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Jeugdige zedendelinquenten
Jong geleerd, oud gedaan?

C. Bijleveld en J. Hendriks*

Over zedendelinquenten bestaan veel hardnekkige ideeën. In de pers,

in het publieke debat, en soms ook in het politieke debat lijken velen

ervan uit te gaan dat zedendelinquenten persisterende, chronische en

specialiserende daders zijn. De vraag is of dat terecht is. Hoewel veel

van de aandacht daarbij naar volwassen daders uitgaat, is er de laatste

jaren meer aandacht voor jeugdige zedendelinquenten.

Wij behandelen in deze bijdrage twee vragen. De eerste vraag is of vol-

wassen daders van zedendelicten altijd in hun jeugd beginnen met

het plegen van zedendelicten. Anders geformuleerd: is jeugdig

zedendaderschap een noodzakelijke voorwaarde voor volwassen

zedendaderschap? Deze vraag is relevant – en niet alleen vanuit

wetenschappelijke optiek – omdat, mocht het zo zijn dat vrijwel alle

daders in hun jeugd beginnen met het plegen van zedendelicten, het

duidelijk is dat al veel eerder in de criminele carrière ingegrepen kan

en moet worden.

De tweede vraag die wij behandelen is of alle jeugdige daders door-

gaan met het plegen van zedendelicten. Anders geformuleerd: is jeug-

dig zedendaderschap een voldoende voorwaarde voor volwassen

zedendaderschap? Ook deze vraag is niet alleen wetenschappelijk

relevant. Het moge duidelijk zijn dat het antwoord op deze vraag

waarschijnlijk niet voor de volle 100% ja zal zijn, een deel van de jeug-

dige daders zal waarschijnlijk niet recidiveren. De vraag wordt dan of

het mogelijk zou zijn de groep die wél recidiveert te identificeren en

interventies speciaal gericht op deze groep in te zetten.
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Cijfers

Onderzoek naar zedendelinquentie wordt bemoeilijkt door een aantal

factoren. Allereerst is er naar vermoed een hoog tot zeer hoog dark

number, dat wil zeggen: waarschijnlijk komt een groot deel van de

gepleegde zedendelicten niet ter kennis van de politie. Nu is dat voor

vrijwel alle delicten het geval; het vermoeden is echter dat dit bij

zedendelicten nog meer het geval is dan bij andere geweldsdelicten.

Een reden hiervoor kan zijn dat het delict bij slachtoffers vaak gepaard

gaat met schaamte. Het doen van aangifte wordt hierdoor bemoeilijkt.

Het feit dat veel van dit soort delicten in de relationele sfeer plaatsvin-

den, zal er eveneens waarschijnlijk toe leiden dat men minder snel

bereid is om aangifte te doen tegen de (veelal) bekende dader.

Schattingen over onderrapportage lopen uiteen van tussen de 50 en

90% (Gise en Paddison, 1988), tot tussen de 64 en 96% (Lisak en

Miller, 2002). Koss schat dat ongeveer 1 op de 5 vrouwen tijdens haar

leven slachtoffer van verkrachting wordt (Koss, 1993); voor mannen

ligt dit getal rond de 10%.

De cijfers voor 2000 uit de International Crime Victims Survey lieten

zien dat in Nederland 3% van de respondenten (alleen vrouwen

werden hieromtrent ondervraagd) slachtoffer was van een seksueel

geweldsdelict (gevraagd werd naar verkrachting, poging tot verkrach-

ting en aanranding). In 17% van de incidenten was hiervan aangifte

gedaan bij de politie (Van Kesteren, Mayhew e.a., 2000). Uit de slacht-

offerenquête van het CBS bleek dat in 2001 1,1% van vrouwen en man-

nen boven de vijftien jaar aangaf slachtoffer te zijn geworden van een

zedendelict. Voor slechts 9% van de incidenten was hiervan aangifte

gedaan bij de politie en in 6% werd een document ondertekend.

