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Voorwoord

Er zijn veel maatschappelijke problemen die om onze aandacht vragen. 
Vaak ontbreekt het echter aan voldoende informatie om ons van die pro-
blemen een genuanceerd beeld te vormen. Wat via media tot ons komt is 
immers vaak versnipperd en de context van de feiten komt er nauwelijks 
in aan bod. Daarom is een bundel bijdragen van onderzoekers die zich in 
maatschappelijke thema’s hebben vastgebeten relevant. Omdat hun uiteen-
zettingen opgevat worden als lessen zijn ze ook toegankelijk. Met de 21ste 
reeks Lessen voor de XXIste eeuw houden we opnieuw de vinger aan de 
pols van het actueel wetenschappelijk onderzoek over actuele thema’s. 

De eerste bijdragen van deze bundel gaan over de jeugd. Iedereen is over-
tuigd van de noodzaak van genderevenwicht, terwijl er nauwelijks aan-
dacht bestaat voor de vertegenwoordiging van alle leeftijdsgroepen in 
beheerraden en directiecomités. Die ogen over het algemeen erg grijs. In 
de openingsbijdrage breekt H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden 
een lans voor de stem van jongeren. Ze wijst ons op de frisse en onbevan-
gen kijk van jongeren op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Van-
uit haar vertrouwen in de kracht en weerbaarheid van kinderen, houdt 
ze een warm pleidooi voor hun bijdrage tot verantwoord en duurzaam 
leiderschap. Gewoonlijk stellen mensen weinig vertrouwen in ‘de jeugd 
van tegenwoordig’. Dat pessimisme wordt vaak bevestigd aan de hand van 
cijfers over de toename van jeugdcriminaliteit. Cijfers zijn echter vaak 
bedrieglijk. Dat blijkt in ieder geval uit de tweede bijdrage waarin ons 
wordt geleerd om genuanceerd met criminaliteitsstatistieken om te gaan. 
Het vergaat ‘de jeugd van tegenwoordig’ op dat terrein minder slecht dan 
vaak wordt gesuggereerd. 
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12 voorwoord

Wie denkt aan actuele maatschappelijke vraagstukken denkt ongetwij-
feld ook en misschien vooral aan economische kwesties. Zo lijkt de hui-
dige economische crisis onze intergenerationele solidariteit op de proef te 
stellen. Het blijkt een uiterst moeilijke evenwichtsoefening om de over-
heidsfinanciën te saneren zonder de toekomst van de nieuwe generaties te 
hypothekeren. Ook daar wordt in deze bundel aandacht aan besteed. De 
economische crisis die we momenteel doormaken en de financiële crisis 
binnen de Eurozone, doen zich voor in de slipstream van de bankencrisis 
van 2008. Nu het stof daar wat lijkt te zijn gaan liggen, kunnen we ons 
afvragen of ons financieel systeem voldoende is hervormd om een nieuwe 
schokgolf te kunnen opvangen. 

Ook los van de economische crisis blijven de uitdagingen voor de nabije 
en minder nabije toekomst legio. Hoe houden we bijvoorbeeld onze 
gezondheidszorg performant en betaalbaar wanneer behandelingen en 
medicijnen steeds duurder worden? Een rechtvaardige procedure voor de 
terugbetaling van geneesmiddelen blijkt even complex als onontbeerlijk. 
Nieuwe behandelingen tegen kanker bieden ongekende mogelijkheden, 
maar zetten het budget van onze gezondheidszorg verder onder druk. Ook 
dringt een grondige bezinning op de manier waarop we wonen, reizen en 
werken zich op. Duurzaamheid is daarin een sleutelbegrip. Het vormt het 
uitgangspunt in onze zoektocht naar nieuwe vormen van bouwen, samen-
wonen en het delen van de openbare ruimte. Het is een voorwaarde om tot 
een goed evenwicht te komen tussen toeristische exploitatie en de bescher-
ming van historisch of natuurlijk erfgoed. Het kan, tot slot, een leidraad 
zijn wanneer we ons bezinnen over de manier waarop we arbeid en werk 
beter kunnen organiseren, zonder roofbouw te plegen op het gezinsleven, 
ons psychisch welzijn of het milieu. 

Centen, pillen en bakstenen mogen van cruciaal belang zijn voor de 
manier waarop we leven, ze vormen niet datgene waarvoor we leven. Men-
sen verbinden de zin van hun leven eerder met een levensbeschouwing, 
met literatuur of met hun geloof in het belang van grensverleggend weten-
schappelijk onderzoek. Zoals Lucebert wist, is alles van waarde weerloos 
en dat geldt ook voor religie, kunst en wetenschap. Sommigen verklaren 
elke religieuze of andere wereldbeschouwing achterhaald, anderen procla-
meren de dood van de literatuur. Ook het vertrouwen in de wetenschap 
blijkt bedreigd door oneerlijke en onnauwkeurige onderzoekspraktijken. 

Met betrekking tot al deze onderwerpen gaan we in deze bundel op zoek 
naar de nuance achter de gangbare sloganeske statements. We zijn ervan 
overtuigd dat de veelzijdigheid, de rijkdom en de gelaagdheid van de 
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teksten getuigen van de vitaliteit en de waarde van het wetenschappelijk 
onderzoek dat vandaag aan onze alma mater wordt bedreven. 

Voorliggende bundel is een werk van velen. We danken de leden van de 
Stuurgroep voor hun hulp bij de selectie van de lessen, Fran Venken en 
Sofie Roux van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte voor de administra-
tieve ondersteuning, en de Universitaire Pers Leuven voor hun hulp bij de 
redactie en promotie van het boek. Een laatste woord van oprechte dank 
gaat ten slotte naar onze lesgevers, die met hun genereuze inzet en enthou-
siasme ook deze lessenreeks tot een succes hebben gemaakt.
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Watskeburt?!

