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Bas van Alphen en Karel Oei*

De toename van 60+-criminaliteit in 
Nederland: een verkenning

Afgelopen jaar werden er 4000 zaken ver-
wacht met een 60-plusser als verdachte. Deze 
explosieve groei is geen toevalsbevinding, 
maar lijkt structureel van aard. Wat is er aan 
de hand met deze 60-plussers? Dit artikel gaat 
vooral in op een aantal mogelijke verklarin-
gen voor de genoemde actuele problematiek.

Inleiding

Zeer recent kwam de stijging van crimineel 
gedrag door Nederlandse ouderen onder de 
aandacht van de media. Enkele krantenbe-
richten van het afgelopen jaar: 86-jarige man 
met blanco strafblad wordt betrapt op winkel-
diefstal; een bejaard echtpaar, nog nooit met 
justitie in aanraking geweest, verkoopt wiet 
aan dorpsjeugd; 78-jarige man verdacht van 
cocaï nesmokkel; bejaarde (84) bekent brand-
stichtingen. Onlangs werd in een uitzending 
van Zembla (4 november 2007) gesteld dat 
steeds vaker ouderen zich voor de rechter moe-
ten verantwoorden. Het openbaar ministerie 
(OM) verwacht dat deze trend de komende 
jaren doorzet. Tijdens deze uitzending werd 
onder meer de vraag gesteld of het niet tijd is 
voor een speciaal ouderenstrafrecht.

Uit cijfers van de Dienst Justitiële Inrich-
tingen (DJI) blijkt dat het aantal 60-plussers 
in de Nederlandse gevangenissen vanaf 1994 
sterk is toegenomen. In 1994 waren er nog 
maar 60 gedetineerden ouder dan 60 jaar, in 

2002 bleken dit er 119 te zijn en eind 2006 
werden 234 60-plussers geteld.1 Dit is ove-
rigens nog steeds slechts 1,6% van het totaal 
aantal gedetineerden. Dat er relatief minder 
oudere gedetineerden zijn, wordt door Blee-
ker verklaard doordat enerzijds delicten op 
oudere leeftijd minder zouden voorkomen. 
Anderzijds wordt de straf voor het delict 
vaker gezocht in alternatieven voor detentie. 
Deze laatste visie wordt echter ontkend door 
het OM. Volgens het OM wordt er bij de straf 
geen rekening gehouden met de leeftijd.2

Uit cijfers van het OM blijkt dat ook het 
aantal 55-plussers dat instroomt voor recht-
bankzaken de afgelopen vier jaar behoorlijk 
is gestegen: van 12.187 in 2002 naar 16.073 
in 2006. Het betreft een stijging van 32%, 
terwijl het totale aantal zaken gestegen is met 
slechts 6,1%.3 Wat kunnen we justitieel gezien 
in Nederland nog meer gaan verwachten als 
de huidige babyboomers in de derde en vierde 
levensfase terechtkomen?

In de genoemde Zembla-uitzending 
kwam tevens de mogelijke oorzaak aan de 
orde. Het aantal toegenomen delicten door 
ouderen blijkt volgens Zembla niet alleen ver-
klaarbaar op basis van de zogenaamde dubbele 
vergrijzing.4 Maar wat is dan wel de oorzaak 
van deze stijging van delicten onder Neder-
landse ouderen? Om wat voor delicten gaat 
het? Welke relaties zijn er te leggen met de 
ouderenpsychologie en -psychiatrie? Moeten 

* Dr. S.P.J. van Alphen is als GZ-psycholoog werkzaam bij de divisie Ouderen van de Mondriaan Zorg-
groep in Heerlen. Prof. Dr. T.I. Oei is zenuwarts en als hoogleraar forensische psychiatrie verbonden 
aan de Universiteit van Tilburg. De auteurs danken Andries Zoutendijk, criminoloog, voor zijn com-
mentaar op een eerdere versie van dit manuscript.

