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Een eerste blik op online delinquentie

Verkennend onderzoek bij Vlaamse jongeren en vergelijking met
offline delinquentie

Ena Coenen

Nu het sociale leven van jongeren zich meer en meer online afspeelt, is de aandacht voor
cybercriminaliteit gestegen. Echter, hierover zijn in Vlaanderen nog geen cijfers voor‐
handen. Deze studie gebruikt twee grootschalige, representatieve bevragingen om de
prevalentie en risicoprofielen van online dader- en slachtofferschap onder Vlaamse jon‐
geren te onderzoeken. De resultaten tonen aan dat, vergeleken met offline delinquentie,
online dader- en slachtofferschap relatief beperkt blijft. Verder werden enkele
verschillen gevonden in de risicoprofielen. Daarbij bleek dat daders van enkel online
delicten het minst ernstige profiel hadden, en daders van zowel on- als offline vormen
het meest ernstige. Voor slachtofferschap kwam een complexer beeld van risicofactoren
naar voor, waarbij het van belang lijkt om aandacht te hebben voor specifieke vormen
van slachtofferschap. Deze resultaten duiden op een beperkte, maar niet-verwaarloos‐
bare, prevalentie van online delinquentie, waarbij online daders en slachtoffers enkele
verschillen vertonen met hun offline tegenhangers.

Inleiding

Sinds enkele jaren is er in de criminologische wereld meer en meer aandacht voor
de opkomst van cybercriminaliteit. Door vooruitgang op het vlak van technologie
en media verschuift het leven naar de virtuele ruimte. Smartphones zorgen
ervoor dat mensen altijd en overal toegang hebben tot het internet en er bieden
zich steeds meer onlinediensten aan. Zeker jongeren gaan mee op deze trend van
een uitgebreide online identiteit. Uit een jaarlijkse bevraging van het media- en
technologiegebruik van Vlamingen blijkt dat ongeveer 95 procent van de 15- tot
19-jarigen een smartphone heeft (de Digimeter van het Interuniversitair Micro-
Elektronica Centrum (imec); Vanhaeleweyn & De Marez, 2017). Daarnaast heeft
het overgrote merendeel van de jongeren verscheidene socialemedia-accounts,
zoals Facebook (84 procent) of Instagram (71 procent), die ze vaak intensief
gebruiken.
Met deze verschuiving van een offline naar een online leven bestaat de kans dat
ook criminaliteit zich verschuift volgens deze nieuwe ontwikkelingen. Zo kunnen
bedreigingen gemakkelijk geuit worden via sociale media of e-mail, kunnen seksu‐
eel getinte beelden eenvoudig worden verspreid via deze netwerken, of kan een
online profiel gehackt worden. Enkele cijfers uit verschillende Europese landen
tonen aan dat cybercriminaliteit aanzienlijk voorkomt onder jongeren (Montiel
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Juan, 2016; Rokven e.a., 2017). Echter, onderzoek naar de prevalentie van deze
nieuwe vormen van delinquent gedrag ontbreekt in Vlaanderen. Dit onderzoek
zal een eerste blik op online delinquentie onder Vlaamse jongeren bespreken,
gebaseerd op een verkennende bevraging via de monitors van het Jeugdonder‐
zoeksplatform (JOP).

Cijfers uit Vlaanderen en Nederland
Zoals reeds aangehaald, bestaat er op dit moment in Vlaanderen weinig onder‐
zoek naar online delinquentie. Echter, twee onderzoeken hadden reeds aandacht
voor het fenomeen. In 2018 publiceerde de imec-Media, Innovatie & Communica‐
tietechnologie (imec-MICT)-groep een rapport over slachtofferschap van cyber‐
criminaliteit bij volwassenen in België (Martens & De Wolf, 2018). Zij bevroegen
een representatieve steekproef, op leeftijd, geslacht en gewest waarin de res‐
pondent woont, over vier types van online criminaliteit: malware, scams (via mis‐
leiding informatie of geld verkrijgen), hacken en monitoring (het verzamelen van
gegevens van het slachtoffer door een privébedrijf of de overheid) aan de hand
van een online survey. Hierbij vonden zij prevalenties van respectievelijk 17, 7, 10
en 13 procent. In 2018 werd een ander rapport gepubliceerd over slacht‐
offerschap van cybercriminaliteit bij Belgische bedrijven (Paoli e.a., 2018). Hieruit
bleek dat ongeveer de helft van de bevraagde bedrijven aangaf slachtoffer te zijn
geweest in de laatste twaalf maanden van een van de bevraagde delictsvormen.
Dit zijn echter, bij mijn weten, de enige rapporten over (slachtofferschap van)
online delinquentie in Vlaanderen. Beide bestaande rapporten focussen niet op
jongeren, en bespreken enkel slachtofferschap van cybercriminaliteit.
In Nederland is al meer onderzoek gedaan rond cybercriminaliteit. Zo heeft het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) verschillende
rapporten gepubliceerd die aandacht hebben voor dit thema. Zo vonden Rokven
en collega’s (2017) dat 28,3 procent van de bevraagde jongeren aangaf in de voor‐
bije twaalf maanden minstens één vorm van online delinquentie te hebben
gepleegd. Dit resultaat steunt op een grootschalige bevraging van 12- tot 22-jarige
Nederlandse jongeren. Uit individuele delictprevalenties bleek dat enkele delicten
vaker werden gerapporteerd dan andere. Inloggen op een computer of account
zonder toestemming werd door bijna 15 procent van de jongeren gerapporteerd,
terwijl digitale bedreiging rond de 7 procent lag. Het verspreiden van seksueel
getint beeldmateriaal van minderjarigen werd nog gerapporteerd door ongeveer 3
procent van de jongeren. Deze prevalenties liggen iets hoger dan in ander Neder‐
lands onderzoek bij jongeren (Zebel e.a., 2013). In dit overzicht bleef de prevalen‐
tie van de meeste onderzochte cyberdelicten, zoals online bedreiging en hacken,
onder de 5,5 procent.
Onderzoek wijst er verder op dat de meeste online daders ook offline daders zijn
(Donner e.a., 2015; Van der Laan e.a., 2016; Weulen Kranenbarg e.a., 2019). Dit
lijkt omgekeerd niet te gelden, waarbij de groep die enkel offline delicten pleegt
groter is dan de groep die enkel online delicten of beide soorten delicten pleegt
(Rokven e.a., 2017).
In Nederland werden ook studies gedaan naar de prevalentie van slachtofferschap
van cybercriminaliteit in representatieve steekproeven van de volledige bevolking
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(voor een review van verschillende Europese landen, waaronder Nederland, zie
Reep-van den Bergh & Junger, 2018). Het merendeel van de prevalenties van
slachtofferschap bleef, net zoals in de andere landen in de review, relatief laag in
Nederland, met cijfers tussen de 0 en 5 procent. Zo lagen de prevalenties voor
online bedreiging rond de 0,6 procent in Nederlandse surveys, terwijl slacht‐
offerschap van hacken iets vaker voorkwam, met prevalenties tussen de 3,6 en
5,8 procent. Er waren echter ook uitschieters, zoals een studie waarin de preva‐
lentie voor slachtofferschap van malware opliep tot bijna 15 procent.
Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS, 2019) van Nederland deed in 2018
onderzoek naar slachtofferschap van online delinquentie bij burgers vanaf 12
jaar, en vond dat ongeveer 8,5 procent van hun representatieve steekproef van
een of meerdere bevraagde vormen van cybercriminaliteit slachtoffer was gewor‐
den in het laatste jaar. Hierbij kwamen online vermogensdelicten het meest voor,
met 4,6 procent. Hacken werd minder gerapporteerd, door ongeveer 1,8 procent.
Slachtofferschap van online bedreiging werd door 1,4 procent gerapporteerd, wat
verder daalde naar 0,7 procent als het seksuele incidenten betrof. Zij vonden
tevens dat de jongere groepen (tot 25 jaar) meer kans hadden om slachtoffer te
worden dan de oudere groepen in de bevolking.

