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Samenvatting (Summary in Dutch)

De criminaliteit is in brede zin een van de grootste sociale en politieke problemen in vele
landen. Het is een onderwerp waarover veel gediscussieerd wordt onder beleidsmakers
en maatschappelijke groeperingen. Het is ook een favoriet onderwerp voor politici tij-
dens verkiezingscampagnes. Een hoge criminaliteit resulteert in enorme maatschappelijke
kosten die men veelal niet kan terugvinden in de officiële cijfers over welzijn en geluk
van landen. De wetenschappelijke en invloedrijke studies van Garry Becker (1968) en
Isaac Ehrlich (1973) hebben aangetoond dat het niveau van de criminaliteit afhangt van
economische factoren en prikkels. Deze inzichten zijn tegenwoordig gemeengoed onder
economen. De standaard in economische modellen voor crimineel gedrag bepaalt dat het
individueel niveau van criminele activiteiten afhangt van het inkomen dat uit legale ac-
tiviteiten kan worden verkregen, van persoonlijke voorkeuren en van andere individuele en
exogene factoren. Ondanks veel en uitgebreid wetenschappelijk onderzoek op dit gebied,
is het algemene publiek veelal niet doordrongen van de economische aspecten van crimi-
naliteit en de implicaties ervan. Dit proefschrift presenteert een aantal wetenschappelijk
studies die deze aspecten en implicaties verder onder het licht zal brengen.

Vanuit een economische perspectief kan het niveau van de criminaliteit door een vraag
en aanbod model worden beschreven. In een vraag en aanbod model bieden criminelen
het niveau van de criminaliteit, vraagt het publiek bescherming tegen de criminaliteit en
biedt de overheid publieke bescherming. Het aanbod van de criminaliteit wordt gezien als
een keuze tussen legale werkzaamheden aan de ene kant en criminele activiteiten aan de
andere kant. De keuze zelf hangt af van de netto-baten van crimineel gedrag. Dit zijn de
baten van criminele activiteiten die uitstijgen boven alle kosten die in relatie tot criminele
activiteiten moeten worden gemaakt. Deze baten hangen vooral af van het type misdaad
en van de crimineel zelf. Het kunnen zowel monetaire als psychische baten zijn, zoals
bijvoorbeeld de spanning van het gevaar, de acceptatie onder leeftijdsgenoten, het gevoel
iets volbracht te hebben of puur lichamelijke tevredenheid in het geval van verkracht-
ing. De kosten van criminele activiteiten kunnen ingedeeld worden in directe en indirecte
(opportuniteits-) kosten. Directe kosten van de criminaliteit zijn alle materiële kosten
(uitrusting, geweer, voertuigen), psychische kosten (schuld, angst, risico) en verwachte
strafkosten (boetes, vrijheidsstraf, andere straffen, kosten van een juridisch proces). Op-
portuniteitskosten van de misdaad zijn alle gemiste netto-baten (baten minus de kosten)
van de legale activiteiten tijdens het plannen, uitvoeren en verbergen van de criminele
activiteit. Onderwijs verhoogt bijvoorbeeld de opportuniteitskosten van misdaad omdat
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het legale inkomen door onderwijs zal stijgen. Het aanbod van de criminaliteit heeft een
positieve relatie met de netto-baten van criminele activiteiten. Dit betekent dat crimine-
len hun activiteiten verhogen als de netto-baten hoger zijn. Voorbeelden van de condities
die het aanbod van de criminaliteit doen toenemen zijn demografie (een grotere propor-
tie van jeugd), minder werkgelegenheid en vermindering van vrijheidsstraffen. Terwijl
vermogensdelicten het meest gevoelig zijn voor economische factoren, zijn veel gewelds-
delicten het bijproduct van de criminele activiteiten voor economische (financiële) baten
en kunnen derhalve eveneens door economische factoren worden uitgelegd.

