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In de rubriek Onderbelicht zal iedere maand een andere auteur aandacht besteden aan een onderwerp of probleem waar (naar de mening van de auteur) in juridisch Nederland 
te weinig aandacht voor bestaat. Het biedt de auteur de mogelijkheid om het belang van het onderwerp voor het voetlicht te brengen en te pleiten voor meer onderzoek naar en/
of onderwijs over dit onderwerp.

ApArt strAfrecht voor vrouwen?
Jan Hendriks & Anne-Marie Slotboom*

Vanaf het eind van de vorige eeuw ontstaat 
er steeds meer aandacht voor vrouwen en 
meisjes die delinquent gedrag vertonen. De 
vraag is waar deze toenemende aandacht 
vandaan komt. Een verklaring lijkt enerzijds 
te zijn dat, in vergelijking met mannen, 
steeds meer vrouwen in beeld komen bij 
justitie. Anderzijds blijken vrouwen ook 
steeds meer betrokken bij zwaardere 
vormen van criminaliteit. Overigens blijkt dat 
vrouwen, aldus officiële statistieken, hun 
achterstand op het gebied van criminaliteit 
nog lang niet ingelopen hebben.1

Kijken we naar de niet-officiële statistieken, 
dan blijkt dat het hiervoor geschetste beeld 
wat nuancering behoeft. Zo deden Hendriks 
e.a. (2010) onderzoek2 naar zelfgerappor-
teerde criminaliteit onder een relatief grote 
groep (N=823) jongens en meisjes, waarbij 
specifiek de zedencriminaliteit onder de 
loep werd genomen. Het gaat daarbij om 
relatief lichte, maar ook ernstige vormen van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. De 
officiële cijfers laten zien dat in minder dan 
5% van de gevallen de dader van het vrou-
welijk geslacht is, maar uit dit zelfrappor-
tageonderzoek, waarbij de respondenten 
anoniem bleven, blijkt dat de verschillen tus-
sen jongens en meisjes lang niet zo groot 
zijn. Ongeveer 12% van de jongens en 8% 
van de meisjes gaf toe zich ooit schuldig te 
hebben gemaakt aan seksueel strafbaar ge-
drag. Het is aannemelijk dat het bij jongens 
om relatief ernstiger gedrag gaat, maar dat 
is niet nader onderzocht. 

Meer voorkomende criminaliteit zoals 
vermogensdelicten en lichte vormen van 
geweld laten ongeveer hetzelfde beeld zien, 
zij het wat minder extreem: de verhouding 
jongens en meisjes bij zelfrapportage is 3:2 
maar wordt 8:2 wanneer zij op het niveau 
van de politie zijn aanbeland.3 

De vraag is hoe het komt dat we in de offi-
ciële statistieken relatief minder meisjes en 
vrouwen tegenkomen. Het is niet waar-
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schijnlijk dat één verklaring volstaat. Zo 
kan het zijn dat er minder aangifte tegen 
meisjes en vrouwen wordt gedaan omdat 
hun delicten als minder intrusief worden 
ervaren: geweld gepleegd door meisjes/
vrouwen is veelal minder ernstig dan door 
mannen/jongens gepleegd. Een aanwijzing 
hiervoor vinden we terug in de cijfers over 
geweld waarin 1 op de 10 verdachten van 
misdrijven tegen het leven een vrouw is, ter-
wijl bij mishandeling 1 op de 8 verdachten 
een vrouw is.4 Bovendien zou uit een aantal 
onderzoeken blijken dat huiselijk geweld 
even vaak of mogelijk zelfs meer door vrou-
wen wordt gepleegd. Aangifte wordt echter 
vooral tegen mannen gedaan, mogelijk 
omdat het letsel veroorzaakt door mannen 
ernstiger is. Mannen zullen, uit schaamte, 
ook minder snel aangeven dat zij slachtoffer 
zijn van vrouwelijke agressie.5