Criminaliteit door de jeugd van tegenwoordig

Stefaan Pleysier en Johan Put

inLeiding

Onderzoekers worden in hun werk vaak geprikkeld door nieuwsgierig-
heid. In de loop van 2010 werden wij als onderzoekers door een journalist 
gevraagd naar een reactie op de toen pas verschenen nieuwe politiestatis-
tieken van de federale politie. Daaruit zou blijken dat ‘de jeugdcriminaliteit 
met 78% gestegen was’. Onze nieuwsgierigheid werd aangesproken, voor-
eerst omdat die cijfers ons onbekend waren (de politie produceert naar ons 
weten geen cijfers met betrekking tot jeugdcriminaliteit), en vervolgens 
omdat een stijging van 78% ons intuïtief en op basis van andere statistie-
ken met betrekking tot jeugdcriminaliteit, ook gewoon vreemd in de oren 
klonk. In die statistieken, die we naar aanleiding van de vraag van de jour-
nalist bekeken, was onder de titel ‘jeugdbescherming’ inderdaad een opval-
lende sprong te zien: van 4.981 ‘registraties’ in 2008 naar 9.010 in 2009. 
 Onze nieuwsgierigheid maakte plaats voor verbazing. De cijfers betref-
fen niet criminele feiten gepleegd door jongeren, maar processen-verbaal 
(pv’s) van de politie die over ‘jeugdbescherming’ gaan. Dat is een vage 
categorie, waaronder heel wat soorten vaststellingen worden geregistreerd 
met betrekking tot probleemsituaties van gezinnen en jongeren, maar géén 
feiten gepleegd door jongeren. Wat vastgestelde misdrijven betreft, maken 
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de politiestatistieken overigens geen onderscheid naar leeftijd van de (ver-
moedelijke) dader. Conclusie: de stijging met 78% is nog steeds ongeloof-
waardig, maar betreft wel een ander fenomeen dan jeugdcriminaliteit. 
Dat is niet de verklaring die de journalist wou horen. Met een zucht vroeg 
hij of we dan ‘de naam konden doorgeven van iemand die wel wil zeggen 
waarom de jeugdcriminaliteit zo fel gestegen is’. In het tv-nieuws die avond 
volgt inderdaad het bericht dat uit de nieuwe politiestatistieken blijkt dat 
de jeugdcriminaliteit op 1 jaar tijd met 78% is gestegen, waarna een officier 
van de federale politie bevestigt dat minderjarigen niet alleen meer crimi-
nele feiten plegen, maar dat die feiten ook steeds gewelddadiger worden. 
 Het onderwerp van deze bijdrage is in meerdere opzichten ‘brandend 
actueel’. Jeugdcriminaliteit staat als thema onmiskenbaar in de aandacht 
van de publieke opinie, de media, het politieke debat en het wetenschap-
pelijke onderzoek. Er gaat geen week voorbij, stelt Lode Walgrave in Jeugd-
delinquentie in perspectief (2012), of we worden opgeschrikt door media-
berichten over jongeren en criminaliteit, jeugdbendes, vandalisme, over-
last en storend rondhanggedrag. De conclusie lijkt te zijn dat de jeugd van 
tegenwoordig aan het ontsporen is, en zo een bedreiging vormt voor onze 
veiligheid, openbare orde en rust. Een even ongenuanceerd antwoord op 
deze vermeende trend steekt al wel eens de kop op, en vertaalt zich in een 
roep om strengere maatregelen en straffen, om het ‘pamperen’ van onze 
jeugd te stoppen. De toonaangevende criminoloog David Garland stelt in 
Culture of Control (2001) dat onze samenleving inderdaad is aanbeland in 
een continue crisissfeer, van tijd tot tijd verder aangewakkerd door media-
genieke incidenten met jongeren, als gevolg van een ‘opzwepende tango 
tussen media en politiek’. 
 Het debat over jongeren en criminaliteit wordt verder beheerst door 
enkele ‘populaire mythen’ over jongeren en criminaliteit: ‘de jeugdcrimina-
liteit stijgt’, ‘daders worden steeds jonger’ en gebruiken ook ‘vaker geweld’ 
bij het plegen van feiten. In de afgelopen jaren lijkt daar ook nog het beeld 
dat meisjes stouter worden en meer criminaliteit plegen, bij te komen. Deze 
mythen of dominante vooronderstellingen laten zich op basis van weten-
schappelijk, criminologisch onderzoek niet zo eenvoudig ontkrachten of 
bevestigen. Over de aard en omvang van de jeugdcriminaliteit bestaat veel 
onduidelijkheid, en die is des te groter daar waar het gaat om (verklaringen 
voor) evoluties of trends in de jeugdcriminaliteit. Niettemin stellen we ons 
in deze bijdrage tot doel een overzicht te geven van wat we wel weten met 
betrekking tot de evoluties en mogelijke verklaringen voor jeugdcrimina-
liteit. Daarmee zullen, en nu lopen we voorop op wat volgt, deze populaire 
mythen niet in één beweging van de tafel worden geveegd; evenmin zal dit 
het debat in de media en politiek doen verstommen.
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 In deze bijdrage staat een genuanceerd overzicht voorop van wat we 
weten met betrekking tot (trends in) de jeugdcriminaliteit, maar vooral 
ook van wat de grenzen en beperkingen van dat weten zijn. We doen dit 
in drie stappen. In een eerste stap gaan we in op de definitie en begrips-
bepaling van het centrale begrip: waarover gaat het wanneer we spreken 
over jeugdcriminaliteit? In een tweede stap komen de cijfers zelf aan bod: 
over welke cijfers beschikken we, wat betekenen die cijfers en kunnen ze 
ons iets vertellen over (evoluties in) de omvang van de jeugdcriminaliteit? 
In een derde en laatste stap staan we stil bij een aantal hypothesen en ver-
klaringen, op basis van de literatuur, met betrekking tot de geobserveerde 
evoluties in de cijfers.

wat is jeugdcriminaLiteit? 

Criminaliteit definiëren en afbakenen is minder vanzelfsprekend dan het 
misschien lijkt. Criminaliteit is het plegen van strafbare feiten; het gaat om 
gedrag dat als een inbreuk op een juridische regel, doorgaans een straf-
wet, wordt bestempeld. Echter, criminaliteit, en dus ook jeugdcriminali-
teit, is geen objectief en vaststaand gegeven maar tijd- en ruimtebepaald. 
Wat vroeger strafbaar was (bijvoorbeeld abortus), is dat niet noodzakelijk 
ook nu nog, en vice versa. Wat in sommige landen als criminaliteit wordt 
bestempeld (bijvoorbeeld overspel), is dat niet noodzakelijk in andere lan-
den. Criminaliteit, en bij uitbreiding ook jeugdcriminaliteit, is per definitie 
steeds gebonden aan tijd en plaats en het geldende rechtssysteem. 
 Het tweede element in het begrip ‘jeugdcriminaliteit’ is allicht wat mak-
kelijker te bepalen. Jeugdcriminaliteit gaat om criminaliteit gepleegd door 
de jeugd, waarbij wij in het vervolg van deze bijdrage jeugd zullen beperken 
tot minderjarigen. Jeugdcriminaliteit wordt dus verengd tot criminaliteit 
gepleegd door minderjarigen, waarbij de persoon in kwestie op het ogen-
blik van de feiten dus niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Alhoewel 
de ‘jeugd’ als levensfase zich maatschappelijk noch sociaalwetenschappelijk 
laat beperken door die harde leeftijdsgrens, is onze afbakening tot ‘minder-
jarigen’ vanuit een andere overweging zeker te begrijpen. Juridisch gezien 
maakt het in ons land namelijk een bijzonder groot verschil of men die 
hierboven vermelde criminaliteit of strafbare feiten pleegt vóór of na de 
achttiende verjaardag. Wie feiten pleegt en niet de leeftijd van 18 jaar heeft 
bereikt, komt in ons land onder het huidige systeem van jeugdrecht terecht. 
In het jeugdrecht plegen minderjarigen geen misdrijven, maar als ‘misdrijf 
omschreven feiten’ (MOF). Daarmee geeft men aan dat jongeren in het 
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jeugdrecht niet op dezelfde manier behandeld worden als volwassenen in 
het strafrecht. Ons jeugdrechtsysteem gaat uit van een beschermingsmodel, 
waarbij de inbreuk als dusdanig niet centraal staat, maar wel de minderjarige 
zelf en de onderliggende problematiek die een mogelijke verklaring kan zijn 
voor het plegen van die feiten. Naast deze MOF- categorie, waaronder dus 
minderjarigen vallen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, 
kent ons jeugdrechtsysteem nog een tweede groep die wordt gevat onder de 
afkorting POS of VOS. De POS’ers zijn kinderen en jongeren in ‘problema-
tisch opvoedingssituaties’, een begrip dat wij in Vlaanderen gekend hebben 
van 1985 tot begin dit jaar en dat nu vervangen is door de ‘verontrustende 
situatie’ of VOS. Ook voor deze minderjarigen kan men op basis van het 
jeugdhulprecht interventies voorstellen of (gedwongen) opleggen, al is de 
aanleiding hier niet het plegen van een als misdrijf omschreven feit maar 
wel een problematische of verontrustende situatie in de leefomstandighe-
den van de minderjarige in kwestie. 

omVang Van de jeugdcriminaLiteit

Zijn er cijfers? 

