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2. Abstract 

 
In deze bijdrage gaat de auteur in op geweld gepleegd door jongeren. In een eerste deel wordt het begrip geweld 
aan de hand van enkele definities afgebakend. Vervolgens wordt geweld, gepleegd door jongeren, in beeld 
gebracht aan de hand van cijfergegevens bekomen uit verschillende onderzoeken van de onderzoeksgroep 
jeugdcriminologie. In een derde en laatste deel wordt het geweld door jongeren in verschillende contexten, 
namelijk residentiële voorzieningen in de bijzondere jeugdbijstand, het voetbalgebeuren en de publieke ruimte, 
onder de loep genomen. 
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5. Onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag Wat is jongerengeweld? 

Wat wordt verstaan onder geweld? (definitie) 
Hoeveel komt jongerengeweld voor? (frequentie) 
In welke contexten doet jongerengeweld zich voor? (contexten) 

Hypothesen / 
 
6. Methode 
 
Onderzoeksmethode Literatuurstudie 
Onderzochte groep / 
Bereik / 
 



Onderzoeksfiche e00025.pdf 

www.jeugdonderzoeksplatform.be 2 

 
 
 
 
7. Resultaten 
 
Definitie Definitie volgens Patfoort: ‘In een situatie van geweld heeft men te maken met een 

onevenwichtige relatie tussen twee machtsposities, waarbij er een meerdere en een mindere 
is. De meerdere kan zich gewild of ongewild, bewust of onbewust in die situatie bevinden’. 
Definitie van Hoogerwerf: ‘Geweld is de opzettelijke vernietiging of beschadiging van een 
persoon of een goed tegen de wil van de betrokkene. Geweld is elke handeling waardoor 
wordt gepijnigd, verwond of gedood, of op een andere wijze inbreuk wordt gemaakt op de 
lichamelijk integriteit van een mens of goederen, waaronder ook planten en dieren, worden 
beschadigd of vernietigd’. 
Neihardt wijst ook op de structurele macht van maatschappelijke instellingen en het belang 
van de intensiteit van de macht. 
Cuyvers maakt onderscheid naar het subject van geweld. 

Frequentie Officiële cijfers met betrekking tot jongerengeweld bestaan niet. 
Jongeren zijn als dader bij verschillende vormen van fysiek geweld betrokken. 
Parketmagistraten beschouwen fysiek geweld als een ernstig delict. 
Uit het onderzoek naar jeugddelinquentie in Brussel blijkt dat jongeren fysiek geweld als 
een ernstig delict beschouwen. 
Resultaten uit het onderzoek naar de Vlaamse Gemeenschapsinstellingen: 
fysiek geweld vormt in bijna een kwart van het aantal geplaatste jongens de reden om hen 
op te sluiten in een gesloten of halfopen afdeling 
Bij meisjes is fysiek geweld minder vaak aanleiding om te plaatsen. 

Contexten Jongeren zijn verantwoordelijk voor bijna 10% van de geweldsdelicten gepleegd tegen 
beroepsbeoefenaren in de openbare ruimte. 
Stadswachten en openbaar vervoerpersoneel worden vaker geconfronteerd met 
jongerengeweld. 
Jongerengeweld doet zich ook voor in residentiële voorzieningen. Een probleem dat zich 
hier stelt is de moeilijke verhouding tussen de gemeenschapsinstellingen voor bijzondere 
jeugdbijstand en de residentiële jeugdpsychiatrie. Het geweld hier doet zich zowel voor 
tussen bewoners onderling als tussen bewoners en hulpverleners. 
Daders van steaming zijn hoofdzakelijk jongens. De helft van de slachtoffers van steaming 
is minderjarig. Vooral in Luik en Brussel lijkt fysiek geweld wel degelijk een deel te zijn 
van het steamen. 

 
 
8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek 
 
/ 
 
9. Beleidsaanbevelingen 
 
Nee 
 
10. Samenvatting 
 
In deze bijdrage staat de auteur stil bij het fenomeen jongerengeweld. In een eerste deel wordt even stilgestaan 
bij enkele definities van geweld. Hieruit blijkt dat het begrip geweld een brede lading dekt. In het verder verloop 
van de bijdrage focust men zich vooral op fysiek geweld. 
In een tweede deel wordt op zoek gegaan naar cijfergegevens. In officiële statistieken valt hierover niets te 
vinden. Daarom buigt men zich over de resultaten van enkele onderzoeken die gevoerd zijn door de 
Onderzoeksgroep Jeugdcriminologie van de K.U.Leuven. Achtereenvolgens worden de meest relevante 
resultaten besproken van het dark number onderzoek in Antwerpen, het onderzoek naar jeugddelinquentie in 
Brussel en het onderzoek naar Vlaamse Gemeenschapsinstellingen. 
Tenslotte buigt de auteur zich over verschillende contexten waarin jongerengeweld zich kan voordoen. Zowel 
het gebruik van geweld ten opzichte van beroepsbeoefenaars in de publieke ruimte als geweld in voetbalcontext 
passeren de revue.  