Een andere oorzaak voor het lage percen-
tage meisjes en vrouwen in de geregis-
treerde criminaliteitscijfers kan zijn dat 
vrouwen/meisjes vaker onder invloed van 
mededaders bij delicten betrokken zijn en 
dat daardoor hun rol meer perifeer is en het 
niet de moeite waard gevonden wordt om 
hen hiervoor te vervolgen. Een volgende 
regelmatig genoemde reden om niet te ver-
volgen is dat vrouwen die met politie of jus-
titie in aanraking komen, naast delinquent 
gedrag, ook regelmatig allerlei psychische 
stoornissen blijken te vertonen. Zo hebben 
zij vaker dan mannelijke delinquenten last 
van, bijvoorbeeld, een depressie of een 
posttraumatische stress-stoornis, waar-
door vrouwelijke daders wellicht eerder 
als ‘zielig’ worden ervaren en mannelijke 
delinquenten eerder als crimineel. In relatie 
tot het voorgaande wordt ook wel gewe-
zen op het bestaan van de zogenaamde 
‘genderparadox’. Deze paradox houdt in dat 
vrouwen in aanleg, onder meer vanwege 
hun beter ontwikkelde empathische ver-
mogens en sociale vaardigheden, minder 
geneigd zijn tot delinquentie dan mannen, 
maar door het ervaren van veel problemen 

zoals misbruik, verwaarlozing, drugs, delin-
quente vrienden en psychische stoornissen 
eveneens (ernstig) crimineel gedrag kunnen 
vertonen. Het gaat daarbij met name om 
een cumulatie van risicofactoren die het so-
ciaal-emotionele functioneren van meisjes/
vrouwen ernstig belemmeren. Bij jongens/
mannen zouden minder risicofactoren al 
kunnen leiden tot delinquent gedrag. In dit 
verband wordt ook wel gesproken over het 
‘drempeleffect’: voordat meisjes delinquent 
gedrag vertonen zijn er al op meerdere 
terreinen problemen aanwezig. Wanneer de 
resultaten van onderzoek naar delinquente 
meisjes op een rijtje worden gezet, lijkt 
deze conclusie inderdaad gerechtvaardigd. 
Delinquente meisjes blijken steevast relatief 
meer intrapsychische problemen te verto-
nen, vaker slachtoffer te zijn van fysieke en/
of seksuele mishandeling en blijken heftiger 
te reageren op problemen in de gezins-
situatie. Niet alleen blijken de meegemaakte 
(traumatische) ervaringen vaak ernstiger, 
maar ook het aantal negatieve ervaringen 
is groter.6

Op grond van het voorafgaande zou men 
welhaast kunnen concluderen dat meisjes/
vrouwen gezien hun problematische voor-
geschiedenis en daarmee samenhangende 
stoornissen eerder verminderd toereke-
ningsvatbaar kunnen worden geacht dan 
jongens/mannen (bij wie psychische stoor-
nissen immers gemiddeld gezien minder 
duidelijk aanwezig zijn). 

Een probleem bij genoemde conclusie is 
het gegeven dat er bij meisjes/vrouwen 
vrijwel alleen onderzoek is gedaan naar de 
hoogrisicogroepen (denk aan meisjes in 
instellingen) en dat bevindingen niet zonder 
meer generaliseerbaar zijn naar de gehele 
populatie meisjes/vrouwen. Onderzoek 
binnen de algemene populatie laat namelijk 
zien dat dit eerder genoemde drempeleffect 
niet gevonden wordt.7 Het lijkt dus niet zo te 
zijn dat meisjes pas delinquent worden als 
ze allerlei ernstige problemen hebben. 



onderbelicht Ars Aequi januari 2012  7arsaequi.nl/maandblad  AA20120006

Vanaf het eind van de vorige eeuw ontstaat 
er steeds meer aandacht voor vrouwen en 
meisjes die delinquent gedrag vertonen. De 
vraag is waar deze toenemende aandacht 
vandaan komt. Een verklaring lijkt enerzijds 
te zijn dat, in vergelijking met mannen, 
steeds meer vrouwen in beeld komen bij 
justitie. Anderzijds blijken vrouwen ook 
steeds meer betrokken bij zwaardere 
vormen van criminaliteit. Overigens blijkt dat 
vrouwen, aldus officiële statistieken, hun 
achterstand op het gebied van criminaliteit 
nog lang niet ingelopen hebben.1

