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Rolf Loeber, Mochteld Hoeve, N. Wim Slot en Peter van der Laan

Jeugdcriminaliteit is een hardnekkig en ingrijpend probleem in veel Europese landen (ESB, 2010) en vormt een van de hoofdoorzaken van fysieke, materiële en psychische schade bij slachtoffers. Er bestaan grote verschillen in de manieren waarop
landen binnen en buiten het strafrecht - dat voor minderjarigen en soms dat voor
volwassenen - omgaan met jeugdige delinquenten. Ze verschillen ook in hun wettelijke definities van de leeftijd waarop jongeren aansprakelijk worden gesteld (van
8 tot 18 jaar), en in de minimumleeftijd voor mogelijke toepassing van het volwassenenstrafrecht (variërend van 15 tot 18 jaar; zie hoofdstuk 11).
Wetenschappers, professionals en leken vragen zich regelmatig af waarom jonge
mensen misdrijven plegen. Sommigen van hen verdedigen de stelling dat er 'slechte'
individuen bestaan die al van kinds af aan stuurloos zijn en van wie velen gedurende
hun gehele leven crimineel blijven. Anderen menen dat jeugdige criminelen voor
een belangrijk deel het product van hun omgeving zijn: hoe 'slechter' die omgeving,
des te 'slechter' wordt hun gedrag na verloop van tijd. In dit boek dragen we argumenten aan dat beide posities te verdedigen zijn, maar ook voor het feit dat veel
jeugdcriminelen ertoe geneigd zijn om met crimineel gedrag te stoppen op het eind
van hun adolescentie of vroege volwassenheid.
Omdat in de meeste Europese landen en de meeste staten in de Verenigde Staten de
wettelijke overgang van adolescentie naar volwassenheid is vastgesteld op de leeftijd
van 18 jaar, is een ander discussiepunt of jongeren op hun 18e meestal controle
hebben over hun gedrag en of de rijping van hun brein op die leeftijd voltooid is.
Als dat zo is, kunnen we dan de oorzaken en schuld voor criminaliteit vanaf 18 jaar
wijten aan blijvende individuele verschillen in plaats van aan geestelijke onrijpheid
en achterstanden in gezinnen, scholen en sociale omgeving?
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Dit boek concentreert zich op de leeftijdsperiode tussen midden-adolescentie en
vroege volwassenheid - ruwweg tussen 15 en 29 jaar2 - en is gericht op individuele verschillen tussen degenen die volharden in crimineel gedrag en zij die ermee
stoppen. Dit boek is gebaseerd op Noord-Amerikaans en Europees onderzoek (zie
hoofdstuk 11). Onze interesse gaat uit naar vier hoofdgroepen:
1. jonge volwassen daders die met criminaliteit doorgaan in de overgangsfase van
adolescentie naar vroege volwassenheid (en mogelijk later);
2. jongvolwassen afhakers die als jongere crimineel waren en die tijdens de adolescentie ophielden met crimineel gedrag;
3. jongvolwassen starters die als adolescent geen misdrijven pleegden maar daar in
de vroege volwassenheid mee begonnen;
4. niet-criminele jeugd die noch tijdens de adolescentie noch tijdens de vroege volwassenheid crimineel gedrag vertoont.
We onderzoeken deze groepen in algemene onderzoekspopulaties, maar we kijken
ook nader naar zedendelinquenten (zie hoofdstuk 5).

Geestelijke rijping
In het algemeen wordt de kindertijd beschouwd als een periode waarin de zelfcontrole van kinderen nog niet volledig ontwikkeld is en waarin impulsiviteit makkelijk
leidt tot wangedrag en criminele daden (Jolliffe & Farrington, 2009; Moffitt, 1993).
Daarom bieden ouders, leerkrachten en andere volwassenen een helpende hand in
de periode van kinderjaren naar adolescentie. Ze proberen de zwakke interne controle van kinderen bij te stellen, leren hun vaardigheden om in het leven met problemen om te gaan en helpen hen te voorkomen dat ze anderen schade berokkenen.
Deze leeftijdsperiode is dus cruciaal om bij jongeren een verschuiving van externe
naar interne controle te bewerkstelligen. Als jongeren in de adolescentie of vroege
volwassenheid lichamelijk volgroeid zijn of lijken, betekent dat niet vanzelf dat zij
ook geestelijk volgroeid zijn en dat hun interne controlemechanismen volledig ge-

