongeren geeft aan een goed gevoel te krijgen als ande-

ren posts van hen liken, retweeten of sharen, en als ze veel contacten

hebben op social media.

Social media en online activiteiten hebben natuurlijk ook hun scha-

duwzijden. In de literatuur worden meerdere risico’s en problemen

genoemd: internetverslaving (of beter: compulsief gamen of social-

mediagebruik), cyberpesten, sexting, ‘Facebook depression’, enzo-

voort (O’Keeffe & Clarke-Pearson 2011; Kerstens & Stol 2012; Schoen-

makers e.a. 2015; Valkenburg 2014). Voor een minderheid van de jon-

geren zijn social media helemaal niet zo prettig. Bij hen worden gevoe-
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lens van eenzaamheid vergroot en doen negatieve ervaringen op inter-

net juist afbreuk aan hun zelfwaardering (Valkenburg 2014). De meer-

derheid van de jongeren lijkt echter op een gezonde manier om te

gaan met de mogelijkheden die internet en social media hun bieden,

en zij gebruiken deze als versterking en aanvulling op hun offline con-

tacten.

Interessant is dat verschillende positieve functies van social media en

online activiteiten overlappen met de beloningen die zijn verbonden

aan het plegen van jeugdcriminaliteit. Bij een groot deel daarvan gaat

het immers niet puur om het gewin, maar ook en vaak primair om

sociale en immateriële beloningen. Een opmerkelijk kenmerk van

jeugdcriminaliteit is immers dat die vaak plaatsvindt in het gezelschap

van anderen (Weerman 2001; Hakkert e.a. 1998; Bernasco e.a. 2013),

zelfs wanneer dat voor de uitvoering helemaal niet nodig is. Dat ken-

merk van jeugdcriminaliteit suggereert dat het ook gaat om het

groepsaspect en de immateriële beloningen die dat met zich mee-

brengt. In veel gevallen levert het plegen van delicten in groepsver-

band erkenning op van mededaders en waardering van min of meer

delinquente leeftijdsgenoten (zie ook het artikel van Ferwerda & Van

Ham in dit nummer).

Andere mogelijke immateriële beloningen van jeugdcriminaliteit zijn

een verhoogd gevoel van autonomie, competentie (jongeren die op

school niet mee kunnen komen, maar wel goed zijn in het plegen van

delicten) en verbondenheid (met mededaders of een problematische

jeugdgroep). Het gaat hierbij om primaire psychologische behoeften,

voor zowel kinderen en jongeren als volwassenen (Deci & Ryan 1975,

2008). Tot slot is een belangrijke immateriële beloning van jeugdcrimi-

naliteit ook het beleven van iets spannends en het hebben van aflei-

ding en plezier in een leven dat wordt gekenmerkt door verplichtingen

thuis en op school (zie ook Warr 2002).

Jongeren hebben met de opkomst van social media dus veel meer

mogelijkheden gekregen om in de sociale behoeften aan verbonden-

heid, erkenning en waardering te voorzien, om een eigen identiteit en

levensstijl te ontwikkelen, maar ook om simpelweg vermaakt te wor-

den. Delinquent gedrag is daarom voor sommige jongeren misschien

minder nodig als middel om ergens bij te horen, als manier om gren-

zen te verkennen, om status en waardering te krijgen en om wat te

beleven – dat kan nu ook deels via het gebruik van social media en

smartphones. Uiteraard zal er een categorie jongeren blijven voor wie

doi: 10.5553/JV/016758502017043001005



80 Justitiële verkenningen, jrg. 43, nr. 1, 2017

social media en smartphones nooit voldoende vervanging zullen bie-

den voor de verleiding en aantrekkingskracht van criminaliteit. Ook is

dit natuurlijk geen panacee voor de cumulatie aan problemen en

risico’s waarmee ernstig delinquente jongeren vaak te kampen heb-

ben. Maar voor sommige jongeren en sommige delicten kan het bezig

zijn met social media wel veel wegnemen van de noodzaak die jonge-

ren in de adolescentie voelen om de wet te overtreden als onderdeel

van het proces van volwassenwording.

Veranderingen in de zichtbaarheid van jeugdcriminaliteit als proces

De opkomst van social media en meer algemeen het internet heeft

niet alleen positieve gevolgen gehad voor het leven van jongeren, maar

ook geleid tot de opkomst van nieuwe problemen en andere vormen

van jeugdcriminaliteit. Sociale en economische interacties spelen zich

tegenwoordig voor een belangrijk deel online af, en in het verlengde

daarvan ook veel criminele handelingen (Van der Bruggen 2015). Ook

jongeren maken zich schuldig aan cyber- of online criminaliteit, en

misschien wel bij uitstek, aangezien zij zijn opgegroeid met ICT (com-

puters, internet en smartphones). Hierbij moet onderscheid worden

gemaakt tussen twee vormen (zie Van der Hulst & Neve 2008; Holt &

Bossler 2014; Van der Laan & Goudriaan 2016). Aan de ene kant zijn er

traditionele delicten waarbij het gebruik van ICT een middel is, zoals

online oplichting en bedreiging – deze worden wel aangeduid als

‘gedigitaliseerde delicten’. Aan de andere kant zijn er ook ‘nieuwe’

delicten waarbij ICT niet alleen middel, maar ook doel is, zoals hacken

en het verspreiden van virussen.

Recent is over de betrokkenheid van jongeren bij online criminaliteit

uitvoerig gerapporteerd in de Monitor Jeugdcriminaliteit (Van der

Laan & Goudriaan 2016), dit op basis van een representatieve steek-

proef (zie ook de bijdrage van Van der Laan e.a. in dit nummer). Een

substantieel percentage van de deelnemende jongeren (31%) gaf aan

in het voorgaande jaar een online delict te hebben gepleegd, variërend

van het pesten van leeftijdsgenoten via internet tot online bedreiging,

het verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal en het inloggen op

een computer zonder toestemming. Ook meer geavanceerde online

delicten, zoals het uitvoeren van DDoS-aanvallen en het verspreiden

van virussen, kwamen voor. Dit sluit aan bij andere onderzoeken
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waaruit blijkt dat een groot deel van de jongeren tegenwoordig ook

delicten pleegt via het internet (Kerstens & Stol 2012; Zebel e.a. 2014;

Holt & Bossler 2014).

Vreemd genoeg zijn deze delicten niet of nauwelijks zichtbaar in de

politieregistraties over jeugdcriminaliteit. Zebel e.a. (2014) rapporte-

ren dat zo’n 0,3% van de geregistreerde jeugdcriminaliteit een online

delict is, en zij vinden 166 gevallen in de Onderzoek- en Beleidsdata-

base Justitiële Documentatie (OBJD). Van der Laan en Goudriaan

(2016) rapporteren minder dan 100 strafzaken voor online criminali-

teit onder jongeren en jongvolwassenen in 2014. Waarom online

jeugdcriminaliteit nauwelijks zichtbaar wordt in de geregistreerde cij-

fers is nog onduidelijk. In het verleden is geconstateerd dat niet wordt

geregistreerd of een delict online of offline is (Montoya e.a. 2013; Van

der Laan & Goudriaan 2016), of dat aangiften van online criminaliteit

niet als zodanig worden opgenomen of ontoereikend worden verwerkt

(Leukfeldt e.a. 2013). Waarschijnlijker is dat een groot deel van de

online delicten simpelweg niet bekend wordt bij het slachtoffer, of niet

wordt herkend of erkend als criminaliteit. Het ‘dark number’ is bij

online delicten waarschijnlijk nog groter dan bij traditionele criminali-

teit (De Cuyper & Weijters 2016).

Het is zeer waarschijnlijk dat de daadwerkelijke online jeugdcriminali-

teit onder jongeren sterk is gestegen in de afgelopen jaren. Jongeren

zijn zich immers steeds meer gaan begeven op internet, en online acti-

viteiten en social media zijn deel gaan uitmaken van de dagelijkse leef-

wereld van de meeste jongeren. Met de toename van social media en

smartphones, de verdere ontwikkeling van het ‘dark web’ en allerlei

apps is online criminaliteit ook steeds makkelijker uit te voeren en is

de verleiding vaker aanwezig om het ook te doen. Als de toename in

online criminaliteit gelijke tred heeft gehouden met de opmars van

social media en smartphones, is het denkbaar dat er deels een ver-

schuiving heeft plaatsgevonden van offline naar online jeugdcrimina-

liteit. Het is weliswaar onwaarschijnlijk dat die verschuiving zo groot is

dat deze de daling in offline criminaliteit helemaal kan verklaren,

maar wellicht draagt die daar wel voor een deel aan bij.

Helaas zijn er op dit moment geen betrouwbare gegevens beschikbaar

over eventuele trends in online criminaliteit onder jongeren. In de

vorige rondes van de Monitor Jeugdcriminaliteit was er nog niet naar

gevraagd in het zelfrapportageonderzoek. We zien geen grote verande-

ring in het aantal geregistreerde online delicten onder jongeren, en de
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aantallen zijn nog steeds zeer gering. Dat betekent echter niet dat er

geen sprake kan zijn van een verschuiving. Integendeel, juist doordat

zo’n groot deel van de online jeugdcriminaliteit onzichtbaar is in de

cijfers, is het waarschijnlijk dat een eventuele verschuiving van de

jeugdcriminaliteit van de offline naar de online wereld voor een groot

deel wordt gemist door politieregistraties.

Kanttekeningen en slot

In deze bijdrage is beargumenteerd hoe social media en smartphones

een plausibele verklaring kunnen vormen voor de daling in jeugdcri-

minaliteit. Er zijn opmerkelijke overeenkomsten in het internationale

karakter van beide ontwikkelingen en de timing. De ontwikkelingen

met betrekking tot ICT en media hebben geleid tot een verandering in

de tijdsbesteding van jongeren, waarbij jongeren minder tijd lijken

door te brengen met criminogene vormen van langdurig rondhangen

op straat. De opkomst van social media heeft geleid tot aanvullende en

alternatieve mogelijkheden om in de psychologische en sociale

behoeften van adolescenten te voorzien, waardoor veel immateriële

motivaties voor het plegen van delicten kunnen zijn weggenomen. De

ontwikkelingen hebben ook waarschijnlijk het plegen van online cri-

minaliteit vergemakkelijkt en gestimuleerd, en mogelijk geleid tot een

gedeeltelijke verschuiving van offline naar minder zichtbare online

jeugdcriminaliteit.

Er zijn echter ook wat kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste is niet in

alle westerse landen sprake geweest van een daling van de jeugdcrimi-

naliteit die parallel loopt met de opkomst van social media en smart-

phones. Dat geldt met name voor de Zuid-Europese landen: de daling

in Frankrijk is maar gering en in Italië en Spanje is helemaal geen

daling zichtbaar. Sommige Centraal-Europese landen laten een fluc-

tuerend beeld zien (zie Eurostat, ec. europa. eu/ eurostat/ data/

database). Wellicht is de invloed van social media en ICT op de jeugd-

criminaliteit minder sterk in deze landen, of wordt deze tegengegaan

of geneutraliseerd door iets anders.

Een tweede kanttekening is dat de veronderstelde effecten van social

media en ICT niet voor alle jongeren even sterk zullen zijn. Zo zullen

er jongeren blijven die door hun thuis- of schoolsituatie veel tijd op

straat blijven doorbrengen met rondhangen en ‘unstructured sociali-
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zing’. Een toegenomen gebruik van smartphones en social media zal

niet veel veranderen aan de vaak ernstige cumulatie van problemen en

risicofactoren die ten grondslag liggen aan persistent crimineel

gedrag.

Een derde kanttekening is het verschil in de sterkte van de daling tus-

sen geregistreerde en zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit. Dit ver-

schil suggereert dat er registratie-effecten bestaan waardoor de daling

in de jeugdcriminaliteit wordt overschat en daarmee ook de invloed

van social media en ICT. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat

het zelfrapportageonderzoek vooral inzicht biedt in de prevalentie van

delinquent gedrag in de adolescentiefase, terwijl de politiecijfers

vooral worden beïnvloed door ernstiger en meer frequent delinquent

gedrag van jongeren.

Tot slot is wellicht de belangrijkste kanttekening dat het nog ontbreekt

aan diepgaand en robuust empirisch onderzoek naar de veronder-

stelde relaties tussen social media en smartphones en jeugdcriminali-

teit. We hebben indicaties en parallelle ontwikkelingen, maar die zijn

nog niet getoetst tegenover andere mogelijke verklaringen. Bovendien

missen we betrouwbare en precieze tijdreeksen over het gebruik van

social media en smartphones over meerdere jaren en over de tijdsbe-

steding van jongeren. Twee typen onderzoek zijn nodig om meer zicht

te krijgen op de geldigheid van de veronderstelde relaties en proces-

sen. Ten eerste is nader (etiologisch) onderzoek nodig naar de invloed

van social media, ICT en smartphones op de individuele betrokken-

heid van jongeren bij delinquent gedrag, zowel offline als online,

gedurende de adolescentie. Zulk onderzoek zou duidelijk kunnen

maken in hoeverre ICT en mediagebruik offline delinquent gedrag nu

daadwerkelijk kunnen afremmen en wellicht online criminaliteit sti-

muleren, en bij wie. Ten tweede is internationaal (comparatief) onder-

zoek nodig waarin voor meerdere landen wordt nagegaan voor een

lange tijdreeks in hoeverre veranderingen in ICT en social media

samenhangen met veranderingen in cijfers over jeugdcriminaliteit,

onafhankelijk van andere mogelijk verklarende ontwikkelingen op

macroniveau.

Vooralsnog moeten we dus nog steeds spreken van een hypothese, die

wel zeer plausibel lijkt, maar ook nog nader onderzoek verdient.
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88

Alcoholgebruik bij jongeren in
Nederland

Van zuipschuit van Europa tot het braafste kind van de klas

M. De Looze en I. Koning *

Alcohol en jongeren: ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ten-

minste, dat was een vanzelfsprekendheid tot de millenniumwisseling.

Breezers waren onmiskenbaar populair en ouders deden niet moeilijk

over een biertje op de bank op zaterdagavond of een glas champagne

met oud en nieuw. Tegenwoordig is dat anders. Na een piek in 2003 is

het alcoholgebruik onder jongeren in Nederland enorm gedaald. Hoe

kunnen we deze daling verklaren? En zijn jongeren nu echt braver

geworden, of lijkt dat slechts zo? In dit artikel laten wij op basis van

recente ontwikkelingen in Nederland en andere westerse landen zien

dat er een verschuiving is opgetreden in manieren waarop jongeren

een eigen jeugdcultuur creëren.