De verschillende vormen van online delinquentie
Wanneer online delinquentie wordt onderzocht, wordt een onderscheid gemaakt
tussen delinquentie waarbij ICT-structuren het doel zijn (zoals hacken of ddos-
aanvallen) en delinquentie waarbij ICT slechts een hulpmiddel is (zoals online
bedreiging of het verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal zonder toe‐
stemming). Met andere woorden, ICT-structuren zijn noodzakelijk voor de eerste
vorm, terwijl de tweede vorm klassieke, offline delicten zijn die nu worden uitge‐
voerd met de hulp van informatica. Naar deze eerste vorm wordt verwezen als
cybercriminaliteit in de enge zin, en naar de tweede vorm als cybercriminaliteit in
de brede zin of gedigitaliseerde criminaliteit (bijv. Zebel e.a., 2013).
Verschillende vormen van online en offline delinquentie kunnen door elkaar
lopen. Zo werd gevonden dat hacken, een cyberdelict in de enge zin, vaak verband
houdt met andere delictsvormen (Leukefeldt e.a., 2010). Hacken wordt gecombi‐
neerd met andere cyberdelicten in de enge zin (bijv. het kopiëren van gegevens),
vermogensdelicten (bijv. oplichting of afpersing) of persoonsdelicten (bijv. bedrei‐
ging). Hierbij wordt hacken als een middel gebruikt om andere (criminele) doelen
te bereiken.

Risicoprofielen cybercriminaliteit
Er zijn verschillende perspectieven op de verklaringsmechanismen van online
delinquentie. Hierin bestaan twee grote lijnen. De eerste lijn stelt dat de verkla‐
ringen voor offline delinquentie ook voor online delinquentie werken (Grabosky,
2001). Met andere woorden, risicofactoren die de kans om offline dader te zijn
vergroten, vergroten ook de kans om online dader te zijn. Hierbij wordt vooral
gefocust op de routineactiviteitentheorie (i.e. gemotiveerde dader, mogelijkheid
en weinig externe controle; Cohen & Felson, 1979) en de zelfcontroletheorie (i.e.
lage zelfcontrole; Gottfredson & Hirschi, 1990).
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Langs de andere kant werd geopperd dat online delinquentie eigen, nieuwe ver‐
klaringsmechanismen nodig heeft. Hierbij wordt cybercriminaliteit gezien als een
aparte vorm van delinquentie, in een unieke omgeving met eigen sociale normen
(Capeller, 2001). Doordat de virtuele omgeving anders is dan de fysieke, kunnen
cyberdelicten niet vergeleken worden met klassieke, offline delicten, en ontstaat
er een nood aan nieuwe verklaringsmechanismen.
Rokven en collega’s (2017) onderzochten, naast de prevalentie van gedigitali‐
seerde en cybercriminaliteit, ook de profielen van online daders. Hiervoor
gebruikten zij klassieke risicofactoren, zoals zelfcontrole en delinquente vrienden.
Zij vonden enkele verschillen in beschermende of risicofactoren bij minderjarigen
tussen online daders enerzijds en offline daders of daders van zowel online als
offline delicten anderzijds. Zo verkleinden druggebruik en het goedkeuren van
offline delinquent gedrag de kans om online dader te zijn ten opzichte van offline
of gecombineerde daders. Tevens hadden vrouwen en jongeren van autochtone
afkomst een grotere kans om online dader dan offline dader te zijn. In vergelij‐
king met daders die zowel online als offline feiten pleegden, hadden jongeren met
minder vrienden die offline of gedigitaliseerd delinquent gedrag stelden en die
tevredener zijn met hun school, een hogere kans om online dader te zijn. Dit geeft
aan dat er toch enkele verschillen in risicoprofiel te vinden zijn.
Daarnaast bleek dat jongeren die enkel cyberdelicten in de enge zin pleegden het
minst risicovolle profiel hadden, vergeleken met daders van offline, gedigitali‐
seerde of verschillende soorten delicten (Rokven e.a., 2017). Dit kan erop wijzen
dat voor deze groep andere factoren relevanter zijn, en dus nieuwe verklarings‐
mechanismen nodig zijn. Meer digitale risicofactoren, zoals veel gamen en inte‐
resse in ICT, lijken een bijkomende invloed te hebben op de kans om cyberdader
te zijn (Van der Wagen e.a., 2020). Met andere woorden, alhoewel veel klassieke
risicofactoren relevant blijven voor cyberdaders, lijkt er nood te zijn dat enkele
persoonlijke en situationele risicofactoren worden afgestemd op de virtuele con‐
text (Weulen Kranenbarg, 2018; Van der Wagen e.a., 2020).
Enkele studies onderzochten ook de rol van risicofactoren, zelfcontrole en routi‐
neactiviteiten op slachtofferschap van cybercriminaliteit. Oksanen en Keipi
(2013) onderzochten slachtofferschap van cybercriminaliteit, waarbij geen onder‐
scheid werd gemaakt tussen enge of brede vormen, bij 15- tot 75-jarigen. Zij von‐
den dat slachtofferschap hiervan vaker voorkwam bij 15- tot 24-jarigen vergele‐
ken met de oudere groepen. Analyses naar de achtergrondkenmerken van slacht‐
offers toonden verder aan dat naast leeftijd, ook geslacht, opleidingsniveau, eco‐
nomische status, slachtofferschap van geweld en de frequentie van deelname in
online gemeenschappen invloed hadden op de kans cybercriminaliteit mee te
maken.
Reyns en collega’s (2019) vonden dat opportuniteit slachtofferschap van cyber‐
criminaliteit in de enge en in de brede zin kon voorspellen, maar dat zelfcontrole
enkel gerelateerd was aan de kans slachtoffer te zijn van cyberdelicten in de brede
zin. De resultaten toonden daarnaast aan dat geslacht een invloed had op de kans
slachtoffer te worden van intimidatie (hogere kans) en seksuele of expliciete
inhoud te ontvangen (lagere kans), en leeftijd geassocieerd was met een hogere
kans om slachtoffer te worden van cyberdelicten in de enge zin. De rol van oppor‐
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tuniteit werd ook gevonden in de kans slachtoffer te worden van online intimida‐
tie bij adolescenten (Bossler e.a., 2012). Deze studie vond dat jongeren die meer
gebruik maakten van sociale media, vrienden hadden die dader waren van online
intimidatie en gevoelige, persoonlijke informatie online plaatsten, een hogere
kans hadden slachtoffer te worden. In deze studie was er geen invloed van
geslacht op de kans om slachtoffer te worden.