Dit proefschrift richt zich voornamelijk op het aanbod aspect van de criminaliteit. De
relatie tussen criminaliteit en economische factoren is geanalyseerd op basis van geag-
gregeerde (nationale) tijdreeksen (voor de VS en het Verenigd Koninkrijk), geaggregeerde
cross-sectionele bestanden (voor het Verenigd Koninkrijk) en individuele onderzoeks-
gegevens verkregen via surveys (voor Australië). Het doel van dit proefschrift is om
empirisch te onderzoeken of we criminaliteit als rationeel gedrag kunnen beschouwen. Als
dit laatste het geval is, dan kan economisch en sociaal beleid de belangrijkste instrumenten
leveren om criminaliteit te voorkomen en te bestrijden.

Hoofdstuk 2 bestudeert de trends in de criminaliteitscijfers van Virginia (VS). His-
torisch gezien zijn deze criminaliteitscijfers toegenomen in de periode 1960-1970 terwijl ze
in alle categorieën dramatisch zijn gedaald tijdens de jaren 1990. Levitt (2005) schrijft dat
de zestiger en zeventiger jaren “the heyday of a liberal justice system and the criminal’s
right movement” waren. De kans om gestraft te worden was zo laag dat het lonend was om
crimineel te worden. In de jaren 1980 is deze liberale houding ten opzichte van crimineel
gedrag dramatisch veranderd. De rechten van verdachten en veroordeelden werden in-
geperkt en er werden strenge straffen geïntroduceerd. Tijdens de negentiger jaren namen
bijna alle staten van de VS een of meerdere wetten aan met verplichte straffen tot gevolg.
Veel van deze wetten hadden gemeen dat de vrijheidsstraf werd verhoogd bij individuen
die al eerder tot een gevangenisstraf waren veroordeeld. Er bestaat nog steeds discussie
tussen criminologen en beleidsmakers over welke factoren het meest hebben bijgedragen
aan de enorme daling in de jaren negentig van de criminaliteitscijfers in de VS. De be-
langrijkste factoren zijn wellicht de legalisatie van abortus in de jaren 1970, verbeterde
economische omstandigheden, lokale beleidsveranderingen, veranderingen in de marktom-
standigheden van crack en andere drugs, hogere arrestatiekansen met gevangenisstraf tot
gevolg, et cetera. Dit hoofdstuk bestudeert de statistische relatie tussen inspanningen om
de criminaliteit te bestrijden en de daling van de criminaliteit door de tijd, op basis van
tijdreeksgegevens uit Virginia (VS) in de periode 1984-2006.

We bestuderen het effect van het nieuwe strafrecht in Virginia op het aantal gerappor-
teerde vermogensdelicten (diefstal met inbraak, diefstal van motorvoertuigen en diefstal
met geweld) en geweldsdelicten (zware mishandeling, moord en verkrachting) met behulp
van verschillende tijdreeks modellen. Virginia schafte het “parole” af en hervormde de
vrijheidsstraf voor alle ernstige misdaden uitgevoerd op of na 1 januari 1995. Het netto
effect van de nieuwe wet was een omvangrijke verhoging van straffen voor alle gewelds-
delicten (maar vooral voor moord en verkrachting) en ook voor misdadigers die al eerder
geweldsdelicten hadden gepleegd. Wij hebben het effect van de nieuwe strafmaatregelen
in Virginia op de criminaliteitscijfers bestudeerd aan de hand van verschillende tijdreeks
modellen. Specifieke methoden uit interventie analyse zijn gebruikt. Het effect op de
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criminaliteitscijfers is gemodelleerd als een stap interventie. De bestaande empirische
literatuur geeft weinig steun aan de effecten op het afgeschafte parool en de hervormde
vrijheidsstraffen in Virginia. Kessler en Levitt (1999) melden dat eerder onderzoek naar
het effect van de verhoogde vrijheidsstraf aan de gerapporteerde delicten in de VS geen
duidelijke resultaten geeft en vaak geen effect vindt. In dit hoofdstuk bevestigen we deze
conclusies op basis van de univariate en multivariate tijdreeks modellen. In het geval
van multivariate tijdreeks modellen, laten we controle groepen in de analyse toe. Wij
illustreren de flexibiliteit van deze multivariate aanpak en tonen aan dat er effecten op
criminaliteitscijfers gemeten kunnen worden.