Alcohol, middelengebruik en delinquent gedrag

In westerse landen hebben de meeste mensen hun eerste ervaring met

middelengebruik tijdens de adolescentie. Onder Nederlandse jonge-

ren is alcohol het meest gebruikte middel, gevolgd door tabak en can-

nabis. Zo had in 2015 45% van de 12- tot 16-jarigen ooit alcohol

gedronken, had 23% ooit een sigaret gerookt, en had 10% ooit canna-

bis geprobeerd (Van Dorsselaer e.a. 2016). Jongeren die een van deze

middelen gebruiken, hebben een grotere kans om ook andere midde-

len te gaan gebruiken. Zo drinkt 51% van alle Nederlandse adolescen-

ten regelmatig alcohol, maar als we alleen onder de rokers kijken, dan

stijgt dat percentage naar 87%. Daarnaast komt regulier cannabis-

* Dr. Margreet de Looze is universitair docent bij de faculteit Sociale Wetenschappen aan
de Universiteit Utrecht. Dr. Ina Koning is universitair docent bij de faculteit Sociale
Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.
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gebruik bijna twaalf keer zo vaak voor bij jongeren die alcohol drinken,

vergeleken met jongeren die niet drinken (94% versus 8%) (Van Laar

e.a. 2010). Maar niet alleen roken en cannabisgebruik komen vaker

voor bij jongeren die drinken; zij vertonen ook vaker agressief, asociaal

en delinquent gedrag (Jessor 2014). De klassieke Problem Behavior

Theory (Jessor & Jessor 1977; Jessor 2014) interpreteert al deze gedra-

gingen als uitingen van een cluster van risicogedragingen, het zoge-

naamde Problem Behavior Syndrome (PBS). Jongeren met het PBS, die

dus veel risicogedrag vertonen, hebben vaak een minder goede relatie

met hun ouders en met school en trekken relatief veel op met (soms

deviante) leeftijdsgenoten (Petraitis e.a. 1995; De Looze e.a. 2015a;

Vazsonyi e.a. 2010).

Alcoholgebruik en gerelateerde risicogedragingen hoeven echter niet

per se een indicatie van problemen te zijn bij jongeren. Juist de gedra-

gingen die centraal staan in de Problem Behavior Theory kunnen bij

jongeren ook worden gezien als normatieve gedragingen in de aan-

loop naar een volwassen leven. In de ontwikkelingspsychologie wordt

de adolescentie beschreven als een periode die kenmerkend is voor

een sterke drang naar autonomie en de vrijheid om eigen beslissingen

te maken. In de loop van de adolescentie wordt het dan ook als adap-

tief beschouwd dat jongeren steeds minder tijd doorbrengen met hun

ouders, en steeds meer tijd met leeftijdsgenoten (Meeus e.a. 2005).

Jongeren die experimenteren met gedragingen zoals alcohol drinken,

doen dit doorgaans in de peer-context (d.w.z. met leeftijdsgenoten),

bijvoorbeeld ’s avonds in de kroeg of op een feestje bij iemand thuis.

Het drinken van alcohol, maar ook bijvoorbeeld delinquent gedrag,

vergroot het aanzien onder leeftijdsgenoten (Allen e.a. 2005; De Looze

e.a. 2013), wat de gedragingen des te aantrekkelijker maakt.

Hoewel alcohol- en ander middelengebruik en delinquent gedrag voor

een klein deel van de jongeren (met name jongeren die op vroege leef-

tijd beginnen en excessief risicogedrag vertonen; Moffitt 2006) een

uiting kunnen zijn van serieuze problemen, is dat niet per se het geval

voor het merendeel van de Nederlandse jeugd (met minder excessieve

gebruikspatronen). Het experimenteergedrag van deze jongeren kan

wellicht beter worden gezien als een normatieve uiting van de drang

naar autonomie, het verlangen om grenzen te verleggen en te experi-

menteren met nieuwe, in de ogen van jongeren, ‘volwassen’ gedragin-

gen (De Looze e.a. 2012, 2013). Dit neemt overigens niet weg dat ook

deze jongeren blootgesteld worden aan specifieke risico’s die alcohol-
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gebruik met zich meebrengt, zoals het risico op verkeersongelukken

na het uitgaan.

Trends in alcoholgebruik

Sinds 1992 wordt elke vier jaar onderzoek gedaan naar het alcoholge-

bruik bij jongeren in Nederland in het zogeheten Peilstationsonder-

zoek (Van Dorsselaer e.a. 2016). Dit is een landelijk representatief

onderzoek onder de schoolgaande jeugd van 12 tot en met 16 jaar. Het

richt zich op verschillende vormen van middelengebruik, waaronder

alcohol. Sinds 2001 vindt ook het Nederlandse Health Behaviour in

School-aged Children (HBSC)-onderzoek (De Looze e.a. 2014a) plaats.

Dit landelijk representatieve onderzoek richt zich op de gezondheid

en het welzijn van scholieren, inclusief hun alcoholgebruik. Het Peil-

stations- en HBSC-onderzoek wisselen elkaar op zo’n manier af dat

het alcoholgebruik van de Nederlandse jeugd sinds 2001 elke twee jaar

gemeten wordt.

Wanneer we trends in alcoholgebruik bij jongeren in Nederland in

kaart brengen, komt er een duidelijk patroon naar voren. In de jaren

negentig en het begin van de 21e eeuw steeg het alcoholgebruik van

jongeren in Nederland gestaag, vooral onder jonge pubers (12-14 jaar)

en meisjes (Kuipers e.a. 1993, 1997; De Zwart e.a. 2000; Monshouwer

e.a. 2004; Poelen e.a. 2005). In 2003 bereikte het alcoholgebruik zijn

hoogtepunt: maar liefst 84% van de jongeren in de leeftijd van 12 tot

16 jaar had toen ooit alcohol gedronken. Meer dan de helft van de jon-

geren had in de afgelopen maand alcohol gedronken (Monshouwer

e.a. 2004). Ook internationaal gezien stonden Nederlandse jongeren in

dat jaar aan de top. Vergeleken met 35 andere Europese landen had-

den jongeren in Nederland het vaakst in de maand voorafgaand aan

het onderzoek alcohol gedronken (Hibell e.a. 2004). Ook de hoeveel-

heid alcohol die werd genuttigd, was verontrustend hoog: van de jon-

geren die recentelijk gedronken hadden, deed 64% aan bingedrinken

(d.w.z. het in korte tijd nuttigen van vijf of meer alcoholische drankjes

achter elkaar). Hiermee stonden zij internationaal gezien op de

tweede plaats; alleen jongeren in Ierland ‘wonnen’ het van de Neder-

landse jeugd (Hibell e.a. 2004).

Na 2003 zien we een heel ander patroon. Tussen 2003 en 2015 is het

aantal jongeren dat ooit alcohol heeft gedronken, spectaculair gedaald
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van 84% naar 45% (Van Dorsselaer e.a. 2016). De groep die in de afge-

lopen maand alcohol had gedronken, is gedaald van 55% naar 26%

(Van Dorsselaer e.a. 2016). Hoewel bingedrinken onder drinkende jon-

geren nog steeds vaak voorkomt (70%), is het alcoholgebruik van jon-

geren in Nederland over het algemeen drastisch gedaald (Van Dorsse-

laer e.a. 2016). Dit is terug te zien in de karakterisering van de jeugd in

de media. Waar kranten enkele jaren geleden nog spraken over de

‘zuipschuiten van Europa’,1 daar berichten zij tegenwoordig over de

‘brave en gezonde’ jeugd.2

Cultuuromslag bij ouders

De sterke daling in het alcoholgebruik van jongeren sinds 2003 lijkt

nauw samen te hangen met een cultuuromslag in met name de hou-

ding van ouders ten opzichte van alcoholgebruik bij jongeren. Rond de

millenniumwisseling, toen Nederlandse jongeren afstevenden op de

dubieuze reputatie van nummer 1 van Europa wat betreft alcoholge-

bruik, werd steeds meer bekend over de mogelijk schadelijke gevolgen

van alcohol voor jongeren. Vooral studies die hersenschade als gevolg

van overmatig drinken suggereerden (bijv. Tapert e.a. 2002; Hiller-

Sturmhöfel & Swartzwelder 2004), leidden tot zorgen bij ouders, leer-

krachten en beleidsmakers. Al was – en is nog steeds – de evidentie

voor langdurige schade bij de huidige gebruikspatronen niet 100%

(Verdurmen e.a. 2006; Boelema e.a. 2009), er werd groot alarm gesla-

gen en er werden op basis van het voorzorgsprincipe preventiepro-

gramma’s met waarschuwende boodschappen ontwikkeld. Rond die-

zelfde tijd kwamen de eerste bevindingen naar voren over het belang

van het stellen van regels rondom alcoholgebruik door ouders (Van

der Vorst e.a. 2005, 2006).

Vanaf 2006 werd een aantal massamediale campagnes en preventie-

programma’s opgezet om het alcoholgebruik van jongeren te vermin-

deren of te voorkomen. Omdat wetenschappelijk onderzoek een sterk

verband laat zien tussen alcoholspecifieke opvoeding en het alcohol-

gebruik van jongeren (Van der Vorst 2007), en omdat gezinsinterven-

1 ‘Jongeren zijn de zuipschuiten van Europa’, Trouw 20 januari 2006, www. trouw. nl/ tr/ nl/
4324/ Nieuws/ article/ detail/ 1462479/ 2006/ 01/ 20/ rsquo -Jongeren -zijn -de -zuipschuiten -van -
Europa -rsquo. dhtml.

2 ‘Onderzoek: Nederlandse jeugd braver en gezonder’, de Volkskrant 2 mei 2012, www.
volkskrant. nl/ binnenland/ onderzoek -nederlandse -jeugd -braver -en -gezonder~a3249217.
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ties effectief blijken te zijn in het uitstellen van alcoholgebruik bij jon-

geren (Koning e.a. 2009, 2011a, 2013a; Koning & Vollebergh 2016; Smit

e.a. 2008), richtten deze activiteiten zich specifiek op ouders. Zij had-

den als doel de alcoholspecifieke opvoeding van ouders strikter te

maken.

In de eerste jaren (2006-2009) richtten de campagnes zich voorname-

lijk op het vergroten van de bewustwording bij ouders van de nadelige

gevolgen van alcohol voor hun kind. Ook werden ouders gestimuleerd

om regels te stellen op dit vlak. Onderzoek toont aan dat het stellen

van strikte regels, waarbij ouders het drinken van alcohol tot een

bepaalde leeftijd verbieden, zeer effectief is om het alcoholgebruik

onder jongeren uit te stellen (Koning e.a. 2009, 2011a, 2011b, 2013a;

Koning & Vollebergh 2016). Specifiek werd ouders geadviseerd om het

alcoholgebruik van hun kind te verbieden tot in ieder geval de leeftijd

van 16 jaar, wat toen de wettelijke minimumleeftijd was waarop alco-

hol gekocht mocht worden. In de jaren die volgden (2009-2012), wer-

den ouders ook gestimuleerd om alcohol bespreekbaar te maken met

hun kind. De preventieactiviteiten bereikten veel ouders, onder meer

omdat zij uitgezet waren bij diverse nationale en regionale media

(televisie, radio, schriftelijke media en preventieprogramma’s op scho-

len; Dienst Publiek en Communicatie 2007-2011).

Het stellen van strikte regels over het alcoholgebruik van hun kind

paste in een geheel andere visie van ouders op het drinken bij jonge-

ren dan tot dan toe had gegolden. Tot 2003 was de houding van ouders

een stuk toleranter. Ter illustratie: in 2003 gaf de meerderheid (59%)

van de jongeren aan dat hun ouders hun toestemming gaven om thuis

te drinken (Monshouwer 2008). Na de campagne was dit aanzienlijk

veranderd: in 2007 gaf 72% van de ouders van 12-14 jarigen aan dat

hun kind géén toestemming had om thuis te alcohol drinken (Van

Dorsselaer e.a. 2010). In 2013 was dit verder gestegen tot 80% (De

Looze e.a. 2014b).

Op 1 januari 2014 is vervolgens de verhoging van de leeftijdsgrens voor

verkoop van zwakalcoholhoudende dranken van 16 naar 18 jaar door-

gevoerd (voor sterke dranken gold dit al), samen met een verbod op

het bezit van alcoholhoudende dranken in openbare gelegenheden

onder 18 jaar. De verhoging van 16 naar 18 jaar beoogt de beschik-

baarheid van alcohol voor jongeren verder terug te dringen. Daarnaast

ging eind 2013 de sociale-normcampagne NIX18 van start. Het doel

van deze campagne is om de sociale norm te versterken (‘niet roken
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en drinken onder de 18’). Ook in deze campagne werden ouders

betrokken en aangespoord om afspraken te maken met hun kind over

hun alcohol- en tabaksgebruik. Een evaluatie door de overheid, twee

jaar na de start van de campagne, liet zien dat steeds meer ouders

inderdaad afspraken maken met hun puber over drinken: een stijging

van 21% in 2013 naar 31% in 2014. Voor roken steeg dit van 43% naar

52% (Rijksoverheid 2015).

Hoewel het erop lijkt dat de ouders van jongeren in Nederland, moge-

lijk gestimuleerd door nationale preventieprogramma’s, een grote rol

hebben gespeeld in de daling van het alcoholgebruik bij jongeren in de

periode 2003-2015, is voorzichtigheid geboden bij het trekken van

conclusies over de oorzaken van de daling. De daling in alcoholge-

bruik bij jongeren lijkt namelijk niet op zichzelf te staan; in andere

westerse landen zijn vergelijkbare trends waargenomen. Hoewel er

verschil zit in de grootte van de daling en in het moment dat de daling

intrad, heeft in alle Europese regio’s een daling in het alcoholgebruik

plaatsgevonden tussen 2002 en 2010 (De Looze e.a. 2015b). Ook

tabaks- en cannabisgebruik zijn in vrijwel alle regio’s gedaald (Hublet

e.a. 2015; Ter Bogt e.a. 2014). Bovendien lijkt er een algemene trend te

zijn in de richting van een gezondere leefstijl. Jongeren in Nederland,

maar ook in de rest van Europa en Noord-Amerika, zijn gezonder gaan

eten (Vereecken e.a. 2015), vaker gaan sporten (Kalman e.a. 2015),

hebben minder vaak verwondingen (Molcho e.a. 2015), worden min-

der vaak gepest (Chester e.a. 2015), gebruiken vaker voorbehoedmid-

delen als ze seksueel actief zijn (Ramiro e.a. 2015), en karakteriseren

hun gezondheid vaker als ‘heel goed’ (Cavallo e.a. 2015), in vergelij-

king met het begin van de 21e eeuw.