Dit onderzoek
Dit onderzoek tracht een eerste blik te werpen op cybercriminaliteit onder
Vlaamse jongeren. Er wordt naar dader- en naar slachtofferschap gekeken,
waarbij zowel algemene prevalenties als risicokenmerken worden onderzocht. De
prevalentie van verschillende vormen van online criminaliteit wordt nagegaan in
twee grote representatieve steekproeven van Vlaamse jongeren. Hierbij wordt
gefocust op één cyberdelict in de enge zin, hacken, en twee cyberdelicten in de
brede zin, online bedreiging en het verspreiden van seksueel getint beeldmateri‐
aal zonder toestemming (in de tabellen en figuren verder aangeduid als ‘sexting’).
Ter vergelijking wordt ook de prevalentie van enkele offline, klassieke vormen
van criminaliteit besproken. Hiermee wordt getracht een eerste verkenning van
het voorkomen van online delinquentie, naast offline delinquentie, bij Vlaamse
jongeren te bekomen.
Voor de risicoprofielen wordt gebruik gemaakt van één representatieve dataset,
en wordt gefocust op de twee gedigitaliseerde delicten. Zoals bij de prevalenties
wordt hier een vergelijking gemaakt met offline delinquentie. De invloed van een
aantal achtergrondkenmerken van daders en slachtoffers, zoals geslacht, leeftijd
en onderwijsvorm, wordt onderzocht. Daarnaast werden delinquentie van vrien‐
den (enkel voor daderschap), armoederisico en stedelijke omgeving mee opgeno‐
men. Aangezien zeker een combinatie van risicofactoren zorgt voor een ver‐
hoogde kans op daderschap (bijv. Stouthamer-Loeber e.a., 2002), is het belangrijk
om te testen of risicofactoren die eerder al een verband toonden met offline
delinquentie, dit ook doen voor online vormen van delinquentie. In navolging van
vorig onderzoek worden hier enkele verschillen, zoals de invloed van geslacht en
delinquentie van vrienden, verwacht (bijv. Rokven e.a., 2017). Ook voor slacht‐
offerschap is het van belang na te gaan of dezelfde jongeren die vaker offline
slachtoffer worden, tevens vaker slachtoffer worden van online delicten. Dit deel
is in grote mate exploratief.
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Methode1

Participanten
De JOP-postmonitor is een grootschalige bevraging van de Vlaamse jongeren
tussen de 14 en 25 jaar aan de hand van een trekking uit het Rijksregister.2 Een
gestratificeerde steekproef gebaseerd op leeftijd en gender werd gebruikt. Hierbij
werden jongens oversampled om representativiteit te bekomen, aangezien uit de
vorige afnames van de JOP-monitors bleek dat deze groep een lagere respons‐
graad vertoonde (JOP, 2018b). In totaal namen 1.411 respondenten (respons‐
graad 28,3 procent3) deel. Deze steekproef werd gecontroleerd op representativi‐
teit op geslacht, leeftijd en onderwijs. Wegingscoëfficiënten werden berekend om
kleine afwijkingen te corrigeren (JOP, 2018b).
In de schoolmonitor werd gefocust op grootsteden. Alle Nederlandstalige regu‐
liere middelbare scholen voor dagonderwijs in Antwerpen, Gent en Brussel wer‐
den aangeschreven om deel te nemen aan dit onderzoek (JOP, 2018a). Daarnaast
werd een gestratificeerde (op basis van graden en onderwijsvorm) vergelijkings‐
groep van Vlaamse scholen (niet grootstedelijk) gecreëerd. Uiteindelijk namen 27
scholen uit Antwerpen (44,3 procent), 18 uit Brussel (58,1 procent), 14 uit Gent
(41,2 procent) en 21 uit Vlaanderen (53,9 procent) deel aan dit onderzoek (JOP,
2018a). In elke deelnemende school werd at random één klas per jaar en onder‐
wijsvorm getrokken. In totaal werden data verzameld van 8.439 leerlingen. Ook
voor deze monitor werden wegingscoëfficiënten berekend. Voor deze studie wer‐
den wegingscoëfficiënten gebruikt waarbij de grootstedelijke steekproef wordt
afgezet tegen de Vlaamse vergelijkingsgroep. Beide groepen waren representatief.
In tabel 1 worden gegevens rond leeftijd, geslacht en onderwijs gegeven van beide
steekproeven. De postmonitor heeft een iets oudere doelgroep vergeleken met de
schoolmonitor. Alle steekproeven waren ongeveer gelijk verdeeld over de twee
geslachten. In elke steekproef kwamen de meeste jongeren uit het algemeen
secundair onderwijs (aso) of kunst secundair onderwijs (kso) (tussen de 40 en 50
procent), waarbij ongeveer een vierde tot een derde van de steekproef uit het
technisch secundair onderwijs (tso) of uit het (deeltijds) beroepssecundair onder‐
wijs ((d)bso) of het buitengewoon secundair onderwijs (buso) kwam.4

1 Voor meer info over de methode, raadpleeg de technische verslagen op de JOP-website. JOP-
postmonitor 4 (2018): www.jeugdonderzoeksplatform.be/files/Technisch_verslag_JOP-
Postmonitor_2018.pdf; JOP-schoolmonitor 2 (2018): www.jeugdonderzoeksplatform.be/files/
Technischverslag_JOP-schoolmonitor_2018.pdf.

2 Het Rijksregister van de natuurlijke personen is een databank van bevolkingsgegevens van alle
burgers van België, beheerd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

3 Deze responsgraad verschilt niet substantieel van veel andere postsurveys met vergelijkbare
steekproefbenaderingen (zie bijv. Sahlqvist e.a., 2011 voor meer informatie over responsgraden
in postsurveyonderzoek).

4 Het Belgische aso komt grotendeels overeen met het Nederlandse vwo, tso met havo-denkniveau
en bso met vmbo, alhoewel dit geen een-op-eenrelatie is.
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Vragenlijst
De vragenlijst van zowel de post- als de schoolmonitor bouwt verder op de vorige
edities. Aangezien de JOP-monitors een algemene ‘staat van de jeugd’ willen
bekomen, worden verschillende thema’s bevraagd. Voor deze bijdrage zullen
enkel de relevante items worden besproken. Verder moet nog opgemerkt worden
dat de post- en schoolmonitorvragenlijsten niet volledig gelijk zijn. Enkele
thema’s en vragen verschillen. Wanneer relevant worden deze hierrond
besproken.
Dader- en slachtofferschap komen in beide monitors aan bod. Er werd gevraagd
naar de frequentie van specifieke delicten in het afgelopen jaar. Echter, de exact
gestelde vragen verschillen. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de dader‐
schapsvragen. Een vraag (hacken) kwam enkel voor in de postmonitor. In tabel 3
wordt dit overzicht gegeven voor de items rond slachtofferschap. Naast de extra
vraag over hacken in de postmonitor, werd voor slachtofferschap het item rond
online bedreiging niet gesteld in de postmonitor. Respondenten konden in beide
monitors steeds antwoorden met nooit/niet, één keer, twee keer, drie keer of
meer dan drie keer. Dit werd omgezet naar dummyvariabelen, waarbij een strikt
onderscheid werd gemaakt tussen niet-daders en niet-slachtoffers en jongeren die
minstens één keer dader of slachtoffer waren in het afgelopen jaar. De twee vor‐
men van diefstal bij de daderschapsvragen werden samengenomen.