Bijleveld en Smit (2005) lieten op basis van politiecijfers zien dat het

aantal geregistreerde gevallen van verkrachting over de jaren heen een

gestage groei heeft doorgemaakt: de geregistreerde aantallen omgere-

kend per hoofd van de bevolking stegen van 0.11 in 1981 tot 0.22 in

1999. Voor verdachten onder de achttien jaar ligt het aantal ingeschre-

ven strafzaken voor seksuele geweldsdelicten tamelijk stabiel op rond

de zeshonderd per jaar (Van der Heide en Eggen, 2003). Exhibitionisme

vormt overigens geen onderdeel van deze cijfers, omdat dit geen

seksueel geweldsdelict maar een openbareordedelict is.

Al met al concluderen wij dat de groep jeugdige daders van seksuele

geweldsdelinquentie klein is, maar relatief stabiel over de jaren heen

een substantieel aandeel uitmaakt van de totale populatie bekende
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daders. Dit soort uitspraken moet echter met allerlei waarschuwingen

omgeven worden, gezien de lage aangiftebereidheid bij zedendelin-

quentie – die bij de waarschijnlijk veelal jeugdige slachtoffers van

jeugdige zedendelinquenten mogelijk nog geringer is.

Jeugdige zedendelinquenten: kenmerken en motivatie

Vrij algemeen wordt aangenomen dat zedendelinquenten, en ook

jeugdige zedendelinquenten, een heterogene groep vormen: dé jeug-

dige zedendelinquent bestaat niet. Binnen de groep jeugdige zeden-

delinquenten bevinden zich diverse min of meer homogene sub-

groepen. Deze subgroepen worden verondersteld elk een meer of

minder eigen specifieke persoonlijkheidsstructuur en achtergrond-

kenmerken te hebben, met daaraan gekoppeld een ‘drive’ om zeden-

delicten te plegen. Daarnaast wordt verondersteld dat de subtypen

daders ook een verschillende criminele carrière doormaken.

Voor Nederland werden jeugdige zedendelinquenten in meer algeme-

ne zin onderzocht door Bruinsma (1996), Boelrijk (1997), Van Wijk

(1999) en Van Wijk e.a. (2001). Hendriks en Bijleveld, auteurs van deze

bijdrage, onderzochten in het kader van het onderzoeksproject

Jeugdige zedendelinquenten (de verschillen tussen) diverse subgroe-

pen jeugdige zedendelinquenten, zoals solo- versus groepsplegers

(Hendriks en Bijleveld, 1999; Looije, Bijleveld e.a., 2004), kindmisbrui-

kers versus misbruikers van leeftijdgenoten (Hendriks en Bijleveld,

2002), en meisjeszedendelinquenten (Hendriks, 2003). Ook onder-

zochten wij de recidive van residentieel behandelde jeugdige zeden-

delinquenten (Hendriks en Bijleveld, 2004).

Tot nu toe delen wij de door ons onderzochte groep jeugdige zeden-

delinquenten in in drie groepen: wij onderscheiden allereerst groeps-

daders en solodaders. Solodaders plegen het delict alleen, groepsda-

ders doen dit met minimaal één mededader. Binnen de solodaders

delen wij vervolgens verder op in misbruikers van leeftijdgenoten en

misbruikers van kinderen (dat wil zeggen, slachtoffers die vijf of meer

jaar jonger zijn dan de dader). Tussen deze groepen blijken opmerke-

lijke verschillen te bestaan. Zo scoren groepsdaders relatief gemiddeld

op allerlei persoonlijkheidskenmerken, terwijl zij relatief weinig

slachtoffer zijn van seksueel misbruik. In vergelijking tot solodaders

hebben zij minder vaak eerder een seksueel geweldsdelict gepleegd.

De solodader steekt daar in ongunstige zin bij af. Binnen de groep
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solodaders blijken de kindmisbruikers vervolgens de meest problema-

tische groep te zijn: zij zijn neurotischer, sociaal geïsoleerder, hebben

een negatiever zelfbeeld en hebben vaker al een zedendelict gepleegd.