De gunstige ontwikkeling in het alcoholgebruik van Nederlandse jon-

geren moet dus in een breder perspectief worden geplaatst. Zo zijn de

nieuwe wetenschappelijke bevindingen over een mogelijk verband

tussen alcoholgebruik en hersenschade bij jongeren niet alleen in

Nederland gedissemineerd; ook ouders, leraren en beleidsmakers in

andere Europese landen hebben er kennis van kunnen nemen. Verder

is er, naast een verscherping van het alcoholbeleid in verschillende

Europese landen, nog een aantal beleidsmaatregelen genomen die

mogelijk een verklaring bieden voor de algemene gunstige trend in

gezondheidsgedragingen bij Europese jongeren. Zo is er in veel landen

een rookverbod gekomen in openbare ruimtes en is de verkoop van

sigaretten aan minderjarigen aan banden gelegd. Daarnaast zijn er in
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verschillende landen preventie- en interventieprogramma’s geïmple-

menteerd op het gebied van bewegen en gezond eten. De waargeno-

men trends, zowel in Nederland als in de rest van Europa, zijn dan ook

naar alle waarschijnlijkheid een reflectie van veranderingen in ver-

schillende gedragsnormen en sociale waardes, en een variëteit aan

beleidsmaatregelen.

Verplaatst de peer-cultuur zich van de kroeg naar de smartphone?

Zoals elders in dit themanummer beschreven (zie de artikelen van

Weerman en Van der Laan e.a.), heeft er de afgelopen jaren naast een

dramatische daling in het alcoholgebruik, ook een flinke stijging in het

online gedrag van jongeren plaatsgevonden. Bijna alle middelbare

scholieren hebben tegenwoordig dagelijks contact met vrienden via

sociale media zoals WhatsApp en Facebook (Van Dorsselaer e.a. 2016).

Opvallend is een aantal overeenkomsten tussen het alcohol- en inter-

netgebruik van jongeren. Zowel het drinken van alcohol met vrienden

in de kroeg als het gebruik van sociale media op het internet biedt

mogelijkheden voor jongeren om, zonder inmenging van hun ouders,

nieuwe dingen uit te proberen, hun grenzen te verleggen, en te ‘oefe-

nen’ met sociaal gedrag met leeftijdsgenoten. In de bar op zaterdag-

avond wordt immers niet alleen alcohol gedronken; er worden ook

vriendschappen onderhouden, nieuwe vriendschappen gemaakt, er

wordt geruzied, gevochten om aanzien, geplaagd en gelachen. Wan-

neer we kijken naar het gedrag van jongeren op sociale media vinden

we veel van dit soort gedragingen terug, zij het in een iets andere

vorm. Er worden foto’s en statussen geliket (of juist niet), plannen

gemaakt om elkaar te zien, ideeën en ervaringen uitgewisseld, er

wordt gepest, er worden nieuwe vrienden aan het netwerk toegevoegd

en weer anderen ‘ontvriend’. De nieuwe online wereld lijkt dus nieuwe

mogelijkheden te bieden voor het creëren van een eigen peer-context

waar ouders geen deel van uitmaken, en waarin jongeren kunnen

‘oefenen’ met bepaalde gedragingen voordat ze het volwassen leven

binnenstappen. Of, en in hoeverre, deze nieuwe dimensie van de peer-

cultuur invloed heeft op het ‘traditionele’ experimenteergedrag van

jongeren (d.w.z. roken, drinken, drugsgebruik, delinquent gedrag), is

op basis van huidig onderzoek moeilijk vast te stellen. Wat wél kan

worden geconcludeerd, is dat de huidige generatie jongeren het voort-
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bestaan van hun peer-cultuur in ieder geval niet heeft laten afhangen

van ouderlijke regels over uitgaan of alcoholgebruik. Creatief en vin-

dingrijk als ze zijn, blijven adolescenten zoeken naar nieuwe manieren

om hun jeugdcultuur vorm te geven.
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Jongeren op school houden, helpt
dat tegen criminaliteit?

O. Marie en T. Paulovic *

In de economische literatuur is een klein, maar groeiend aantal empi-

rische studies verschenen die wijzen op een negatief oorzakelijk ver-

band tussen onderwijs en criminaliteit. Voor de Verenigde Staten heb-

ben Lochner en Moretti (2004) de invloed van onderwijs op criminali-

teit aangetoond aan de hand van de verschillen in de leerplichtige leef-

tijd tussen afzonderlijke staten en in Engeland en Wales hebben

Machin e.a. (2011) hetzelfde gedaan aan de hand van de invloed van

een verhoging van de leerplichtige leeftijd op verschillende cohorten.

Beide studies wijzen op een robuust en aanzienlijk verlagend effect

van onderwijs op criminaliteit.1

In dit artikel richten we ons ook op het oorzakelijke verband tussen

onderwijs en criminaliteit, maar kiezen we een andere route om dat

aan te tonen. Wij hebben bestudeerd wat er met de criminaliteits-

cijfers in Nederland is gebeurd na de wijziging van de Leerplichtwet,

waardoor leerlingen werden verplicht onderwijs te blijven volgen tot

de leeftijd van 18 jaar (in plaats van 16), als ze niet ten minste een

minimaal kwalificatieniveau (de startkwalificatie genoemd) hadden

behaald. Dit gewijzigde beleid werd ingevoerd in het schooljaar dat

begon in september 2007, zodat leerlingen die voor het begin van dat

schooljaar 16 jaar waren geworden (en die dus voor 1 september 1991

waren geboren) er geen gevolgen van ondervonden, terwijl jongere

leerlingen (geboren na augustus 1991) na hun 16e verjaardag de

school niet mochten verlaten zonder voldaan te hebben aan de

nieuwe kwalificatie-eis.

* Dr. Olivier Marie is als associate professor verbonden aan de Erasmus School of
Economics in Rotterdam en als senior onderzoeker aan het Research Centre for Education
and the Labour Market van de Universiteit Maastricht. Tea Paulovic MSc is als
promovenda verbonden aan de Faculteit Economie van de Universiteit Maastricht.

1 Zie ook Lochners overzicht van empirisch onderzoek naar de niet-financiële voordelen van
onderwijs, gedeeltelijk gewijd aan een bespreking van gevonden verbanden tussen crimi-
naliteit en onderwijs (Lochner 2011).
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Deze wijziging in de Leerplichtwet maakte het ons mogelijk de invloed

van het nieuwe beleid op de criminaliteit te onderzoeken door het

aantal aanhoudingen door de politie te vergelijken tussen het cohort

jongeren dat net voor 1 september 1991 (controlegroep) en het cohort

jongeren dat na augustus 1991 (de onderzoeksgroep) is geboren. Men

kan spreken van een ‘natuurlijk experiment’. Concreet richten we ons

hier overwegend op de invloed van het nieuwe beleid op het aantal

aanhoudingen gedurende de jaren die sommige jongeren verplicht

langer op school moeten doorbrengen. Dat zal ons een beeld geven

van het potentiële ‘uitschakelingseffect’ van de leerplicht op de crimi-

naliteit. Eenvoudig gezegd: zolang jongeren het druk hebben met

school, hebben ze minder tijd om strafbare feiten te plegen. Het

mogelijke effect op de langere termijn als meer jongeren een start-

kwalificatie behalen (een effect dat verloopt via betere kansen op de

arbeidsmarkt en in het leven), wordt voor later onderzoek bewaard.

Onze resultaten laten zien dat deze unieke exogene ingreep in het

onderwijsbeleid, met als doel voortijdig schoolverlaten tegen te gaan,

een significante vermindering in de criminaliteit onder jongeren die

met het nieuwe beleid te maken kregen, teweeg heeft gebracht. De

aanhoudingspercentages lopen vanaf de leeftijd van 16 jaar sterk uit-

een (terwijl ze tot die leeftijd vrijwel gelijk opgaan) en liggen voor de

cohorten die onder het beleid vielen duidelijk lager dan voor iets

oudere jongeren, die er niet onder vielen. Onze conclusie is dat een

verplicht langere deelname aan het onderwijs van jongeren die het

grootste risico lopen zonder enige kwalificatie de school te verlaten,

een positief en rechtstreeks effect heeft op het tegengaan van jeugd-

criminaliteit.

In dit artikel geven we eerst een beknopt overzicht van de economi-

sche benadering van het complexe verband tussen onderwijs en crimi-

naliteit. Daarna bespreken we de aanpassing van de Nederlandse

Leerplichtwet van 2007 gedetailleerd. Vervolgens presenteren we in

enkele feiten de situatie wat betreft voortijdig schoolverlaten in Neder-

land, waarna we de aandacht richten op onze evaluatie van de impact

van het onderwijsbeleid op de criminaliteit onder de jongeren die

ermee te maken kregen. Het artikel wordt afgesloten met een aantal

concluderende opmerkingen.
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Het verband tussen onderwijs en criminaliteit

In de economische theorie wordt vrij beslist een negatieve correlatie

gezien tussen schoolprestaties en criminele activiteit. De invloed van

onderwijs op criminele activiteit kan via twee kanalen verlopen.

In de eerste plaats vergroot een beter scholingsniveau iemands kansen

op de arbeidsmarkt: het verhoogt de vooruitzichten op een goed inko-

men en vermindert de kans op werkloosheid. Deze invloed van onder-

wijs op een potentieel inkomen maakt ook de mogelijke opbrengsten

van deelname aan criminele activiteiten minder aantrekkelijk. Dit is

een sterke en constant waargenomen correlatie die aangeeft dat men-

sen met een betere opleiding/hoger inkomen minder misdrijven

begaan, maar dat betekent nog niet automatisch dat die relatie ook

causaal is. Zo kunnen (vaak niet waargenomen) persoonskenmerken

als geduld en risicomijding bepalen dat iemand én langer op school

blijft én minder deelneemt aan criminele activiteiten. Dit is de reden

waarom onderzoekers veranderingen in het onderwijsbeleid hebben

aangegrepen om aan te tonen dat de opleidingsgraad een causale

invloed heeft op criminaliteit, die gedurende het leven van het indi-

vidu aanhoudt (Lochner & Moretti 2004; Machin e.a. 2011).

Een tweede mechanisme dat zou verklaren waarom onderwijsdeel-

name op korte termijn criminaliteit tegengaat, wordt vaak het ‘uit-

schakelingseffect’ genoemd. In de economische theorie wordt aange-

nomen dat jongeren geregeld voor de keuze worden gesteld tussen

hun tijd doorbrengen op school, in een baan of in de criminaliteit.

In onze context verplichtte de wet scholieren tot het behalen van een

startkwalificatie, voordat ze de keuze hadden van school te gaan.

Op die manier werden sommige jongeren gedwongen langer aan het

onderwijs deel te nemen, zodat ze minder tijd overhielden om deel te

nemen aan criminele activiteiten. In de Verenigde Staten is onderzoek

gedaan naar de invloed van een exogene factor als stakingen van leer-

krachten op de tijd die leerlingen op school doorbrachten; die stakin-

gen bleken van invloed op de kans dat leerlingen deelnamen aan

lokale jeugdcriminaliteit (Jacob & Lefgren 2003).
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De verruiming van de Leerplichtwet in Nederland in 2007

De eerste Leerplichtwet in Nederland werd aangenomen in 1900.

De wet schreef zes jaar verplicht onderwijs voor (tussen de leeftijd van

6 en 12 jaar). De wet werd herhaaldelijk geamendeerd en uiteindelijk

vervangen door de Leerplichtwet van 1969, die verplicht voltijds

onderwijs voorschreef voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar.

In augustus 2007 werd de Leerplichtwet verder geamendeerd met de

aanvulling dat leerlingen, naast de verplichting tot schoolbezoek tot

16 jaar, ook verplicht werden een startkwalificatie te behalen in de

vorm van een diploma op havo-, vwo- of ten minste mbo-2-niveau.

Deze amendering betekent dat leerlingen nu tot ze 18 jaar zijn, moe-

ten voldoen aan de kwalificatieplicht, voordat ze de school mogen ver-

laten. Het is belangrijk hierbij op te merken dat leerlingen tussen de

16 en 23 die van school gaan zonder dat ze een startkwalificatie heb-

ben behaald, worden geclassificeerd als voortijdige schoolverlaters.

De leerlingen die de grootste invloed ondervinden van een verhoging

van de leerplichtige leeftijd zijn gewoonlijk die aan de onderkant van

de verdeling naar onderwijsprestaties. Het zijn de leerlingen die

gewoonlijk als eersten het formele onderwijs verlaten en zich op de

arbeidsmarkt begeven. In Nederland zijn dat vooral de leerlingen in

het beroepsonderwijs.

Het eerste cohort dat te maken kreeg met deze wetswijziging waren de

kinderen die na 31 augustus 1991 zijn geboren. Kinderen die eerder

zijn geboren, vielen niet onder het nieuwe beleid en konden dus na

hun 16e van school gaan, ongeacht of ze een startkwalificatie hadden

behaald of niet. Om na te gaan of het nieuwe beleid van invloed is

geweest op de criminaliteit, zullen we dus de criminele activiteit onder

kinderen geboren vóór 1 september 1991 vergelijken met die onder

kinderen die vanaf die datum zijn geboren. Daarbij zullen we kijken

naar de aanhoudingspercentages in de leeftijd waarop het jongere

cohort leerplichtig bleef om na te gaan of dat in die periode een uit-

schakelingseffect op de criminaliteit in die groep had.

Voortijdig schoolverlaten in cijfers

In overeenstemming met het gestelde nationale doel is Nederland erin

geslaagd het aandeel voortijdige schoolverlaters te verlagen van 13%
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in 2005 tot 8% in 2015, waarmee het iets onder het EU-gemiddelde is

gebleven. Gemiddeld nam dat percentage in de 27 EU-landen af van

15% naar 11%. Het EU-gemiddelde blijft nog altijd boven het gestelde

doel van 10%. Hoewel het aandeel ‘drop-outs’ in Nederland dus rela-

tief laag ligt, wil de Nederlandse regering het aantal voortijdige school-

verlaters verder terugdringen tot een maximum van 25.000 in 2016

(CBS). Zowel voor mannen als voor vrouwen is een dalende trend in

het aandeel voortijdige schoolverlaters te zien; het wordt echter niet

zichtbaar of die daling een rechtstreeks gevolg is van de wetswijziging

van 2007 (figuur 1). De verticale rode lijn geeft het jaar aan waarin de

startkwalificatie verplicht werd gesteld, maar markeert niet direct een

groot verschil in het percentage schoolverlaters nadat de wet was inge-

voerd. Dat kan het gevolg zijn van de beperkingen van de data: we

beschikken alleen over gemiddelde deelnamecijfers voor alle indivi-

duen tussen de 18 en 25 jaar en kunnen daaruit geen exacte beleidsef-

fecten op cohortniveau extraheren, zoals we dat verderop voor de cri-

minaliteitscijfers wel zullen doen. Cabus en De Witte (2011) hebben

met gebruikmaking van andere data al geschat dat het aandeel voortij-

dige schoolverlaters als gevolg van de nieuwe kwalificatieplicht tussen

de 16 en 18 is gedaald met 2,52 procentpunt.

