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Inleiding: doel van het onderzoek
In de (jeugd)criminologie zijn theorieën
om delinquentie te verklaren vooral
ingegeven vanuit een ‘determinerende’
invalshoek, waarbij de focus ligt op
structurele oorzaken buiten het individu.
In recenter onderzoek wordt meer
nadruk gelegd op de rol van het individu
zelf in zijn proces van starten en stoppen
met delinquentie, onder de noemer van
‘agency’ of actorschap. Ook in de
rechtstak die handelt over het onderwerp
van de criminologie, het strafrecht of
jeugdrecht, blijkt de rol van het individu
zelf belangrijk door de centrale notie van
verantwoordelijkheid.
Het doel van het doctoraatsonderzoek was om na te gaan in hoeverre en op welke manier de jongere
zelf een rol speelt in zijn delinquent traject. Hierbij hadden we bijzondere aandacht voor de invloed
van leeftijd en maturiteit van de jongeren alsook voor hun specifieke sociale context.
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Methode
Naast een uitgebreide literatuurstudie en een analyse van de juridische omkadering van de centrale
begrippen, is een empirisch onderzoek uitgevoerd om het centrale onderzoeksdoel te bereiken. Dit
empirisch onderzoek bestond uit een kwantitatief en kwalitatief luik. Voor het kwantitatief luik zijn
vragenlijsten afgenomen bij jongeren in scholen over heel Vlaanderen (n=1742), alsook bij jongeren in
zes Vlaamse (gemeenschaps)instellingen te Mol, Ruiselede, Beernem, Everberg en Tongeren (n=182).
Voor het kwalitatief luik zijn open interviews afgenomen met een selectie jongeren uit deze
schoolsteekproef (n=21) alsook bij een selectie jongeren uit deze jeugdinstellingen (n=52).

Het kader: een amalgaam van een jeugdwet
Het huidige jeugdrecht is een ‘hybride wet’ die als resultaat van een lange geschiedenis ingegeven is
door verschillende modellen (Goedseels, 2015; Put, 2015). Voor 1912 speelden de beperktere
capaciteiten van kinderen enkel een rol door de controle van hun ‘oordeel des onderscheids’, zijnde
het vermogen om de draagwijdte van het eigen handelen te onderkennen. Onder invloed van het
sociaal verweer zorgde de Kinderbeschermingswet van 1912 ervoor dat kinderen onder de leeftijd van
16 jaar uit het volwassenstrafrecht werden onttrokken. De omdoping van deze wet tot een
Jeugdbeschermingswet in 1965 verhoogde deze leeftijd van strafrechtelijke meerderjarigheid tot 18
jaar en verschoof het onderwerp van de bescherming van de maatschappij meer naar de minderjarige
zelf.
De beperktere capaciteiten van de minderjarige, en specifiek zijn veronderstelde
onverantwoordelijkheid, waren echter geen erg belangrijke reden bij de oprichting van een apart
kinderrecht. Ook in andere landen was het belang van verantwoordelijkheid niet de enige reden voor
de oprichting van het jeugdrecht: naast culpabiliteit, lag ook het vermogen van groei en verandering
aan diens basis (Ward, 2006). In België was de veronderstelde onverantwoordelijkheid van
minderjarigen echter ook een noodzakelijke voorwaarde opdat meer sociale controle mogelijk werd in
een niet-strafrechtelijk kader (Brouwers, 2007-2008). Zo werden de notie van het oordeels des
onderscheids alsook rechtswaarborgen zoals rechtszekerheid overbodig of bijkomstig omdat er onder
het mom van bescherming toch geen straffen, maar maatregelen werden ingevoerd. Mogelijk als
reactie hierop lijken de noties van verantwoordelijkheid en responsabilisering in de nieuwe jeugdwet
alsook in meer recente discussies steeds meer naar de voorgrond te komen. Ondanks deze kwesties
uiteindelijk wettelijke, morele of sociale beleidsbeslissingen zijn, kunnen de bevindingen van empirisch
onderzoek wel een toetssteen bieden om wetgeving en beleid te informeren (Stafford & Ben-Porath,
2002).