Hoofdstuk 3 richt zich op misdaad trends in het Verenigd Koninkrijk. We kijken
vooral naar de effecten van de “business cycle” op vermogensdelicten (diefstal en diefstal
met inbraak) in Engeland en Wales tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw. In het
Verenigd Koninkrijk is de algemene criminaliteit snel toegenomen in de jaren zeventig en
tachtig. Aan het begin van de jaren negentig bereikte de criminaliteit het hoogste niveau
en is een algemene publieke discussie geworden. De toename van de criminaliteit was veel
groter dan in de rest van Europa. Bovendien zijn de vermogensdelicten in het Verenigd
Koninkrijk tijdens de jaren 1970-1990 snel gegroeid. Machin en Meghir (2004) laten in
hun studie zien dat het niveau van de vermogensdelicten in de jaren negentig in Engeland
en Wales hoger was dan in de VS.

De “business cycle” heeft een groot effect op de structuur van de economische dy-
namiek en daardoor op het gedrag van mensen. Dit effect is waargenomen bij diverse
sociale indicatoren zoals het aantal schoolinschrijvingen, de geboortecijfers en de arbei-
dsmarktparticipatie. Het is dan ook geen verrassing dat de criminaliteitscijfers ook door
de “business cycle” beïnvloed worden. De literatuur suggereert dat vermogensdelicten een
contra-cyclisch patroon hebben: dalingen en stijgingen in deze delicten komen overeen
met de opgaande en neergaande bewegingen van economische activiteiten. Aan de an-
dere kant worden de geweldsdelicten minder beïnvloed door cyclische bewegingen in de
economie (wellicht met uitzondering van diefstal met geweld omdat dit delict duidelijk
door profijt wordt gemotiveerd).

Om economische motieven van diefstal en diefstal met geweld in de periode van 1955
tot 2001 in Engeland en Wales te bestuderen, gebruiken wij zowel univariate als multivari-
ate structurele tijdreeks modellen. Wij modelleren de “business cycle” als een stationair
autoregressive moving average (ARMA) proces. Dit is een nieuwe aanpak in vergelijk-
ing met het bestaande onderzoek naar het effect van de “business cycle” in de literatuur
over criminaliteit. In het multivariate structurele tijdreeks model worden tijdreeksen van
diefstal en diefstal met inbraak simultaan geanalyseerd met tijdreeksen van reële BNP,
werkeloosheid en politiecijfers. Dit brengt ons bij de tweede bijdrage van dit hoofdstuk
– de gelijktijdige analyse van de criminele (diefstal en diefstal met inbraak), economische
(BNP en werkloosheid) en afschrikking (politie) tijdreeksen. Wij controleren ook voor
andere verklarende variabelen die belangrijk zijn voor de verklaring van de variaties in
de criminaliteit. Voorbeelden van verklarende variabelen zijn strafrecht variabelen (vero-
ordeling, straflengte en vrijheidsstraf), demografische variabelen (geslacht, jeugd tussen
de leeftijd van 15 en 24 jaar), effecten van verandering in de opname praktijk (bijvoor-
beeld een dummy variabele die het effect van de Diefstal Act in 1968 oppikt) en het aantal
politiemensen. In dit hoofdstuk tonen we resultaten die sterke effecten van de “business
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cycle” op diefstal en diefstal met inbraak laten zien. We vinden geen aparte cycli in de
criminaliteit reeksen. De cyclische bewegingen in criminaliteit kunnen volledig worden
verklaard door de effecten van de “business cycle”. De verklarende variabelen hebben
meer effect op de korte termijn dan op de lange termijn van de dynamiek in criminaliteit
ontwikkelingen over de tijd.

De derde contributie van dit hoofdstuk is onze onderzoeksaanpak waarin motivatie en
opportuniteitseffecten (vanuit economisch perspectief) van diefstal en diefstal met inbraak
worden onderscheiden. De criminele motivatie werkt door op het effect van de wisselende
economische voorwaarden aan sociale spanning en sociale controle. Daarnaast werkt de
criminele opportuniteit door in de beschikbaarheid en kwetsbaarheid van criminele doelen
op basis theorie van routine activiteiten. De twee effecten zijn tegenstrijdig met elkaar,
lopen door elkaar heen en vinden niet noodzakelijkerwijs op hetzelfde tijdstip plaats.