De laatste rapporten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap over schoolverlaters laten zien dat in 2013 meer dan 18%

van de nieuwe lichting leerlingen2 het voortgezet onderwijs heeft ver-

laten. Bijna vier vijfde van deze groep is afkomstig uit het mbo. In het

mbo verliet 5,7% van de leerlingen de school, tegen slechts 0,6% in het

middelbaar onderwijs. Van de nieuwe schoolverlaters was 61% in het

bezit van een vmbo-diploma en had 11% een kwalificatie op mbo-1-

niveau behaald (geen van beide gelden als startkwalificatie), terwijl

28% geen enkel diploma had behaald (Ministerie van OCW 2014). Veel

jongeren verlaten de school bij de overgang van vmbo naar mbo. Juist

die groep vormt de specifieke doelgroep van de wetswijziging van

2007. Hoewel de groep leerlingen die op de drempel van schoolverla-

ten staan slechts een klein percentage vormt van de totale populatie

2 In Nederland worden twee benaderingen toegepast bij het vaststellen van het aantal voor-
tijdige schoolverlaters. De ene meet het totaal aantal jongeren dat in een bepaald jaar niet
deelnam aan het onderwijs zonder een basiskwalificatie te hebben behaald. De andere
meet het aantal jongeren dat in een bepaald schooljaar het onderwijs heeft verlaten zon-
der startkwalificatie. Die laatste groep worden ‘nieuwe voortijdige schoolverlaters’
genoemd.
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jongeren in de middelbareschoolleeftijd, is ze vanuit maatschappelijk

en beleidsperspectief uiterst relevant omdat die leerlingen ook een

hoog risico lopen te vervallen in delinquentie (Traag & Marie 2010).

Heeft de wetswijziging van 2007 de jeugdcriminaliteit
teruggedrongen?

Gebruik makend van de geregistreerde data over alle individuen die

door de politie in Nederland zijn aangehouden (Herkenningsdienst-

systeem of HKS), onderzoeken we of de wetswijziging van 2007 van

invloed is geweest op de criminaliteit onder jongeren. In HKS wordt

het aantal aanhoudingen door de politie gedurende een bepaalde

periode vastgelegd, met enkele basisgegevens van de verdachte. Cruci-

aal voor ons onderzoek zijn hierin de geboortedata, omdat we daar-

mee voor individuen van een bepaald cohort de gemiddelde jaarlijkse

kans op een aanhouding naar leeftijd kunnen genereren (door het

totaal aantal aanhoudingen per jaar te delen door de omvang van een

cohort). We hebben die gemiddelde aanhoudingspercentages gegene-

reerd voor individuen tussen de 12 en 25 jaar, en van 1999 tot 2010.

Figuur 1 Aandeel van voortijdige schoolverlaters in Nederland
2005-2015
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Deze gemiddelde aanhoudingspercentages naar leeftijd zijn eenvou-

dig te vergelijken voor cohorten die voor dan wel na het begin van het

schooljaar beginnend op 1 september 2007 de leeftijd van 16 jaar had-

den bereikt. Deze kunnen ons een indicatie geven van het korteter-

mijneffect dat de wet heeft gehad op crimineel gedrag. Figuur 2 toont

de gemiddelde aanhoudingspercentages in de twee cohorten die

direct voor en na de beleidswijziging 16 jaar werden: de laatste groep

die niet onder de beleidswijziging viel, geboren tussen augustus 1990

en september 1991, oftewel het pre-2007-cohort, en de eerste groep

waarvoor de beleidswijziging wél gold, geboren tussen september

1991 en september 1992, oftewel het post-2007-cohort. De laatste data

zijn geregistreerd voor het jaar 2010, daarom hebben we voor het

pre-2007-cohort geen data voor de leeftijd boven 19 jaar. Dit overzicht

geeft ons echter wel zicht op de criminele activiteit gedurende de leef-

tijd van 16-18 jaar, de tijd waarin het nieuwe beleid direct van invloed

is op de waarschijnlijkheid dat leerlingen op school blijven.

Zowel het pre-2007- als het post-2007-cohort vertoont een overeen-

komstige en zeer scherpe stijging in de waarschijnlijkheid van een

Figuur 2 Gemiddelde aanhoudingspercentages onder cohorten
van leerlingen direct voor en na de wetswijziging
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aanhouding tussen de 12 en 16 jaar. Dat stelt ons gerust over de validi-

teit van onze benadering, aangezien dit gegeven hard bewijs vormt dat

het criminele gedrag tot de leeftijd van 16 jaar, zolang beide cohorten

dus nog verplicht naar school gaan, vrijwel identiek is. Wat opvalt is de

divergentie die daarna optreedt, met een aanhoudingspercentage dat

verder stijgt in de groep jongeren die vanaf 16 jaar de school mogen

verlaten en daalt onder degenen die dat pas vanaf 18 mogen (afhanke-

lijk van het behalen van de startkwalificatie). Een statistische analyse

van de kans om in criminele activiteiten te vervallen in de pre- en

post-2007-cohorten laat een significante daling zien van het aanhou-

dingspercentage van 6 procentpunt tussen de 16 en 18 jaar.

Een interessante vraag is daarbij of de kwalificatieplicht als voor-

waarde voor schoolverlaten ook invloed heeft gehad op het totaal aan-

tal aanhoudingen. Om dat na te gaan hebben we het gemiddelde aan-

tal aanhoudingen per individu vergeleken voor degenen geboren voor

september 1991 en degenen geboren daarna. Een regressieschatting

laat zien dat het behoren tot een cohort waarop het beleid van toepas-

sing is, leidt tot een vermindering van gemiddeld 0,5 aanhouding per

individu. Leerlingen langer op school houden als ze nog geen start-

kwalificatie hebben behaald, lijkt zowel het aantal jongeren dat voor

het eerst een strafbaar feit pleegt als de recidive te verminderen.

Conclusie

De recente pogingen van Nederlandse beleidsmakers om de vooruit-

zichten van jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren heeft veel ver-

strekkender effecten gehad dan alleen het terugdringen van het per-

centage voortijdige schoolverlaters. Hoewel onderzoek naar de effec-

ten van de startkwalificatie nog schaars is, worden de effecten ervan

wel zichtbaar als we kijken naar de criminele activiteit onder de groep

jongeren die met de wetswijziging van 2007 te maken heeft gekregen.

Aangezien de meeste voortijdige schoolverlaters uit het beroepsonder-

wijs komen, kunnen de waargenomen effecten op de criminele activi-

teit hoogstwaarschijnlijk grotendeels worden toegeschreven aan ver-

beterd gedrag in deze groep. Hoe dan ook wijst onze analyse op een

verandering in de criminele gedragspatronen onder jongeren die

onder de gewijzigde Leerplichtwet vallen.
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Naast de verbeterde vooruitzichten op een baan die het behalen van

een startkwalificatie biedt, zou de daling van het aantal aanhoudingen

van jongeren kunnen worden toegeschreven aan het uitschakelings-

effect. Als leerlingen door de week niet verplicht naar school hoeven,

moeten ze in elk geval werken (dit geldt vooral voor leerlingen in het

beroepsonderwijs). Uiteindelijk kunnen we concluderen dat dit de

eerste kortetermijneffecten op de jeugdcriminaliteit zijn die we waar-

nemen. Tot dusver ziet het ernaar uit dat de beleidswijziging een gun-

stig effect heeft gehad op het terugdringen van criminele activiteit.

Onze dataset strekte zich slechts uit naar drie cohorten die gedurende

een levensperiode waarin relatief veel delicten worden gepleegd, te

maken kregen met de uitbreiding van de leerplicht. Meer definitieve

uitspraken zullen we kunnen doen wanneer er meer data beschikbaar

komen en de leerlingen zich acuter bewust worden van de consequen-

ties van het behalen van de startkwalificatie.
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Lessen uit de aanpak van
jeugdgroepen

H. Ferwerda en T. van Ham *

Jongeren plegen vooral in groepsverband strafbare feiten. Sinds de

eeuwwisseling gebruiken we in Nederland de ‘shortlist groepscrimina-

liteit’ om jeugdgroepen in beeld te brengen – te onderscheiden naar

achtergrondkenmerken en ernst – en om informatie te verzamelen

voor de integrale aanpak. In dit artikel gaan we in op verklaringen voor

groepscriminaliteit, de ontwikkeling in aantallen jeugdgroepen en op

de vraag wat we van de aanpak hebben geleerd.

Het belang van de groep

Het deel uitmaken van een groep en het verkennen van grenzen zijn

een min of meer ‘normaal’ onderdeel van het opgroeigedrag van jon-

geren. Groepen vormen dan ook een van de belangrijkste socialisatie-

bronnen voor jongeren. Ook crimineel gedrag wordt aangeleerd in

dergelijke sociale netwerken (Sutherland 1947). In de Verenigde Sta-

ten, waar gangs in bepaalde wijken min of meer onderdeel vormen

van het straatbeeld, is groepscriminaliteit reeds lange tijd een volwaar-

dig thema binnen de criminologie (zie Ericson & Jensen 1977; Hinden-

lang 1971, 1976; Klein & Maxson 1989, 2006; Klein e.a. 2001; Sheldon

e.a. 2001; Spergel 1990; Yablonsky 1959). Dit onderwerp komt pas

sinds de jaren negentig in de belangstelling van Nederlandse onder-

zoekers en beleidsmakers (zie Beke e.a. 2000, 2013; Van Gemert 1995,

1998; Van Gemert & Fleisher 2002; Gruter e.a. 1996; Gruter 1997; De

Haan & Miedema 2001; Hakkert e.a. 1998; Megens & Weerman 2010;

Van Oosterwijk e.a. 1995; Weerman 2001, 2003; Weerman & Kleemans

2002; Weerman & Hoeve 2012; Weerman e.a. 2015).

Schuyt (1993) schreef reeds dat groepscriminaliteit een principieel

kenmerk van jeugdcriminaliteit is: jeugdgroepen en problemen wor-

* Dr. Henk Ferwerda is directeur van Bureau Beke in Arnhem. Drs. Tom van Ham is als
onderzoeker verbonden aan Bureau Beke in Arnhem.
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den daarom vaak als synoniem gezien. Deels onterecht, want de

meeste jongeren maken deel uit van vriendengroepen die geen pro-

blemen veroorzaken. Kortom: het onderdeel zijn van een jeugdgroep

hoeft niet per definitie tot problematisch gedrag of criminaliteit te lei-

den. Onderzoek naar groepen en hun criminele gedrag vereist der-

halve duidelijke definities, omdat anders het risico bestaat dat vanuit

(ongerechtvaardigde) stereotyperingen onderzoek wordt gedaan en

conclusies worden getrokken: de zogenaamde Eurogang paradox (zie

o.a. De Jong 2007). We staan daarom eerst stil bij wat er onder de term

groepscriminaliteit wordt verstaan. Wij gaan ervan uit dat anderen de

jongeren als een afzonderlijke groep beschouwen en/of de jongeren

zichzelf als een groep beschouwen én ze betrokken zijn bij antisociaal

en/of delinquent gedrag (Van Wijk e.a. 2007). Bekend is dat jongeren

die ernstige delicten plegen vaker deel uitmaken van een jeugdgroep

en dat 70 tot 80% van de jeugdcriminaliteit in groepsverband wordt

begaan (Ferwerda 2000). Ook in ander onderzoek wordt gewezen op

het feit dat de groep waarin jongeren verkeren en groepsdynamische

processen een grote invloed kunnen hebben op het delictgedrag van

jongeren. Onderzoek onder jongens en meisjes laat bijvoorbeeld zien

dat de tijd die met leeftijdsgenoten (‘peers’) wordt doorgebracht van

invloed kan zijn op het delictgedrag van individuele jongeren. Dit

geldt vooral wanneer jongeren tijd met elkaar doorbrengen in het

(semi)publieke domein, toezicht ontbreekt en/of er geen sprake is van

een afgekaderde activiteit (Weerman & Hoeve 2012; Weerman e.a.

2015). Daarnaast kan de daadwerkelijke of door jongeren waargeno-

men mate van delinquent gedrag van peers het eigen delictgedrag

beïnvloeden. Dit is met name het geval bij jongeren die gevoelig zijn

voor groepsdruk of oordelen over hun gedrag en die bij leeftijdsgeno-

ten niet populair zijn (Young & Weerman 2013). Sommige onderzoe-

kers zijn dan ook van mening dat zodra jongeren naar de middelbare

school gaan, de invloed van de ouders op het gedrag van de jongeren

kleiner wordt en de vriendengroep hier juist meer invloed op krijgt.

Jongeren willen er immers bij horen en hebben er veel voor over om

niet al te zeer uit de toon te vallen. Wel lijkt deze invloed gaandeweg

de adolescentie af te nemen (Megens & Weerman 2010).

Het feit dat de overgrote meerderheid van de jongeren die betrokken is

bij delinquent gedrag hier op een gegeven moment mee ophoudt

(Moffitt 1993), kan mede worden verklaard vanuit de aanwezige soci-

ale bindingen (Hirschi 1969). Sociale bindingen met de samenleving
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en de maatschappij zijn voor jongeren grotendeels beperkt en brengen

(vrijwel) geen verplichtingen met zich mee: zij hoeven zich dus (nog)

niet te conformeren aan de geldende maatschappelijke normen.

De bevinding dat de drie B’s (bed, brood en baan) of de drie W’s

(woning, werk en wijf) belangrijke drijfveren zijn om delinquent

gedrag gaandeweg vaarwel te zeggen, sluit hierbij aan (Junger-Tas

1992; Moffitt 1993).