Een onderzoek naar agency en structure in de jeugdcriminologie
Criminologie en strafrechtsleer delen samen het onderzoeksonderwerp van delinquentie. Inzake de
discussie rond verantwoordelijkheid en responsabilisering kunnen bijdragen over het concept ‘agency’
(of actorschap) een bijdrage bieden aan het strafrecht en jeugdrecht. Agency betreft de capaciteit van
een individu om te handelen op basis van een zekere keuze en eigen kracht. In overeenstemming met
de theorie van sociaal verweer heeft de focus van de criminologie evenwel lang gelegen bij
deterministische factoren zoals slechte vrienden of een zwakke sociaal-economische positie. Dit zijn
factoren die onder de noemer ‘structure’ gevat kunnen worden. Echter, in de woorden van de
Amerikaanse auteur Nagin (2007, p. 261): “Inattention to choice in criminological theory creates a
fundamental disconnect with the criminal law and, therefore, important questions of public policy.”
Het laatste decennium heeft de criminologie wel expliciete aandacht voor het concept van agency.
Met de verschuiving van verklaringstheorieën en -onderzoek over de start van delinquentie naar het
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stopzetten (of ‘desistance’) van criminaliteit, is ook een verschuiving waar te nemen van een focus op
sociaal determinerende naar zelf-determinerende krachten. Dit onderzoek wijst op het belang van de
persoon zelf in zijn proces weg van delinquentie (bijvoorbeeld Maruna, 2001; Nuytiens, Christiaens &
Eliaerts, 2007; Sampson & Laub, 2005). Omdat dit onderzoek nog steeds erg beperkt is in de
criminologie, hebben we beroep gedaan op andere disciplines om het concept agency verder vorm te
geven (onder meer de sociologische structuratietheorie van Giddens (1984) en de psychologische
sociaal-cognitieve theorie van Bandura (2001)). Op basis van deze verschillende theorieën bevat onze
definitie van agency zowel een element van keuze als een element van kracht. De invulling van deze
elementen wordt verder gevoed door talrijke criminologische theorieën zoals de spanningstheorie,
leertheorie en neutralisatietheorie.

Het element van keuze
Het eerste element van agency impliceert dat mensen in bepaalde mate handelen op basis van een
soort keuzeproces. Belangrijk is dat deze keuze inhoudelijk wordt bepaald door de persoon zijn doelen
en waarden. Deze doelen en waarden krijgen evenwel vorm binnen de specifieke context van de
persoon. In de kwalitatieve interviews met de jongeren uit de jeugdinstellingen, gaven de jongeren
meestal aan dat ze uiteindelijk wel nog die ene fundamentele keuze hadden: plegen van de feiten of
niet plegen van de feiten. Daarentegen zijn deze keuzes echter niet gewoon ‘al dan niet’-kwesties. De
‘mate’ van keuze krijgt pas inhoudelijk betekenis aan de hand van de aspecten die opgenomen worden
in dit keuzeproces. In de eerste plaats betreft dit de jongeren hun doelen en de manier waarop ze
denken deze te kunnen bereiken. Zo worden vermogensfeiten in hoofdzaak gepleegd voor de
materiële opbrengsten, maar ook voor redenen van emotionele, psychische of sociale aard zoals een
gevoel van status. Feiten zijn voor hen vaak de enige of toch de snelste wijze waarop zij menen
bepaalde doelen te kunnen bereiken. Deze doelen alsook de ideeën over hoe jongeren denken deze
doelen te kunnen bereiken, worden sterk bepaald door de omgeving waarin de jongeren zich
bevinden. Deze doelen zijn vaak zo cruciaal voor de jongeren dat ze de bovenhand halen van waarden
zoals moraliteit. Een groot deel van de jongeren stelt bepaalde types van feiten niet omdat ze deze
fout vinden. Hierbij is de schade voor het slachtoffer het belangrijkste criterium om te bepalen of iets
immoreel is of niet. Wanneer ze toch feiten plegen waarvan ze weten dat ze fout zijn, trachten ze deze
te rationaliseren of de immoraliteit ervan te negeren. Ook hier is de context belangrijk, aangezien
significante anderen rondom de jongere hun moreel kader meegeven. Belangrijk bij dit alles is
jongeren hun kennis, bijvoorbeeld over mogelijke doelen en waarden, maar ook over de mogelijke
manieren hoe deze te bereiken.