Criminaliteit is wijdverbreid in de groep van jonge personen, vooral jonge mannen.
In een longitudinaal onderzoek van 411 mannen uit Londen (welke zijn gevolgd vanaf
hun zevende levensjaar tot en met volwassenheid), vinden Farrington et al. (1998) dat
een gemiddelde criminele carrière op een leeftijd tussen de 14 en 21 jaar begint, tien jaar
duurt en rond de leeftijd van 26 jaar eindigt. Deze relatie tussen leeftijd en criminaliteit is
robuust over de tijd, tussen landen, binnen demografische groepen en voor verschillende
soorten van criminaliteit en het hangt niet af van de wijze waarop criminaliteit wordt
gemeten (zie Hirschi et al., 1983). In de VS worden vergelijkbare resultaten gevonden.
Grogger (1998) rapporteert dat 35 percent van alle mannen uit Philadelphia die in 1945
waren geboren, vóór hun 18de levensjaar werden gearresteerd, en dat een derde van alle
mannen uit Californië die in 1956 geboren waren, tussen de leeftijd van 18 en 30 jaar zijn
gearresteerd. Volgens het bureau voor de statistiek (Census) van de VS zaten in 1990 1.1
miljoen mensen in de gevangenis, en veel van deze mensen waren mannen tussen de 20 en
30 jaar oud.

In hoofdstuk 4 stellen wij dat vroege school-verlating (en het hieruit voortvloeiende
gering aantal jaren van onderwijs) één van de belangrijkste oorzaken van hoge criminaliteit
bij jonge mensen is. Dit heeft tot gevolg dat deze jongeren een slechte positie op de ar-
beidsmarkt verwerven en een afweging gaan maken tussen legale en illegale activiteiten
om aan inkomsten te komen. Methodologisch is het lastig om een effect van het onder-
wijs op de criminaliteit te isoleren. Het is moeilijk om empirisch de causaliteit aan te
tonen van onderwijs op criminaliteit (en niet andersom). Om dit probleem te behandelen
adopteren wij een quasi-experimentele aanpak waarin we de variatie over de tijd van de
leerplicht leeftijd in Engeland en Wales gebruiken om de richting van de causaliteit te
bevestigen. We bestuderen de relatie tussen criminaliteit en onderwijs met het gebruik
van twee Britse data bronnen. Het eerste is de “Offenders Index Database” (OID) dat alle
misdaadplegingen in Engeland en Wales registreert en dat we koppelen aan de “Labour
Force Survey” (LFS) met data over het aantal jaren onderwijs in bepaalde leeftijdsgroepen
gemeten over de tijd. De tweede bron van gegevens bestaat uit de vrijheidsstraf cijfers
uit de Census 2001, waarbij we kijken naar de criminaliteit en het genoten onderwijs in
een grote cross-sectie van de Britse bevolking.

Onze resultaten laten zien dat er grote effecten bestaan van het genoten onderwijs op
het criminele gedrag. De empirische resultaten zijn gebaseerd op de instrumentele vari-
abelen methode. De resultaten wijken niet veel af van resultaten gebaseerd op de kleinste
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kwadraten methode ook al kunnen we geen causale interpretatie koppelen aan de laatstge-
noemde methode. In onze empirische modellen van vermogensdelicten rapporteren wij het
significante resultaat dat een laag niveau van onderwijs (of geen onderwijs) tot een hoog
niveau van criminaliteit kan leiden. Wij bevestigen deze resultaten met de schattingen
uit de cross-sectie van de 2001 Census. De implicaties van onze resultaten zijn duidelijk:
ze laten zien dat de verhoging van menselijk kapitaal accumulatie verkregen door het
langer volgen van onderwijs effectief is om de individuele positie op de arbeidsmarkt te
verbeteren. Hieruit volgt dat de verhoging van de menselijk kapitaal accumulatie door
jongeren langer onderwijs te laten volgen een speerpunt van beleid zou moeten zijn bij
het bestrijden van de criminaliteit. In dit verband schrijft Eide (2000) dat “young people
are perhaps not different, just poorer.”

