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NICC analyseert  
statistieken over jeugd
Jeugdcriminaliteit is vaak een hot item in de pers. Helaas zijn er in België bijna geen cijfers bekend over jeugddelinquentie. 

In die context begon het NICC, de wetenschappelijke onderzoeksdienst van Justitie, in 2005 met het vergaren van cijfers. Het 

is zeker nog te vroeg om er nu al algemene besluiten uit te trekken, maar Just News blikt alvast even terug op de gegevens 

van de voorbije jaren.

Actualiteit 4

Bij gebrek aan statistieken heeft het NICC 

in 2003 een onderzoek opgestart dat een 

bijdrage wil leveren aan de productie en 

verwerking van statistische gegevens 

over jeugddelinquentie en jeugdbescher-

ming. Zeer concreet houdt dit in dat de 

registratiesystemen van de jeugdparket-

ten (PJP) en jeugdgri"es (DUMBO) 

aangepast worden. De bedoeling hiervan 

is dat de gegevens die voor het adminis-

tratieve beheer van de dossiers geregis-

treerd worden, ook gebruikt kunnen 

worden voor statistische analyses. Een 

verkennende analyse leidde reeds tot 

eerste resultaten.

Stand van zaken

De uitslag van de analyse is helaas nog te 

onvolledig om een duidelijk en volledig 

beeld van de problematiek mogelijk te 

maken. Eigenlijk is de onderzochte 

periode veel te kort om er nu al tenden-

sen uit te halen. De resultaten hebben 

betrekking op de periode 2005-2008 voor 

wat het aantal meldingen op de jeugd-

parketten betreft, en op de periode 

2007-2008 voor wat de parketbeslissin-

gen betre#en. 

Toch wijzen de cijfers op een aantal 

evoluties. Zo stijgt de aanmeldings-

graad van probleemsituaties lineair in 

tal van arrondissementen. Wanneer dit 

in de komende jaren wordt bevestigd, 

zou dit wel eens op een stijgende 

tendens kunnen wijzen. Eenzelfde 

vaststelling kan niet gedaan worden 

voor meldingen van feiten die bestem-

peld staan als ‘misdrijf ’: de aanmel-

dingsgraad vertoont grote schomme-

lingen, waaruit geen enkele algemene 

trend kan afgeleid worden. Er zijn ook 

aanzienlijke verschillen tussen de 

gewesten en de gerechtelijke arrondis-

sementen.

“De onderzochte periode is 
te kort om tendensen uit de 
analyse te halen, maar toch 
wijzen de cijfers al op enkele 
evoluties”

Voor wat de geregistreerde parketbe-

slissingen betreft, wijzen de cijfergege-

vens er mogelijks op dat de jeugdpar-

ketten uitvoerig gebruik maken van 

hun ruime beoordelingsvrijheid. In de 

meeste gevallen beslissen ze het 

dossier te seponeren. Hiertoe kan 

onmiddellijk overgegaan worden 

(bijvoorbeeld bij gebrek aan bewijs), na 

een onderzoek of na een optreden van 

het parket (bemiddeling, herinnering 

aan de wet, waarschuwingsbrief ), of 

zelfs na een voorlopige maatregel 

opgelegd door de jeugdrechter. 

In ontwikkeling

Het zal nog enkele jaren duren vooraleer 

het NICC en de statistische analisten van 

het openbaar ministerie een algemeen 

statistisch beeld kunnen schetsen van de 

werking van het jeugdgerecht. Maar er 

wordt aan gewerkt. Voortbouwend op het 

werk van het NICC zullen die statistische 

analisten weldra opnieuw werk kunnen 

maken van het publiceren van jaarstatis-

tieken van de jeugdparketten en het 

verder verwerken en contextualiseren van 

deze gegevens. Hierdoor kan de ‘cel’ 

jeugd van het NICC zich terug toespitsen 

op wetenschappelijk onderzoek in functie 

van het beleid, daarbij gebruik makend 

van exacte en betrouwbare gegevens 

inzake jeugddelinquentie en jeugdbe-

scherming. Naast kwantitatieve, vormen 

ook kwalitatieve analysemethodes de 

basis van de multidisciplinaire aanpak van 

het NICC. Op die manier kunnen de 

gevolgen van de beslissingen van het 

strafbeleid, zowel pro- als retroactief 

geëvalueerd worden.

Voor meer inlichtingen kan u zich 

wenden tot:  

 > www.nicc.fgov.be

 > de folder ‘Justitie in cijfers’ die u kan 

downloaden op  www.just.fgov.be > 

publicaties
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