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Tijdens de VSR-jaarvergadering in januari 2012 presenteerde Marigo Teeuwen
haar onderzoek naar de relatie tussen licht verstandelijk gehandicapte jongeren
en criminaliteit. Omdat dit onderwerp in juridisch-wetenschappelijke kringen
weinig aandacht krijgt, terwijl het wel onderdeel is van een brede hedendaagse
problematiek, trok haar studie onmiddellijk mijn aandacht.1 April dit jaar ver-
scheen haar boek, waarin zij in acht hoofdstukken verslag doet over haar onder-
zoek.
Allereerst wordt de term ‘lichte verstandelijke handicap’ toegelicht. De verstan-
delijke vermogens en het sociale aanpassingsvermogen van iemand bepalen of
iemand onder de groep ‘licht verstandelijk gehandicapten’ valt. Deze mensen heb-
ben moeite zich in het sociale verkeer staande te houden omdat ze te weinig
begrijpen van wat een ander bedoelt en wat de sociale norm is waaraan zij zelf
dienen te voldoen, en zij hebben er moeite mee die norm om te zetten in ade-
quaat gedrag. Bovendien hebben zij veelal een laag zelfbeeld. Naar schatting is
ongeveer zestien procent van de in Nederland wonende jongeren licht verstan-
delijk gehandicapt of zwakbegaafd; zij hebben een IQ tussen 50 en 85. De oplet-
tende lezer van Recht der Werkelijkheid fronst nu zijn wenkbrauwen, want hij las
onlangs in een boekbespreking dat ongeveer twee procent van de Nederlandse
bevolking een verstandelijke beperking heeft.2 Dat verschil heeft te maken met
het feit dat tegenwoordig veelal, naar de mening van Teeuwen ten onrechte, de
grens gelegd wordt bij een IQ lager dan 70. Door de tijd heen zijn de definities van
verstandelijke handicap gewijzigd: tot 1973 lag de bovengrens van een verstan-
delijke beperking bij een IQ van 85, daarna bij een score van 70.
Dossieronderzoek en interviews vormden de belangrijkste wijzen van gegevens-
verzameling. Dossiers van de jeugdreclassering over 109 jongens en 11 meisjes
met een verstandelijke handicap tussen de 12 en 18 jaar en 49 dossiers van scho-
len over licht verstandelijk gehandicapte jongeren zonder justitiële contacten zijn
bestudeerd, aangevuld met interviews met reclasseringsmedewerkers en mento-
ren van jongeren, medewerkers van de politie, kinderrechters en officieren van
justitie.

1 Vgl. ‘Sociology of law is most interesting to legal scholars when it is addressed to the neglected
areas of legal scholarship…’ (H.W. Jones, ‘A view from the bridge’, Social Problems 1965-13,
p. 44).

2 A. Klijn, ‘De hutkoffer van de rechtspsychologen – op naar de trolley’, Recht der Werkelijkheid
2012-33(1), p. 114-120.
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Van zorg naar straf