Na hierboven het begrip ‘jeugdcriminaliteit’ te hebben gedefinieerd en 
afgebakend, gaan we in wat volgt in op de vraag naar de omvang van de 
jeugdcriminaliteit. Impliciet veronderstellen we dan dat er cijfers en sta-
tistieken zijn die ons iets kunnen vertellen over de jeugdcriminaliteit, wat 
evenwel geen evidentie is. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland heeft 
ons land een jammerlijke traditie in het verwaarlozen en onderwaarderen 
van cijferreeksen en criminaliteitsstatistieken in het algemeen, en de regis-
tratie van jeugdcriminaliteit in het bijzonder. Het is niet overdreven te stel-
len dat er tot voor kort in ons land eigenlijk nauwelijks een betrouwbaar 
beeld over criminaliteit door minderjarigen kon worden gegeven. Aan die 
kwalijke reputatie is ondertussen gewerkt, al blijven er opvallende lacunes 
en ondergraaft die historische onderwaardering ook de mogelijkheden om 
evoluties op langere termijn vast te stellen. Nog los daarvan moeten cij-
fers en statistieken met betrekking tot (jeugd)criminaliteit steeds met de 
nodige korrels zout worden bekeken. 
 We maken in de cijfergegevens een onderscheid tussen twee soorten cij-
fers of statistieken. Vooreerst zijn er de ‘officiële’ statistieken. Hier gaat het 
dan om de als misdrijf omschreven feiten door minderjarigen die worden 
(1) vastgesteld en geverbaliseerd door de politiediensten en (2) doorstro-
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men naar het parket (= Openbaar Ministerie), waarna (3) het parket al dan 
niet overgaat tot vervolging, (4) de jeugdrechtbank een uitspraak doet en 
maatregelen kan opleggen, die tenslotte (5) worden uitgevoerd door tal 
van daartoe bevoegde diensten. Voor twee van deze niveaus zijn er relatief 
goede officiële statistieken beschikbaar, namelijk over de instroom van dos-
siers en jongeren op het parket (niveau 2) en over de uitgevoerde maatre-
gelen (niveau 5). De statistieken die de federale politie ter beschikking stelt, 
kunnen ons op dit moment niets vertellen over jeugdcriminaliteit, aange-
zien leeftijd niet standaard wordt opgenomen in deze geregistreerde crimi-
naliteitsstatistieken. Ook op het niveau van de rechtbanken zijn er nauwe-
lijks of geen cijfers die ons een betrouwbaar zicht bieden op de zaken die 
voor de (jeugd)rechtbank komen en de maatregelen die vervolgens worden 
uitgesproken en aan de jongeren opgelegd. In ons beeld van de omvang 
van de jeugdcriminaliteit zullen we ons, althans wat de ‘officiële’ statistieken 
betreft, deels noodgedwongen beperken tot de cijfers die ons een zicht bie-
den op de instroom van dossiers en jongeren op het niveau van het parket. 
 Een tweede reeks van cijfers komt niet uit de ‘officiële’ statistieken, maar 
uit surveyonderzoek bij de bevolking. Omdat officiële criminaliteitssta-
tistieken slechts een bepaald beeld op en deel van de criminaliteit laten 
zien, is men ook burgers zelf, als slachtoffers of als daders van criminaliteit, 
gaan bevragen. In die traditie nemen zelfrapportagestudies bij jongeren 
een belangrijke plaats in. Het gaat om surveys bij een representatief staal 
van de jongerenpopulatie, waarbij het de bedoeling is om enerzijds aan de 
hand van vragen over zelfgerapporteerd daderschap een zicht te krijgen 
op de omvang van jeugdcriminaliteit, en anderzijds criminologische the-
orieën over de verklaringen voor jeugdcriminaliteit te toetsen. Doorgaans 
wordt aangenomen dat dergelijke zelfrapportagestudies een ‘beter’ beeld 
bieden op de werkelijke omvang van de jeugdcriminaliteit omdat de bevra-
ging of registratie ‘dichter’ bij de bron zelf, het criminele gedrag, gebeurt. 
Deze aanname, daar komen we later nog op terug, is evenwel minder van-
zelfsprekend dan wel eens wordt gedacht. Ook wat deze zelfrapportagecij-
fers betreft, kan ons land in vergelijking met enkele andere landen, niet op 
een lange traditie terugvallen. 
 In wat volgt schetsen we een beeld van (de omvang van) de jeugdcrimi-
naliteit, althans zoals dat uit officiële statistieken en zelfrapportagecijfers 
blijkt. Het is daarbij uitdrukkelijk niet onze bedoeling om een exhaustief 
overzicht te geven van alle beschikbare bronnen. Zoals gezegd beperken 
we ons bij de officiële statistieken tot de cijfers van de statistisch analisten 
van het Openbaar Ministerie over de instroom (vanuit de opgestelde pv’s 
van de politie) op het niveau van het parket. Over die instroom zijn op dit 
moment goede en betrouwbare cijfers, die teruggaan tot 2006, beschikbaar 
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en vrij toegankelijk, via de website van het Openbaar Ministerie*. Ook voor 
de zelfrapportagecijfers is onze keuze beperkt: de enige studie die herhaald 
en bij een representatief staal van de jeugd peilt naar zelfgerapporteerd 
dader- en slachtofferschap, is het Jeugdonderzoeksplatform (JOP). Het 
JOP, een beleidsrelevant steunpunt gefinancierd door de Vlaamse overheid, 
is een interdisciplinaire en interuniversitaire samenwerking tussen de KU 
Leuven (Leuvens Instituut voor Criminologie), de UGent (Vakgroep Soci-
ale Agogiek), en de VUB (Vakgroep Sociologie). Sedert de start van het 
JOP in 2003 werd de Vlaamse jeugd geregeld ‘gemonitord’. In 2005-2006 
werd een eerste JOP-monitor afgenomen bij een representatieve steek-
proef, getrokken uit het rijksregister, van Vlaamse jongeren van 14 tot 25 
jaar (N=2.503). In 2008 werd de JOP-monitor 2 afgenomen bij een repre-
sentatieve steekproef van Vlaamse jongeren van 12 tot 30 jaar (N=3.710). 
Recent, in 2013, werd een derde JOP-monitor bij een representatief staal 
(N=3.729) van Vlaamse jongeren tussen 12 en 30 jaar afgenomen. Voor de 
drie JOP-monitors werd de steekproefprocedure, afnamemodaliteit (pos-
tenquête) en het grootste deel van de vragenlijst constant gehouden, wat 
ons toelaat om voor het eerst vergelijkingen over de tijd te maken tus-
sen 2005-2006 en 2013. De gegevens afkomstig uit deze monitors werden 
recent ook toegankelijk gemaakt via de JOP-website**. 
 De tijdsperiode waarop de zelfrapportagecijfers van het JOP slaan, loopt 
dus ongeveer parallel met de beschikbare officiële parketstatistieken van 
het Openbaar Ministerie. Aangezien de zelfrapportagecijfers van het JOP, 
gefinancierd door de Vlaamse overheid, enkel over jongeren in Vlaanderen 
gaan, en er geen gelijkaardig initiatief of onderzoek in Wallonië bestaat, 
zullen we ons ook in de parketstatistieken van het Openbaar Ministerie 
beperken tot Vlaanderen. 

Wat zeggen de officiële statistieken? 

De statistieken van het Openbaar Ministerie geven ons een beeld van de 
instroom van dossiers (en jongeren) bij het parket. Deze cijfers geven niet 
de totale omvang van criminele feiten gepleegd door minderjarigen weer, 
maar een selectie daarvan: niet alle criminele feiten worden ontdekt, aan-
gegeven of door de politie in een pv gevat. Voor heel lichte feiten stelt de 
politie ‘listings’ op in plaats van afzonderlijke pv’s; ook die feiten worden 
niet als ‘instroom’ in het parket geregistreerd.

*  Zie www.om-mp.be/stat/jeu/n/index.html 
**  Zie www.jeugdonderzoeksplatform.be/nl/jop-monitor-interactief 
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 Tabel 1 toont de instroom van MOF-zaken en ‘unieke’ minderjarigen 
in het parket voor de periode van 2006 tot 2013 in het Vlaamse Gewest. 
Daarbij kan worden vastgesteld dat die instroom na een lichte stijging tot 
2008, na 2009 is gaan dalen met vooral vanaf 2011 een opvallend sterke 
afname. Het aantal ‘unieke’ minderjarigen ligt lager dan het aantal zaken, 
omdat er minderjarigen zijn die bij het jeugdparket voor meer dan één 
feit worden verdacht. Zo werden in 2013 bijna 19.000 minderjarigen in het 
Vlaamse Gewest geregistreerd bij het jeugdparket voor samen iets meer 
dan 27.500 MOF-zaken. 