Kijken we naar de niet-officiële statistieken, 
dan blijkt dat het hiervoor geschetste beeld 
wat nuancering behoeft. Zo deden Hendriks 
e.a. (2010) onderzoek2 naar zelfgerappor-
teerde criminaliteit onder een relatief grote 
groep (N=823) jongens en meisjes, waarbij 
specifiek de zedencriminaliteit onder de 
loep werd genomen. Het gaat daarbij om 
relatief lichte, maar ook ernstige vormen van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. De 
officiële cijfers laten zien dat in minder dan 
5% van de gevallen de dader van het vrou-
welijk geslacht is, maar uit dit zelfrappor-
tageonderzoek, waarbij de respondenten 
anoniem bleven, blijkt dat de verschillen tus-
sen jongens en meisjes lang niet zo groot 
zijn. Ongeveer 12% van de jongens en 8% 
van de meisjes gaf toe zich ooit schuldig te 
hebben gemaakt aan seksueel strafbaar ge-
drag. Het is aannemelijk dat het bij jongens 
om relatief ernstiger gedrag gaat, maar dat 
is niet nader onderzocht. 

Meer voorkomende criminaliteit zoals 
vermogensdelicten en lichte vormen van 
geweld laten ongeveer hetzelfde beeld zien, 
zij het wat minder extreem: de verhouding 
jongens en meisjes bij zelfrapportage is 3:2 
maar wordt 8:2 wanneer zij op het niveau 
van de politie zijn aanbeland.3 

De vraag is hoe het komt dat we in de offi-
ciële statistieken relatief minder meisjes en 
vrouwen tegenkomen. Het is niet waar-

Foto © Marten Hoogstraat (whiteframe.nl)

Onderzoek bij jongens en meisjes die met 
justitie in aanraking komen en poliklinisch 
behandeld worden laat zien dat zwak-
begaafdheid ook vaak als diagnose wordt 
gesteld in combinatie met een vorm van 
een gedragsstoornis. Deze laatste stoornis 
wordt helaas nogal eens ten onrechte als 
psychiatrische stoornis beschouwd, reden 
waarom er überhaupt veel stoornissen bij 
delinquente jongens en meisjes worden 
vastgesteld.8 Psychiatrische problematiek 
in engere zin (zoals depressie, angststoor-
nissen of psychotische stoornissen) komt 
echter relatief minder vaak voor in de delin-
quente populatie. 

Het voorafgaande laat zien dat we niet alle 
delinquente vrouwen en meisjes over één 
kam moeten scheren en dat we er zeker 
niet op voorhand vanuit moeten gaan dat 
zij allen ernstige psychiatrische stoornis-
sen vertonen. De genderparadox is, gezien 
het feit dat uit zelfrapportagestudies blijkt 
dat jongens en meisjes minder van elkaar 
verschillen dan gedacht, misschien een 
‘genderparadoxje’. Wellicht is er eerder 
sprake van een vervolgingsparadox: het 
criminele gedrag van meisjes wordt niet 
snel genoeg opgemerkt of serieus genomen 
waardoor zij uit de handen van politie/justitie 
en (gedwongen) hulpverlening blijven. Pas 
wanneer zij ernstigere delicten gaan plegen, 

komen zij in het vizier en blijkt (logischer-
wijze) dat hun stoornissen ernstiger zijn 
(geworden). Aan dit effect draagt nog bij 
dat de pakkans voor zwakbegaafde meisjes 
verhoudingsgewijs groot is, waardoor deze 
diagnose relatief vaak wordt gesteld.

Het gegeven dat ernstige stoornissen (en 
daarmee samenhangende) verminderde 
toerekeningsvatbaarheid lang niet bij alle 
delinquente meisjes/vrouwen vastgesteld 
kan worden, leidt wat ons betreft tot de 
conclusie dat een apart strafrecht voor 
vrouwen niet nodig is. De overeenkomsten 
tussen delinquente vrouwen en mannen zijn 
waarschijnlijk veel groter dan de verschillen.
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