Onderzoek begint nogal eens met verbazing. Bij Marigo Teeuwen betrof die het
feit dat licht verstandelijk gehandicapten (LVG) zijn ondervertegenwoordigd in de
jeugdzorg en oververtegenwoordigd in het strafrecht. Hoe komt dat? Hoofdstuk 2
geeft het antwoord met een beschrijving van de veranderingen die zich hebben
voorgedaan op het algemene niveau van de samenleving, want deze bepalen de
relatie van LVG-jongeren met het strafrecht. Individualisering, meritocratisering
en doelmatigheidsdenken zijn van invloed op het functioneren van eenieder en
dus ook van deze jongeren in de samenleving. Zorgideologie en zorgbeleid ont-
wikkelden mee met deze bredere veranderingen in onze cultuur. Tot de jaren
zeventig werd de verstandelijke handicap primair als een defect gezien van indivi-
duen, die het best af zouden zijn met een beschermd leven in tehuizen. Daarna
werd vooral de vertraagde ontwikkeling van de verstandelijk gehandicapte als cru-
ciaal beschouwd. Zoveel mogelijk groei naar een normale ontwikkeling door sti-
mulerende interactie met de omgeving werd de nieuwe aanpak, die goed aansluit
bij de wens van de gehandicapten zelf om normaal te zijn. Het paradigma van het
volwaardig burgerschap – integratie en inclusie dus – zou moeten leiden tot
gewone burgers in ‘een gewone straat in een gewone wijk’ (p. 33). Tegelijkertijd
veranderde ook het strafrecht. Veiligheid in het algemeen en bescherming van het
slachtoffer staan nu in het beleid voorop en dus niet zozeer resocialisatie van de
dader. Deze ontwikkelingen van ongelijkheid naar gelijkheidsdenken, van wel-
zijnsdenken naar rechtsdenken en de verharding van de toon van het publieke
debat over jeugdcriminaliteit leiden, aldus de auteur, tot steeds meer stress bij
licht verstandelijk gehandicapte jongeren.
Hoofdstuk 3 gaat dieper in op het huidige zorgbeleid, dat zich heeft aangepast
aan de geschetste ontwikkelingen. De term ‘licht verstandelijk gehandicapt’ sug-
gereert volgens Teeuwen ten onrechte dat deze groep een geringe zorg- en onder-
steuningsbehoefte heeft. Het hoofdstuk sluit af met de, gezien het voorgaande
retorische, vraag of het realistisch is om LVG-jongeren als ‘normaal’ te bejegenen.
In hoofdstuk 4 wordt de bestudeerde groep jongeren geplaatst naast een controle-
groep van jongeren met dezelfde handicap doch zonder justitiële contacten. De
twee groepen jongeren lijken frappant veel op elkaar. Het meest opvallende ver-
schil, aldus de auteur, is de pedagogische kwaliteit van de ouders. Er blijkt een
grote positieve invloed uit te gaan van anticiperen op de signalen van het kind, op
jonge leeftijd van het kind hulp inschakelen, hem op jonge leeftijd laten testen en
veel bij de school en vrijetijdsbesteding betrokken zijn, door de ouders. Je vraagt
je als lezer af of deze opvoedkundig succesvolle ouders zelf tot de LVG-groep
behoren. Ongeveer de helft van de ouders blijkt eveneens verstandelijk beperkt te
zijn, terwijl vaak ook nog broertjes en zusjes een verstandelijke beperking hebben.
Dat lang niet alle ouders de handicap van hun kind onderkennen, lijkt mij, mede
om die reden, dan ook niet zo vreemd.
De gepresenteerde citaten uit de dossiers geven een beeld van de jongeren dat
niet alleen op harde feiten berust, maar mede bepaald wordt door het referentie-
kader van de professionals die het rapport opmaakten. Ouders die geen grip heb-
ben, geen structuur bieden of juist overvragende ouders worden veelvuldig gesig-
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naleerd. Een hulpverlener die geen problematische gezinssituatie, schoolproble-
men of vrijetijdssores ziet, moet nog geboren worden. De rol van de rapporteur
wordt in de analyse van Teeuwen echter niet geproblematiseerd.
Hoofdstuk 5 verhaalt over de gepleegde delicten. De literatuur laat zien dat licht
verstandelijk gehandicapten meer geneigd zijn delicten te plegen en eerder ge-
arresteerd worden dan mensen zonder verstandelijke beperking. Jongeren, zo
blijkt uit de dossiers, bekennen soms meerdere delicten waarover geen aangifte is
gedaan. Het eerste politiecontact betreft vaak kleinere delicten zoals het afsteken
van vuurwerk of het veroorzaken van overlast op straat. Maar als jongeren,
althans jongens, een reeks van delicten plegen, dan ontstaat in de loop der tijd
een mix van vermogens- en geweldsdelicten, wetsovertredingen/spijbelen en
soms zedendelicten. De meisjes pleegden, op twee uitzonderingen na, vermogens-
delicten en/of spijbelden. Hulpverleners, ouders en jongeren verklaren het plegen
van de delicten door te wijzen op het misbruik dat anderen maken van de goed-
gelovigheid van de verstandelijk gehandicapten, door stoer doen en meelopen,
boosheid, verveling en spanningsbehoefte.
Gezien het feit dat het veelal om een mix van delicten gaat met een in de tijd toe-
nemende ernst, wekt het geen verbazing dat de opgelegde sancties (beschreven in
hoofdstuk 6) sterk variëren. De meeste van de onderzochte jongeren kunnen hun
handelingsmogelijkheden niet goed overzien, niet doelgericht te werk gaan en de
gevolgen van hun (strafbare) daden maar zeer ten dele beseffen. De schrijver stelt
dat het opvallend is dat in het strafrecht wel expliciet rekening wordt gehouden
met etniciteit, maar dat er geen aparte positie is voor licht verstandelijk gehandi-
capten (p. 128). Overigens klopt dit niet helemaal: het Wetboek van Strafvorde-
ring onderscheidt wel degelijk ‘een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis
van de geestvermogens’ waardoor bijvoorbeeld een vervolging kan worden
geschorst.3 Wel blijkt dat deze algemene beperking weinig uitwerking krijgt in de
vorm van strafoplegging; ik ga hier later nog op in.
Kennis en ervaring van politie, officieren van justitie en rechters komen aan bod
in hoofdstuk 7. Volgens de meeste respondenten zijn de jongeren toerekenings-
vatbaar. Lastig vinden rechters en officieren van justitie het om de juiste straf-
maat te bepalen. Op beleidsniveau zien deze professionals problemen met de
hulpverlening en de wachtlijsten die daarvoor bestaan, alsook met de wijze
waarop thans de leerplichtzaken meestal verlopen; deze worden namelijk nog bij
dertien van de negentien rechtbanken via het strafrecht door de kantonrechter
afgedaan. Ook de rol van de advocatuur in het jeugdstrafrecht wordt problema-
tisch geacht. Advocaten kunnen erop uit zijn de zaak juridisch te winnen, waar-
door een jongere niet schuldig wordt verklaard of wordt vrijgesproken, maar hem
tevens de noodzakelijke hulpverlening wordt onthouden.

