
Het fenomeen ‘meisjescriminaliteit’:
blinde vlek of niet?
Uit criminaliteitscijfers blijkt dat meisjes en jonge vrouwen veel minder 
delicten plegen dan mannen. Is het verschil echt zo groot of springt 
misdaad gepleegd door meisjes minder in het oog?

In 2019 werden 9.640 vrouwen tussen de 12 en 25 jaar verdacht van een misdrijf. In datzelfde jaar 
werden 44.930 mannen tussen de 12 en 25 jaar verdacht van een misdrijf. Bij vrouwen tussen de 12  
en 25 jaar ging het in 2019 in de meeste gevallen om vermogensdelicten.
• De huidige aanpak benadert meisjes voornamelijk vanuit een slachtofferrol.
• Mogelijk bestaat er een blinde vlek, bijvoorbeeld doordat meisjes minder snel worden aangehouden, 

minder snel ‘verdacht’ worden gevonden, of vaker criminele taken op de achtergrond uitvoeren.

Bestaande aanpakken en risicotaxatie-instrumenten zijn gebaseerd op onderzoek waarbij 
voornamelijk jongens zijn meegenomen.
• Hierdoor sluit de dadergerichte aanpak mogelijk niet goed aan op specifieke risico- en beschermende 

factoren van meisjes.
• Onderzoek biedt daarnaast aanwijzingen dat vrouwen een hogere drempel hebben voordat ze 

delinquent gedrag gaan vertonen dan mannen.
• De piek in crimineel gedrag ligt bij meisjes op jongere leeftijd dan bij jongens.

Onderzoek wijst op specifieke unieke of zwaarwegendere risicofactoren voor meisjes.
• Voor meisjes is de hoeveelheid levensgebeurtenissen van belang voor het risico op crimineel gedrag.
• In het familiedomein is de relatie tussen moeder en dochter van groter belang dan bij jongens.
• Met betrekking tot school is voor meisjes een lage kwaliteit van relaties met leraren een belangrijkere 

voorspeller van crimineel gedrag dan voor jongens.

Meer weten? Mail naar highimpactcrimes@minjenv.nl

Voorkomen 
daderschap

• Op regionaal niveau wordt al onderzoek 
gedaan naar de rol van meisjes bij 
specifieke delicten.

• Professionals hebben behoefte aan 
onderzoek naar de aard en omvang van 
het probleem en gedeelde kennis over de 
aanpak.

• Het ministerie zet onderzoek uit naar het 
al dan niet bestaan van een blinde vlek, 
wie deze meisjes zijn, wat hun rol is in de 
criminaliteit en welke bestaande 
aanpakken mogelijk kunnen worden 
ingezet om daderschap te voorkomen.

• Als het onderzoek uitwijst dat er 
aanleiding is een specifieke aanpak op het 
voorkomen van meisjes criminaliteit te 
ontwikkelen, worden kennis, ervaringen 
en ontwikkel behoeften van professionals 
meegenomen in een eventuele aanpak 
meisjescriminaliteit.
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