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Samenvatting

In dit onderzoek is nagegaan wat mogelijke elementen zijn van een verdragsconforme benadering 
van jeugddelinquentie in Aruba. Verdragsconform betekent dat jeugddelinquentie wordt bena-
derd conform de inhoud en de bedoelingen van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van 
het Kind (IVRK) dat sinds 2001 voor Aruba van kracht is. Ingevolge het IVRK dienen de belangen 
van het kind bij alles wat kinderen aangaat een eerste overweging te zijn. Lidstaten dienen voor-
waarden te scheppen die het mogelijk maken dat alle kinderen die zich hun jurisdictie bevinden 
zich volledig en harmonieus kunnen ontwikkelen (artt. 6 en 9, IVRK). Het is niet in het belang van 
het kind op te groeien in omstandigheden die kunnen leiden tot een verhoogd en ernstig risico op 
delinquentie en andere gedragsproblemen (art. 3, IVRK). Een verdragsconforme benadering van 
delinquentie houdt derhalve in dat de nadruk dient te liggen op het scheppen van voorwaarden 
voor een optimale ontwikkeling van kinderen, inclusief het wegnemen van risicofactoren die pro-
bleemgedrag en delinquentie bevorderen en het versterken van promotieve (gunstige) factoren 
die dit kunnen tegengaan. Een dergelijke benadering (children’s rights based approach) komt over-
een met wat in de criminologie een evidence based, early risk focused-benadering wordt genoemd. 

Wat mogelijke elementen zijn van een verdragsconforme benadering van jeugddelinquentie in 
Aruba is onderzocht aan de hand van de volgende twee deelvragen:
•	 Wat	 is	 de	 prevalentie	 en	 incidentie	 van	 jeugddelinquentie	 in	Aruba	 (waarbij	 wordt	 gekeken	

naar sekse- en leeftijdsverschillen, verschillen in opleidingsniveau en verschillen tussen niet-
delinquente, licht en zwaar delinquente jongeren)?

•	 Wat	zijn	risico-	en	promotieve	factoren	voor	jeugddelinquentie	in	Aruba?

De meting van jeugddelinquentie in Aruba heeft geen alarmerend beeld opgeleverd. Iets meer 
dan de helft van de jongeren in de leeftijd van 10-17 jaar heeft ooit wel eens een van de gemeten 
delicten gepleegd. In totaal 40% van de jongeren heeft dit in de voorafgaande twaalf maanden 
gedaan. De meest veelvoorkomende delicten worden vaker door dezelfde daders gepleegd. Ook 
blijkt dat de delicten die bij adolescenten vaker voorkomen overwegend licht van aard zijn. Niet-
schoolgaande jongeren hebben in het algemeen vaker betrokkenheid bij delinquentie gemeld en 
hebben vaker gemeld bij zwaardere vormen van delinquentie betrokken te zijn geweest. 

Met de resultaten van het onderzoek naar risico- en promotieve factoren is ondersteuning gevon-
den voor de risk focused, ecologische benadering in de criminologie en voor het meervoudigrisi-
comodel: jeugddelinquentie in Aruba wordt niet veroorzaakt door een enkele risicofactor, maar 
door een cumulatie van risicofactoren en het ontbreken van (voldoende) promotieve factoren in 
de verschillende domeinen van functioneren van de jongere. De kans op probleemgedrag en zware 
delinquentie neemt bij Arubaanse jongeren relatief sterk toe naarmate in meer domeinen sprake 
is van overwegend risicofactoren. 

In het individuele domein zijn enkele factoren aangetroffen die een sterke relatie hebben met 
delinquentie en die de ontwikkeling van kinderen ernstig kunnen verstoren. Zo vertoont een 
aanzienlijk aantal jongeren in de leeftijd van 10-17 jaar in Aruba hinderlijk gedrag, emotionele 
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problemen of gedragsproblemen. Van deze factoren zijn zowel hinderlijk gedrag als gedragspro-
blemen sterk voorspellend voor delinquentie in Aruba. Hoewel middelengebruik weinig is gerap-
porteerd door Arubaanse jongeren, is in dit onderzoek een sterke samenhang aangetroffen tussen 
alcohol- en drugsgebruik en zware delinquentie. Deze individuele factoren hebben derhalve een 
sterke signaalfunctie. 