2
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Er bestaan geen empirisch vastgestelde grenzen voor het leeftijdsbereik waarbinnen adolescentie en vroege volwassenheid vallen. Zo ligt volgens het Transition to Adulthood-project
de vroege volwassenheid ergens russen 18 en 24 jaar, met de aantekening dat dit leeftijdsbereik aan de randen 'wazig' is (Helyar-Cardwell, 2009, p. 12). Onze keuze om de bovengrens op 29 jaar te stellen, is ingegeven door het feit dat het merendeel van de jongeren
tegen die tijd gestopt is met crimineel gedrag.
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vormd zijn en regelmatig geoefend worden (zie bv. Steinberg e.a., 2009; en de kritiek door Fischer e.a., 2009).3
Interne controle komt dan in een aantal complementaire handelwijzen tot uiting:
• een meer adequate manier van besluiten nemen versus dingen maar laten gebeuren;
• beter zicht op de langetermijngevolgen van handelingen;
• zelfbeschadiging vermijden;
• versterkte zelfregulering;
• minder uit zijn op sensatie zoeken;
• verminderde impulsiviteit;
• minder risico's nemen;
• verbeterde emotionele controle;
• verminderde bevattelijkheid voor de invloed van leeftijdgenoten.
Controle op het ene gebied betekent niet noodzakelijkerwijs controle op een ander
gebied. De onderzoekers zijn het echter niet eens over de leeftijd waarop psychosociale en cognitieve volgroeidheid hun maximum hebben bereikt (Steinberg e.a.,
2009; Fischer e.a., 2009). Er bestaan ook grote individuele verschillen in het tempo
waarmee jongeren zich interne controlemechanismen eigen maken. Bij sommige
jongeren gaat dat redelijk snel, terwijl andere, meer kwetsbare jongeren er veel langer voor nodig hebben (zie hoofdstuk 5 en 12). Anders dan de wet veronderstelt, is
niet bij alle jongeren dit proces afgerond op de leeftijd van 18 jaar.
Terwijl alle jongeren de overgang van adolescentie naar volwassenheid doormaken,
denken deskundigen verschillend over een tussenfase van 'ontluikende volwassenheid' als apart ontwikkelingsstadium. In geïndustrialiseerde landen is het ontstaan
van zo'n fase de laatste decennia mogelijk deels het uitvloeisel van een demografisch
effect: uitstel van de leeftijd waarop mensen trouwen en kinderen krijgen (Arnett,
2000). Er bestaat enige overeenstemming dat in recente jaren 'de overgang naar
volwassenheid steeds meer verlengd is door jongeren die langer onderwijs blijven
volgen, later trouwen en op latere leeftijd hun eerste kind krijgen' (Hendry & Kloep,
2007, p. 74) en dat dit geldt voor een aantal geïndustrialiseerde landen (zie hoofdstuk 2; Fussell & Furstenberg, 2005). Masten e.a. (2004) karakteriseerden de overgangsperiode van adolescentie naar vroege volwassenheid als een tweede kans voor
individuen om hun levensloop bij te sturen. Anderen uiten zich minder positief over

3

Fysieke groei (gewicht van botten) duurt voort tot ongeveer 23 jaar (Doreleijers & Fokkens, 2010).
27

Jonge criminelen die volwassen worden

1

deze periode en typeren die als een vertraagde gang naar de volwassenheid, gekenmerkt door het aanhouden van adolescent gedrag.