Algemene verklaringen voor groepscriminaliteit

Weerman (2001, 2003) onderscheidt op basis van wetenschappelijk

onderzoek vier typen theoretische verklaringen voor groepscriminali-

teit. Het betreft een groepsverklaring, een selectieverklaring, een

instrumentele verklaring en een synthese van de voorgaande drie:

de theorie van de sociale ruil.

De groepsverklaring stelt dat de groep in het algemeen en meer in het

bijzonder de delinquente elementen daarin invloed uitoefenen op de

individuele jongere (de ‘verkeerde’ vrienden). Delinquent gedrag ont-

staat vanuit groepsdruk, bijvoorbeeld doordat dit gedrag wordt

beloond in termen van erbij horen. Delinquente jongeren in de groep

dragen hun delinquente gewoonten met andere woorden op anderen

over. De differentiële-associatietheorie (Sutherland 1947, 1973) sluit

hierbij aan. Deze theorie stelt dat delinquent gedrag wordt aangeleerd

in groepen. Als een jongere meer met opvattingen in aanraking komt

die positief staan ten opzichte van het plegen van strafbare feiten dan

met opvattingen die dat gedrag afkeuren, zal de jongere (uiteindelijk)

ook delinquent gedrag vertonen (zie ook Akers 1998). Een door Sykes

en Matza (1957) geformuleerde neutralisatietechniek speelt een

belangrijke rol binnen de groepsverklaring: ‘het zich beroepen op de

onderlinge solidariteit’, ofwel meedoen omdat de rest het ook doet.

De selectieverklaring veronderstelt dat gelijkgezinde jongeren elkaar

opzoeken (‘soort zoekt soort’). Het delinquente gedrag of de neiging

ertoe is bij iedereen aanwezig voordat groepsdruk het gedrag van de

jongere beïnvloedt. Delinquente jongeren zoeken elkaar op en het

gezamenlijk plegen van strafbare feiten is als het ware een logisch uit-

vloeisel ervan (zie in dit kader ook de drie procesmodellen van Thorn-

berry e.a. (1993) – sociale selectie, facilitatie en gemengd – die De
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Haan en Miedema (2001) als basis gebruiken voor hun analyse van

jeugdgroepen en gangs in de Nederlandse onderzoeksliteratuur).

Bij de instrumentele verklaring speelt de groep of de persoonlijkheid

van de jongeren geen rol; aan het gezamenlijk plegen van strafbare fei-

ten ligt een instrumentele c.q. rationele keuze ten grondslag om de

opbrengst van een delict te vergroten of de pakkans te verkleinen:

‘samen ben je sterker’. Dit sluit aan bij een rationele-keuzebenadering

(zie Cornish & Clarke 1986, 1998).

Weerman (2001, 2003) formuleert bij wijze van synthese van deze drie

verklaringen de theorie van de sociale ruil. Hij stelt dat jongeren bij het

samenplegen van delicten immateriële (waardering, erbij horen, sta-

tus, goedkeuring) en materiële zaken (geld, goederen) met elkaar uit-

wisselen. De vele mogelijke ruilgoederen verklaren volgens Weerman

niet alleen waarom jongeren groepsgewijs delicten plegen, maar ook

waarom dit in wisselende samenstelling gebeurt. Hij wijst daarbij op

de mogelijkheid dat wat betreft de ruilgoederen ‘verzadigingseffecten’

kunnen optreden als jongeren steeds met dezelfde jongeren op pad

gaan; een nieuweling kan in dat geval de kans krijgen om diens

betrouwbaarheid en vaardigheden te bewijzen. Bij de vorming van een

groep is het niet meteen duidelijk wat jongeren elkaar aan ruilgoede-

ren te bieden hebben. Door de dynamiek binnen groepen zullen som-

migen na verloop van tijd een belangrijke plaats innemen in de groep

en de vaste kern van de groep gaan vormen. Deze jongeren beschikken

daarmee over het ‘groepskapitaal’, waardoor ze de regels en identiteit

van de groep kunnen bepalen. Anderen zullen zich hieraan moeten

conformeren voordat ze een bepaalde status binnen de groep kunnen

krijgen, of kunnen zich afsplitsen om een betere ruilpositie te verkrij-

gen.

Jeugdgroepen getypeerd en geteld

Op basis van onderzoek (Beke e.a. 2000) is een instrument (de short-

listmethodiek) ontwikkeld dat de basis vormt voor het inzichtelijk

maken van jeugdgroepen. Onderwerpen die daarin aan de orde

komen, zijn locaties waar de groepen zich ophouden, alsmede hun

samenstelling, dagelijkse bezigheden, riskante gewoonten, recente

delictgedrag en structuur. Op basis van oplopende ernst van het delin-

quente gedrag worden groepen getypeerd als hinderlijk, overlastge-

doi: 10.5553/JV/016758502017043001008



116 Justitiële verkenningen, jrg. 43, nr. 1, 2017

vend of crimineel. Deze typering is van belang, omdat verschillen tus-

sen groepen ook vragen om een verschillende aanpak van de groep en

groepsleden. In 2007 volgen een landelijke implementatie van de

shortlistmethodiek en een landelijk werkproces. Ook gemeenten

nemen bijna zonder uitzondering de groepsindeling over in hun

beleidsplannen op het gebied van jeugd en veiligheid c.q. integrale

veiligheid.

Met behulp van de shortlist brengt de politie het aantal problemati-

sche jeugdgroepen sinds 2009 twee keer per jaar landelijk in beeld. Het

aantal problematische jeugdgroepen in ons land laat – in de zes jaar

dat hierover een rapportage verschenen is – een dalende trend zien

(zie figuur 1). Uit de laatste rapportage (Ferwerda & Van Ham 2015)

blijkt dat het aantal hinderlijke jeugdgroepen in deze periode daalt

van 1.341 naar 427 (-68%). Het aantal overlastgevende jeugdgroepen

neemt af van 327 naar 163 (-50%), terwijl het aantal criminele jeugd-

groepen met een daling van 92 naar 33 groepen meer dan halveert

(-64%). De verhouding tussen de onderscheiden jeugdgroepen blijft

telkens min of meer hetzelfde: 70% hinderlijk, 25% overlastgevend en

5% crimineel.

Een belangrijke vraag is hoe de ontwikkeling in de daling van de jeugd-

criminaliteit en het aantal problematische jeugdgroepen kan worden

verklaard. Los van registratie-effecten (Van Ham e.a. 2015) kan een

onderscheid worden gemaakt tussen ‘overkomen’ verklaringen, die

niet zijn terug te voeren op beleid, en verklaringen die dat wel zijn

(zogenaamde ‘bevochten’ verklaringen). Het betreft daarbij met name

wijzigingen en aanpakken vanuit een landelijk kader. Voorbeelden

daarvan zijn vroegsignalering en aanpakken van risicojongeren en

-gezinnen, ketensamenwerking, gelegenheidsbeperkende en techno-

preventieve maatregelen en het inzetten op hot spots en problemati-

sche jeugdgroepen (Bervoets e.a. 2013). In alle gevallen moet voor-

zichtigheid worden betracht bij het doen van uitspraken over de

effecten daarvan. In dit artikel zullen we vooral duiding geven bij

effecten van de aanpak van jeugdgroepen.
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Jeugdgroepen aangepakt

Op basis van afspraken in de lokale driehoek (prioriteren) zijn proble-

matische jeugdgroepen de afgelopen jaren integraal aangepakt. In een

jeugdoverleg wordt, onder voorzitterschap van de gemeente, een plan

van aanpak opgesteld. Het beeld van de politie over de groep wordt

aangevuld met informatie van andere partijen (zoals het jongeren-

werk). Ook maakt de politie – indien nodig – een verdiepende analyse

van de individuele leden en netwerken. Op basis van dit gedeelde

beeld van de groep wordt tot maatregelen besloten, die worden uitge-

voerd door de organisatie die dit tot kerntaak heeft. Te denken valt aan

(1) groepsgerichte maatregelen, zoals sportactiviteiten, (2) domeinge-

richte maatregelen, zoals het aanpassen van verlichting en het plaat-

sen of weghalen van bankjes, en (3) persoonsgerichte maatregelen

waarbij politie en Openbaar Ministerie (OM) afspraken maken over de

aanpak van individuele groepsleden.

Bij de aanpak van hinderlijke groepen ligt de nadruk op de groeps- en

domeingerichte maatregelen. De regie ligt primair bij de gemeente en

Figuur 1 Ontwikkeling van het aantal problematische jeugd-
groepen (2009-2014) in Nederland per type en totaal
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gemeentelijke organisaties zoals het jongerenwerk. Bij criminele groe-

pen ligt de nadruk op de individuele aanpak. Binnen een casusoverleg

worden maatwerktrajecten opgezet die zich richten op een combina-

tie van de inzet van hulp, zorg en strafrecht. De regie ligt vooral bij jus-

titiële partners. De aanpak van overlastgevende groepen vraagt vaak

om een mix van de voorgaande aanpakken en derhalve ligt hierbij de

nadruk op samenwerking (‘fine-tuning’) onder regie van de gemeente.

Het Veiligheidshuis is de geëigende plek om individuele probleemjon-

geren uit vooral overlastgevende jeugdgroepen en jongeren uit crimi-

nele jeugdgroepen via een casusoverleg aan te pakken.

De ontwikkeling van aantallen jeugdgroepen en de aanpak: lessen
op een rij

Het is vanzelfsprekend lastig om de bijdrage van de shortlist aan de

gemeenschappelijke aanpak van jeugdgroepen direct te koppelen aan

de daling van het aantal jeugdgroepen. Verklaringen voor de daling

van de jeugdcriminaliteit zullen gedeeltelijk ook relevant zijn voor de

daling van het aantal jeugdgroepen. We zetten een aantal lessen op

een rij.

Focus werkt

Met de shortlistmethodiek (en de groepsscan, zie later) wordt een

groep in beeld gebracht en wordt informatie van diverse organisaties

over de achtergronden en kenmerken van de groep en groepsleden

verzameld. Deze integrale informatie vormt de basis voor een

gemeenschappelijke aanpak. Deze manier van werken staat bekend

als ‘focussed policing’. Van Burik e.a. (2013) constateren dat in meer

dan de helft (60%) van de door hen bekeken criminele jeugdgroepen

sprake is geweest van een integrale aanpak, waarbij duidelijke stappen

zijn gezet in de onderlinge samenwerking, met positieve resultaten.

Ook vanuit ander onderzoek is bekend dat het aanbrengen van focus

in analyse en een gerichte aanpak op hot times, hot spots, hot groups

en hot shots zin hebben voor het terugdringen van criminaliteit en

overlast (Braga & Weisburd 2012; Versteegh e.a. 2011; Vollaard e.a.

2009).
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‘Digitaal rondhangen’

Een mogelijke verklaring voor de afname van het aantal jeugdgroepen

is dat een deel van de jeugdproblematiek verschuift naar de online

wereld. Voor de komst van de smartphone waren jongeren voor hun

sociale contacten en rolmodellen afhankelijk van het elkaar fysiek ont-

moeten. Nu is een veeg over het scherm voldoende om onderling con-

tact te hebben. Daarmee kunnen sociale media (Twitter, WhatsApp,

Facebook en Snapchat) mogelijk een vervanging zijn voor het rond-

hangen op straat. Het online gedrag van jongeren is – vanuit de over-

heid bezien – vooralsnog grotendeels onontgonnen gebied waar het

gaat om kennis en aanpak. De daling van het aantal jeugdgroepen kan

dan ook niet zozeer aan een specifieke aanpak worden toegeschreven;

eerder is sprake van een verandering van de context waarin jongeren

zich bewegen en onderling contact onderhouden. Hoewel jongeren op

deze wijze niet langer (individueel en als groep) zichtbaar zijn in het

publieke domein, betekent dit niet dat zij zich niet langer schuldig

maken aan overlast en delinquent gedrag. Over de mate daarvan kun-

nen vooralsnog echter geen betrouwbare uitspraken worden gedaan.

Criminele jeugdgroepen uit beeld en kraamkamer voor de onderwereld

Criminele jeugdgroepen gaan in een bepaald ontwikkelingsstadium

ondergronds (Beke e.a. 2013). Politie, justitie en andere veiligheids-

partners verliezen het zicht erop. Vaak wordt dan ten onrechte gesug-

gereerd dat ‘het probleem is opgelost’. De aandacht wordt dan vaak

verlegd naar een nieuwe jeugdgroep die (wel) in beeld is. Sommigen

van deze jongeren groeien door richting de zwaardere criminaliteit.

Nagegaan werd hoe het de 89 leden van drie criminele jeugdgroepen

uit het einde van de vorige eeuw is vergaan als twintiger of dertiger.

Straatterreur, wapengeweld, handel in verdovende middelen, intimi-

datie, bedreiging, overvallen en inbraken stonden destijds op het

repertoire van de criminele jeugdgroepen waarvan zij deel uitmaak-

ten. Zijn de leden van deze toenmalige jeugdgroepen gestopt met cri-

minele activiteiten of zijn ze crimineel gebleven, en zo ja: in welke

mate, om welke delicten gaat het, en in welke sociale setting worden

de delicten gepleegd? Het onderzoek laat zien dat de groepen zich ont-

wikkelden binnen criminele infrastructuren, waarbij criminele fami-

lies regelmatig een rol spelen en oudere groepsleden de jonge garde
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‘adviseren’ over het vak. Een derde van de leden van de criminele

jeugdgroepen gaat op latere leeftijd deel uitmaken van de middel-

zware en zware criminaliteit. Sommigen bouwen zelfs een carrière op

in de zware en georganiseerde criminaliteit (Ferwerda e.a. 2013).

Van shortlistmethodiek naar 7 stappenmodel

De politie werkt vanaf medio 2016 toe naar de oplevering van de

groepsscan als opvolger van de shortlistmethodiek. De groepsscan

heeft voor de lokale partners de aanleiding gevormd om het in beeld

brengen en de aanpak van problematische jeugdgroepen anders in te

richten. De groepsscan en het nieuwe werkproces zijn inmiddels in

23 proeftuinen c.q. gemeenten getoetst. Het nieuwe werkproces – het

7 stappenmodel – is weergeven in figuur 2.

