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2. Abstract 
Hoewel geweldsdelicten vanuit de publieke opinie als ‘ernstig’ omschreven worden en deze een sterke impact 
hebben op onveiligheidsgevoelens, is over de omvang van geweld door jongeren slechts weinig bekend. Op basis 
van dossiers bij de Brusselse jeugdrechtbank werd daarom een profiel van gewelddadige jeugddelinquenten 
opgesteld en werden gepleegde feiten en de beslissingen van de jeugdrechtbank omtrent deze feiten in kaart 
gebracht. 
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5. Onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag Wat is het profiel van Brusselse gewelddadige jeugddelinquenten? 

Welke feiten plegen deze gewelddadige jeugddelinquenten vooral? 
Welke beslissingen nemen rechters in reactie op deze feiten? 

Hypothesen / 
 
 
6. Methode 
 
Onderzoeks- Kwantificerend, analyse van 599 dossiers bij de Brusselse jeugdrechtbank tussen 1995 en 
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methode 2000. 
Onderzochte 
groep  

Brusselse jongeren 

Bereik Brussel 
 
 
7. Resultaten 
 
Profiel 
 
 
 
 
 
 
 
Feiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maatregelen 

Slechts 6.5% van de dossiers betrof vrouwelijke daders, gewelddadige delinquenten 
blijken dus voornamelijk mannen te zijn. Het eerste geweldsfeit bleek doorgaans tussen 12 
en 18 jaar gepleegd te worden, met een gemiddelde leeftijd van 15.5 jaar. Meer dan de 
helft van de daders bleek de Belgische nationaliteit te hebben, op de tweede plaats 
kwamen jongeren met Noord-Afrikaanse nationaliteit. Jongeren uit zuid- en centraal-
Afrika bleken in de minderheid te zijn. Alle andere nationaliteiten maakten slechts 7% van 
de dossiers uit. 
 
In totaal pleegden de 599 onderzochte jongeren 908 geweldfeiten (gemiddeld werd 1.5 
geweldsfeit per delinquent). Twee derde van de onderzochte jongeren pleegde slechts één 
geweldsfeit, 1.5% van de steekproef pleegde meer dan 5 geweldsfeiten. Meer dan 80% 
van de feiten viel onder de kwalificatie ‘slagen en verwondingen’. Een kleine 20% had 
betrekking op ‘zedenfeiten’, waarbij zich iets meer aanrandingen (85) dan verkrachtingen 
(74) voordeden. 13 feiten vielen onder de kwalificaties ‘moord’ en ‘doodslag’, waarbij 3 
gevallen ook daadwerkelijk een dodelijke afloop hadden. 
 
Zo’n 30% uit de steekproef bleek niet echt onder de noemer ‘ernstige jeugddelinquenten’ 
geplaatst te kunnen worden, hun geweldsfeit blijkt vaak eerder om een enige misstap te 
gaan dan een daadwerklijke uiting van een agressieve persoonlijkheid te zijn. Zo’n 20% 
van de onderzochte jongeren bleek tot een harde kern van chronische plegers gerekend te 
kunnen worden, zij pleegden meerdere geweldsfeiten en pleegden daarenboven nog 10 of 
meer andere feiten. Verder blijkt er nauwelijks ‘geweldspecialisatie’ te bestaan, de 
geweldsfeiten komen doorgaans voor tussen andere niet-geweldfeiten en vormen meer een 
deel van een delinquent totaalbeeld dan een echt specialisme. Daarnaast blijken de meeste 
feiten eerder leeftijdsgebonden te zijn. 
 
Met betrekking tot de maatregelen kon de onderzoeker twee opvallende zaken vaststellen, 
(1) vaak wordt een maatregel reeds opgelegd nog voordat de schuld van de minderjarige 
juridisch vaststaat en (2)  vooral de plaatsing en het toezicht blijken populaire maatregelen 
te zijn voor gewelddadige jeugddelinquenten. 

 
  
8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek 
 
Het artikel is gebaseerd op gegevens die verzameld werden in kader van een doctoraatsonderzoek dat in 2009 
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geweld bij jongeren, onuitgegeven doctoraatsthesis, Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Rechten en 
Criminologie, Vakgroep Criminologie. 