De leeftijd-criminaliteitscurve
Onderzoeksresultaten wijzen algemeen uit dat de prevalentie van crimineel gedrag
toeneemt vanaf de late kinderjaren tot de adolescentie, een hoogtepunt bereikt in
de late adolescentie en vervolgens afneemt richting volwassenheid. Prevalentie is
het aantal gevallen per duizend of honderdduizend in de bevolking. Deze toe- of
afname zien we weerspiegeld in de zogeheten leeftijd-criminaliteitscurve (Farrington,
1986; Tremblay & Nagin, 2005; Laub & Sampson, 2003). Een voorbeeld hiervan is
weergegeven in figuur 1.1. Deze curve kunnen we onder alle groepen van jongeren
waarnemen. Minder bekend is dat de meeste jongeren stoppen met criminaliteit in
de late adolescentie en vroege volwassenheid ongeacht de leeftijd waarop ze daarmee
begonnen zijn. Dat komt overeen met de dalende helling van de leeftijd-criminaliteitscurve. Die daling is substantieel en is afhankelijk van de dataset en het land van
de betrokkenen (bv. Loeber e.a., 2008).4
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Voorbeeld van een leeftijd-criminaliteitscurve (Loeber & Stallings,
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Uit het beschikbare onderzoek naar leeftijd-criminaliteitscurves blijkt dat de wettelijke meerderjarigheidsleeftijd van 18 jaar niet gepaard gaat met een scherpe verandering (of daling) in crimineel gedrag op precies die leeftijd. Ernstige misdrijven
(zoals verkrachting, gewelddadige overvallen, doodslag en fraude) treden juist vaak
op nadat er eerder minder ernstige misdrijven zijn gepleegd. Zelfs voor ernstige
misdrijven bestaat er geen duidelijke trendbreuk op 18-jarige leeftijd. Steinberg e.a.
(2009, p. 583) concluderen: 'Het idee dat er een enkele lijn getrokken kan worden
russen adolescentie en volwassenheid voor verschillende wettelijke doeleinden staat
op gespannen voet met de ontwikkelingsleer.'

Criminele carrières
In dit boek wordt beschreven wat er bekend is over waarom sommigen volharden
in crimineel gedrag en anderen ermee stoppen. De meeste aandacht gaat uit naar
ernstige criminele carrières (zoals geweld, drugshandel en zedendelicten), die voor
een aanzienlijk aantal daders doorlopen na hun 18e jaar tot in hun volwassenheid
en die voor anderen ophouden na de adolescentie (zie hoofdstuk 2; Piquero e.a.,
2012). Blokland en Palmen zoeken in hoofdstuk 2 naar een antwoord op de volgende kernvragen: Hoe algemeen komt het voor dat jongeren tussen hun adolescentie
en volwassenheid volharden in crimineel gedrag dan wel ermee stoppen? Hoe algemeen
komt het voor dat jongeren er tijdens de vroege volwassenheid juist mee beginnen? De in
dit hoofdstuk besproken parameters voor een criminele carrière zijn prevalentie en
frequentie, continuïteit, escalatie en specialisatie, soorten misdrijven en criminele
carrières, groepscriminaliteit, voorspellen van crimineel gedrag dat doorloopt in de
volwassenheid, en voorspellen van crimineel gedrag dat pas in de jongvolwassenheid aanvangt. Daarnaast besteden we aandacht aan bepaalde categorieën daders
(drugdealers, bendeleden, daders van moord en doodslag en zedendelinquenten) en
vragen we ons af of zij - in vergelijking met andere daders - eerder geneigd zijn om
crimineel gedrag voort te zetten als volwassene (zie dit hoofdstuk en hoofdstuk 12).

2011)

Onderzoek naar oorzaken
4

28

De terugloop in her voorkomen van crimineel gedrag van ongeveer 50 procent in de tienerjaren naar ongeveer 10 procent onder twintigers vertaalt zich in een zeer groot gestandaardiseerd gemiddeld verschil-effect (standardized mean difference effect) in de grootte van
ongeveer 1.0. We benadrukken deze effectgrootte omdat we verklaringen onderscheiden
die ieder voor zich of gemeenschappelijk her grootste deel van her dalende deel van de
leeftij d-crimi nali rei rs curve verklaren.