Tabel 1: Instroom MOF-zaken en unieke minderjarigen betrokken in MOF-zaken, 
2006-2013, Vlaams Gewest (Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MOF-zaken 38.030 40.268 41.304 41.160 40.103 37.108 30.066 27.579
unieke minderjarigen 24.832 25.804 26.204 25.760 24.453 22.880 19.950 18.748
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Deze geobserveerde daling in de instroom van het aantal als misdrijf 
omschreven feiten door minderjarige daders in de jeugdparketten in de 
afgelopen jaren, loopt tot op zekere hoogte parallel met de totale (minder-
jarigen en volwassenen) geregistreerde criminaliteit bij de federale politie 
en de instroom bij de federale en correctionele parketten in het Vlaamse 
Gewest. Verder geeft de vergelijking met bijvoorbeeld de politiestatistie-
ken voor geregistreerde minderjarige verdachten in Nederland (12-17 jaar), 
Duitsland (14-18 jaar) of Engeland en Wales (10-17 jaar), een opvallend 
gelijk beeld. Ook daar wordt een aanzienlijke daling van de geregistreerde 
criminaliteit door minderjarigen vastgesteld, al zet die daling zich in deze 
landen wat vroeger in (sedert 2006-2007). Wanneer we teruggrijpen naar 
de eerder in deze bijdrage geformuleerde ‘populaire mythen’, lijkt alvast de 
eerste mythe – ‘de jeugdcriminaliteit stijgt’ – geen ondersteuning te vinden 
in deze officiële statistieken. 
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 De drie volgende populaire mythen hangen samen met de leeftijd 
(‘daders worden steeds jonger’), het type delict (‘feiten worden geweld-
dadiger’) of het geslacht (‘meisjes worden stouter’). Een uitsplitsing van 
de cijfers naar leeftijd leert dat de overgrote meerderheid van het aantal 
jongeren dat in Vlaanderen in 2013 in aanraking komt met het jeugdpar-
ket omwille van een als misdrijf omschreven feit, zich situeert in de twee 
oudste leeftijdscategorieën, namelijk 16-17 jaar (7.935 jongeren) en 14-15 
jaar (6.393 jongeren), op een totaal van iets meer dan 18.000 jongeren. 
Wat belangrijker is, is dat de algemene daling van het aantal MOF-zaken 
en jongeren die op het parket toekomen, zich ook in alle leeftijdscatego-
rieën consequent doortrekt. Daarmee is meteen gezegd dat ook die tweede 
populaire mythe – ‘daders worden steeds jonger’ – niet wordt ondersteund 
door deze officiële parketstatistieken. 
 De cijfers van het Openbaar Ministerie laten ook toe om de totale 
instroom aan MOF-zaken op de jeugdparketten op te splitsen naar type 
delict. Doorgaans maakt men dan een onderscheid tussen ‘eigendomsde-
licten’, ‘persoonsdelicten’, ‘drugs en doping delicten’, ‘inbreuken tegen de 
openbare veiligheid en orde’, en nog enkele kleine categorieën. De overgrote 
meerderheid van het aantal MOF-zaken die in Vlaanderen het jeugdparket 
instroomt zijn ‘eigendomsdelicten’, waarbij opnieuw een daling is te zien 
tussen 2010 (20.646 zaken) en 2013 (12.015 zaken). Op aanzienlijke afstand 
vormen de ‘geweldsdelicten’ de tweede grootste groep, en ook daar is een 
substantiële daling vast te stellen: in 2009 registreerde men 7.531 geweldsfei-
ten, in 2013 waren dat er 5.057. De strategisch analisten van het Openbaar 
Ministerie hebben in hun analyse ook afzonderlijk aandacht besteed aan 
de evolutie van de meest ernstige en zwaarste tenlasteleggingsrubrieken. 
In vergelijking tot het referentiejaar 2010 wordt bij twee categorieën een 
stijging vastgesteld: ‘moord, doodslag en onopzettelijke doding’ is in 2013 
met 27% gestegen, en ‘ontucht en seksuele uitbuiting’ met 17% in verge-
lijking met 2010. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat het om zeer 
kleine absolute aantallen gaat: voor het hele land werden in 2013 87 zaken 
van (poging tot) ‘moord, doodslag en onopzettelijke doding’ geteld, en 323 
zaken van ‘ontucht en seksuele uitbuiting’. De andere meest ernstige en 
zwaarste tenlasteleggingsrubrieken bleven tussen 2010 en 2013 status quo 
(‘aanranding en verkrachting’) of daalden ook: ‘opzettelijke slagen en ver-
wondingen’ daalde met 27%, ‘diefstal met geweld’ met 34% en ‘zware dief-
stal’ met 44%. Alles samengenomen kunnen we met andere woorden con-
cluderen dat ook voor de persoon- en geweldgerelateerde delicten globaal 
gezien een daling kan worden opgetekend, met uitzondering dus van de 
twee genoemde zware geweldsfeiten. De cijfers van het Openbaar Ministe-
rie over de instroom van MOF-zaken op de jeugdparketten ondersteunen 
dus evenmin de perceptie dat de jeugdcriminaliteit ‘gewelddadiger’ wordt. 
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 Een laatste en relatief recente populaire mythe suggereert dat in de 
totale omvang van criminele feiten gepleegd door jongeren, het aandeel 
van de meisjes steeds groter wordt. Alhoewel er in de internationale lite-
ratuur wel wat studies zijn die de opkomst en ‘emancipatie’ van meisjes 
in de criminaliteit niet lijken te ontkennen, kan dit althans op basis van 
de statistieken met betrekking tot de instroom van ‘unieke’ jongeren in 
het jeugdparket, niet worden bijgetreden. In 2006 kwamen in Vlaanderen 
18.499 jongens en 5.607 meisjes wegens een als misdrijf omschreven feit 
in aanraking met het jeugdparket. In het piekjaar 2008 waren dat 19.374 
jongens en 6.312 meisjes, en in 2013 kwamen nog 13.783 jongens en 4.610 
meisjes in aanraking met het parket wegens een als misdrijf omschreven 
feit. Het absolute aantal meisjes dat met andere woorden een als misdrijf 
omschreven feit heeft gepleegd is tussen 2008 en 2013 evengoed afgeno-
men. Het aandeel meisjes in de totale groep blijft vrij constant en schom-
melt tussen 2006 en 2013 tussen 24% en 28%. 
 Alvast op basis van de statistieken van het Openbare Ministerie over de 
instroom van MOF-zaken en minderjarigen die een als misdrijf omschre-
ven feit hebben gepleegd kan met andere woorden geen ondersteuning 
worden gevonden voor die vier hardnekkige populaire mythen. Het werk 
van de statistisch analisten nuanceert het beeld over jongeren en crimina-
liteit ook nog op een andere manier. Op het jeugdparket worden immers 
niet alleen MOF-zaken behandeld, maar ook kinderen en jongeren die 
het slachtoffer zijn van een problematische opvoedingssituatie (POS) 
of, zoals dat nu heet, een verontrustende situatie (VOS). In tegenstelling 
tot het aantal minderjarigen dat instroomt omwille van een als misdrijf 
omschreven feit, is het aantal minderjarigen met een POS-zaak in de peri-
ode van 2006 tot 2013 in het Vlaamse Gewest gestaag gestegen. Zo werden 
in 2006 14.646 minderjarigen in het Vlaamse Gewest met een POS aan-
gemeld bij het parket, terwijl dat er in 2013 al 21.092 waren. Sedert 2012 
stromen er overigens op de jeugdparketten meer minderjarigen voor een 
POS binnen dan voor een MOF. 
 Bovenstaande, beknopte bespreking op basis van de officiële parketsta-
tistieken van het Openbaar Ministerie brengt ons tot enkele tussentijdse 
conclusies. Vooreerst valt op dat het aantal jongeren dat een als misdrijf 
omschreven feit pleegde en daarvoor in contact kwam met het jeugdpar-
ket, in de afgelopen jaren, in tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht, 
aanzienlijk is gedaald. Voor criminologen klinkt dit niet erg verrassend: 
deze conclusie sluit immers aan bij de internationale literatuur en de daarin 
beschreven crime drop, een algemene daling van de geregistreerde crimina-
liteit, zowel door minderjarigen als door volwassenen, en op diverse niveaus 
(politie, parket en rechtbank…). Alhoewel deze daling voor nagenoeg alle 
vormen van criminaliteit geldt, is ze des te opvallender voor de categorie 
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eigendomsdelicten. Een tweede duidelijke conclusie is dat jongens opval-
lend vaker in aanraking komen met het jeugdparket wegens een als misdrijf 
omschreven feit. Dat volgens de literatuur het aandeel van meisjes in de 
jeugdcriminaliteit aan belang lijkt toe te nemen, is vooralsnog niet te zien 
in de parketstatistieken van het Openbaar Ministerie. 

Officiële statistieken genuanceerd

Officiële statistieken, zoals de hierboven gepresenteerde cijfers over de 
instroom op het niveau van de jeugdparketten, zijn niet zonder proble-
men. Om te beginnen geven deze cijfers een indicatie van die feiten die 
door minderjarigen worden gepleegd en waar het parket mee in aanra-
king komt. Uiteraard is dit slechts een fractie van de ‘reële’ omvang van 
de jeugdcriminaliteit. In de criminologie spreekt men dan over de dark 
number-problematiek: naast de criminaliteit die officiële instanties regis-
treren is er ook nog veel criminaliteit die onbekend blijft en niet geregis-
treerd wordt. Dit kan om een hoeveelheid aan redenen gebeuren: zo zullen 
zogenaamde slachtofferloze delicten minder snel worden ontdekt, of zal 
het slachtoffer, wanneer dat er wel is, niet steeds bereid zijn om aangifte 
van de feiten te doen. Er is met andere woorden een groot verschil tussen 
het plegen van feiten, het ontdekt worden daarvan, het opstellen van een 
pv daarover, het overgaan tot vervolging door het parket en het overgaan 
tot een veroordeling door de rechtbank. Bij de statistieken van het Open-
baar Ministerie over de instroom op het jeugdparket komt daar overigens 
nog bij dat het gaat om ‘verdachte’ minderjarigen en dat de feiten in dat 
opzicht nog niet ‘bewezen’ zijn. Officiële statistieken geven in dat opzicht 
misschien wel een beter beeld van de activiteiten van de politionele en 
justitiële diensten, dan van de (jeugd)criminaliteit als dusdanig. Ook de 
werklast, capaciteit en prioriteitenstelling van deze diensten hebben een 
grote invloed op wat wordt ontdekt, geverbaliseerd en doorstroomt, en 
dus ook op de statistieken die daarover worden opgesteld. Zo is verhoogde 
media- en beleidsaandacht voor bepaalde fenomenen (bijvoorbeeld kin-
dermishandeling, spijbelen) veelal een voorbode van een stijging in de 
aangiftebereidheid en registratie-ijver. Of nog: zowel de politiediensten als 
het parket wijzen op zogenaamde Salduz-wetgeving die sedert 2012 van 
toepassing is en waardoor bij onder andere het verhoor van verdachten of 
aangehoudenen een advocaat moet kunnen worden geraadpleegd. Deze 
nieuwe wetgeving en de daaraan verbonden verplichtingen hebben een 
impact gehad op de werkwijze en werklast van politiediensten en parket-
ten en dit vertaalt zich ongetwijfeld ook deels in de registratie en statistie-
ken die deze diensten produceren.
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Wat zeggen de zelfrapportagecijfers? 