Verder werd informatie rond geslacht, leeftijd, onderwijsvorm, armoederisico en
delinquente vrienden gebruikt uit de schoolmonitor voor de risicoprofielen. Voor
geslacht moesten de respondenten aanduiden of zij een jongen/man of meisje/
vrouw waren. Leeftijd werd bevraagd door te vragen hoe oud de participant is. De
onderwijsvorm werd omgezet in een dummyvariabele, waarbij jongeren uit bso in
één groep werden gecategoriseerd, en jongeren uit aso, tso en kso in de andere.
Armoederisico werd berekend aan de hand van vier items van de EU-SILC 2017-

Tabel 1 Sociodemografische gegevens van de verschillende steekproeven
(gemiddelde (SD, range) voor leeftijd, percentage (N) voor geslacht en
onderwijsvorm)

Postmonitor
(N=1.382)

Schoolmonitor

Grootstad (N=4.101) Vlaanderen
(N=1.747)

Leeftijd 19,46 (3,46, 14-26) 16,31 (1,56, 9-23) 16,09 (1,52, 12-21)

Geslacht (vrouw) 49,4 (682) 52,3 (2.100) 48,4 (827)

Onderwijsvorm

Aso-kso 43,7 (572) 50,4 (2.067) 42,0 (733)

Tso 28,1 (368) 23,3 (957) 32,2 (562)

Bso-dbso-buso 28,2 (368) 25,3 (1.038) 25,4 (443)

Bron: JOP-postmonitor 4 (2018); JOP-schoolmonitor 2, tweede en derde graad (2018)
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bevraging. Deze items peilden ernaar of het gezin zich de volgende dingen kon
veroorloven: (1) de rekeningen op tijd betalen (huur, water, elektriciteit, enz.), (2)
een grote, onverwachte uitgave doen, (3) elk jaar een week ergens op vakantie
gaan, en (4) het huis/appartement voldoende verwarmen. Indien de jongere hier
twee of meer keer negatief op antwoordde, werd deze jongere beschouwd als een
jongere uit een gezin met een verhoogd armoederisico. Tot slot werd offline delin‐

Tabel 2 Items over daderschap in post- en schoolmonitor

Postmonitor Schoolmonitor

Offline

Vandalisme Iets met opzet beschadigd of stukgemaakt op straat, op school of op een
andere publieke plaats?

Winkeldiefstal Iets gestolen uit een winkel of een warenhuis?

Gauwdiefstal Iets gestolen van een andere persoon (bijv. geld, fiets, gsm of iets anders)?

Offline bedreiging Iemand lastiggevallen of bedreigd op straat?

Geweld Iemand zo erg in elkaar geslagen dat hij/zij verwondingen opliep?

Online

Online bedreiging Iemand lastiggevallen of bedreigd via e-mail, sms of sociale media?

Sexting Via internet of je telefoon seksueel getinte foto’s of filmpjes verspreid van
iemand anders (zonder de toestemming van deze persoon)?

Hacken Met kwade bedoelingen ingebroken
of ingelogd op een computer, e-mai-
laccount of sociale netwerksite van
iemand anders zonder dat die persoon
hiervan wist?

X

Tabel 3 Items over slachtofferschap in de post- en schoolmonitor

Postmonitor Schoolmonitor

Offline

Vandalisme Er met opzet iets beschadigd werd
dat van jou was?

Er met opzet iets van jou beschadigd
werd?

Diefstal Er iets van jou gestolen werd (zonder dwang of geweld)?

Offline bedreiging Je lastiggevallen of bedreigd werd op straat?

Geweld Je in elkaar geslagen werd zodat je er
verwondingen aan overhield?

Je geslagen werd zodat je verwondin-
gen had?

Online

Online bedreiging X Je lastiggevallen of bedreigd werd via
e-mail, sms of sociale media?

Sexting Er seksueel getinte foto’s of filmpjes van jou online verspreid werden
(zonder jouw toestemming)?

Hacken Er met kwade bedoelingen werd
ingebroken of ingelogd op jouw com-
puter, e-mailaccount, website of pro-
fielsite?

X
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quentie van vrienden bevraagd aan de hand van vier vragen die peilden naar win‐
keldiefstal, gauwdiefstal, vandalisme en geweld, waarbij de jongere moest aange‐
ven hoeveel van zijn/haar vrienden dit wel eens deden (vierpuntenschaal van 1
(geen enkele) tot 4 (allemaal)). Deze items werden samengenomen in een schaal
voor de analyses.

Procedure
Nadat de steekproef was getrokken voor de JOP-postmonitor werden responden‐
ten in totaal vijf keer aangeschreven, indien nog geen respons was ontvangen. De
eerste wave werd verstuurd op 24 januari 2018 en de laatste op 25 april 2018. In
de eerste drie waves was het enkel mogelijk om de opgestuurde vragenlijst in te
vullen. Vanaf de vierde wave werd ook een onlineversie van de vragenlijst voor‐
zien, in de hoop de responsgraad te verhogen. Respondenten konden vragenlijs‐
ten terugsturen tot 31 mei 2018.
In tegenstelling tot de JOP-postmonitor verliepen de afnames van de JOP-school‐
monitor in hoofdzaak via tablets. De vragen konden door het gebruik van tablets
in verschillende volgordes worden aangeboden aan de respondenten. Op deze
manier werd getracht om de itemnon-respons beter te verdelen (aangezien de
laatste vragen, die meer kans hebben niet ingevuld te worden, nu varieerden).
Ouders konden de deelname van hun kind weigeren via een opt-outstrookje. Ook
de leerlingen zelf konden weigeren deel te nemen aan het onderzoek. Elke afname
in de scholen werd begeleid door minstens twee onderzoekers, en voor de afname
werd uitleg gegeven over de inhoud en het doel van het onderzoek. Leerlingen
werden erop gewezen dat ze niet verplicht waren om deel te nemen, en als ze
deelnamen ook niet verplicht waren om elke vraag in te vullen.