Zoals gezegd, duidt de dalende lijn vanaf de piek in de midden- tot late adolescentie
in de leeftijd-criminaliteitscurve op een substantiële vermindering van het aantal
daders.
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Verklaringen voor het doorgaan dan wel stoppen met crimineel gedrag komen aan
de orde in hoofdstuk 3, 4, 5, 11 en 12. Daarin is ook aandacht voor de vorm van de
leeftijd-criminaliteitscurve in verschillende populaties. We beschouwen de volgende
tien verklarende processen:
• vroege individuele verschillen in zelfcontrole;
• rijping van de hersenen;
• cognitieve veranderingen (bijvoorbeeld besluitvorming om gedrag te veranderen);
• risico verhogend gedrag (gedragsstoornissen en delinquentie) en risico verminderend gedrag (nervositeit en sociaal isolement);
• sociale risico- en beschermende factoren (gezin, leeftijdgenoten, school);
• psychische stoornissen en drugsgebruik/-misbruik;
• belangrijke levensgebeurtenissen of 'mijlpalen' (zoals trouwen en werk vinden);
• situationele context van specifieke criminele gebeurtenissen, inclusief de plaats
van het delict en routineactiviteiten;
• buurt (bijvoorbeeld wonen in een achterstandsbuurt en de concentratie van impulsieve en delinquente personen in zulke buurten);
• justitiële reacties (bijvoorbeeld toepassing van strafrecht voor volwassenen, langere straffen).
Kinderjaren
Vroege-] Midden

I

Late

I
J

Adolescentie

I

Vroege Midden

I

Late

I

Vroege

I volwassenheid

1. Vroege verschillen
2. Hersen rijping
4. Risicoverhogend en
risicoverminderend gedrag

3. Cognitieve veranderingen
5. Sociale risico- en
beschermende factoren

8. Situationele context
9. Buurt

6. Geestesziekten en
druggebruik/misbruik
1 0. Justitiële reactie
7. Levensgebeurtenissen
Noot: De nummers verwijzen naar de volgorde waarin de verklarende processen worden besproken in
Hoofdstuk 1 en 12.
Figuur 1.2: Tijdsordening bij benadering van verklarende processen die onderzocht zijn voor volharden in, stoppen met of als volwassene beginnen met crimineel gedrag
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De vragen luiden als volgt:
a. Verklaart ieder proces het doorgaan met crimineel gedrag van adolescentie naar
volwassenheid?
b. Verklaart ieder proces ook het stoppen daarmee in die periode?
c. Verklaart ieder proces de start van crimineel gedrag tijdens de vroege volwassenheid? De verklarende processen voltrekken zich op verschillende leeftijden, soms
vroeg en soms laat in een criminele carrière, zoals weergegeven in figuur 1.2.