In een positivistische opwelling en vanuit een groot geloof in het survey-
onderzoek dacht men in de criminologie het dark number-probleem en de 
tekortkomingen in de officiële registraties van criminaliteit op te lossen door 
burgers zelf te vragen naar hun dader- en slachtofferschap. Om een beter 
zicht te krijgen op de criminaliteit die meer in het bijzonder wordt gepleegd 
door jongeren en minderjarigen in onze samenleving, zijn zelfrapportage-
studies ontstaan. Daarbij gaan onderzoekers dus bij een representatief staal 
van de jeugd, aan die jongeren zelf vragen of ze ooit of in het afgelopen jaar 
bepaalde feiten hebben gepleegd of gedragingen hebben gesteld. 
 Onze zelfrapportagecijfers beperken zich, zoals gezegd, tot het onder-
zoek dat in Vlaanderen gebeurt door het Jeugdonderzoeksplatform 
(JOP). De JOP-monitor die door het JOP wordt afgenomen is in ons land 
de enige, recurrente bevraging bij een representatief staal van jongeren. In 
2005-2006 werd de eerste JOP-monitor afgenomen, in 2008 JOP-monitor 
2 en in 2013 JOP-monitor 3. De steekproef werd telkens getrokken op basis 
van het rijksregister, en de bevraging gebeurde via een postenquête. De 
resultaten die we hier beknopt bespreken geven op basis van deze drie 
monitors een beeld van de evolutie van de zelfgerapporteerde criminali-
teit voor de periode 2005-2006 tot 2013, wat ongeveer overeenkomt met 
de tijdspanne van de beschikbare parketstatistieken van het Openbaar 
Ministerie. De leeftijd van de bevraagde jongeren verschilt wel van de 
officiële statistieken, en ligt hier tussen 14 en 25 jaar. 
  Tabel 2 geeft de prevalentie (in percentages) van Vlaamse 14- tot 25-jari-
gen weer die in de drie JOP-monitors hebben aangegeven minstens één 
delict te hebben gepleegd in het voorbije jaar. Het gaat daarbij over (zelfge-
rapporteerde) ‘diefstal’, ‘vandalisme’, ‘fysiek geweld’, ‘wapendracht’ en ‘drugs-
verkoop’. Min of meer in lijn met het reeds gepresenteerde globale beeld op 
basis van de parketstatistieken, zien we ook hier een lichte toename van de 
zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit tussen 2005-2006 en 2008, gevolgd 
door een afname tussen 2008 en 2013. Van de Vlaamse 14- tot 25-jarigen rap-
porteert in de eerste JOP-monitor (2005-2006) 24,5% minstens een van de 
hierboven vermelde delicten te hebben gepleegd; in JOP-monitor 2 (2008) 
is dit 27,1%, en in JOP-monitor 3 (2013) zegt nog 22,8% van de jongeren min-
stens één delict te hebben gepleegd. Opnieuw kan op basis van deze bron in 
ieder geval niet worden gezegd dat de jeugdcriminaliteit stijgt. 
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Tabel 2: Prevalentie van Vlaamse 14- tot 25-jarigen die aangeven minstens één delict 
te hebben gepleegd in het voorbije jaar, 2005-2013, in percentages (Bron: JOP)

2005 2008 2013
min. 1 feit 24,5 27,1 22,8
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Ook hier bekijken we dit globale beeld wat meer in detail, door op te 
splitsen naar leeftijd, delicttype en geslacht. De opsplitsing naar leeftijd 
is op zich bijzonder interessant, net omdat het zelfrapportageonderzoek, 
in tegenstelling tot de officiële statistieken, zich niet beperkt tot de min-
derjarige jongeren. Doordat het onderzoek jongeren tussen 14 en 25 jaar 
bevraagt, komt op basis van die opsplitsing naar leeftijd de klassieke age 
crime-curve in beeld. Deze age crime-curve is een in het criminologisch 
onderzoek en de literatuur vaak gevonden en bevestigd patroon waar-
uit blijkt dat jeugdcriminaliteit piekt op een bepaalde leeftijd. In het JOP 
onderzoek wordt inderdaad ook vastgesteld dat jongeren meer feiten rap-
porteren op de leeftijd van 16-17 jaar dan in de daaraan voorafgaande of 
daaropvolgende jaren. Een (over)groot deel van de criminaliteit door jon-
geren is met andere woorden typische ‘jeugdcriminaliteit’: het gaat om 
jongeren die vanaf een bepaalde leeftijd wel eens feiten plegen, maar daar 
ook op latere leeftijd mee stoppen. Een kleine groep jongeren, waarbij vaak 
op jongere leeftijd al antisociaal gedrag en criminaliteit wordt vastgesteld, 
persisteert en zal ook op volwassen leeftijd criminele feiten blijven ple-
gen. Ook op basis van het JOP-onderzoek kan geen bevestiging worden 
gevonden voor de perceptie dat de jeugd op jongere leeftijd feiten begint te 
plegen. Alhoewel de ondergrens in deze vergelijking op 14 jaar ligt, stellen 
we vast dat voor de jongste leeftijdscategorie, zijnde jongeren tussen 14-15 
jaar, het aantal jongeren dat minstens één feit heeft gepleegd, lager ligt in 
2013 dan in de voorgaande afnames van de JOP-monitor. 
 Wat de opsplitsing naar type delict betreft, zijn we uiteraard gebonden 
aan de vragen over daderschap die in de survey worden gesteld, en voor 
de drie afnames constant bleven. Overigens wordt in zelfrapportagestudies 
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om voor de hand liggende redenen niet gevraagd naar (de rapportage van) 
zeer zware delicten zoals ernstige geweldsfeiten of seksuele delicten. Derge-
lijke vragen zouden, nog meer dan bij andere delicten, leiden tot onderrap-
portage. Dit, in combinatie met de sowieso zeer kleine absolute aantallen 
in de populatie voor dergelijke ernstige delicten, maakt het bevragen van 
deze feiten totaal onzinnig. Bij de bevraagde delicten blijkt vooral diefstal 
en vandalisme het vaakst te worden gerapporteerd door jongeren tussen 14 
en 25 jaar. In JOP-monitor 3 (2013) zegt 14,1% van de jongeren in het voorbij 
jaar een diefstal te hebben gepleegd, en 11,8% rapporteert een daad van van-
dalisme. Op ruime afstand van diefstal en vandalisme liggen drie andere 
bevraagde feiten: 5,7% van de jongeren rapporteerde een of andere vorm 
van fysiek geweld, 1,1% wapendracht en 0,6% drugsverkoop. Voor diefstal, 
vandalisme, wapendracht en drugsverkoop stellen we in 2013 een daling 
vast in vergelijking met de afname van de JOP-monitor 2 in 2008. Enkel 
fysiek geweld daalt in vergelijking met 2008 niet: in 2013 lag het zelfgerap-
porteerde fysieke geweld wat hoger dan in 2008 (4,8%), maar wel weer lager 
dan in 2005-2006 (6,8%) bij de eerste afname van de JOP-monitor. 
 Ook bij deze zelfrapportagecijfers kijken we ten slotte naar de verhou-
ding tussen jongens en meisjes. Zowel bij de jongens als bij de meisjes kan 
ook op basis van het JOP-onderzoek een dalende trend worden vastgesteld: 
bij beide groepen, jongens en meisjes tussen 14 en 25 jaar, ligt het aantal dat 
aangeeft minstens één delict te hebben gepleegd in het voorbije jaar lager 
in 2013 (29,6% voor jongens, 17,4% voor meisjes) dan in 2008 (36,4% voor 
jongens, 19,9% voor meisjes). In vergelijking met de eerste afname in 2005-
2006 (33,1% voor jongens, 15,6% voor meisjes) ligt het aantal bij de jongens 
nu ook lager dan toen, terwijl we voor de meisjes tussen 2005-2006 en 2013 
een lichte stijging zien, na weliswaar een daling tussen 2008 en 2013. Dit 
levert met andere woorden een minder eenduidig beeld op. 
 Samenvattend kunnen de ‘populaire mythen’ rond jeugdcriminaliteit 
ook op basis van het hier gepresenteerde zelfrapportageonderzoek worden 
genuanceerd. Globaal genomen wordt in het JOP-onderzoek een daling van 
de zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit vastgesteld tussen 2008 en 2013, al 
is die daling minder uitgesproken dan wat op basis van de parketstatistie-
ken kon worden geconstateerd. Ook wanneer wordt opgesplitst naar type 
(zelfgerapporteerd) delict, komt die daling terug, met uitzondering van 
‘fysiek geweld’ (al wordt daar wel een daling vastgesteld in vergelijking met 
de eerste afname van de JOP-monitor). De opsplitsing naar leeftijd op basis 
van dit zelfrapportageonderzoek is interessant. Vooreerst zien we opnieuw 
dat er geen toename is van het aantal jongeren dat feiten rapporteert in de 
jongste leeftijdscategorie. Vervolgens toont dit soort onderzoek, in lijn met 
de internationale criminologische literatuur, dat jeugdcriminaliteit piekt op 
een bepaalde leeftijd (hier tussen 16-17 jaar) om vervolgens en vooral na het 
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bereiken van de volwassenheid aanzienlijk af te nemen. Wat geslacht betreft 
wordt duidelijk dat jongens meer delinquent gedrag rapporteren dan meis-
jes, en dat is zo in elk van de drie JOP-monitoren. Wel ligt het aantal meisjes 
dat zegt minstens één delict te hebben gepleegd bij de laatste afname van de 
JOP-monitor, iets hoger dan bij de eerste afname. 