In hoofdstuk 5 onderzoeken wij de negatieve samenhang tussen onderwijs en crimi-
naliteit door gebruik te maken van gegevens van een steekproef van jonge Australische
tweelingen. Leidt crimineel gedrag tot een lager onderwijsniveau of leidt meer onder-
wijs juist tot minder criminaliteit? Wij gebruiken twee aspecten van de Australische
gegevensbronnen over onderwijs en criminaliteit om deze vraag te beantwoorden. Ten
eerste kunnen wij, omdat het gegevens van tweelingen betreft, controleren voor vele niet
waargenomen karakteristieken die zowel van invloed zijn op crimineel gedrag als op school
carrière. Ten tweede kunnen wij, aangezien crimineel gedrag op verschillende momenten
in de tijd gemeten is – zowel voor als na de middelbare school – de causaliteit tussen
criminaliteit en onderwijs onderzoeken. Omdat vroeg-crimineel gedrag de vorming van
menselijk kapitaal kan beïnvloeden, en menselijk kapitaal van invloed kan zijn op crimineel
gedrag later in het leven, gebruiken wij een twee-stapsanalyse.

In de eerste stap onderzoeken wij de relatie tussen vroege criminaliteit en de accu-
mulatie van menselijk kapitaal. Wij schatten het effect van vroege arrestaties (vóór het
18de levensjaar) op het aantal jaren genoten onderwijs met gebruikmaking van de binnen-
tweelingparen (“within-twin”) schattingsmethode, waarbij er rekening wordt gehouden met
genetische en sociaal-economische factoren die gelijk zijn voor beide tweelingen van het
tweelingpaar. Verder kijken wij of het tijdstip van de arrestaties belangrijk is voor het
bereikte onderwijsniveau. In de tweede stap schatten wij het effect van het bereikte on-
derwijsniveau op drie indicatoren van criminaliteit: vrijheidsstraf, aantal arrestaties vanaf
de leeftijd van 18 jaar en het totaal aantal arrestaties. Vroeg-crimineel gedrag kan hoog
gecorreleerd zijn met andere verklarende variabelen en zo een verstorende invloed hebben
op de schattingsmethode. Daarom controleren wij voor het aantal vroege arrestaties met
een maat voor gedragsstoornissen binnen tweelingparen.

Wij concluderen dat arrestaties op jonge leeftijd (vóór het 18de levensjaar) een sterk
negatief effect hebben op het bereikte onderwijsniveau, ook binnen tweelingparen. Ar-
restaties op de leeftijd van 13, 14 of 15 jaar hebben het meest negatieve effect op het
onderwijsniveau. Wij vinden ook dat onderwijs criminaliteit reduceert. De invloed van
onderwijs op criminaliteit is voor circa driekwart toe te schrijven aan het feit dat ar-
restaties op jonge leeftijd en een antisociale gedragsstoornis de deelname aan onderwijs
verminderen. Dit betekent dat de sterke samenhang tussen onderwijs en criminaliteit
grotendeels valt toe te schrijven aan het effect van vroeg-crimineel gedrag op onderwijs.
Vroeg-crimineel gedrag heeft ook een sterk effect op crimineel gedrag op latere leeftijd.
Programma’s gericht op de preventie van vroeg-crimineel gedrag kunnen dan ook hoge
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sociale en privé baten opleveren.
Dit hoofdstuk bevat verschillende bijdragen aan de economische literatuur over de

relatie tussen onderwijs en criminaliteit. Ten eerste gebruiken wij de longitudinale karak-
teristieken van onze data om een relatie tussen menselijk kapitaal en criminaliteit in beide
richtingen te schatten. Deze identificatie strategie is niet eerder in deze context gebruikt.
Ten tweede onderzoeken wij het effect van vroeg-crimineel gedrag op menselijk kapitaal ac-
cumulatie terwijl wij controleren voor de fixed effects (FE) binnen de tweelingparen. Wij
kennen geen eerdere studies in de economische literatuur die het causale effect van vroeg-
crimineel gedrag op onderwijs op deze wijze proberen te schatten. Ten derde bestaat er
in de economische literatuur een groeiende interesse naar de effecten van vroege condities
in het leven op volwassenheidskarakteristieken (Currie and Stabile 2006, 2007; Borghans
et al., 2008). Dit hoofdstuk onderzoekt dezelfde vraagstukken.