Uit een verkenning in deze proeftuinen (Wolleswinkel & Polman 2015)

blijkt dat er geen behoefte meer is aan classificatie van groepen als

hinderlijk, overlastgevend of crimineel. Een van de redenen daarvoor

is dat groepen steeds meer een fluïde karakter krijgen en niet meer in

vaste samenstellingen opereren. Daarnaast werkte de shortlistmetho-

diek benchmarking (het tussen gemeenten onderling vergelijken van

problematiek) in de hand, terwijl de focus juist zou moeten liggen op

de integrale lokale aanpak (waarbij te strikt uitgaan van groepen star-

heid in de integrale samenwerking in de hand werkt). Wel is er

behoefte aan duiding op het niveau van groepsgedrag, groepsdyna-

miek, risico, impact en kansen. Voorbeelden van onderwerpen die

binnen deze duiding kunnen worden geadresseerd, zijn: kenmerken

en typering van het gedrag van de jeugdgroep (en de individuele

leden), de impact van de groep en haar gedrag op de omgeving, de

Figuur 2 Nieuw werkproces aanpak van jeugdgroepen

Bepalen of en hoe jeugd-
groep aangepakt wordt

Jeugdgroep aanpakken

1. Signalen groepsgedrag
delen

2. Informatie verzamelen en 
verbinden

3. Maken integraal beeld
en concept PvA

4. Adviseren en prioriteren
5. Maken PvA

6. Uitvoeren en 
monitoren PvA

7. Afronden en evalueren

In beeld brengen
jeugdgroep
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samenstelling van de groep, de groepsdynamische processen en de

risico’s op afglijden. Met dergelijke informatie is het naar verwachting

beter mogelijk om de processturing voor de aanpak vorm te geven,

zonder dat een groep als een specifiek type behoeft te worden geclas-

sificeerd. Duiding wordt daarbij gezien als het geven van betekenis

aan informatie: de transitie van informatie naar intelligence.1

Tot slot

Aandacht voor jeugdcriminaliteit in groepsverband is belangrijk,

omdat het leeuwendeel van de jeugdcriminaliteit door groepen jonge-

ren wordt gepleegd of voortkomt uit groepsdynamische processen.

Dat de politie met behulp van een instrument jeugdgroepen in beeld

ging brengen, heeft in Nederland tot een gemeenschappelijke aanpak

geleid met oog voor de groep, het domein en het individu. De aanpak

lijkt op basis van een aantal bevindingen effectief, maar heeft ook een

aantal bijeffecten gehad. Dit gegeven, in combinatie met een aantal

ontwikkelingen binnen de jeugdcriminaliteit, is reden geweest om de

shortlistmethodiek door te ontwikkelen. De basis van de methodiek,

het aanbrengen van focus en het integraal analyseren van een jeugd-

groep als basis voor een gezamenlijke aanpak, blijft daarbij gehand-

haafd.
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Vijf jaar Aanpak Top600:
waar staan we nu?

S. van Grinsven en A. Verwest *

‘Het geheel is meer dan de som der delen. Interventies die los van elkaar

ingezet worden, daar komen geen doorbraken van in gedragsverandering.

Afstemming en timing van wat je doet, zijn van essentieel belang.’

(een Top600-regisseur)

Binnen de ‘Aanpak Top600’ werken meer dan veertig organisaties

samen om personen die ‘high-impact’ delicten (hierna: HIC-delicten)

plegen ‘met zorg’ aan te pakken en zo de veiligheid in Amsterdam en

de regio te vergroten. HIC-delicten zijn woninginbraak, overvallen,

straatroof, zware mishandeling, openlijke geweldpleging en moord/

doodslag. Deze delicten hebben een grote impact op het slachtoffer,

diens omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving.

In dit artikel wordt toegelicht hoe wordt samengewerkt om de recidive

bij HIC-delicten terug te dringen en een structurele gedragsverande-

ring te creëren bij de Top600-personen. We bespreken eerst de aanlei-

ding en achtergrond van de Top600-aanpak. Daarna volgen een

beschrijving van de aanpak, de belangrijkste elementen en de ontwik-

keling die we zien bij de personen in de aanpak. We gaan ten slotte

kort in op de uitbreiding van de Top600 naar een Top1000.

Aanleiding voor de aanpak

De Top600-aanpak is gestart in 2011. Het aantal HIC-delicten was

hoog. Amsterdam had te kampen met een aantal gewelddadige over-

vallen op winkeliers. De dodelijke overval op juwelier Hund was voor

* Mr. Sanneke van Grinsven is jurist en als projectleider aanpak Top600 werkzaam bij het
regionale Actiecentrum Veiligheid en Zorg, dat is ondergebracht bij de gemeente
Amsterdam. Drs. Aniek Verwest is criminoloog en werkzaam bij onderzoek- en
adviesbureau DSP-groep en als extern adviseur betrokken bij het Actiecentrum Veiligheid
en Zorg. Het artikel is tot stand gekomen met medewerking van Petra Nijmeijer, manager
Actiecentrum Veiligheid en Zorg.
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burgemeester Van der Laan directe aanleiding om de aanpak te star-

ten. Een relatief kleine groep bleek verantwoordelijk te zijn voor dui-

zenden HIC-delicten. Zoals bij de meeste veelplegers bleek hun situ-

atie complex en de problematiek vaak meervoudig: ze gaan niet alleen

in en uit detentie, maar hebben ook veel problemen op het gebied van

inkomen, schulden, huisvesting en zorg, en vaak een omgeving met

veel risicofactoren (zoals vrienden die ‘bekenden’ zijn van de politie).

Al deze personen hebben te maken met veel organisaties, van reclas-

sering tot schuldhulpverlening, van het Openbaar Ministerie (OM) tot

jeugdzorg. Geen van deze organisaties heeft de taak om naar de hele

situatie van deze persoon te kijken. In feite heeft iedereen een stukje

van de puzzel, maar er is niemand die de opdracht heeft om de puzzel

te leggen. Dit besef is de basis van de aanpak en het regiemodel dat

eraan ten grondslag ligt. Er is iemand nodig (zowel bestuurlijk en amb-

telijk als op casusniveau) die, geredeneerd vanuit het leven van de

Top600-persoon, alle organisaties met elkaar verbindt en zorgt dat de

inzet van de organisaties op elkaar is afgestemd.

De gezamenlijke opgave van de samenwerkingspartners is het vermin-

deren van de recidive van HIC-delicten, het verbeteren van het toe-

komstperspectief van de personen op de lijst en het verminderen en

voorkomen van instroom van de broertjes en zusjes van de Top600-

personen. Dit door snel en consequent te straffen, door een gecombi-

neerde inzet van veiligheid en zorg en door actief in te zetten op het

begeleiden van de broertjes en zusjes.

De aanpak is ondergebracht bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg

(AcVZ). Het AcVZ is een netwerkorganisatie en de centrale plek van

waaruit de gemeente, samen met haar partners, de integrale persoons-

gerichte aanpakken coördineert. Inmiddels wordt de werkwijze

gehanteerd voor vijf grote aanpakken: de Aanpak Top600, de Aanpak

Top400, het programma Detentie & Terugkeer, de Treiteraanpak en de

pilot Criminele Families.

Omschrijving en uitgangspunten van de aanpak

Zodra iemand instroomt in de Top600-aanpak, ontvangt de persoon

van de burgemeester een brief over de plaatsing op de Top600-lijst en

wat dit (voor hem of haar) betekent. Alle relevante informatie die bij

de verschillende organisaties aanwezig is over de Top600-persoon
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wordt verzameld en verwerkt in een basisdossier. Vervolgens wordt

een regisseur toegewezen aan de Top600-persoon.1 De regisseur

begint altijd met het maken van een plan van aanpak in overleg met de

betrokken ‘interventieplegers’ en bij voorkeur ook met de Top600-

persoon zelf.

Uitgangspunt is dat er binnen de Top600 niet één aanpak is, maar zes-

honderd. Het plan van aanpak richt zich op alle aspecten van de situ-

atie van de Top600-persoon, dus bijvoorbeeld: delictgeschiedenis,

beeld politie, openstaande zaken, verblijf, huiselijke relaties, oplei-

ding, werk en dagbesteding, zorg, netwerk, motivatie en vaardigheden.

De regisseur formuleert de doelstellingen en de interventies (stappen)

die nodig zijn om de doelen te bereiken. Om de kwaliteit van het plan

te toetsen legt de regisseur het concept voor aan een team van verte-

genwoordigers van diverse organisaties uit de aanpak. De inzet dient

zowel op straf als op zorg gericht te zijn. Gedurende de aanpak heeft

de regisseur contact met de Top600-persoon2 en diens sociaal net-

werk. Hij houdt contact met de interventieplegers en organiseert

regelmatig een ‘uitvoerdersoverleg’. De mensen aan tafel zijn de men-

sen die de Top600-persoon zelf kennen: bijvoorbeeld de gezinsmana-

ger van Jeugdbescherming, de casemanager uit de gevangenis, zijn

toezichthouder van de reclassering en de politieman die hem kent uit

de wijk. Dit is arbeidsintensiever dan een casusoverleg waarin meer-

dere personen worden besproken en waarbij één vertegenwoordiger

per organisatie namens die organisatie iedereen ‘behandelt’.

Als een regisseur vastloopt in een casus of twijfelt of hij op de goede

weg zit, kan hij de casus voorleggen aan een team experts. Zij denken

mee en kunnen soms nieuwe invalshoeken aandragen.

1 De volgende organisaties (‘kernpartners’) leveren op dit moment regisseurs: OM, politie,
de drie reclasseringsorganisaties (Reclassering Nederland, Reclassering Inforsa, Jeugdbe-
scherming & Reclassering Leger des Heils), Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA),
William Schrikkergroep (WSG), Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), en vanuit de
gemeente Amsterdam Werk, Participatie en Inkomen (WPI), de gemeentelijke gezond-
heidsdienst (GGD), het Preventief Interventieteam (PIT) van Onderwijs, Jeugd en Zorg
(OJZ), Bureau Leerplicht, de Directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV), de stadsdelen
en de Amstellandgemeenten.

2 Uitgangspunt voor contact met de Top600-persoon is: ‘ja, tenzij’. Er is contact, tenzij het
bijvoorbeeld te gevaarlijk is voor de regisseur of omdat het om andere redenen beter is
om op afstand te sturen. Vaak is het dan wel mogelijk (en altijd wenselijk) dat iemand, een
interventiepleger, contact heeft met de Top600-persoon.
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Uitgangspunten van de aanpak

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

a. het hebben (en houden) van focus;

b. het voeren van regie (sturing op het totaal) en leveren van maat-

werk;

c. het structureel monitoren van de resultaten en hierop bijsturen;

d. het boven tafel krijgen van systeemfouten en creëren van nieuwe

mogelijkheden.

In de paragrafen hierna worden deze uitgangspunten nader toegelicht.

Focus aanbrengen en behouden

Wanneer een aanpak de focus legt op bepaalde daders of delicten, is

de kans op een positief effect het grootst (De Waard & Berghuis 2014).

Er zijn criteria vastgesteld die bepalen of iemand op de lijst komt en

wanneer hij weer van de lijst af gaat. Door het hanteren van deze crite-

ria en op basis van een convenant waarbinnen de samenwerkings-

afspraken zijn vastgelegd (‘Convenant Top600’), mag de informatie die

nodig is voor de aanpak worden uitgewisseld en is intensiever samen-

werken mogelijk.

Instroom en uitstroom

Iemand komt op de Top600-lijst als hij pleegt in Amsterdam en vol-

doet aan de volgende criteria:3

1. de laatste vijf jaar drie keer of meer aangehouden zijn als verdachte

voor een HIC-delict; en

2. de laatste twee jaar verdachte zijn geweest van een misdrijf (ook

niet-HIC-delicten); en

3. de laatste vijf jaar zijn voorgeleid aan een rechter-commissaris; en

4. de laatste vijf jaar minimaal drie keer in aanraking zijn gekomen

met het OM en veroordeeld tot een vrijheidsbenemende straf, maat-

regel of een taakstraf.

3 Ten behoeve van de leesbaarheid zijn de criteria hier vereenvoudigd weergegeven. Voor
een volledige weergave van de criteria verwijzen we naar het Convenant Top600.
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Voor plegers onder de 21 gelden bij component 4 minder zware crite-

ria.

Twee keer per jaar wordt getoetst of de personen op de Top600-lijst

nog voldoen aan de criteria en wordt een nieuwe lijst opgesteld. De

personen die op dat moment niet meer aan de criteria voldoen, stro-

men uit. Per keer stromen gemiddeld zestig Top600-personen uit en

zestig nieuwe Top600-personen in. Na uitstroom kan de regisseur een

overgangstermijn van drie maanden aanhouden om de aanpak goed

af te ronden dan wel over te dragen.

De criteria worden strikt toegepast: het is dus niet zo dat organisaties

personen kunnen ‘aanmelden’. Hiermee wordt ook voorkomen dat er

steeds discussie ontstaat over wie wel en niet zouden moeten in- of

uitstromen. Het zijn de criteria die zorgen dat we focus behouden. Een

lange adem en intensieve inzet lijken voor veel personen nodig om de

kans op structurele gedragsverandering, en dus resultaat op de lange

termijn, te vergroten (Van den Anker e.a. 2011; Bakker e.a. 2013).

Zolang iemand op de lijst staat, werkt de regisseur aan het uitvoeren

van het plan van aanpak en heeft hij de mogelijkheid om extra inter-

venties in te zetten. Dit kan bijvoorbeeld zijn het volgen van een re-

integratietraject bij ‘Fenix’, waarbij Top600-personen worden klaarge-

stoomd voor een baan, of een tijdelijke verblijfplek binnen een

beschermd- of begeleid-wonenvoorziening met voorwaarden aan het

gedrag van de Top600-persoon. Maar ook systeemtherapie met mede-

werking van de ouders of een behandeling voor een verslaving. De cri-

teria kunnen er ook toe leiden dat er personen op de lijst staan die al

een jaar geen strafbare feiten meer hebben gepleegd en de regisseur

vooral bezig is met zorgen dat het goed blijft gaan, zodat de persoon

uiteindelijk uitstroomt.

Er zijn echter ook personen die al vanaf het begin op de lijst staan

(momenteel nog 162 van de 1.228 personen die ooit op de lijst hebben

gestaan). Zij voldoen dus al sinds de start van de aanpak aan de crite-

ria en zijn daardoor (nog) niet uitgestroomd.4 De vraag is hoe lang je

doorgaat met een intensieve integrale aanpak voor deze groep. Eerst is

een verdiepende analyse nodig, want de groep is divers. Zo zijn er per-

sonen die (bewust) doorgroeien naar de zwaardere criminaliteit, maar

er zijn ook personen die vanwege hun problematiek of lage IQ zeer

gevoelig zijn voor groepsdruk. Dit jaar gaan we deze groep van 162

4 Deze groep laat in 2016 wel een daling van dagvaardingen en strafbeschikkingen zien van
19% voor HIC-delicten en 31% voor niet-HIC-delicten.
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personen verder analyseren om beter te kunnen beoordelen of alle

mogelijke interventies vanuit veiligheid, zorg en sociaal domein zijn

ingezet. Wanneer dit het geval is, dan komt het (bestuurlijke) gesprek

over wat te doen: blijven we intensief integraal inzetten of beperken

we de aanpak tot de strafrechtelijke kant? Dit sluit aan bij ons streven

een geschikte methode te vinden om de kosten en baten van de aan-

pak beter inzichtelijk te maken.