Zelfrapportagecijfers genuanceerd

Dat het zelfrapportageonderzoek deels werd gezien als hét antwoord op 
het dark number-probleem en de tekortkomingen in de officiële crimina-
liteitsstatistieken, betekent geenszins dat dit soort studies vrij van proble-
men zouden zijn. Het naïeve geloof uit de positivistische beginjaren van 
het zelfrapportageonderzoek, waarbij men inderdaad dacht dat de ‘werke-
lijke’ omvang van de criminaliteit volledig samenviel met het antwoord van 
respondenten op vragen naar hun daderschap, heeft ondertussen plaats 
gemaakt voor een meer kritische benadering. Zo moet in surveyonderzoek 
steeds rekening worden gehouden met steekproeffouten, dekkingsfouten, 
non-responsfouten en meetfouten. Werken met een steekproef resulteert 
per definitie in een fout, omdat niet de volledige populatie maar slechts een 
staal van die populatie wordt bevraagd. In het JOP-onderzoek wordt die 
steekproef getrokken uit het rijksregister, waarin nagenoeg alle potentiële 
respondenten zijn opgenomen en waardoor dus nauwelijks dekkingsfou-
ten optreden. De vragenlijst wordt echter verspreid via een postenquête, 
waardoor de non-respons aanzienlijk is: zo merken wij ook dat de alge-
mene JOP-monitor, in vergelijking tot bijvoorbeeld de schoolenquêtes, 
veel minder wordt ingevuld door jongeren die zich in een moeilijkere soci-
aaleconomische positie bevinden of van een andere etnische afkomst zijn. 
Ten slotte resulteert ook de vragenlijst en de vragen zelf in fouten, doordat 
bepaalde vragen niet door alle respondenten worden begrepen, begrippen 
onduidelijk kunnen zijn, maar soms ook omdat respondenten niet geneigd 
zijn om op bepaalde vragen (naar waarheid) te antwoorden. Dit laatste is 
met name realistisch wanneer het, zoals hier, gaat om vragen die peilen 
naar sociaal ongewenst gedrag, zoals het plegen van criminaliteit. 
 Alvorens we in het vervolg van deze bijdrage dieper ingaan op de con-
text van de cijfers en eventuele verklaringen voor de vastgestelde evoluties, 
mag alvast worden geconcludeerd dat officiële statistieken noch zelfrap-
portagecijfers een volledig, betrouwbaar en valide beeld geven van de in 
onze samenleving gepleegde jeugdcriminaliteit. Beide bronnen bieden een 
eigen zicht op het bestudeerde fenomeen, en net dat maakt het samenleg-
gen van die cijfers interessant. Het verruimt de blik en het beeld, en helpt 
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bij de zoektocht naar de context achter en verklaringen voor de vastge-
stelde trends en evoluties.