Data-analyse
Voor de prevalenties wordt gebruik gemaakt van beide datasets. Verschillen in de
schoolmonitor tussen de jongeren uit de grootstedelijke en Vlaamse vergelijkings‐
groep werden berekend aan de hand van chikwadraattoetsen. Vergelijkingen
tussen de postmonitor en schoolmonitor zijn niet gedaan, aangezien deze twee
monitors een verschillende doelgroep en methode hebben. Om de informatie op
een overzichtelijke manier aan te kunnen bieden, worden deze wel in dezelfde
figuren en tabellen besproken, maar een vergelijking tussen deze twee is op dit
moment niet mogelijk. Om de profielen te testen werd enkel gebruik gemaakt van
de JOP-schoolmonitor 2 (2018), tweede en derde graad. De eerste graad werd
buiten beschouwing gehouden, aangezien zij een ingekorte versie van de vragen‐
lijst kregen. Risicoprofielen werden berekend aan de hand van multinomiale logis‐
tische regressies. Hierbij werden steeds enkel offline, enkel online, of beide soor‐
ten daders of slachtoffers vergeleken met niet-daders en -slachtoffers. Significan‐
tie wordt steeds berekend aan de hand van de p-waarde, met als cut-off .05. Voor
de risicoprofielen wordt verder gefocust op de odds ratio en hun betrouwbaar‐
heidsinterval van 95 procent. Voor de leesbaarheid worden in de tekst enkel signi‐
ficante effecten besproken.
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Resultaten

Prevalenties daderschap
In figuur 1 worden de prevalenties van zelfgerapporteerd daderschap over de ver‐
schillende delictsvormen in de afgelopen twaalf maanden weergegeven voor de
post- en schoolmonitor. Uit figuur 1 blijkt dat het aangegeven daderschap van
online delinquentie beperkt blijft in de postmonitor. Hacken heeft een prevalen‐
tie van 3,3 procent, het verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal zonder
toestemming 3,4 procent en online bedreiging 4,8 procent. In deze steekproef
komen enkele klassiekere, offline vormen van delinquentie vaker voor, zoals dief‐
stal (15,1 procent) en vandalisme (11,3 procent). Geweld (4,1 procent) blijkt daar‐
entegen minder vaak voor te komen. Opvallend is dat online bedreiging een
hogere prevalentie kent dan offline bedreiging (4,8 versus 1,5 procent).
In de schoolmonitor5 wordt daderschap van online bedreiging aangegeven door
ongeveer 13 procent van de jongeren. Het verspreiden van seksueel getint beeld‐
materiaal van iemand anders zonder toestemming wordt aangegeven door 6,7
procent van de jongeren in grootsteden en 11,2 procent van de jongeren in
Vlaanderen.6 Net zoals in de postmonitor wordt daderschap van online bedrei‐
ging meer gerapporteerd dan daderschap van offline bedreiging (rond de 13 en 7
procent, respectievelijk). Enkele andere offline vormen van daderschap komen
vaker voor, zoals diefstal (rond de 25 procent) en vandalisme (tussen de 20 en 25
procent7). Geweld komt wat minder vaak voor, met een prevalentie rond de 8
procent.8

Wanneer wordt gekeken naar de algemene daderschapsprevalenties (zie tabel 4),
kan opgemerkt worden dat online delinquentie minder wordt aangegeven dan
offline delinquentie. Zowel in de post- als in de schoolmonitor geeft een bedui‐
dend groter deel van de jongeren aan offline delicten te hebben gepleegd in de
afgelopen twaalf maanden dan online delicten. Daarenboven blijkt dat het aan‐
deel jongeren dat enkel aangeeft offline delicten te plegen groter is dan het aan‐
deel jongeren dat aangeeft enkel online delicten of een combinatie van beide te
plegen.

Prevalenties slachtofferschap
Als we dezelfde prevalenties voor slachtofferschap beschouwen (zie figuur 2),
verkrijgen we een grotendeels gelijkaardig beeld. In de postmonitor zijn de preva‐
lenties van de online delictsvormen 2,2 procent voor het ongewenst verspreiden
van seksueel getinte foto’s of filmpjes en 9,1 procent voor het kwaadwillig inbre‐

5 Significante verschillen tussen de grootstedelijke en Vlaamse steekproef worden in een voetnoot
aangeduid.

6 χ1=33,588; p<.001; N=5.591.
7 22,5 procent in de grootsteden, 25,5 procent in de Vlaamse vergelijkingsgroep χ1=5,911; p=.015;

N=5.590.
8 8,9 procent in de grootsteden, 7,1 procent in de Vlaamse vergelijkingsgroep; χ1=4,687; p=.030;

N=5.589.
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ken op een computer of online account. Offline delinquentie wordt vaker aange‐
geven, waarbij voor zowel offline bedreiging als diefstal het slachtofferschap rond
de 25 procent ligt. Vandalisme komt iets minder vaak voor, met een prevalentie
van 17,6 procent, en slachtofferschap van geweld wordt aangegeven door 3,8 pro‐
cent.

Figuur 1 Prevalentie daderschap verschillende delictsvormen, eerste drie online
delicten (in percentages) (bron: JOP-postmonitor 4 (2018); JOP-
schoolmonitor 2, tweede en derde graad (2018))

Tabel 4 Algemene prevalenties daderschap verschillende delictsvormen en
totaal (in percentages)

Postmonitor Schoolmonitor

Grootsteden Vlaanderen

Prevalentie delictsvormen

Online delicten 10,0

Cyberdelicten 3,3

Gedigitaliseerde delicten 8,0 16,4 19,8

Offline delicten 24,4 47,9 50,0

Prevalentie dadertype

Totaal 28,7 50,6 52,6

Enkel offline 18,6 34,5 32,9

Enkel online 4,4 2,8 2,6

Off- en online 5,7 13,3 17,1

Bron: JOP-postmonitor 4 (2018); JOP-schoolmonitor 2, tweede en derde graad (2018)
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In de schoolmonitor wordt slachtofferschap van het zonder toestemming ver‐
spreiden van seksueel getint beeldmateriaal gerapporteerd door 3,2 procent en
online bedreiging door ongeveer 18 procent. Hiermee wordt slachtofferschap van
online bedreiging meer aangegeven dan slachtofferschap van vandalisme (15 pro‐
cent), maar blijft dit nog wel lager dan offline bedreiging en diefstal (rond de 20 à
25 procent9). Slachtofferschap van geweld komt iets minder vaak voor (rond de 9
procent).

Uit de algemene slachtofferschapsprevalenties kunnen we afleiden dat slacht‐
offerschap van offline delinquentie vaker voorkomt dan online delinquentie (zie
tabel 5). Terwijl 15 tot 20 procent van de jongeren aangeeft slachtoffer te zijn
geweest van minstens één online delictsvorm in de afgelopen twaalf maanden,
geeft ongeveer de helft van de jongeren slachtofferschap van offline delicten aan
in diezelfde periode. Ook hier blijkt de groep die enkel slachtoffer werd van een
offline delict veel groter dan de groepen die enkel slachtoffer waren van een
online delict of die slachtoffer werden van beide types.

9 Bedreiging: 24,4 procent in de grootsteden, 17,7 procent in de Vlaamse vergelijkingsgroep;
χ1=30,527; p<.001; N=5.595. Diefstal: 27,2 procent in de grootsteden, 23,3 procent in de
Vlaamse vergelijkingsgroep; χ1=9,518; p=.002; N=5.702.