Onze vragen

Onze eerste vraag was, of volwassen daders van zedendelicten jong

begonnen zijn. Hierover zijn voor Nederland weinig cijfers. Bijleveld,

Meijer e.a. (2000) vonden op basis van politiecijfers dat slechts één op

de acht in een bepaald jaar bij de politie ingeschreven verdachten van

een pedoseksueel delict, bij de politie voor een dergelijk delict bekend

was. Nieuwbeerta, Blokland e.a. (2003) rapporteren dat van hun 

cohort van daders die in 1977 voor een zedendelict veroordeeld wer-

den, 40% eerder een registratie bij het Openbaar Ministerie voor delict

had gehad; dat wil zeggen dat voor 60% van hun daders dit zedende-

lict het eerste delict in de geregistreerde criminele carrière was. Voor

diegenen die voor hun zedenveroordeling in 1977 ook andere feiten

gepleegd hadden, was de eerste veroordeling voor 30% een zedendelict,

waarvan bijna de helft voor exhibitionisme, iets minder dan een kwart

voor verkrachting of aanranding (art. 242 of 246 Sr) en iets meer dan

een kwart voor ontucht (art. 243, 244, 245, 247, 248 en 249 Sr). Het 

aantal eerdere veroordelingen voor seksuele geweldsdelicten was 

ongeveer even groot als het aantal eerdere veroordelingen voor niet-

seksuele geweldsdelicten. Het aantal eerder veroordelingen voor ver-

mogensdelicten was daar overigens weer een veelvoud van.

Abel, Mittelman e.a. (1985) en Groth, Longo e.a. (1982) rapporteren 

dat ongeveer de helft van de volwassen daders toegeeft in hun jeugd

ook al seksuele delicten te hebben gepleegd of hierover te hebben

gefantaseerd. Het percentage dat een eerdere registratie heeft voor een

seksueel delict is uiteraard lager. Opvallend is, dat uit andere studies

blijkt dat de proportie jeugdige zedendelinquenten die aangeeft eerde-

re zedendelicten te hebben gepleegd, met driekwart beduidend hoger

is (zie bijvoorbeeld Prentky e.a., 2000). Uit onze eigen dataset blijkt dat

ongeveer 30% van de jeugdige zedendelinquenten aangeeft dat zij vóór

het indexdelict (dat reden was voor een persoonlijkheidsonderzoek en

daarmee voor inclusie in de steekproef) al eerder minimaal één zeden-

delict had gepleegd. Uit het recidiveonderzoek naar residentieel

behandelde jeugdige zedendelinquenten (Hendriks en Bijleveld, 2004)

blijkt dat iets minder dan een kwart al vóór instroom een zedendelict

98 Justitiële verkenningen, jrg. 31, nr. 1 2005

Dit artikel van Boom Lemma Tijdschriften is gemaakt voor Vrije Universiteit 180209



had gepleegd. Eerder onderzoek van Hendriks, Bijleveld e.a. (2002) liet

zien dat kindmisbruikers vóór hun indexdelict relatief vaker al een

zedendelict hadden gepleegd dan leeftijdgenootmisbruikers.

Al met al concluderen wij dat jeugdig daderschap zeker geen noodza-

kelijke voorwaarde is voor volwassen daderschap van zedendelicten.

In ongeveer een achtste à de helft van de gevallen blijken volwassen

daders echter wel al eerder zedendelicten te hebben gepleegd; ondui-

delijk is overigens of dit in alle gevallen ook in de jeugd is geweest.

Kennelijk is er derhalve een aanzienlijk contingent daders van seksuele

geweldsdelicten dat pas in de volwassenheid start met het plegen van

dit soort delicten of, voorzichtiger geformuleerd, dat pas als volwasse-

ne voor het eerst wordt betrapt op het plegen van een dergelijk feit.