Vanuit verdragsrechtelijk oogpunt is het van belang dat nader onderzoek wordt gedaan naar de 
oorzaken van de psychosociale problematiek aangezien psychosociale problemen jongeren in hun 
ontwikkeling belemmeren. Ingevolge artikel 6, IVRK moet het recht op fysieke gezondheid en 
op mentale, emotionele, cognitieve, sociale en culturele ontwikkeling van overheidswege worden 
gegarandeerd. Ingevolge artikel 24, IVRK hebben kinderen met psychosociale problemen recht op 
psychische hulp en dient de Arubaanse overheid zich proactief op te stellen om hun de toegang tot 
deze vorm van gezondheidszorg te bieden.

In het gezinsdomein zijn voornamelijk promotieve factoren aangetroffen. Gebleken is dat de ge-
meten gezinskenmerken (gezinssamenstelling, gezinsgrootte, hoge gezinsmobiliteit en lage soci-
aaleconomische status) geen relatie hebben met delinquentie. Deze resultaten wijken af van be-
vindingen uit internationaal onderzoek. Kinderen in Aruba ervaren daarnaast in het algemeen een 
autoritatieve opvoedingsstijl van hun ouders, hetgeen een promotieve factor is voor delinquentie. 
Waar Arubaanse ouders en kinderen wel mee te maken hebben, is de discrepantie tussen een tradi-
tioneel kindbeeld en de rechten en behoeften van de moderne, opgroeiende jeugd. Deze resultaten 
impliceren dat preventiebeleid zich in dat opzicht niet zwaar op gezinsondersteuning behoeft te 
richten. Echter, aangezien opvoeding tijdens de adolescentie wel samenhangt met delinquentie in 
Aruba, dient er voldoende opvoedingsondersteuning aanwezig te zijn wanneer zich risico’s voor-
doen in dat domein. Daarnaast dienen ouders te worden ondersteund bij de bijstelling van het 
traditionele kindbeeld dat nog in de Arubaanse maatschappij bestaat.

Uit het onderhavige onderzoek is gebleken dat de Arubaanse kinderen het niet gemakkelijk heb-
ben in de school. Vooral leerlingen op de basisschool vertonen aanmerkelijk meer psychosoci-
ale problemen dan bijvoorbeeld hun leeftijdgenootjes in Nederland. Bekend is dat kinderen met 
psychosociale problemen zich minder goed kunnen ontwikkelen en dat een zwakke binding met 
de school een sterke relatie heeft met probleemgedrag. Een link met de feitelijke output van het 
onderwijs is snel gemaakt: Arubaanse kinderen zitten in vergelijking met hun Nederlandse leef-
tijdsgenootjes structureel in lagere opleidingsniveaus en driekwart van de beroepsbevolking van 
Aruba heeft een lbo-opleiding. De lage schoolprestaties in Aruba duiden op onderprestatie: kin-
deren kunnen zich niet ontwikkelen tot hun volste potentieel (art. 6 en 29, IVRK). De oorzaak 
van onderprestatie kan zijn gelegen in het kind zelf (waarbij in Aruba vooral de taalachterstand 
en de hoge mate van emotionele en gedragsproblemen opvallen), maar ook in het schooldomein 
(waarbij vooral de lage onderwijs-output opvalt).

Een aanzienlijk deel van de jongeren in Aruba heeft ongestructureerde vrijetijdsactiviteiten. Deze 
vormen een risicofactor voor delinquentie, terwijl ook is gevonden dat de factor gestructureerde 
vrijetijdsactiviteiten in het weekeinde in Aruba een promotieve factor is. Eén op de vijf jongeren 
meldt in het afgelopen jaar helemaal geen vrijetijdsactiviteiten te hebben gehad. Deze factor heeft 
in Aruba echter geen relatie met delinquentie. Deze resultaten hebben belangrijke beleidimplica-
ties, vooral nu is gebleken dat jongeren behoefte hebben aan (meer) gestructureerde vrijetijdsac-
tiviteiten en uit het IVRK volgt dat lidstaten het recht van het kind op deelname aan het culturele 
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en artistieke leven zullen respecteren en bevorderen en dat zij passende en gelijke kansen dienen 
te bevorderen voor deelname aan culturele, artistieke, recreatieve en ontspanningsactiviteiten (art. 
31, IVRK).