Justitiële reacties
Hoe justitie reageert op jeugdcriminaliteit is voor een deel vastgelegd in het strafrecht van een land, maar hangt ook af van de interpretatie daarvan en van de vrijheid
van handelen van politie, rechters, officieren van justitie en andere medewerkers van
aan justitie gelieerde organisaties. De manier waarop justitie omgaat met jeugdige
delinquenten wordt daarnaast sterk beïnvloed door de landelijke en lokale overheden die, al of niet terecht, hardere en langere straffen willen voor criminele jongeren,
vooral voor de 15-plussers.
De laatste decennia spitste de discussie in Nederland zich toe op de vraag of er in
de toepassing van het strafrecht lagere en hogere leeftijdsgrenzen moeten gelden.
Vanuit verschillende invalshoeken is het invoeren van aparte of aangepaste sancties
en procedures voor jongvolwassenen bepleit. In dit verband luidt de belangrijkste
vraag, in dit boek behandeld door Liefaard (hoofdstuk 7), en Van der Laan e.a.
(hoofdstuk 8): Hoe goed sluiten doorgaan en stoppen met criminaliteit in de overgang
van adolescentie naar volwassenheid aan bij de minimum wettelijke leeftijd voor volwassenheid (meerderjarigheid, in de meeste landen 18 jaar)? Het antwoord hierop is
met name van belang tegen de achtergrond van de invoering van het adolescentenstrafrecht in 2014, waardoor het nu mogelijk is om het jeugdstrafrecht toe te passen
op waarbij de leeftijd voor toepassing van het jeugdstrafrecht is opgetrokken van18tot 23-jarigen vanwege de persoon van de dader of de omtandigheden waaronder
het delict is gepleegd (zie hoofdstuk 8).
Er zijn veel verklaringen waarom jongeren tussen adolescentie en vroege volwassenheid doorgaan of stoppen met criminaliteit en waarom anderen ermee beginnen
als jongvolwassene. Deze verklaringen zijn relevant voor de wetgeving en voor de
toepassing van het jeugd- en volwassenenstrafrecht. In hoofdstuk 7 en 8 behandelen
we de volgende vragen: Wát betekent kennis van de genoemde verklaringen voor de
wetgeving? Bestaat er een verband tussen wettelijke grenzen en de rijping van jongeren
en de ontwikkeling van hun cognitieve controle (ofverminderde impulsiviteit}? Verbetert
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het rechtssysteem de cognitieve controle van jonge mensen of zijn de rechtssystemen voor
jeugdigen en volwassenen immuun voor de cognitieve ontwikkeling van jongeren?
Voor overwegingen op het gebied van wetgeving zijn andere vragen relevant: Welk
nut heeft wetgeving die minimum oflangere straffen bepaalt voor misdrijven begaan
door jonge daders? Zou verhoging van de meerderjarigheidsleeftijd, bijvoorbeeld
van 18 naar 21 of hoger, leiden tot minder jeugdcriminaliteit en een lager gemiddeld criminaliteitscijfer van jonge individuen? In hoofdstuk 7, 8 en 12 komen de
voor- en nadelen van verschillende wettelijke en praktische opties met betrekking
tot jonge daders aan bod:
a. de wettelijke leeftijdsgrens verhogen waarop het volwassenstrafrecht van toepassing is;
b. sancties aanscherpen, vooral door voor bepaalde misdrijven het volwassenstrafrecht toe te passen, minimale straffen vast te stellen en daders langer op te sluiten;
c. een speciale rechtbank instellen voor jongvolwassen verdachten.

1
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instellingen (inclusief de GGZ) om besluiten over verlof en invrijheidstelling te onderbouwen. We zijn vooral geïnteresseerd in instrumenten voor de leeftijd 15 tot en
met 17 jaar die voorspellen of een jongere als jongvolwassene doorgaat dan wel stopt
met criminaliteit. Daarnaast vergelijken we de impact van risicofactoren op recidive
bij adolescenten en jongvolwassenen (hoofdstuk 4). In het afsluitende hoofdstuk
(hoofdstuk 12) kijken we nog naar drie andere soorten assessment die relevant zijn
voor jonge criminelen: assessment om na te gaan of de betrokkene voldoende verstandelijk niveau heeft om rechtbankprocedures te begrijpen, assessment om voor het
vaststellen van psychische gezondheid en de aanwezigheid van psychische stoornissen, en assessment voor geestelijke rijping.
De screening om jongeren te identificeren die niet in staat zijn rechtbankprocedures
te volgen, is verbeterd (Hoge e.a., 2012); de screening van cognitief 'onrijpe' jongeren staat echter nog in de kinderschoenen. Terwijl de screening voor het risico van
recidive aanzienlijk is verbeterd, zijn er nog geen instrumenten voor het identificeren van jongeren die risico lopen als volwassene door te gaan met criminaliteit of die
als volwassene daarmee beginnen.