Recidive

Onze tweede vraag was, of jeugdige zedendelinquenten doorgaan met

het plegen van zedendelicten. Uit de metastudie van Caldwell (2002)

blijkt het recidivecijfer voor seksuele geweldsrecidive door jeugdigen

te variëren tussen 1,75 en 19,5%. Met een gemiddelde leeftijd van

rond de vijftien jaar ten tijde van het indexdelict en een gemiddelde

follow-up tijd van ongeveer zes jaar betekent dit dat gemiddeld 10%

recidiveert gemeten tot de vroege volwassenheid. Uit de studie naar

recidive van jeugdige zedendelinquenten van Hendriks en Bijleveld

(2004) blijkt eveneens dat 10% van de jeugdige daders – na een media-

ne follow-up tijd van 6,5 jaar – recidiveert. Hoewel dit cijfer vanwege

het geringe aantal recidivisten met enige voorzichtigheid geïnterpre-

teerd dient te worden, vond de recidive relatief snel plaats. Opvallend

is daarbij dat in deze studie alleen de als obsessief geclassificeerde

zedendelinquenten recidiveerden – die in vrijwel alle gevallen een

kind hadden misbruikt. Bepaalde risicofactoren komen in diverse stu-

dies terug als samenhangend met het risico op recidive, zoals parafilie

(een seksuele afwijking, bijvoorbeeld een seksuele voorkeur voor

kinderen), de keuze van een slachtoffer buiten de familie- of beken-

denkring en sociaal isolement. Een probleem daarbij is echter wel dat

in al deze studies de daders relatief kort gevolgd zijn. Op grond van

deze gegevens lijkt het er dus niet op dat deze groep jeugdige daders

en masse recidiveert naar zedendelicten. Ook blijkt uit diverse studies

(zie bijvoorbeeld Bonta en Hanson, 1994; Hendriks en Bijleveld, 2004)

dat bij zedendaders de geregistreerde algemene recidive beduidend
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hoger ligt dan de geregistreerde seksuele geweldsrecidive.

Hoewel wij ook hier om methodologische redenen enige voorzichtig-

heid met de interpretatie moeten aanbevelen, lijkt het er daarmee op

dat de recidive van jeugdige zedendelinquenten mogelijk zelfs lager

ligt dan die van volwassen zedendelinquenten: Nieuwbeerta, Blokland

e.a. (2003) beschrijven voor Nederland hoe van een cohort delinquen-

ten die in 1977 veroordeeld werden vanwege een zedendelict bijna

30% recidiveerde naar een nieuw zedendelict over een periode van

25 jaar. Internationaal liggen die cijfers iets lager, maar vergelijkbaar

(Hanson en Bussière, 1998).

Samenvattend concluderen wij allereerst dat jeugdige zedendelin-

quenten naar het zich op grond van de beperkte wetenschappelijke

literatuur en de gebrekkige cijfers laat aanzien een grotere kans

maken om als volwassene eerder niet dan wel te recidiveren naar een

nieuw zedenfeit. Voor de meeste jeugdige zedendelinquenten kan er

derhalve mogelijk gesproken worden van leeftijdsfasegebonden pro-

blematiek. Tevens blijkt dat jeugdige zedendelinquenten als zij

opnieuw in contact komen met justitie, dat vaker doen voor gewelds-

en vooral vermogens- en overige delicten dan voor nieuwe zeden-

delicten. Deze bevindingen zijn consistent over diverse landen en over

diverse definities van recidive heen.

Een en ander neemt niet weg dat er mogelijk een kleine groep jeugdi-

gen te onderscheiden is die ook in de volwassenheid doorgaat met het

plegen van seksuele (gewelds)delicten. Gezien de verhoogde recidive

bij jeugdige kindmisbruikers bevindt zich mogelijk een subgroep

onder de kindmisbruikers die langzamerhand een pedoseksuele voor-

keur ontwikkelt. Vanuit deze parafilie gaan zij waarschijnlijk dan door

met het plegen van seksuele delicten. In dit verband dient vermeld te

worden dat uit de recente overzichtsstudie van Worling en Långstrom

(2003) blijkt dat er zes risicofactoren zijn die goed onderbouwd wor-

den door empirisch onderzoek. Van deze risicofactoren lijken deviante

seksuele interesse, eerdere sancties opgelegd in verband met een sek-

sueel delict, eerdere seksuele delicten tegen twee of meer slachtoffers

en sociaal isolement vooral kenmerkend te zijn voor de kindmisbrui-

kers. Een andere subgroep bevindt zich waarschijnlijk onder de groep

aanranders/verkrachters waarbij een anti-sociale attitude en een vij-

andig vrouwbeeld mogelijk een rol spelen. Empirisch onderbouwde

risicofactoren door Worling en Långstrom genoemd die meer van toe-

passing zijn voor deze groep, zijn mogelijk de keuze van een onbe-

kend slachtoffer en het niet afgerond hebben van een delictspecifieke
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daderbehandeling. Het is onze praktijkervaring dat meer leeftijd-

genootmisbruikers afhaken tijdens behandeling dan kindmisbruikers.