Medewerkers vrijgemaakt voor aanpak

Meerdere organisaties hebben speciale teams opgericht voor de

Top600-aanpak. Alle Top600-personen zijn gekoppeld aan een van de

tien politieteams voor integrale persoonsgerichte aanpak (iPGA-

teams). Alle informatie en interventies van de politie rondom die per-

soon lopen via het iPGA-team. Het gemeentelijke WPI (Werk, Partici-

patie en Inkomen) heeft een speciaal multidisciplinair interventieteam

ingericht dat de Top600-personen intensief en persoonlijk begeleidt

op de leefgebieden werk, dagbesteding, inkomen, schulden en scho-

ling. De begeleiding van het team start doorgaans ook al tijdens een

detentie.

Voeren van regie: sturing op het totaal

Regie op drie niveaus

Regie voeren gebeurt binnen de Top600-aanpak op drie niveaus. Bur-

gemeester Van der Laan is overkoepelend bestuurlijk coördinator en

voorzitter van de stuurgroep Veiligheid en Zorg. Op ambtelijk niveau is

er een programmamanager die, samen met het programmateam (ver-

tegenwoordigers van betrokken kernpartners), vanuit de gemeen-

schappelijke opgave regie voert.

Daarnaast zijn er ruim tachtig casusregisseurs, die het hart vormen

van de aanpak. Zij zijn afkomstig van vijftien verschillende organisa-

ties, maar hebben allemaal dezelfde rol. De verantwoordelijkheid van

de regisseur loopt door, ook daar waar de taak van zijn organisatie

ophoudt (Actiecentrum Veiligheid 2014). De taak van de regisseur

stopt pas als de Top600-persoon uitstroomt.

doi: 10.5553/JV/016758502017043001009



Vijf jaar Aanpak Top600: waar staan we nu? 133

Figuur 1 laat zien hoe groot en divers de problematiek van de (vaak

jongvolwassen) veelplegers van HIC-delicten is. De meerwaarde van

de intensieve aanpak is dat er één verantwoordelijke is die het totaal

overziet en doet wat nodig is. Hij dient te snappen wat het werk van de

afzonderlijke organisaties inhoudt (iets anders dan ‘het werk doen’) en

verantwoordelijkheid te nemen voor het totaal, terwijl hij in feite ner-

gens over gaat.

Regisseurs bouwen en onderhouden een effectief netwerk, verzamelen

en delen informatie, zorgen voor een gezamenlijke focus, bewaken het

proces, durven waar nodig het initiatief tot opschaling te nemen en

leggen systeemfouten op tafel. De regisseur zal daarbij soms als tolk

moeten fungeren tussen de werelden van veiligheid en zorg. De regis-

seur zorgt ervoor dat alle inspanningen en interventies van de betrok-

ken interventieplegers in afstemming en met de juiste timing worden

ingezet. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat een persoon met

een openstaande straf wordt aangehouden op het moment dat het net

gelukt is om een hulpverleningstraject op te starten. Door proactief

handelen kan een regisseur soms een nieuw delict voorkomen. Bij-

voorbeeld wanneer iemand opeens niet meer naar school gaat, zijn

vriendin zwanger wordt, de schulden zich opstapelen, hij terugvalt in

zijn verslaving of ontslagen wordt door zijn werkgever.

Figuur 1 Voorbeeld van multiproblematiek van een Top600-
persoon
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‘Aandacht en maatwerk dus. Een busje voor de deur een dag na een spij-

beldag om betrokkene aan zijn haren mee te slepen, is niet slechts een

reactie op normoverschrijdend gedrag, maar het getuigt ook van respect.

Je bent belangrijk en we laten je niet los!’ (een Top600-regisseur)

Er is een uitgebreid programma voor vakontwikkeling. Daarbinnen

leren regisseurs elkaars vakgebied kennen. Zo krijgen regisseurs van

de GGD bijvoorbeeld meer zicht op het strafproces en de wereld van

de penitentiaire inrichtingen, nemen regisseurs van de politie deel aan

bijeenkomsten over licht verstandelijke beperking (LVB)-problematiek

en leren regisseurs van de jeugdzorg/-bescherming meer over de

interventies die de politie kan inzetten. Regie voeren vraagt ook om

specifieke vaardigheden. Regisseurs volgen daarom trainingen over

regie voeren zonder macht (Licht 2013), effectief beïnvloeden (van

zowel interventieplegers als Top600-personen) en het herkennen van

patronen.

Monitoring

Elke maand komt er een monitor uit, één keer per jaar een monitor

over inzet en processen en één keer per jaar een effectmonitor, gericht

op de (langeretermijn)effecten van de regie op Top600-personen.

Deze monitoren maken inspanningen en resultaten inzichtelijk en zijn

een belangrijk instrument voor het signaleren van ontwikkelingen en

knelpunten, en de sturing daarop. De monitoren ontwikkelen zich

steeds verder, waardoor er beter zicht komt op de effecten, wat werkt

en waar moet worden bijgestuurd.

Wie zijn het?

Door de monitoring krijgen we steeds beter zicht op wie de personen

zijn die voldoen aan de Top600-criteria. De gemiddelde leeftijd is op

dit moment 27,8 jaar. Er staan 27 minderjarigen op de lijst. De jongste

op de lijst is 13 jaar, de oudste is 64 jaar. Er staan zes vrouwen op de

lijst. Ook de complexiteit van de problematiek van de personen wordt

steeds duidelijker. Zo werden in een onderzoek van de GGD bij jeug-

digen en jongvolwassenen die op de Top600-lijst staan, beduidend

meer en forsere problemen geconstateerd dan bij leeftijdsgenoten die
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in het verleden ook begeleid werden door jeugdzorg in verband met

jeugddelinquentie (Segeren & Fassaert 2014). Namelijk op het gebied

van gewetensontwikkeling (99%), empathie (89%), beïnvloedbaarheid

(89%), impuls- en agressieregulatie (86%), probleembesef en -inzicht

(48%) en intelligentie (gemiddeld IQ van 80) (Segeren & Fassaert

2014). 40% heeft LVB met een IQ van 55-70. Doordat we meer inzicht

krijgen in hun problematiek weten we steeds beter wat deze groep

nodig heeft. Zo heeft de gemeente de afgelopen jaren bijvoorbeeld

meer hulp ingekocht voor personen met een verstandelijke beperking

en zijn medewerkers in de gevangenis getraind op het herkennen en

omgaan met LVB. Ook wordt vanuit de aanpak meer aandacht besteed

aan de rol die ouders, maar ook een wederhelft kunnen spelen.

Het boven tafel krijgen van systeemfouten en creëren van nieuwe
mogelijkheden

Een laatste element dat we hier bespreken, zijn het oplossen van sys-

teemfouten en het creëren van nieuwe mogelijkheden. Er wordt gere-

deneerd vanuit de casus (de uitvoering). Op papier kan iets perfect

geregeld zijn, maar in de praktijk heel wat minder goed lopen. Knel-

punten of systeemfouten die regisseurs of andere professionals vanuit

de casus signaleren, worden door het AcVZ samen met de betrokken

regisseurs en partners opgepakt. Als blijkt dat een knelpunt geen inci-

dent is maar een structureel probleem, doen we wat nodig is om het

op te lossen. Hierna volgt een aantal voorbeelden van systeemfouten

die we hebben gezien en welke nieuwe mogelijkheden we hebben

gecreëerd om die op te lossen.

Top600-aanpak tijdens detentie

In 2012 kwam naar voren dat Top600-personen na een detentie vaak

geen verblijfsplek, inkomen, zorg of dagbesteding hadden. Dit met een

hoger risico op recidive tot gevolg. Daarop is een nieuwe werkwijze

ontwikkeld.5 Al in het begin van de detentieperiode wordt een plan

gemaakt voor een succesvolle re-integratie, met aandacht voor moti-

vatie tot gedragsverandering. Om dit te realiseren zijn er landelijk met

5 Deze werkwijze wordt op dit moment binnen het programma Detentie & Terugkeer uitge-
breid naar een bredere groep van Amsterdamse gedetineerden.
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de Dienst Justitiële Instellingen afspraken gemaakt over het plaatsen

van de Top600-gedetineerden in ‘vaste’ gevangenissen. Met als voor-

deel korte lijnen en vaste aanspreekpunten. Bovendien is het perso-

neel van deze gevangenissen extra getraind om met de Top600-gedeti-

neerden om te gaan. Regisseurs hebben bij de start van de detentie en

gedurende de detentieperiode contact met de casemanagers in de

gevangenis. Samen bespreken zij wat er tijdens de detentie nodig is.

Dit kan bijvoorbeeld een project zijn gericht op het nadenken over

eigen gedrag en toekomst (het ‘Peter Faberproject’), op rust en agres-

sievermindering (yogaproject) en op de opvoeding van kinderen (voor

gedetineerde vaders).

Gemiddeld zaten in de eerste helft van 2016 in totaal 181 Top600-

personen in detentie. Onder een steekproef van Top600-gedetineer-

den die vrijkwamen in 2015, was een maand na vrijlating 83% niet in

aanraking gekomen met de politie in vergelijking met 73% in 2014.

‘Outreachende’ hulp

Een groot deel van de Top600-personen komt niet zelf met een hulp-

vraag. Daarom wordt vanuit verschillende onderdelen van de

gemeente ‘outreachend’ op deze groep ingezet. Zo screent de GGD de

Top600-personen nadat ze in regie zijn gekomen. Tijdens de screening

wordt aan de hand van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZSM)6 onderzocht

wat de zorgbehoefte/problematiek van de persoon is. Dit levert een

behandel- en bejegeningsadvies op. Vervolgens wordt de persoon

waar mogelijk naar zorg toegeleid. De resultaten van de screening

kunnen ook worden ingezet voor meer op maat gesneden bijzondere

voorwaarden in het kader van de strafzaak. Halverwege 2016 was 72%

van de Top600-personen op de lijst gescreend.

Een ander voorbeeld van ‘outreachend’ optreden vanuit de Top600 is

de inzet van het Preventief Interventieteam (PIT). Vanuit Onderwijs,

Jeugd en Zorg van de gemeente Amsterdam organiseert het PIT scree-

ningen, huisbezoeken en (toeleiding naar) zorg voor broertjes, zusjes

en minderjarige kinderen van Top600-personen. Binnen 48 uur na een

aanhouding van de Top600-persoon staat het PIT op de stoep bij het

gezin. Ze voeren gesprekken met ouders, de school en de broertjes en

zusjes, en kijken of het goed gaat met de broertjes en zusjes, en zo ja,

6 De Zelfredzaamheid-Matrix is een instrument waarmee de mate van zelfredzaamheid van
cliënten beoordeeld kan worden.
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wat nodig is om ervoor te zorgen dat dit zo blijft. Ook screenen ze op

sociale leerbaarheid.

Aanpak schulden CJIB

We constateerden dat de schulden van Top600-personen, zoals bij

vele complexe problemen, een grote belemmerende factor waren in

de aanpak. Van de Top600-personen heeft 78% openstaande boetes

bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het gaat om bedragen

die voor hen vaak niet te overzien zijn, waardoor ze in een vicieuze cir-

kel komen die lastig te doorbreken is. Daarom is vanuit de Top600-

aanpak in samenwerking met het CJIB in tientallen zaken een oplos-

sing gecreëerd op casusniveau, zoals een betalingsregeling, boetes

terugbrengen naar het eerste initiële bedrag of het voorkomen van gij-

zeling. Dergelijke interventies worden altijd gekoppeld aan strenge

eisen aan het gedrag van de Top600-persoon. Aan de andere kant

wordt wanneer nodig ook gekeken of dwangmiddelen, zoals een gijze-

ling, juist eerder ingezet kunnen worden als daarmee ruimte of druk

gecreëerd kan worden voor andere interventies.

Informatie op zitting

Ook constateerden we dat het in de praktijk te vaak ontbrak aan

actuele en volledige informatie voor de rechter op zitting. Hierdoor

kon de rechter het verhaal van de Top600-persoon over bijvoorbeeld

een baan die hij recent had gevonden of een nieuwe opleiding die hij

net was gestart niet goed toetsen. Daarom is afgesproken dat het OM

in elke Top600-zaak een reclasseringsrapport aanvraagt. De regisseur

levert de actuele informatie over de persoon aan bij de reclassering,

zodat de reclasseringswerker dit in het rapport ten behoeve van de

rechtszitting kan verwerken. Voor hoger-beroepzaken bij het gerechts-

hof is voor de Top600-aanpak een ‘fastlane’ ontwikkeld. Dat betekent

dat Top600-zaken sneller op zitting worden aangebracht (binnen drie

tot zes maanden).
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Ontwikkelingen bij personen in de aanpak

Ontwikkeling in criminaliteit

Komt iemand nadat de aanpak is gestart minder vaak met justitie in

aanraking, oftewel welke criminaliteitsontwikkeling is te zien bij de

doelgroep? Om dit te meten worden jaarlijks de door het OM gedag-

vaarde zaken en strafbeschikkingen7 door het AcVZ geanalyseerd.

De meetperiode is per Top600-persoon verschillend. Voor iedere per-

soon8 afzonderlijk vergelijken we jaarlijks op peilmoment x de periode

vanaf de start van de regie met een vergelijkbare periode voor de start

van de regie.9

In 2016 zien we een sterke vermindering van 49% van het totaal aantal

gedagvaarde zaken en strafbeschikkingen vanaf de start van de regie

ten opzichte van de periode voor regie. Omdat de Top600-aanpak in

eerste instantie gericht is op het terugdringen van het aantal HIC-

delicten wordt dit percentage verder uitgesplitst. Specifiek voor HIC-

delicten zien we een vermindering van 61% van het aantal gedag-

vaarde zaken en strafbeschikkingen. Een deel van de personen (565

van de 965) is ondertussen uitgestroomd omdat zij niet meer voldeden

aan de Top600-criteria. De daling in dagvaardingen en strafbeschik-

kingen is logischerwijs voor een deel toe te schrijven aan deze uitstro-

mers. Het doel van de vermindering van (HIC-)criminaliteit is voor

deze groep uitstromers behaald, ze voldoen immers niet meer aan de

criteria. Als we kijken naar het aantal gedagvaarde zaken en strafbe-

schikkingen voor HIC-delicten specifiek voor de groep uitstromers

geldt een vermindering van 81%. Echter, ook voor de Top600-perso-

nen die op dit moment nog in regie zijn (400 van de 965), geldt een

vermindering van 36% van het aantal gedagvaarde zaken en strafbe-

schikkingen voor een HIC-delict.