In de huidige tijd, waarin beleid en wetgeving gebaseerd moeten zijn op bewezen
effect, zijn de volgende vragen essentieel: Wat weten we van het relatieve effect van
het (jeugd-)justitiële systeem als het gaat om het terugdringen van recidive? Hoe
kunnen we een speciale behandeling van jongeren (en met name jongvolwassenen)
in vergelijking met oudere volwassenen rechtvaardigen?
In hoofdstuk 5 en 12 komen ook vragen aan de orde over kwetsbare jongeren die
met justitie in aanraking komen, zoals jongeren die in jeugdinstellingen verbleven
(hoofdstuk 5) of met een laag IQ. Voor hen zijn de volgende vragen relevant: Welke
categorieën jongeren hebben waarschijnlijk meer tijd nodig om hun gedrag bewust te
controleren en te stoppen met crimineel gedrag? Maken kwetsbare jongeren meer a-typische - minder gunstige - wendingen in hun Leven mee in de periode tussen adolescentie
en vroege volwassenheid (zoals voortijdig schoolverlaten en tienerzwangerschap)? Zijn
kwetsbare jongeren voldoende in staat de juridische en rechtbankprocedures te volgen die
hun toekomst beïnvloeden?

Screening
Steeds vaker gebruiken hulpverleners, reclasseringsmedewerkers en jongerenwerkers
in het justitiële systeem screeningsinstrumenten voor risico-inschatting of assessment
(besproken in hoofdstuk 6; zie ook Hoge e.a., 2012) om de rechtbank te informeren. Zulke instrumenten worden ook gebruikt bij jongeren en volwassenen in

32

Interventies buiten het justitiële systeem
De laatste decennia zijn er allerlei bewezen effectieve interventies buiten het justitiële systeem beschikbaar gekomen om gedragsproblemen te verminderen of te voorkomen die vaak voorafgaan aan delinquent gedrag. In hoofdstuk 9 geven Dekovié e.a.
een overzicht van de langetermijneffecten van preventieprogramma's uitgevoerd in
de vroege en midden-kinderjaren op crimineel gedrag in de vroege volwassenheid.
Hoe effectief zijn gezinsgerichte programma's tijdens de kleuterjaren in het verminderen
van criminaliteit in de vroege volwassenheid? En hoe zit dat voor individueel gerichte
programma's in de kinderjaren en voor schoolgerichte interventies? Wát is het effect van
interventies gericht op 14- tot en met 17-jarige criminele jongeren om te voorkomen
dat ze crimineel blijven in de vroege volwassenheid? En hoe effectief zijn werkgelegenheidsprojecten in het terugdringen van criminaliteit van jongvolwassenen? (zie verder
hoofdstuk 9, 10 en 12 in dit boek).
Niet alle interventieprogramma's hebben evenveel effect en niet allemaal hebben
ze een vergelijkbaar effect bij bredere toepassing dan in de testfase. Daarom vragen
we ons af: Wát is er bekend over de kosten en baten van verschillende interventies die
mogelijk de criminaliteit van jongvolwassenen verminderen? Hoe succesvol verloopt de
invoering op grotere schaal van demonstratieprogramma's?
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De invloed van gender
Het wordt steeds duidelijker dat resultaten behaald bij jongens/jongemannen niet
(zomaar) gelden voor meisjes/jonge vrouwen, en dat wat voor de ene sekse goed is
niet noodzakelijkerwijs ook voor de andere werkt (zie hoofdstuk 12). Daarom behandelen we de volgende vragen: Vertonen de criminele carrières van meisjes andere
kenmerken dan die van jongens? Hebben we voor meisjescriminaliteit anere theorieen
nodig dan voor jongenscriminaliteit? Zijn genetische en biologische invloeden dezelfde
voor beide seksen? Hebben levensgebeurtenissen, levensovergangen, situationele factoren
en buurtfactoren verschillende effecten voor jongens en meisjes?
Er bestaan grote sekseverschillen wat betreft de aard, omvang en ervaren ernst van
risico's, problemen en stoornissen. Dit brengt de noodzaak met zich mee deze beperkingen voor iedere sekse afzonderlijk te screenen. Daarom stellen we de volgende
vragen: Komen psychische stoornissen als depressie en borderline persoonlijkheidsstoornis
meer voor onder jonge vrouwelijke dan mannelijke daders? In welke mate varieert de
voorspellende accuratesse van risicofactoren, behoeften en beschermende factoren naar
sekse? Hoe effectief is behandeling van een zaak voor de kinderrechter in vergelijking met
de 'volwassenenrechter' voor beide seksen? Is het effect van buiten-justitiële interventies
duidelijk anders voor beide seksen?