In hoofdstuk 6 onderzoeken wij de langetermijneffecten van een antisociale gedragsstoor-
nis op jonge leeftijd. Gekeken is naar het effect op het bereikte onderwijsniveau en op
agressief en crimineel gedrag op latere leeftijd. Ook in dit hoofdstuk is gebruik gemaakt
van gegevens van Australische tweelingen. Wij definiëren agressief en crimineel gedrag
als negatief menselijk kapitaal (“building capital in anti-social or criminal activities,” Cur-
rie and Stabile, 2007). De literatuur laat zien dat veel kinderen gedragsstoornissen en
geestelijke gezondheidsproblemen hebben die nadelig zijn voor hun normale ontwikkel-
ing en functioneren. Psychische angsten, gedragsstoornissen, concentratieproblemen en
hyperactiviteit (ADHD) en depressie zijn de meest voorkomende stoornissen. Er wordt
bijvoorbeeld geschat dat 500,000 (14%) van de Australische kinderen tussen de 4 and 18
jaar significante geestelijke gezondheidsproblemen hebben (Australian Centre for Commu-
nity Child Health, 2006); dat ongeveer 50% ‘moeilijk te behandelen’ voorschoolse leeftijd
kinderen een grote kans op verdere problemen in het leven hebben en daarvoor vaak pro-
fessionele hulp inroepen; dat ongeveer een op de vijf kinderen en adolescenten in de VS
geestelijke gezondheidsproblemen kunnen hebben (Currie and Stabile, 2006). Ondanks
deze hoge cijfers is er relatief weinig bekend over de effecten van deze geestelijke gezond-
heidsproblemen bij kinderen op de langere termijn.

Als iemand gedrag vertoont dat overeenkomt met “a repetitive and persistent pattern
of behaviour in which the basic rights of others or major age-appropriate societal norms
or rules are violated” (APA, 1994), dan valt hij/zij in de categorie van gedragsproblemen.
Een gedragsstoornis staat bekend als een ‘verstorende gedragsstoornis’ omdat deze een
effect heeft op kinderen, hun families, buren en schoolgenoten, en meestal gepaard gaat
met latere delinquentie en criminele activiteiten. De antisociale gedragsstoornis is gemeten
met een indicatorenlijst die is gebaseerd op diagnostische criteria uit de psychiatrie (zoals
agressie tegen mensen of dieren, vernielen van eigendom, diefstal of bedrog en ernstige
overtreding van regels). Net als Currie and Stabile (2007) schatten wij de effecten van de
antisociale gedragsstoornis op het positief menselijk kapitaal (blijven zitten, cijfers op de
lagere en middelbare school, totaal aantal jaren van onderwijs) en het negatief menselijk
kapitaal (aantal arrestaties, vrijheidsstraffen en fysieke aanvallen op andere mensen).