Figuur 2 Prevalentie slachtofferschap verschillende delictsvormen, eerste drie
items online delicten (in percentages) (bron: JOP-postmonitor 4
(2018); JOP-schoolmonitor 2, tweede en derde graad (2018))
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Risicoprofielen
Na een overzicht van de prevalenties van online en offline delinquentie werden
enkele klassieke risicokenmerken van delinquentie bekeken. Hiervoor werden
multinomiale logistische regressies voor de algemene prevalenties van enkel
online, enkel offline en beide soorten delinquentie uitgevoerd. Voor deze analyses
werden enkel de data van de JOP-schoolmonitor 2 (2018) gebruikt, aangezien
deze monitor een grotere steekproef had en meer daders van off- en online delic‐
ten bevatte.
Zoals kan gezien worden in figuur 3 lijken er enkel verschillen te zijn tussen de
daderprofielen. Zo valt op dat, buiten armoederisico dat voor geen enkele groep
significant was, alle factoren de kans op de combinatie van online en offline delic‐
ten beïnvloedden. Van deze zes factoren waren twee enkel significant voor deze
groep: jongeren die schoollopen in bso en jongeren die schoollopen in de rest van
Vlaanderen in plaats van een grootstad hadden meer kans om daderschap van
online en offline delicten aan te geven. Drie factoren hadden een invloed op zowel
gecombineerd daderschap als daderschap van offline delicten, namelijk geslacht,
leeftijd en slachtofferschap van offline delicten. Hierbij verkleint de kans om deze
soorten daderschap aan te geven bij vrouwen, oudere adolescenten en adolescen‐
ten die geen slachtoffer zijn geworden van offline delicten. De laatste factor,
offline delinquentie van vrienden, verhoogde de kans op alle soorten daderschap,
en is daarmee de enige significante voorspeller van online daderschap.

Wanneer naar de risicokenmerken wordt gekeken voor slachtofferschap, valt op
dat minder variabelen de kans om slachtoffer te zijn beïnvloeden (zie figuur 4).
Ook hier kende slachtofferschap van beide soorten delicten de meeste voorspel‐
lers. Vrouwelijke adolescenten, jongere adolescenten en adolescenten die uit een
gezin komen met een verhoogd armoederisico hadden een hogere kans om slacht‐

Tabel 5 Algemene prevalenties slachtofferschap verschillende delictsvormen
en totaal (in percentages)

Postmonitor Schoolmonitor

Grootsteden Vlaanderen

Prevalentie delictsvormen

Online delicten 14,9

Cyberdelicten 9,1

Gedigitaliseerde delicten 7,7 18,3 19,6

Offline delicten 53,7 51,8 47,0

Prevalentie dadertype

Totaal 56,2 56,1 52,9

Enkel offline 41,6 37,9 33,4

Enkel online 2,7 4,2 5,8

Off- en online 12,0 14,0 13,7

Bron: JOP-postmonitor 4 (2018); JOP-schoolmonitor 2, tweede en derde graad (2018)
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offerschap van zowel on- als offline delicten te ervaren. Deze laatste factor was
voorts de enige significante voorspeller om tot de enkel offline slachtofferschap‐
groep te behoren, alhoewel minder sterk dan voor gecombineerd slacht‐
offerschap. Slachtofferschap van online delinquentie werd dan weer voorspeld
door geslacht, net zoals bij gecombineerd slachtofferschap, en schoollopen in een
grootstad of niet, waarbij grootstedelijke jeugd minder kans heeft dit te ondervin‐
den.

Het enige delict waarvan zowel een online als een offline variant bevraagd is, is
lastigvallen of bedreiging. Voor dit delict werden dan ook aparte multinomiale

Figuur 3 Risicokenmerken voor algemeen daderschap van enkel offline
(N=1.692), enkel online (N=133) en beide soorten (N=683) delicten
(versus geen dader, N=2.419) (bron: JOP-schoolmonitor 2, tweede en
derde graad (2018))
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logistische regressieanalyses gedaan om op specifiek delictsniveau te zoeken naar
verschillen in risicokenmerken tussen de online- en offlineversie. Voor dader‐
schap (zie figuur 5) zien we dat onderwijsvorm, delinquentie van vrienden en
slachtofferschap van offline delinquentie alle vormen van daderschap van bedrei‐
ging konden voorspellen. Jongeren die schoollopen in het bso en jongeren die
meer offline delinquentie van vrienden rapporteren, hebben een hogere kans op
enkel offline, enkel online of beide vormen van daderschap. Jongeren die slacht‐
offer zijn geweest van een offline delict hadden een hogere kans om daderschap
van offline bedreiging te rapporteren, maar een lagere om daderschap van online
of beide soorten bedreiging te rapporteren. Offline daderschap en gecombineerd
daderschap werden tevens voorspeld door geslacht, waarbij mannen een hogere
kans hadden om dit aan te geven dan vrouwen. Tot slot was het schoollopen in de
rest van Vlaanderen versus een grootstad enkel significant voor de combinatie
van offline en online bedreiging.

Figuur 4 Risicokenmerken voor algemeen slachtofferschap van enkel offline
(N=1.880), enkel online (N=243) en beide soorten (N=717) delicten
(versus geen slachtoffer, N=2.289) (bron: JOP-schoolmonitor 2,
tweede en derde graad (2018))
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De resultaten voor slachtofferschap van bedreiging zijn terug te vinden in figuur
6. Hierbij valt op dat gecombineerd slachtofferschap nu het kleinste aantal signi‐
ficante voorspellers had, en dat veel voorspellers omgekeerde effecten hadden
naargelang type slachtofferschap. Vrouwen en jongeren uit een gezin met ver‐
hoogd armoederisico hadden meer kans op alle vormen van slachtofferschap. Ook
het schoollopen in een grootstad versus de rest van Vlaanderen was significant
voor alle types slachtoffer. Voor slachtofferschap van offline bedreiging of voor de
combinatie van offline en online bedreiging was deze kans hoger in de grootste‐
den, maar voor online bedreiging was deze kans was hoger in de rest van Vlaande‐
ren. Onderwijsvorm en leeftijd voorspelden daarenboven de kans om slachtoffer

Figuur 5 Risicokenmerken voor daderschap van enkel offline (N=122), enkel
online (N=420) en beide soorten (N=202) bedreiging (versus geen
dader, N=4.222) (bron: JOP-schoolmonitor 2, tweede en derde graad
(2018))
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te zijn van enkel offline of enkel online bedreiging. Hierbij hadden oudere jonge‐
ren en jongeren die geen les volgen in het bso meer kans om slachtoffer te zijn
van enkel offline bedreiging, terwijl jongere jongeren en jongeren die wel bso vol‐
gen meer kans hadden om slachtoffer te zijn van online bedreiging.

Discussie en conclusie

Dit onderzoek wierp een eerste blik op het voorkomen van cybercriminaliteit
onder jongeren in Vlaanderen. Hierbij werd zowel daderschap als slachtofferschap
onderzocht, en prevalenties en risicoprofielen. Om prevalenties na te gaan werd
gebruik gemaakt van twee grootschalige, representatieve bevragingen van
Vlaamse jongeren, een post- en een schoolbevraging. De analyses rond risicopro‐
fielen werden gebaseerd op de schoolbevraging. Hierbij werd gevonden dat dader‐
schap en slachtofferschap van online delicten, vergeleken met offline, door een

Figuur 6 Risicokenmerken voor slachtofferschap van enkel offline (N=760),
enkel online (N=503) en beide soorten (N=420) bedreiging (versus
geen slachtoffer, N=3.569) (bron: JOP-schoolmonitor 2, tweede en
derde graad (2018))
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kleiner, maar niet verwaarloosbaar, deel van de Vlaamse jongeren werden gerap‐
porteerd. Bij de risicoprofielen kwamen enkele verschillen tussen online, offline
en beide vormen van daderschap en slachtofferschap naar voor.