De mogelijkheid om risico- en promotieve factoren te identificeren biedt aanknopingspunten 
voor preventie in Aruba. Uit het onderzoek komt naar voren dat de preventie van jeugddelinquen-
tie in Aruba vooral moet zijn gericht op het domein school en op de vrijetijdsbesteding. De hoge 
prevalentie van psychosociale problematiek onderschrijft het belang van voldoende professionele 
hulp en onderzoek naar de oorzaken van internaliserende problemen. Een vraagpunt is of deze 
internaliserende problematiek dezelfde oorzaken heeft als het fenomeen rage (externaliserende 
problematiek), dat in grote delen van het Caribisch gebied in hoge mate voorkomt. De resultaten 
die zijn aangetroffen in het schooldomein en de slechte onderwijsresultaten in Aruba wijzen op 
de noodzaak van onderzoek naar verbeteringsmogelijkheden van de schoolprestaties en van een 
grondige hervorming van het onderwijs.

Uit dit onderzoek is gebleken dat ontwikkelingscriminologische, pedagogische en juridische uit-
gangspunten met betrekking tot de benadering van jeugddelinquentie convergeren. De ratio dat 
het jeugdstrafrechtbeleid onderdeel moet zijn van integraal jeugdbeleid is gelegen in het feit dat 
het belang van ieder kind geldt, zonder discriminatie, en dat de belangen van het kind centraal 
staan. Dat betekent dat kinderen die zich schuldig maken aan delinquent gedrag moeten worden 
benaderd vanuit de gedachte dat de aanpak in het belang van het kind is en gericht is op zijn op-
timale ontwikkeling en integratie. 

Hoewel er vanuit de juridische en verdragsrechtelijke benadering weliswaar bredere implicaties 
zijn voor een verdragsconforme benadering van jeugddelinquentie in Aruba kan − gebruikma-
kend van de ontwikkelingscriminologische en pedagogische uitkomsten van dit onderzoek − een 
verdragsconforme benadering van jeugddelinquentie in Aruba geconcretiseerd worden. Ander-
zijds kunnen juridische argumenten worden gebruikt om concrete maatregelen te beargumente-
ren of af te dwingen die voortvloeien uit het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Een verdrags-
conforme benadering van jeugddelinquentie is daarmee in feite een juridische legitimatie voor de 
pedagogische/ontwikkelingspsychologische aanpak van gedragsproblemen.

Geconstateerd is dat na tien jaar medegelding van het IVRK de implementatie van de verdrags-
bepalingen in Aruba ver achterblijft. Mede omdat het Koninkrijk der Nederlanden als soevereine 
eenheid partij is bij het IVRK wordt in dit onderzoek een gezamenlijk optreden van de onder-
scheidenlijke landen bepleit, om te garanderen dat alle kinderen in de jurisdictie van het Konink-
rijk op gelijke wijze in staat worden gesteld hun rechten te kunnen uitoefenen. 

De opname van een constitutioneel vangnet voor de implementatie van verdragen in artikel 27 
van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden biedt nieuwe perspectieven voor de imple-
mentatie van het IVRK in Aruba. Met het oog op de komende rapportageplicht van het Konink-
rijk aan het VN Comité voor de Rechten van het Kind (maart 2012) verdient het aanbeveling 
dat de landen op korte termijn een onderlinge regeling tot stand brengen, specifiek gericht op de 
implementatie van het IVRK. 

Het gezamenlijk optreden van de landen van het Koninkrijk zal voorzien in de thans bestaande 
lacunes dat het Nederlandse mensenrechtenbeleid uitsluitend is gericht is op Nederland en op het 
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buitenland en dat Aruba en de andere Caribische landen geen onderdeel uitmaken van de interna-
tionale kinderrechtenbeweging. Dit impliceert dat de Caribische landen in de gelegenheid worden 
gesteld actief te participeren in VN-verband en in de internationale kinderrechtenbeweging en dat 
de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk bij de VN vanuit de gezamenlijke doelstel-
ling en het gezamenlijke optreden actief de belangen van de Caribische landen gaat behartigen. 
Daartoe behoort ook dat in Koninkrijksverband, conform de aanbevelingen van het VN Comité, 
in voorkomende situaties passende en geschikte ondersteuning wordt verzocht aan organen van 
de Verenigde Naties en aan de Verenigde Naties gerelateerde instanties.