3 Vgl. G. van Oijen, De verstandelijk beperkte verdachte verhoord. Een onderzoek naar diens verklarings-
vrijheid in het licht van art. 29 Sv, Universiteit van Tilburg, Afstudeerscriptie, 2009.
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Het belang van het boek

Teeuwen geeft een goed overzicht van bestaande kennis, dat naast de bevindin-
gen uit haar eigen empirisch onderzoek veel inzicht biedt. Zo laat zij zien dat ook
uit internationale literatuur blijkt dat LVG-jeugdigen meer kans lopen gearres-
teerd, aangeklaagd en veroordeeld te worden dan niet-gehandicapten. Het boek
maakt nieuwsgierig naar criminaliteit van LVG-volwassenen. Zijn deze volwasse-
nen ook oververtegenwoordigd in het strafrecht? En, hoe kunnen mensen die een
functioneringsleeftijd van een jaar of 11 hebben, verantwoordelijk worden gehou-
den voor hun daden volgens de gewone strafrechtcriteria voor volwassenen?
Verraderlijk gewoon roept brede vragen op. Wat is gewoon eigenlijk? Hoe is de
positie van minder intelligente mensen in onze steeds meritocratischer samen-
leving? De samenleving waarin men leeft, bepaalt wat een ‘handicap’ is. In een
jagerssamenleving is iemand zwaar gehandicapt als hij niet hard of heel lang kan
lopen. In de huidige samenleving zijn een laag IQ en een klein sociaal aanpas-
singsvermogen een steeds groter probleem; er worden steeds hogere eisen gesteld
aan de intellectuele capaciteiten van mensen. Deze problematiek vergt nieuwe
uitwerkingen van solidariteit, straf en recht.
Het boek trok terecht de aandacht van de pers, zoals NRC Handelsblad en de Volks-
krant. De uitkomsten bereiken ook de professionele wereld van zorg en justitie.
De auteur wijst zelf op de toegenomen aandacht voor deskundigheidsbevordering
op dit terrein. Al eerder verscheen het onderzoeksrapport van Teeuwen en Ver-
hoef Zware bagage,4 waarin de auteurs op instigatie van de GGD aard en omvang
van de psychische problemen en de verstandelijke beperkingen van de Amster-
damse jeugd verkenden en de relatie met de zorg in kaart brachten. De hier
besproken studie ligt in het verlengde van dit eerdere werk van de auteur. Mede
daardoor zullen de bevindingen zeker hun weg vinden naar hulpverleners, politie
en rechterlijke macht. Daarvan zijn reeds nu voorbeelden te vinden. Zo organi-
seerde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid in juni 2012 een
bijeenkomst over LVG-jongeren en criminaliteit, waar zestig professionals van
gemeenten, politie, reclassering en jeugdzorg aanwezig waren en kennis konden
nemen van de resultaten van Teeuwens onderzoek. Een van de lessen die werden
getrokken, is dat het voor professionals, onder wie kinderrechters, van belang is
LVG’ers te leren herkennen om ze op de juiste manier te kunnen benaderen.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het stellen van eenduidige en eenvoudige vragen
die aansluiten bij iemands verstandelijke vermogen.
Zoals gezegd, schrijft Teeuwen op pagina 128 dat bij lichte vergrijpen van jonge-
ren van niet-westerse herkomst een ITB-CRIEM-maatregel kan worden opgelegd.
Deze maatregel is erop gericht het sociale netwerk van deze jongeren uit te brei-
den. Hierdoor komen jongeren in aanraking met andere sociale normen en waar-
den dan die van de eigen specifieke groep. Een dergelijke maatregel bestaat voor
verstandelijke gehandicapten niet, terwijl ook voor deze groep dit een goed alter-

4 M.L.E.M. Teeuwen & A.P. Verhoeff, Zware bagage: psychosociale problemen en verstandelijke beper-
kingen bij Amsterdamse jeugd: een inventariserend onderzoek, Amsterdam: GGD Amsterdam/Uni-
versiteit van Amsterdam 2009.
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natief zou zijn binnen het dilemma straf versus zorg. De inhoud van die maat-
regel zou vanzelfsprekend moeten worden aangepast aan de problematiek van de
groep. Doel zou bijvoorbeeld kunnen zijn het bereiken van een beter besef van de
manier waarop je door slimmere vrienden gebruikt kan worden en daardoor in
strafbare situaties verzeild kan raken.
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