De twee belangrijkste problemen bij het schatten van de lange termijneffecten van
gedragsstoornissen bij kinderen op het bereikte onderwijsniveau en op agressief en crim-
ineel gedrag zijn het meten van de gedragsstoornis en niet waargenomen kenmerken
(“omitted variable”) bias. Dit hoofdstuk levert twee bijdragen aan het oplossen van
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deze problemen. Ten eerste is het eenvoudig na te gaan of een kind koorts heeft, maar
gedragsstoornissen van kinderen zijn moeilijk te identificeren. Wij gebruiken hiervoor
de zelf-rapportages van de volwassen tweelingen op 21 vragen, die de criteria voor een
gedragsstoornis volgens de definitie van de American Psychiatric Association (APA, 1994)
volgen. Een andere bijdrage van dit hoofdstuk is dat we informatie hebben over de leeftijd
waarop de gedragsstoornis voor het eerst plaatsvond. Wij gebruiken deze informatie om
het effect van het tijdstip van de gedragsstoornis op menselijk kapitaal te onderzoeken.
Ten tweede kunnen de schattingen van het effect van de gedragsstoornis op de menselijk
kapitaal accumulatie door de niet waargenomen kenmerken van de kinderen en hun fam-
ilies beïnvloed zijn. In dit hoofdstuk schatten wij de binnen-tweelingparen modellen met
gebruikmaking van de gegevens over de (identieke) tweelingen. Het voordeel van het ge-
bruik van tweelingen data ten opzichte van gegevens van ‘gewone’ broers en zussen is dat
de familie omstandigheden van de tweelingen meer gelijk zijn dan de familie omstandighe-
den van ‘gewone’ broers en zussen. Belangrijker is het feit dat de identieke tweelingen
genetisch identiek zijn, terwijl ‘gewone’ broers en zussen, gemiddeld, slechts ongeveer
de helft van de genetische factoren delen. Het gebruik van de data over de (identieke)
tweelingen kan vertekening door niet geobserveerde factoren dus reduceren.

Het hebben van een antisociale gedragsstoornis blijkt een sterk effect te hebben op
zowel het verwerven van menselijk kapitaal als op agressief en crimineel gedrag gedurende
het leven. Een antisociale gedragsstoornis vermindert de kans op het halen van een
diploma van het voortgezet onderwijs (high school) binnen paren van eeneiige tweelin-
gen van het landelijke gemiddelde van 79 procent naar ongeveer 66 tot 75 procent, en
verhoogt de kans om ooit gearresteerd te worden van ongeveer 2 procent naar 9 tot 18
procent. Gevoeligheidsanalyses suggereren dat de effecten mogelijk nog sterker zijn. Ook
is gevonden dat de effecten sterker zijn naarmate de antisociale gedragsstoornis zich man-
ifesteert op jongere leeftijd. Wij concluderen dat geestelijke gezondheidsproblemen bij
jongeren grote menselijke en financiële kosten voor families en de maatschappij met zich
meebrengen. Effectieve behandelingen op vroege leeftijd kunnen dan ook grote opbreng-
sten opleveren.

Samenvattend kunnen we de volgende conclusies trekken uit dit proefschrift. Uit
een macro-economische analyse blijkt dat strenger straffen weliswaar de totale crimi-
naliteit reduceert maar dat het effect niet zo groot is als andere beleidsmaatregelen om
de criminaliteit te reduceren. Ten tweede reageert de totale criminaliteit op economische
“business cycle” condities. We hebben laten zien dat de trends in de criminaliteit goed
door economische factoren verklaard kan worden. Ten derde hebben we in een micro-
economische analyse aangetoond dat er een sterke samenhang bestaat tussen onderwijs
en criminaliteit. Het blijkt dat meer onderwijs het niveau van de criminaliteit onder
jonge mensen reduceert. Als onderwijs daadwerkelijk criminaliteit reduceert, dan is de
sociale opbrengst hoger dan de persoonlijke opbrengst door onderwijs. De sterke relatie
tussen onderwijs en criminaliteit wordt beïnvloed door het effect van vroege criminaliteit
op het bereikte onderwijsniveau. Crimineel gedrag op jonge leeftijd leidt tot een lager
onderwijsniveau, en het lagere onderwijsniveau leidt weer tot meer crimineel gedrag. Ten
vierde zijn jongeren die een antisociale gedragsstoornis hebben veel minder succesvol in
het onderwijs dan hun leeftijdsgenoten. Ook blijken zij op latere leeftijd vaker agressief
of crimineel gedrag te vertonen. Wij concluderen dat geestelijke gezondheidsproblemen
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tijdens de jeugd tot grote menselijke en financiële kosten voor families en de maatschappij
kunnen leiden. Programma’s die probleemgedrag op jonge leeftijd weten te verminderen
kunnen daarom hoge opbrengsten opleveren, zowel voor het individu als voor de samen-
leving.