Tevens zijn er indicaties dat het recidivecijfer bij zedendelicten die

een openbareordekarakter hebben zoals exhibitionisme wel eens

hoger zou kunnen zijn dan bij de hands-on daders. Al met al lijkt veel

zedendelinquentie eenmalig of een fase, en moeten de persisterende

daders in (kleine) speciale subgroepen gezocht worden.

Een groep waarover overigens in termen van recidive niet veel gezegd

kan worden, eenvoudigweg omdat daar nog nauwelijks onderzoek

naar verricht is, is de groepsdader. In toekomstige publicaties willen

wij dan ook aan herhaald crimineel gedrag van deze groep daders aan-

dacht besteden. Gezien het feit dat wij bij hen weinig risicofactoren

voor zedenrecidive aantreffen (Hendriks en Bijleveld, 1999) zou men

verwachten dat de zedenrecidive hier laag is. Gezien hun grotere crimi-

nele betrokkenheid zou die echter ook juist weer hoger kunnen zijn.

Implicaties

Zoals wij eerder hebben betoogd, vormt de groep jeugdige zeden-

delinquenten een heterogene groep bij wie de kans op recidive voor

een seksueel geweldsdelict kleiner blijkt te zijn dan de kans op niet-

recidive. De kans op recidive naar een niet-seksueel delict is voorts

weer groter dan de kans op recidive naar een zedendelict.

Het is ons inziens wenselijk om subgroepen jeugdige zedendelinquen-

ten te onderzoeken en per subgroep risicofactoren te identificeren.

Het is zeker niet ondenkbaar dat risicofactoren die nu worden gehan-

teerd voor de totale groep jeugdige zedendelinquenten, aspecifiek zul-

len blijken te zijn. Zo is de risicofactor seksuele deviantie mogelijk wel

een risicofactor voor de groep kindmisbruikers, maar niet voor de

leeftijdgenootmisbruikers. Daarnaast zullen risicofactoren ook per

leeftijd kunnen verschillen. Zo kan sociale geïsoleerdheid voor een 

twaalfjarige niet van voorspellende waarde blijken te zijn, maar voor

een zeventienjarige wel. Vervolgens zullen ook de effecten van het wel

of niet ondergaan van behandeling op recidive onderzocht dienen te

worden. De combinatie van typologie, leeftijd en behandeling zal in

de toekomst mogelijk kunnen leiden tot een meer adequate voorspel-

ling van recidive.

Voor zowel beschrijving als verdiepend onderzoek zou een veel gede-

tailleerder registratie van zedendelinquentie wenselijk zijn. Tevens zou
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verdiepend (survey) onderzoek naar slachtofferschap en aangifte van

zedendelinquentie een belangrijke aanvulling vormen op de huidige

gegevens die voor de onderzoeker die niet over de data zelf beschikt

vaak niet meer dan een schetsmatig beeld opleveren. Gezien de ernst

van het delict en de grote schade die het aanricht zou dat een waarde-

volle investering zijn.

Als onderdeel van ons onderzoek naar jeugdige zedendelinquenten

zullen in de nabije toekomst enkele artikelen verschijnen, die aan een

verfijning van de risico-inschatting kunnen bijdragen. Zo wordt

gewerkt aan een artikel over de recidive na ambulante behandeling en

over recidive van niet-behandelde zedendelinquenten. Tevens zullen

wij verschillen in persoonskenmerken en recidive tussen specialisti-

sche daders en generalistische daders van zedendelicten onderzoe-

ken. Ten slotte staat een studie in de steigers naar de intergeneratio-

nele overdracht van seksueel daderschap.
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