Etniciteit
In Nederland behoren jongeren met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond tot de grootste allochtone groepen. Ze zijn oververtegenwoordigd in officiële
criminaliteitscijfers over aanhouding en veroordeling. Uit onderzoeken gebaseerd
op zelfrapportage komen echter geen of weinig verschillen naar voren tussen autochtone en allochtone groepen (Junger-Tas & Slot, 2001; Wissink, 2006). Een belangrijke vraag in dit verband is in welke mate de leeftijd-crirninaliteitscurve en het
doorgaan met crimineel gedrag van adolescentie naar vroege volwassenheid varieert
per etnische groep (zie hoofdstuk 2 en 8).

Inleiding

sproken wordt in het boek onder redactie van Loeber en Farrington (2012). Voor dit
boek zijn echter verschillende nieuwe data-analyses uitgevoerd. Dat levert nieuwe
inzichten op met betrekking tot de wijze waarop het justitiële systeem omgaat met
delinquentie in de adolescentie en vroege volwassenheid.
In deel 3 van het afsluitende hoofdstuk (hoofdstuk 12) zijn de belangrijkste onderzoeksresultaten en argumenten samengevat betreffende de minimum wettelijke
meerderjarigheidsleeftijd waarvan blijkt dat die géén nauw verband kent met de
leeftijd-criminaliteitscurve en evenmin afgeleid kan worden van het rijpingsproces
dat adolescenten in staat stelt minder impulsief gedrag te tonen en meer zelfcontrole
uit te oefenen. De uitkomsten duiden erop dat er sprake is van een - niet-geplande
en nauwelijks onderkende - vérstrekkende invloedssfeer van het justitiële systeem.
Die komt vooral tot uiting in het opleggen van lange straffen aan jonge wetsovertreders en in het mogelijk toepassen van het strafrecht voor volwassenen bij jeugdigen.
Deze uitkomsten vinden we vooral belangrijk voor categorieën kwetsbare daders,
zoals jongeren met een laag IQ of met psychische gezondheidsproblemen. In hoofdstuk 12 doen we aanbevelingen voor een effectievere screening van jongeren in het
justitiële systeem. Het is wenselijk dat de overgangsperiode van adolescentie naar
vroege volwassenheid voorziet in resocializatie en reïntegratie in plaats van louter
vergelding zoals gebruikelijk(er) is in het justitiële systeem voor volwassenen.
In conclusie, het justitiële systeem speelt een hoofdrol in de wijze van omgaan met
jeugdige daders, althans de jeugdigen die als zodanig bekend zijn. Maar het zou
niet de eerste - en vaak duurste - instantie moeten zijn die zich bemoeit met jonge
wetsovertreders in de cruciale periode tussen adolescentie en jongvolwassenheid.
We laten zien dat impulsief gedrag te veranderen valt en dat er bewezen effectieve
programma's voor jongeren bestaan die impulsiviteit en later crimineel gedrag verminderen, zelfs tot in de vroege volwassenheid.
De in dit boek gepresenteerde onderzoeksresultaten zijn essentieel voor iedere wetgever, rechter, officier van justitie en andere professional werkzaam in programma's
om gedragsproblemen en delinquentie van kinderen en en adolescenten terug te
dringen. De geboden informatie is van belang voor allen die zich inspannen om te
verhinderen dat de jeugdige criminelen van nu niet de harde kern van de volwassen
criminelen van morgen gaan vormen.

Belangrijkste conclusies

Met dank aan David P Farrington en James C. Howell voor hun commentaar op een
eerdere versie van dit hoofdstuk.

Dit boek is grotendeels gebaseerd op (bewijs)materiaal uit een breed spectrum aan
empirische onderzoeken uitgevoerd overal ter wereld, maar vooral in Nederland en
Europa. Het verwijst ook naar Noord-Amerikaans onderzoek dat uitgebreider be-
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