Het element van kracht
Het tweede element wijst op de kracht of macht van het individu om de acties die hij heeft gekozen
ook daadwerkelijk uit te voeren of andere acties te weerstaan. Hierbij is het ook belangrijk in welke
mate bepaalde opties worden gezien als plausibele actie-alternatieven. Op basis van de interviews met
jongeren in de jeugdinstellingen, stelden we vast dat de jongeren zich voor de start van de feiten vaak
in een vrij machteloze situatie bevinden wat betreft conventionele activiteiten. Zo lukt het hen vaak
niet om succesvol te zijn in school, studentenjobs of hobby’s. Delinquentie werd dan een valabele optie
om bepaalde doelen alsnog te kunnen bereiken. De jongeren die initieel niet wouden participeren in
delinquentie bleken niet in staat om de verleiding of druk door vrienden te weerstaan. Daarnaast
vereist het plegen van delinquentie zelf ook zekere capaciteiten, zoals lef, kunnen omgaan met
stressvolle situaties en logisch nadenken. Ook vereist het een subjectief geloof in het eigen kunnen om
de feiten te plegen alsook om niet gepakt te worden. Voor een aantal jongeren geven deze feiten ook
een gevoel van ‘kunnen’ en kracht, wat ze niet veel ervaren op andere domeinen. Ook hier mag de
invloed van personen in de context niet over het hoofd worden gezien, aangezien zij de jongere zijn
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kracht inperken of versterken om de acties te stellen. Vaak leren de jongeren in eerste instantie feiten
van andere vrienden, maar later worden ze zelf bekwamer om de acties uit te voeren. Daarentegen
proberen ouders vaak op te treden door de jongeren hun mogelijkheden tot delinquentie in te perken,
maar staan ze vrij machteloos ten opzichte van de delinquente acties van hun kind.

Werken aan de elementen van keuze en kracht
Een jeugdrecht en -zorg die het oogmerk heeft om jongeren te helpen met hun traject naar een prosociaal pad en weg van delinquentie, sluit werken rond jongeren hun agency niet uit. Dit impliceert dat
jongeren in de basis gezien worden als responsabele actoren, maar betekent niet dat er geen specifiek
statuut en hulpverlening meer nodig is voor hen. Verantwoordelijkheid is immers niet het enige
criterium voor de oprichting van een apart recht voor minderjarigen (Ward, 2006). Daarnaast is
verantwoordelijkheid ook relatief: naargelang de invloed van elementen zoals maturiteit alsook
contexteigenschappen is een persoon in meer of mindere mate verantwoordelijk te noemen. Een
rechtvaardig recht hoort hier rekening mee te houden. Concreet kan hulpverlening aan jongeren die
feiten hebben gepleegd, gericht worden op de elementen van dit agency en structure kader. Naast
dergelijke persoonsgerichte hulpverlening waarbij elementen van structure worden aangepakt op het
microniveau van de jongere zijn eigen leefsituatie, moet natuurlijk ook nog worden gewerkt aan een
rechtvaardige verdeling en toegankelijkheid van structure elementen op macroniveau zoals onderwijs,
de arbeidsmarkt en armoede. Ten eerste kan inzake het keuzeproces gewerkt aan worden aan doelen,
waarden en geanticipeerde uitkomsten van jongeren. De sleutel hiertoe ligt eventueel in het verhogen
van hun kennis. Hiertoe moet evenwel, ten tweede, ook aan hun kracht worden gewerkt. Dit betreft
zowel hulp om hun capaciteiten tot conventionele activiteiten te verhogen als het eigen maken van
strategieën om delinquentie te weerstaan.
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Mijn vaststellingen




Het huidige jeugdrecht is een onduidelijk en inconsistent amalgaam van verschillende
modellen, waarbij
o bescherming een alibi heeft gevormd dat toeliet dat bepaalde gebreken in het
jeugdrecht in stand bleven (o.a. gebrek aan rechtswaarborgen en beperkte focus
op rehabilitatie)
o en de notie ‘verantwoordelijkheid’ een onduidelijke positie heeft.
Jongeren hun traject naar en weg van delinquentie is ingegeven door
o hun doelen en waarden en hun inschatting hoe dit te bereiken (keuze),
o alsook hun perceptie van valabele actie-opties en hun gevoel van capaciteit ten
opzichte van deze verschillende actie-opties (kracht),
o vormgegeven binnen de specifieke context waarin ze zich bevinden.

Mijn aanbevelingen




Helderheid en consistentie inzake de finaliteit van het jeugdrecht en
jeugdrechtmaatregelen zijn noodzakelijk
Bescherming sluit werken rond responsabiliteit niet uit
Aanwending en organisatie van hulpverlening in functie van het traject van jongeren naar
een pro-sociaal pad en weg van delinquentie

Samenvatting: Agency en structure, strafrechtelijke verantwoordelijkheid en
jeugddelinquentie. Een bijdrage tot de etiologische criminologie en het jeugdrecht
Research On Stage: Op weg met VOS en MOF – Kenniscentrum Kinderrechten vzw – 8/10/2015