de context achter de cijFers

Bovenstaande nuances in acht genomen, wijzen zowel de officiële crimi-
naliteitsstatistieken als de zelfrapportagecijfers op twee belangrijke pun-
ten. Vooreerst bieden deze cijfers nauwelijks of geen ondersteuning voor 
de ‘populaire mythen’ die het debat rond jeugdcriminaliteit vaak lijken te 
beheersen. Ten tweede is opvallend, en dus ook in tegenstelling met één 
van die populaire mythen, hoe beide bronnen in de afgelopen 4 à 5 jaar een 
daling van de jeugdcriminaliteit suggereren. Hierboven stelden we al dat 
dit binnen de criminologie niet zo’n vreemde vaststelling is: op basis van 
gelijkaardige statistieken, zowel bij minderjarigen als bij volwassenen, stelt 
immers een groot aantal westerse landen een daling van de criminaliteit 
vast. Hoewel die daling zich in sommige landen al vanaf 2000 inzet, en 
zich ook wel nadrukkelijker manifesteert voor bepaalde vormen van cri-
minaliteit en minder voor andere, wordt binnen de criminologie gespro-
ken over een universele crime drop. 
 In wat volgt gaan we iets dieper in op de verklaringen voor die mogelijke 
daling van de jeugdcriminaliteit in Vlaanderen, en daarbij laten we ons 
inspireren door de literatuur en daarin beschreven verklaringen voor een 
meer algemene criminaliteitsdaling. Net als in bovenstaande beschrijving 
van de cijfers met betrekking tot jeugdcriminaliteit, is het ook hier niet de 
bedoeling een exhaustief overzicht te geven van alle mogelijke verklaringen 
met betrekking tot de geobserveerde daling van de (jeugd)criminaliteit. In 
de literatuur worden tal van mogelijke verklaringen voor de daling van 
criminaliteit voorgesteld, maar niet alle verklaringen zijn ook relevant bin-
nen de context van deze bijdrage. Zo verwijst men in hoofdzakelijk Ame-
rikaans onderzoek wel eens op de mogelijke invloed van een verstrenging 
van de wapenwetgeving, of het afschrikkend effect van een toenemende 
gevangenispopulatie. Beide verklaringen lijken in onze Vlaamse context 
niet meteen zeer relevant te zijn. De verklaringen of hypothesen die hier-
onder wel worden aangehaald, en in dat opzicht ook meer plausibel (kun-
nen) zijn, worden opgedeeld in twee grote groepen, namelijk verklaringen 
die samenhangen met het systeem van ordehandhaving, zijnde politie en 
justitie enerzijds, en bredere maatschappelijke verklaringen anderzijds. 
 Een eerste reeks verklaringen houdt dus verband met het politio-
nele en justitiële systeem. Enkele elementen kwamen hierboven al aan 
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bod. Zo kan de capaciteit en werklast van een politiedienst of parket de 
werkzaamheden van die diensten beïnvloeden. De verhoogde aanwezig-
heid van politiemensen of een uitbreiding van bewakingscamera’s in de 
publieke ruimte zorgt vaak en alvast op korte termijn voor een verhoging 
in de registratie van criminaliteit. Een betere samenwerking en het sluiten 
van overeenkomsten tussen allerhande (private) actoren, zoals scholen, 
handelaars, vervoersmaatschappijen enzovoort, met politie en justitie, 
kan een impact hebben op de criminaliteitsgraad in een bepaalde regio. 
In dat opzicht heeft ook het criminaliteits- en preventiebeleid, en zelfs het 
bredere sociale beleid, dat wordt gevoerd en de keuzes die een bevoegde 
minister of regering maakt, of nieuwe wetgeving die wordt gestemd, een 
invloed op (de registratie van) de criminaliteit. Zo wordt al langer gewag 
gemaakt van een brede verschuiving van de aanpak van criminaliteit naar 
de vroegtijdige detectie en interventie van risicofactoren van criminali-
teit. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan preventieve projecten 
met betrekking tot spijbelen. De aanpak van het spijbelprobleem wordt 
dan gezien als een vroegtijdige interventie die jongeren weghoudt van de 
publieke ruimte en de criminele intenties die ze daar met andere spijbe-
lende jongeren zouden kunnen ontwikkelen. 
 Dit brengt ons bij een tweede reeks verklaringen of hypothesen die eer-
der wijzen naar breed-maatschappelijke evoluties en veranderingen. Voor-
eerst kunnen uiteraard demografische veranderingen een invloed hebben 
op (jeugd)criminaliteit: indien er in een bepaalde generatie meer jongeren 
zijn op een leeftijd die als de piekleeftijd voor jeugdcriminaliteit kan wor-
den gezien, in vergelijking met voorgaande of volgende generaties, is het 
op zich niet zo onlogisch dat het niveau van de (jeugd)criminaliteit in die 
generatie ook ‘piekt’. Echter, doorgaans zijn grote demografische verande-
ringen in de leeftijdssamenstelling van de bevolking zeer uitzonderlijk, en 
ook voor ons land kan dit geen afdoende verklaring bieden voor de geob-
serveerde daling in de cijfers met betrekking tot jeugdcriminaliteit. 
 Ook sociaaleconomische trends kunnen een impact hebben op het 
niveau van de criminaliteit in een bepaalde regio. Zo zou in tijden van 
economische groei en dalende inkomensongelijkheid, de behoefte om zich 
op een illegale wijze te verrijken, dalen. Ook de ‘zwarte markt’ en de vraag 
naar gestolen goederen zou dalen. Uit de literatuur blijkt echter dat deze 
hypothese weinig plausibiliteit geniet als een valide verklaring voor de uni-
versele crime drop die wordt vastgesteld. 
 In een derde cluster met mogelijke verklaringen of hypothesen voor de 
daling in de (jeugd)criminaliteit, wordt gekeken naar veranderingen op 
het vlak van gezondheid en welzijn. Uit studies op het individuele niveau 
weten we bijvoorbeeld dat alcohol- en drugsgebruik samenhangt met cri-
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minaliteit: niet alleen pleegt men onder invloed van alcohol of drugs sneller 
bepaalde feiten, soms is criminaliteit ook noodzakelijk om deze alcohol- en 
vooral drugsverslaving te onderhouden. Op het niveau van de samenleving 
zelf kan dan ook de beschikbaarheid en het gebruik van alcohol en drugs bij 
bijvoorbeeld jongeren, een invloed hebben op de zogenaamde alcohol en 
drugsgerelateerde criminaliteit. Een uitgebreide leerlingenbevraging van de 
Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) toont aan dat 
het alcoholgebruik in de afgelopen jaren is afgenomen onder 12- tot 18-jari-
gen. Het gebruik van softdrugs blijft min of meer stabiel, volgens dezelfde 
bevraging. In de criminologische literatuur wordt naast alcohol- en drugs-
gebruik ook gewezen op een allicht minder voor de hand liggende factor. 
Verschillende studies, opnieuw in hoofdzaak in de VS, hebben aangetoond 
dat het verminderde loodgehalte in benzine, verf en bijgevolg ook de bloed-
loodconcentraties in het lichaam van jonge kinderen, parallel loopt met de 
vastgestelde dalingen in criminaliteit zo’n 18 à 23 jaar later, wanneer die 
kinderen de leeftijd bereiken waarop de (jeugd)criminaliteit piekt. Net als 
bij alcohol en drugs, is er ook een verband tussen lood en criminaliteit op 
het individuele niveau. Een verhoogde blootstelling aan lood kan immers 
leiden tot cognitieve en mentale stoornissen en gedragsproblemen, wat op 
zijn beurt ook de kans op criminele feiten verhoogt.
 Een laatste hypothese voor de dalende criminaliteit krijgt, althans op 
basis van de literatuur, misschien wel de hoogste plausibiliteit toegeme-
ten. Het is met name de Nederlandse criminoloog Jan van Dijk die, op 
basis van een combinatie van enkele klassieke criminologische inzichten 
en actuele, maatschappelijke ontwikkelingen, komt tot de securiserings-
hypothese. De klassieke criminologische inzichten verwijzen naar de 
routineactiviteiten- en gelegenheidstheorieën die criminaliteit zien als 
het resultaat van een rationale afweging in een kosten-batenanalyse door 
potentiële daders en slachtoffers op een ‘market of crime’ (Van Dijk, 2012). 
Wanneer de baten of voordelen van criminaliteit opwegen tegen de kosten, 
zal het aantal ‘gemotiveerde’ daders toenemen en de criminaliteit stijgen. 
Deze kosten-batenanalyse voltrekt zich echter niet in een maatschappelijk 
vacuüm, maar tegen de achtergrond van enkele grote maatschappelijke 
ontwikkelingen. Na WO II staat de tweede helft van de twintigste eeuw 
in het teken van economische groei en toenemende welvaart, wat volgens 
Van Dijk de opportuniteit en gelegenheid tot criminaliteit doet toenemen. 
Burgers worden vaker slachtoffer, voelen zich onveiliger, en reageren hier 
op door meer te investeren in hun veiligheid, waardoor de gelegenheid, en 
dus ook de criminaliteit zelf, opnieuw gradueel afneemt. Immers, ‘when 
the scale of such responsive securitization reaches a critical level, potential 
new offenders will shrink and crime rates will start to fall’ (Van Dijk, 2012, 

Overdruk van Jongeren vandaag en de wereld morgen  -  ISBN 978 94 6270 022 2  - © Universitaire Pers Leuven, 2015 



42 stefaan pleysier en johan put

p. 26). Deze idee van responsieve securisering loopt nagenoeg parallel met 
ontwikkelingen op het vlak van technologie en technopreventie, waardoor 
beveiliging en bewaking voor een grotere groep in onze samenleving ook 
toegankelijk wordt. Van Dijk vindt empirische ondersteuning voor de 
securiseringshypothese in onder andere de International Crime Victims 
Survey (ICVS). Zo wordt op basis van deze grootschalige studie duidelijk 
dat de vastgestelde dalingen in het aantal gerapporteerde woninginbraken 
en autodiefstallen parallel loopt met investeringen in de beveiliging van 
woningen en wagens. Deze hypothese sluit bovendien ook goed aan bij 
de observatie dat de universele crime drop zich inderdaad nadrukkelijker 
stelt bij eigendomsdelicten, zoals woninginbraak en autodiefstal. Boven-
dien wordt dit soort delicten ook omschreven als debut crimes of begin-
nerscriminaliteit, vaak gepleegd door jongeren en jongvolwassenen. 
 Dat de universele daling van de (jeugd)criminaliteit volgens deze hypo-
these kan worden toegeschreven aan toegenomen beveiliging en vermin-
derde opportuniteiten is evenwel misschien maar de helft van het verhaal. 
Levensstijl- en routineactiviteitentheorieën, die dus verbonden zijn met de 
securiseringshypothese, vertellen ons ook dat vrijetijdspatronen en onze 
tijdsbesteding de afgelopen tien tot vijftien jaar aanzienlijk zijn verscho-
ven. De opkomst en verspreiding van internet en sociale media zou dan 
kunnen verklaren waarom jongeren, als potentiële daders, minder in zoge-
naamde ‘criminogene’ situaties terechtkomen, en dus in de gelegenheid 
komen tot het stellen van criminaliteit. Het is in dat opzicht misschien wel 
treffend dat ook onze federale politie in haar rapportage over de dalende 
trend van de (geregistreerde) criminaliteit en vooral eigendomsdelicten, 
onder meer verwijst naar het feit dat ‘de jeugd minder buitenkomt wegens 
te druk met internet (Facebook) en videospelletjes (Grand Theft Auto)’. 
Dat is om twee redenen opvallend te noemen. Vooreerst werd het spelen 
van gewelddadige videogames, met name Grand Theft Auto (GTA), in een 
niet zo ver verleden eerder als oorzaak van criminaliteit gezien. Zo werd 
in de zaak Hans Van Themsche geschreven dat er ‘sterke aanwijzingen’ zijn 
dat Van Themsche zich liet inspireren door gewelddadige games: 