Prevalentie
Daderschap van cybercriminaliteit blijft relatief beperkt in vergelijking met
offline delicten. Online daderschap wordt gerapporteerd door 10 tot 20 procent
van de bevraagde jongeren in de verschillende steekproeven, terwijl offline dader‐
schap varieert tussen 24 en 50 procent. De prevalentie van online daderschap ligt
in dit onderzoek lager dan in de studie van Rokven en collega’s (2017). Dit kan
echter liggen aan het feit dat zij meer online delictsvormen hebben bevraagd. De
prevalenties van de verschillende delicten afzonderlijk tonen een genuanceerder
beeld. Het valt op dat de prevalentie van online bedreiging hoger is dan haar
offline tegenhanger, in tegenstelling tot de algemene prevalenties waarbij online
delicten minder vaak lijken voor te komen dan offline delicten. Dit kan eventueel
verklaard worden doordat online vormen van bedreiging gemakkelijker te uiten
zijn dan offline. Door verschillen in steekproeftrekking of vraagstelling is het niet
mogelijk om deze prevalenties te vergelijken met ander onderzoek. Verschillen
ten opzichte van de besproken literatuur moeten dus voorzichtig geïnterpreteerd
worden. Tot slot bleek uit de prevalenties tevens dat daderschap van enkel online
delicten minder vaak voorkomt dan daderschap van offline of beide soorten delic‐
ten. Deze bevinding komt overeen met resultaten uit andere studies (bijv. Donner
e.a., 2015; Rokven e.a., 2017).
Een opvallende bevinding is dat daderschap van de verspreiding van seksueel
getint beeldmateriaal zonder toestemming meer aangegeven wordt in de rest van
Vlaanderen dan in de drie grootsteden in de schoolmonitor. Helaas werd hiervoor
geen verklaring gevonden in de literatuur. Een mogelijke verklaring is dat jonge‐
ren in de rest van Vlaanderen een andere vrijetijdsbesteding hebben, waarbij zij
vaker online zijn dan jongeren in grootsteden door gebrek aan real-life mogelijk‐
heden. Verder onderzoek zou hier meer duidelijkheid in kunnen scheppen.
Tussen de twee monitors zitten grote verschillen in zelfgerapporteerd dader‐
schap. Daderschap, zowel online als offline, wordt beduidend meer gerapporteerd
in de schoolmonitor dan in de postmonitor, gelijkaardig aan vorige bevindingen
(Cops, 2014). Dit heeft waarschijnlijk te maken met aspecten van het design. De
schoolmonitor bereikt meer jongeren die vaak uitvallen in postenquêtes, zoals
jongeren met lagere sociaaleconomische status of met een migratieachtergrond.
Alhoewel de representativiteit van de steekproeven op het vlak van geslacht, leef‐
tijd en onderwijsvorm wordt gecontroleerd, is het mogelijk dat ze op andere vlak‐
ken verschillen. Omdat de postenquête gevoeliger is voor uitval, is het mogelijk
dat jongeren die hierop reageren een lager delinquentieniveau hebben dan hun
niet-deelnemende leeftijdsgenoten. Zo vonden ook Beerthuizen en collega’s
(2018) dat jongeren in hun online en offline steekproef verschilden op een aantal
kenmerken, zoals sociodemografische gegevens en delinquentieniveau. Alhoewel
zij focusten op invloed van online versus offline bevragingen, zaten er grote
verschillen in hoe de twee steekproeven werden benaderd, wat een alternatieve
verklaring is voor hun resultaten. Hun online steekproefbenadering lijkt daarbij
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veel meer op de JOP-postenquête dan hun intensievere offline steekproefbenade‐
ring, waardoor dezelfde afwijkingen in hun online bevraging en de JOP-postmo‐
nitor kunnen bestaan. Daarenboven is de responsgraad van hun online steekproef
vergelijkbaar met de responsgraad van de JOP-postenquête, wat verder insinu‐
eert dat steekproefbenadering een belangrijke factor is. Naast deze verschillen in
bereikte steekproef, wordt in de JOP-postmonitor een oudere groep bevraagd, die
zich verder bevindt op de age-crime curve en waarvan het delinquent gedrag al
afneemt. Dit versterkt het verschil tussen de twee steekproeven. Echter, aange‐
zien hacken, en bij uitbereiding cybercriminaliteit in de enge zin, enkel in de post‐
monitor is bevraagd, maar de schoolmonitor een grotere steekproef kent met
meer maatschappelijk kwetsbare jongeren, werd ervoor geopteerd om beide moni‐
tors te bespreken in dit overzicht.
Gelijkaardig aan daderschap lijkt slachtofferschap van online delicten minder
vaak voor te komen dan slachtofferschap van offline delicten. Terwijl ongeveer de
helft van de jongeren aangeeft het laatste jaar offline slachtoffer te zijn geworden,
is slechts een op vijf tot een op zes slachtoffer geweest van een online delict. Net
zoals bij daderschap is dit verschil iets genuanceerder wanneer naar de afzonder‐
lijke delicten wordt gekeken. Zo bleef slachtofferschap van de verspreiding van
seksueel getint beeldmateriaal beperkt tot ongeveer 3 procent, maar gaf ruim 17
procent aan slachtoffer te zijn geweest van online bedreiging. In vergelijking met
vorig onderzoek zijn dit hoge prevalenties (CBS, 2019; Reep-van den Bergh &
Junger, 2018). Echter, door verschillen in steekproef en vraagstelling moet voor‐
zichtig worden omgegaan met deze vergelijking. De prevalentie van online bedrei‐
ging blijft lager dan slachtofferschap van offline bedreiging, waarvan ongeveer
een op vier jongeren slachtoffer werd. Zoals bij daderschap komt slachtofferschap
van enkel online delicten het minste voor, gevolgd door slachtofferschap van
beide vormen en tot slot slachtofferschap van enkel offline delicten, wat het
meeste voorkomt.