7 Met uitzondering van sepots, nietigverklaringen, vrijspraken en overdrachten naar een
ander parket.

8 Het gaat hier om personen die op de peildatum minimaal een jaar in regie zijn geweest en
in de meetperiode hebben gepleegd. In 2016 ging het om 965 personen die in de analyse
zijn meegenomen en was het peilmoment 1 november.

9 Stel dat iemand drie jaar in regie is, dan vergelijken we het aantal zaken in die drie jaar
met drie jaar voordat hij in regie is genomen.
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Ontwikkelingen in gedragsverandering

Naast de ontwikkelingen in criminaliteit proberen we de ontwikkelin-

gen in structurele gedragsverandering steeds beter inzichtelijk te

maken. Dit gebeurt aan de hand van de eerder genoemde ZRM. Wan-

neer we kijken naar het totaal aantal personen die in regie zijn of zijn

geweest, dan zien we bij 55% een vooruitgang in de ZRM-scores. Ook

hier kan dit percentage verder worden uitgesplitst naar twee groepen:

de personen die op dit moment voldoen aan de criteria en dus in regie

zijn en de personen die al zijn uitgestroomd. Onder de personen die

zijn uitgestroomd, laat 68% vooruitgang zien op de ZRM-scores. Voor

de personen die op dit moment voldoen aan de criteria en dus in regie

zijn, geldt dat bij 47% de ZRM-scores sinds de start van de regie voor-

uit zijn gegaan.

Uit een verdiepende analyse van de GGD blijkt dat ‘snelle uitstromers’

minder problemen lijken te hebben op verschillende domeinen,

behalve op het gebied van financiën, zowel qua hoogte van schulden

als qua complexiteit daarvan. Bij personen die ‘langzaam’ uitstromen

(en dus langer aan de criteria voldoen), worden de meeste aanwijzin-

gen gevonden voor persoonlijkheidsproblematiek.

Uiteraard zijn er meer factoren die van invloed kunnen zijn op de ont-

wikkelingen van de doelgroep. Zo is er ook op landelijk niveau een

daling in criminaliteit te zien. De resultaten binnen de Top600-aanpak

zijn echter van een zodanige omvang dat ze bepalend zijn geweest

voor het voortzetten van de aanpak. Verder verdiepend onderzoek

naar de relatie tussen (elementen uit) de aanpak en de gemonitorde

cijfers blijft altijd nodig, en krijgt binnen de aanpak prioriteit.

Eerder ingrijpen: Aanpak Top400

Bij het aantreden van de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college

in 2014 is in het collegeakkoord opgenomen dat de Top600-aanpak

wordt uitgebreid naar een Top1000. Er wordt € 10 miljoen voor vrijge-

maakt voor de hele collegeperiode. De Top1000 is opgedeeld in de

Top600-aanpak en de Top400-aanpak. Voor de Top400 is via een com-

plexe set aan criteria getracht om het delictgedrag van jongeren te

combineren met zorgsignalen om op deze manier een jongere groep

in beeld te krijgen. Zo kunnen we deze groep als overheid vroegtijdiger
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signaleren en proberen te voorkomen dat zij doorgroeien naar bijvoor-

beeld de Top600. In 2015 is gestart met de eerste instroom van de

‘Aanpak Top400’, met de focus op een groep jongeren en jongvolwas-

senen. De personen op de Top400-lijst zijn eerder als verdachte aan-

gehouden voor een strafbaar feit, maar (nog) niet zo vaak als de perso-

nen op de Top600-lijst. In de criteria om op de Top400-lijst te komen,

wegen naast politiecontacten (aanhoudingen) andere, op zorg

gerichte elementen mee, bijvoorbeeld of er sprake is (geweest) van een

jeugdbeschermingsmaatregel, huiselijk geweld of schoolverzuim. De

werkwijze blijft hetzelfde als bij de Top600. Met behulp van het risico-

taxatie-instrument Prokid Plus kan voor deze jongeren bovendien een

inschatting worden gemaakt van het risico op het plegen van een

geweldsdelict.

Tot slot

De Top600-aanpak loopt nu ruim vijf jaar. Een van de belangrijke

effecten van focus op een ‘TopX’ is dat het langdurige intensieve en

proactieve inzet mogelijk maakt. Niet alleen maar repressief aanpak-

ken, maar vooral ook voorkomen dat nieuwe strafbare feiten worden

gepleegd.

Inmiddels herbergt het regionale Actiecentrum Veiligheid en Zorg ver-

schillende integrale (persoons)gerichte aanpakken, alle ontstaan van-

uit een maatschappelijke opgave op het snijvlak van veiligheid, zorg

en sociaal domein. Er zit een stevig bestuurlijk ‘dak op het huis’, waar-

door professionals in de uitvoering zich tot aan het hoogste niveau

gesteund voelen om hun complexe werk te doen. Het is nog een orga-

nisatie in opbouw, maar we proberen een basisstructuur neer te zetten

die recht doet aan de wens van veel organisaties om voor bepaalde

complexe problemen op een andere manier samen te werken: net-

werksamenwerking. Met de regisseur die niet over het totaal gaat,

maar wel op het totaal stuurt, is naar onze mening een nieuw soort

professional ontstaan, die op een nieuwe manier werkt. De vraag ‘wie

erover gaat’, die zo snel gesteld wordt, is hierbij minder relevant. De

vraag die relevant is in een netwerk, is: ‘Welke klus gaan we met elkaar

klaren?’ Er moet iemand zijn die de hele puzzel legt.

doi: 10.5553/JV/016758502017043001009
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published six times a

year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Minis-

try of Security and Justice in cooperation with Boom juridisch. Each

issue focuses on a central theme related to judicial policy. The section

Summaries contains abstracts of the internationally most relevant

articles of each issue. The central theme of this issue (no. 1, 2017) is

Diminishing juvenile crime.

The evaporation of juvenile crime. Explaining the international
downward trend
A.C. Berghuis and J. de Waard

Registered youth crime figures in the Netherlands show a spectacular

downward trend from 2007 (minus 60%). In this article the authors

show that this trend can be observed in a lot of other countries. They

argue that a number of international developments has created a cli-

mate favorable for juvenile crime reduction: more (situational) crime

prevention, less use of alcohol, more commitment to schooling, more

satisfaction with living conditions, and changing activity patterns dur-

ing leisure time. For the Netherlands this coincides with a diminished

willingness of the Dutch police to follow up on suspicions that a

youngster has committed a minor offense. The authors discuss the

worldwide dissemination of smartphones and online games that

started in 2006/2007, as well as the subsequent changes in the use of

free time, which might have contributed to juvenile crime reduction.

Trends in juvenile and young adult crime rates in the Netherlands,
1997 till 2015
A.M. van der Laan, M.G.C.J. Beerthuizen and H. Goudriaan

Since 2008 juvenile crime rates in the Netherlands annually decreased.

The decrease is shown in official police and justice crime, as well as in

self-reported delinquency. However, this crime drop mainly accounts

traditional offline crime, whereas little is known about cybercrime

amongst juveniles and young adults. According to the Juvenile Crime

Monitor, approximately 20% of juveniles and young adults report

involvement in cyber or digitized delinquency. Trends with regard to

cyber or digitized crime are not (yet) available. Previous research indi-
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cates that multiple factors are responsible for the crime drop amongst

juveniles. These explanations mainly regard to offline factors and are

primarily focused on traditional offline crime. In this article the

increased use of social media is also discussed as a potential explana-

tion.

Trends in overrepresentation of boys and young adult men with a
Moroccan background in the statistics on suspects of crime
R. Jennissen

Similar to the total youth crime, the share of Moroccan boys and men

who are suspected of committing a crime is decreasing. The percent-

age of suspects among male Moroccan teens and early twenties

declined with as much as 35% in the period from 2005 to 2015. How-

ever, the share of 12- to 24-year-old males with a Dutch background

who were suspected of committing a crime, declined even more

sharply. Therefore, the overrepresentation of Moroccans increased.

The increased amount of cultural dissonance among Moroccan boys

and young adults seems to be the most probable explanation for the

increased overrepresentation of this group in recorded crime. Cultural

dissonance is where migrants have to steer a middle course between

two highly contrasting cultures, namely the culture of their country of

origin (of their parents) and that of the country in which they are

residing.

Can social media and smartphones explain the decrease in juvenile
offending?
F. Weerman

This contribution explores the hypothesis that the rise of social media

use and smartphone possession since 2007 contributed substantially

to the international decrease in juvenile crime. The author addresses

three processes that aid in understanding how social media and

smartphones may have contributed to decreasing juvenile crime sta-

tistics. First, activity patterns of young people may have been altered

in such a way that substantial less time is spent with unstructured

socializing in public places. Second, the rise of social media may have

led to additional and alternative possibilities to fulfill psychological

and social needs of adolescents, taking away many immaterial motiva-

tions for juvenile crime. Third, it is possible that social media and

smartphone use have facilitated a shift from offline to online juvenile
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crime, which is less detected and visible in official crime figures. While

these theoretical arguments make the hypothesis plausible, research is

needed to provide empirical evidence on the role of social media and

smartphones in juvenile crime.

Alcohol use among adolescents in the Netherlands: From soaking to
complying
M. De Looze and I. Koning

Alcohol use and adolescents: they are inevitably connected. At least,

this was the case up until the early 2000s in the Netherlands. After a

peak in the prevalence of alcohol use in 2003, the percentage of ado-

lescents in the Netherlands who drank alcohol decreased enormously.

This decline co-occurs with a dramatic shift in sociocultural norms on

adolescent alcohol use among parents. Since the peak in 2003, a vari-

ety of national and local prevention and intervention programs have

been implemented, aiming to stimulate parents to adopt stricter

parenting practices related to the alcohol use of their child. In other

Western countries, however, similar decreases in adolescent alcohol

use have been observed. On the basis of recent societal developments,

the authors describe potential explanations for the observed declines.

Moreover, they discuss how youngsters actively create peer contexts in

which behaviors like alcohol use take place.

Can keeping kids at school reduce crime?
O. Marie and T. Paulovic

The authors discuss the effects on criminal participation of the 2007

Dutch educational reform which forced individuals between age 16

and 18 to stay in school if they had not attained startkwalificatie level.

By comparing the arrest rate of individuals born just before and after

the reform, the authors estimate the potential incapacitation effect of

education on crime. Their results suggest that this exogenous change

in education policy significantly reduced criminal participation

among youths affected by the policy. The authors conclude that forc-

ing youths most at risk of leaving school without any qualification to

stay longer in education has positive immediate effects on youth crime

reduction, that are beyond the potential educational benefits of such

policies.
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Lessons from the approach towards youth groups
H. Ferwerda and T. van Ham

Attention for youth group crime is important, because the majority of

juvenile crime is committed in groups or is the result of group

dynamic processes. The police makes an inventory of youth groups

with the help of an instrument (called ‘the shortlist’). In the Nether-

lands this has contributed to an integral approach on the group,

domain and individual level. Although there are some side effects,

findings suggest that this approach is effective. This fact, together with

other developments in juvenile crime, has led to the further develop-

ment of the shortlist instrument. Its basis, i.e. applying focus and an

integral analysis of a youth group as a starting point for an integral

approach, is herein maintained.

The Amsterdam Top600 Project five years later: Where do we stand
now?
S. van Grinsven and A. Verwest

More than forty organizations in security, healthcare and social

services work together in the ‘Top600 Project’, aimed at those commit-

ting ‘high-impact crimes’. The goal is to improve safety in and around

Amsterdam by achieving a permanent change in the behavior of these

perpetrators. This includes both a reduction in recidivism of high-

impact crimes and an increase in their self-reliance in order to

decrease their reliance on crime. To achieve this, special case manag-

ers strive to get a clear perspective on the (often complex) lives of

these Top600 persons. These managers (‘regisseurs’) can connect to

all the organizations concerned and ensure that their efforts are coor-

dinated, aligned and mutually strengthening. The project includes

preventing the Top600 persons’ (younger) brothers and sisters from

following their siblings on a path of crime. It works through a collec-

tive focus and a tailor-made approach for each person, by exercising

control on three levels (administrative, civil, and case level), by central

monitoring of the results and - from there - by resolving structural

flaws in the system.
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Congresagenda

10 maart Evidence matters: Science, proof, and truth in the law
(Amsterdam)
www. abrahamkuypercenter. nl/ evidencematters

14 maart Gedragsproblemen bij LVB (Amersfoort)
www. leidscongresbureau. nl/ congres/
gedragsproblemen

22 maart De strafrechtelijke aanpak van jihadisten (Rotterdam)
www. esl. eur. nl/ details/ event/ 6310 -de -strafrechtelijke -
aanpak -van -jihadisten

28 maart Wat als? … er geen federale politie of lokale politie
meer was? (Antwerpen)
www. politiestudies. be

30 maart Publiek-privaat: samen voor meer veiligheid?
(Antwerpen)
www. politiestudies. be

4 mei Hoe geradicaliseerde personen lokaal (re)integreren?
(Mechelen)
www. politiestudies. be

18 mei WODC ABC-congres (Den Haag)
www. wodc. nl

23 mei Policing vanuit de lucht: kansen en bedreigingen
(Oostende)
www. politiestudies. be

19-21 juni The Stockholm Criminology Symposium (Stockholm)
www. criminologysymposium. com

26-27 juni EU criminal justice policy and practice: Reflections and
prospects (Leiden)
www. universiteitleiden. nl/ en/ events/ 2017/ 06/
interdisciplinary -conference -eu -criminal -justice -policy -
and -practice - - -reflections -and -prospects

4-7 juli British Society of Criminology Conference. Forging
social justice: Local challenges, global complexities
(Sheffield)
www. bsc2017. org. uk/

10-13 juli Crime and justice in Asia and the global south (Cairns,
Australië)
http:// crimejusticeconference. com. au

13-16 september ESC Annual Conference (Cardiff, Wales)
www. esc -eurocrim. org
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Het volgende nummer van Justitiële verkenningen is gewijd aan:

Criminaliteit in Noord-Brabant (JV2)
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