‘Hij schoor ’s ochtends zijn haar af en doste zich in quasi-mili-
taire kledij voor hij met de trein naar Antwerpen trok. Daar 
kocht hij een geweer in een wapenwinkel. Net zoals de speler 
van Grand Theft Auto een geweer moet kopen voor hij aan zijn 
gewelddadige tocht begint. GTA is een van de populairste killer-
games van de jongste jaren bij ons. (…) Het staat vast dat Van 
Themsche een fan was van gewelddadige computergames, waar-
onder GTA.’ (De Standaard, 16 mei 2006) 
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De explosieve groei van internet en sociale media en de schijnbaar paral-
lelle daling van geregistreerde, ‘klassieke’ eigendomsdelicten, is echter nog 
om een tweede reden opvallend. Het is immers niet ondenkbeeldig dat 
hierdoor een mogelijke verschuiving naar nieuwe vormen van criminali-
teit onder de radar is gebleven. Hierbij kan worden gedacht aan e-, cyber- 
of computercriminaliteit, waarbij daders en slachtoffers elkaar niet langer 
fysiek noch in de publieke ruimte ontmoeten, en waar ordehandhaving, 
controle en registratie bijna per definitie achter de feiten aanlopen. 
 De eerder in deze bijdrage geobserveerde daling in de beschikbare statis-
tieken en cijfers met betrekking tot jeugdcriminaliteit, en meer algemeen, 
de in de literatuur vastgestelde universele crime drop, heeft onderzoekers 
gestimuleerd in een queeste naar dé verklaring voor deze enigszins contra-
intuïtieve vaststelling. Die zoektocht lijkt, althans op dit moment, in de 
richting van de securiseringshypothese te wijzen als meest plausibele ver-
klaring voor de vastgestelde daling in de (jeugd)criminaliteit. Ten minste 
twee punten nuanceren die conclusie wel wat. Het is ten eerste, zo merkten 
we zojuist op, niet ondenkbeeldig dat een daling in het grootste deel van de 
geregistreerde criminaliteit een verschuiving verhult naar nieuwe crimi-
naliteitsvormen, die vaak (nog) niet adequaat aangepakt en geregistreerd 
worden. Dat drukt het optimisme met betrekking tot die universele daling 
wel wat. Ten tweede is het benoemen van een hypothese als dé verklaring 
bij uitstek ook wat simplistisch. Criminaliteit, en dus ook jeugdcriminali-
teit, is een complex fenomeen in een complexe realiteit. Om te verklaren 
waarom bepaalde individuen misdaden plegen, of om inzicht te krijgen 
in trends en evoluties van dit fenomeen op een macroniveau, zal het met 
andere woorden steeds nodig zijn om te kijken naar een complex geheel 
van interagerende factoren. 

uitLeiding

Bij het slot van deze bijdrage blijven we achter met nog minstens één vraag. 
Ook al bewogen we ons in dit complexe debat met de nodige voorzichtig-
heid en nuance, we kunnen niet om de vaststelling heen dat het beschik-
bare cijfermateriaal over jeugdcriminaliteit enigszins contrasteert met de 
populaire mythen die de publieke opinie en het debat rond jeugdcrimina-
liteit domineren. Indien de actuele aandacht voor jeugdcriminaliteit en de 
heersende populaire mythen niet meteen door cijfers of onderzoek wor-
den ondersteund, waar komt deze gevoeligheid dan wel vandaan? 
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 Die gevoeligheid of het idee dat we als samenleving met een urgent 
probleem geconfronteerd worden, is minder recent dan we denken. De 
bezorgdheid over jongeren en hun gedrag lijkt van alle tijden te zijn. Histo-
rische analyses laten zien dat het discours rond jongeren en jeugd(sub)cul-
turen steeds in het teken van ‘moraal en afwijking’ stond. Een maatschap-
pelijke preoccupatie met jongeren en normafwijkend of -overtredend 
gedrag lijkt zelfs eerder de ‘norm’ dan de uitzondering. Elders beschre-
ven we al de jeugd als een sociaal paradoxale figuur, een januskop die de 
samenleving heen en weer slingert tussen gevoelens van bescherming en 
repressie, begrip en afkeuren, hoop en angst, openheid en grenzen. Dat is 
op zich dus niet nieuw. Zo stond het grootste deel van de tweede helft van 
de twintigste eeuw in het teken van bij momenten hevige ‘moral panics’ 
over jongeren en jeugdsubculturen: teddy boys, nozems, mods, provo’s, 
hippies, punkers, hooligans, skinheads, gothics … Maar spanningen tus-
sen burgers en (groepen) jongeren gaan nog verder terug. Al uit de stich-
tingseeuw van de KU Leuven (1425) duiken verhalen op over de gespannen 
verhouding en frictie tussen de studenten en inwoners van Leuven. Het 
zwaarste incident dateert allicht uit 1757 toen ter ere van de geboorte van 
de jongste zoon van Maria-Theresia Leuven feestelijk werd verlicht en stu-
denten ‘het aan de stok kregen’ met de knecht van de burgemeester, waar-
door een gevecht ontstond en ook burgers in opstand kwamen tegen de 
studenten. Uiteindelijk moest zelfs het leger tussenbeide komen, en daarbij 
zijn ‘verscheidene doden’ gevallen. 
 Hoewel het problematiseren, controleren en reguleren van het gedrag 
van kinderen en jongeren in onze samenleving niet nieuw is, kan in de 
afgelopen decennia misschien een accentverschuiving worden geobser-
veerd. Eerder in deze bijdrage hadden we het reeds over Garland’s Cul-
ture of Control, waarin hij twaalf tekenen van verandering ziet die door 
hem worden toegeschreven aan een toenemende cultuur van controle 
en beheersing. ‘Today, there is a new and urgent emphasis upon the need 
for security, the containment of danger, the identification and management 
of any kind of risk’ (Garland, 2001, p. 12). Deze trend heeft geleid tot een 
verschuiving van de aandacht van criminaliteit naar onveiligheid, en van 
‘misdaad en straf ’ naar ‘risico en controle’. Dit wordt bijzonder treffend 
verwoord door Lucia Zedner, die spreekt over een overgang van een post-
crime naar een pre-crime samenleving, waar niet langer een inbreuk tegen 
een (straf)wet centraal staat, maar wel de reductie van onveiligheid en de 
eliminatie van potentieel risicovol gedrag. Daarmee is ook het denken over 
criminaliteit, en het voorwerp van de (jeugd)criminologie gewijzigd. In 
een pre-crime samenleving staat het voorzorgsprincipe (‘precaution’) cen-
traal en is de dominante logica pre-emptive, wat zich vertaalt in allerhande 
nieuwe vormen van (gedrags)regulering, controle en surveillance. 
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 Het is, tot slot, deze trend die ook als kapstok dient bij de geobserveerde 
veranderingen in de maatschappelijke bejegening ten aanzien van het 
gedrag van kinderen en jongeren. De bezorgdheid voor het welzijn van 
kinderen en jongeren lijkt recent steeds meer doordrongen van een onge-
rustheid over en intolerantie ten aanzien van het gedrag van kinderen en 
jongeren, in die mate dat het ‘traditionele maar oncomfortabele evenwicht 
tussen bescherming en controle’ steeds meer onder druk komt te staan. 
Het accent verschuift van een eerder welzijngeoriënteerde bezorgdheid 
en bescherming van het ‘kind in gevaar’ naar een beeld van het ‘kind als 
gevaar’, van ‘youth at risk’ naar ‘youth as risk’. Kinderrechtencommissaris 
Bruno Vanobbergen wijst eveneens op het in toenemende mate inventari-
seren, labelen en determineren van het gedrag van kinderen en jongeren in 
termen van risico en gevaar. In lijn met bovenstaande, breed-maatschap-
pelijke veranderingen suggereert Vanobbergen dat we van de twintigste 
eeuw als ‘eeuw van het kind’, de eeuw waarin de ‘kindertijd’ en ‘jeugd’ als 
onderscheiden fase in het leven ontstond en voorwerp werd van een zich 
ontwikkelende wetenschap, misschien wel evolueren naar de eenentwin-
tigste eeuw als ‘eeuw van het risicokind’. Deze laatste reflectie lijkt ons, met 
name als bijdrage in de reeks Lessen voor de XXI ste eeuw, bijzonder waarde-
vol. Immers, het denken over en onderzoek naar problematisch en gepro-
blematiseerd gedrag van kinderen en jongeren zegt ons niet enkel iets over 
hun gedrag, maar houdt de samenleving ook een spiegel voor. Kinderen en 
jongeren zijn een barometer voor de toestand van onze maatschappij zelf. 

‘Their condition is increasingly seen as being symptomatic of the 
health of the nation, or the future of the race, the welfare of the fam-
ily, or the state of civilization as we know it.’ (Muncie, 2009, p. 11-12)
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