Risicoprofielen
Wanneer wordt gekeken naar risicofactoren voor daderschap worden enkele
verschillen gevonden tussen online en offline daders. Veel van de onderzochte
factoren leken geen invloed te hebben op de kans om uitsluitend online dader te
zijn, terwijl deze wel daderschap van offline of beide soorten delicten kon voor‐
spellen. Net zoals in vorig onderzoek (Rokven e.a., 2017) bleken daders van zowel
traditionele als gedigitaliseerde delicten de meeste voorspellers te hebben, waarbij
zes van de zeven gemeten risicofactoren een significante invloed hadden. Uitslui‐
tend online daderschap werd daarentegen slechts door één factor voorspeld,
namelijk offline delinquentie van vrienden. Meer offline delinquentie bij vrienden
verhoogde namelijk de kans op elke vorm van daderschap. Hierbij bleek dat deze
invloed het grootst was wanneer er overlap was tussen het bevraagde delicttype
van vrienden en respondent. Met andere woorden, offline delinquentie van vrien‐
den vertoonde een groter verband met de kans op offline daderschap en dader‐
schap van beide soorten delinquentie dan op online daderschap. Online dader‐
schap van vrienden werd niet bevraagd, waardoor niet kon worden nagegaan of
dit meer invloed heeft op de kans online delicten te plegen dan offline delicten,
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alhoewel vorig onderzoek aantoonde dat enkele risicofactoren beter afgestemd
zouden moeten worden op de online context (Weulen Kranenbarg, 2018; Van der
Wagen e.a., 2020). Dit resultaat ligt verder in de lijn van de resultaten van Rokven
en collega’s (2017), die vonden dat online daders minder vrienden hadden die
offline delicten pleegden vergeleken met daders van on- en offline delicten.
Uit deze bevindingen kan geconcludeerd worden dat enkele klassieke risicofacto‐
ren geen invloed lijken te hebben op de kans om online dader te zijn. Net zoals in
vorig onderzoek (Rokven e.a., 2017) hebben daders van enkel online delicten een
minder ernstig profiel. Deze resultaten kunnen erop wijzen dat andere factoren
een belangrijkere rol spelen in de verklaring van gedigitaliseerd daderschap of dat
risicofactoren meer moeten worden afgestemd op de virtuele context, zoals
gevonden bij cyberdaders (Weulen Kranenbarg, 2018; Van der Wagen e.a., 2020).
Een kleine groep daders, die enkel online delinquentie vertonen, heeft nood aan
een andere aanpak. Klassieke risicofactoren lijken hier minder een rol te spelen,
waardoor ook pre- en interventies voor deze groep minder effectief kunnen zijn.
Verder onderzoek is nodig om deze groep te doorgronden. Daders van beide soor‐
ten hadden het meest uitgesproken profiel, wat overeenkomt met voorgaand
onderzoek (Rokven e.a., 2017).
Er werden eveneens enkele verschillen in risicoprofiel tussen online en offline
delicten gevonden voor slachtofferschap. Uit deze analyses bleek dat meer facto‐
ren invloed hadden op de kans slachtoffer te zijn van beide soorten delicten
(geslacht, leeftijd en armoederisico) dan van online delicten (geslacht en grootste‐
delijkheid). Slachtofferschap van offline delicten werd slechts door één risicofac‐
tor voorspeld (armoederisico). Wanneer werd ingezoomd op slachtofferschap van
bedreiging werden meer effecten gevonden. Echter, in tegenstelling tot algemeen
slachtofferschap werd gecombineerd slachtofferschap hier door het minst aantal
factoren voorspeld. Terwijl alle onderzochte factoren enkel online en enkel offline
slachtofferschap van bedreiging voorspelden, deden onderwijsvorm en leeftijd dit
niet voor gecombineerd slachtofferschap. Daarenboven hadden onderwijsvorm,
leeftijd en het schoollopen in een grootstad of niet en omgekeerd effect naarge‐
lang het type slachtofferschap.
Deze resultaten tonen aan dat er grote verschillen kunnen zitten tussen de ver‐
schillende vormen van slachtofferschap. Dit kan de afwezigheid van enkele ver‐
wachte significante effecten op offline slachtofferschap in het algemeen
verklaren, en de verschillen tussen online, offline en gecombineerd slacht‐
offerschap wanneer werd ingezoomd op bedreiging. In vorig onderzoek werden al
verschillen gevonden tussen studies of delictsvormen (Bossler e.a., 2012; Reyns
e.a., 2019), waardoor de nood aan het onderzoeken van risicofactoren per delicts‐
vorm nogmaals benadrukt wordt.

Beperkingen
Deze studie is onderhevig aan een aantal beperkingen die in rekening moeten
worden gebracht bij het interpreteren van de resultaten. Ten eerste werd online
criminaliteit slechts beperkt bevraagd. Door het doel van de JOP-monitors kon
een uitgebreide bevraging zoals in de jeugdcriminaliteitmonitor van het WODC
niet. Daarenboven werden in de schoolmonitor – de data die werden gebruikt
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voor de risicoprofielen – enkel cyberdelicten in de brede zin bevraagd, niet in de
enge zin. Een onderscheid hiertussen kon dus niet gemaakt worden, ondanks
enige indicatie dat daders van gedigitaliseerde en cyberdelicten van elkaar
verschillen (bijv. Rokven e.a., 2017). Om tot een beter beeld te komen van cyber‐
delinquentie onder jongeren is het belangrijk om meerdere delicten in zowel
brede, zoals fraude in online shopping, als enge zin, zoals virussen verspreiden of
ddos-aanvallen, te bevragen. Daarenboven kan hierin geopteerd worden om deze
items gelijk te maken aan de vragen uit de jeugdcriminaliteitmonitor van het
WODC, om vergelijkingen hiertussen te vergemakkelijken. Ten tweede waren
interessante voorspellers gebaseerd op klassieke, criminologische theorieën (zoals
zelfcontrole of routineactiviteiten, Grabosky, 2001) niet voorhanden in de data.
Het kon dus niet worden nagegaan of deze factoren ook online delicten konden
voorspellen. Ook de vragen rond delinquente vrienden waren enkel gebaseerd op
offline feiten, waardoor de overlap tussen online delinquentie van vrienden en de
kans om online delicten te plegen niet kon worden onderzocht. Tot slot is deze
studie volledig gebaseerd op zelfrapportagecijfers. Over- of onderrapportage
hierin is steeds mogelijk. Naast het verkeerd herinneren of interpretatieproble‐
men kunnen jongeren minder delicten aanduiden uit sociale wenselijkheid of uit
angst voor bijvoorbeeld strafrechtelijke gevolgen, of meer om stoer over te
komen. Vervolgonderzoek zou zelfrapportagecijfers kunnen aanvullen met offici‐
ele cijfers om een genuanceerder beeld te krijgen.

Conclusie
Als conclusie kan gesteld worden, in lijn met vorig onderzoek, dat de rapportage
van online delicten relatief beperkt bleef vergeleken met offline delicten voor
zowel dader- als slachtofferschap, alhoewel de prevalenties niet verwaarloosbaar
zijn. Daarenboven blijkt dat de meeste daders en slachtoffers van online vormen
ook respectievelijk dader of slachtoffer zijn van offline vormen. Een genuanceer‐
der beeld komt naar voren als de verschillende delicten apart worden onderzocht,
waarbij de ernst van het delict een rol speelt. Risicofactoren bleken te verschillen
tussen de verschillende types daders, waarbij online daders het minst ernstige
risicoprofiel hebben en daders van zowel offline als online delicten het meest
ernstige. Dit is in lijn met vorig onderzoek (Rokven e.a., 2017). Voor slacht‐
offerschap bleek uit de resultaten dat het belangrijk is om oog te hebben voor de
verschillende delictsvormen.
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