1 Zie <www.dji.nl>.
2 J.A.C. Bleeker, Ouderen met psychiatrische stoornissen in detentie, in: T.I. Oei & M.S. Groenhuijsen 

(red.), Actuele ontwikkelingen in de forensische psychiatrie, Deventer: Kluwer 2003, p. 411-422.
3 Openbaar Ministerie (2007) MEGAbestand OM2002-2006. Instroom, afdoeningen en doorlooptij-

den van rechtbank- en kantonzaken over de jaren 2002-2006.
4 Onder dubbele vergrijzing wordt verstaan dat het absolute aantal ouderen is toegenomen evenals de 

stijging van de levensverwachting.
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we hierop vervolgens anticiperen met wet-
geving en speciale gevangenissen voor oude-
ren?5 Dit artikel beoogt een eerste reactie te 
geven op een aantal mogelijke verklaringen 
voor de toename van crimineel gedrag onder 
Nederlandse ouderen.

Mogelijke oorzaken

Er is een aantal redenen te noemen waarom zo-
genaamde first time offenders van 60 jaar en ouder 
een delict plegen, zoals psychiatrische proble-
matiek al of niet samengaand met verslavings-
problematiek, sociaaleconomische re denen, ju-
ridische aspecten of psychosociale verklaringen 
bezien vanuit de derde en vierde levensfase. In 
het navolgende worden deze mogelijke oor zaken 
voor 60+-criminaliteit, die elkaar overigens ook 
deels kunnen overlappen, verder uiteen gezet.

Bij psychiatrische problematiek kan gedacht 
worden aan een (fronto-temporaal) demen-
tiesyndroom. Zo concludeerden de Ameri-
kanen Hucker en Ben-Aron uit hun studie 
dat 69% van de gewelddadige oudere delin-
quenten leed aan een degeneratief proces van 
de hersenen of een functionele psychose. Bij 
de niet-gewelddadige oudere delinquenten is 
dat 19% en bij de jonge controlegroep 0%. 
Ook werden er bij de gewelddadige ouderen 
significant meer gevallen van schizofrenie en 
bipolaire stoornissen gesignaleerd. Opmer-
kelijk was tevens dat van deze gewelddadige 
ouderen de helft first time offender was, terwijl 
dit bij de gewelddadige jongeren slechts een 
kwart betrof.6 Er zijn echter ook soortgelijke 
studies bekend waarin het aandeel oudere 
delinquenten met organisch cerebrale proble-
matiek marginaal is. Tevens is het in dit soort 
onderzoek van belang om te differentiëren 
tussen de verschillende delicten.7

Niettemin is door de groei en de vergrij-
zing van de bevolking in Nederland in de 
periode 1990-2004 zowel het totaal aantal 
patiënten met dementie als het aantal nieuwe 

patiënten per jaar toegenomen. Maar ook als er 
gecorrigeerd wordt voor deze demografische 
ontwikkelingen, is er sprake van een stijging. 
De prevalentie is in de periode 1990-2004 
met ongeveer 50% toegenomen. Er lijkt hier 
dan ook sprake van een stijgende trend.8 Of 
deze trend een verklaring biedt voor de toe-
name van het aantal Nederlandse oudere, first 
time offenders verdient nader onderzoek.

Ook verslavingsproblematiek bij ouderen 
zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor 
de toename van 60+-criminaliteit. Verslaving 
onder ouderen neemt toe; naast de toename 
van alcoholgebruik is er ook een stijging van 
het gebruik van harddrugs in Nederland. Zo 
is er een aantal speciale opvangplaatsen voor 
oudere gebruikers. De afhankelijkheid van 
veelal kostbare verdovende middelen met 
daarbij een gebrek aan liquide middelen noopt 
wellicht tot delinquent gedrag, zoals diefstal 
en geweld. Vooralsnog zijn echter literatuur-
gegevens over vergrijzing in het harddrugsge-
bruik schaars.

Sociaaleconomische redenen oftewel het 
motief van geldelijk gewin zou een andere 
plausibele verklaring kunnen zijn voor de 
toename van crimineel gedrag onder oude-
ren. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau (SCP) heeft de positie van ouderen zich 
echter de laatste vijftien jaar gunstig ontwik-
keld. Het percentage lage inkomens zou bij 
65-plussers inmiddels lager zijn dan bij de 
niet-gepensioneerden. 65-plussers hebben 
vergeleken met jongeren minder te maken 
met materiële achterstanden, een geringe 
toegang tot instanties en een onveilige woon-
omgeving.9 Natuurlijk geldt dit niet voor 
alle ouderen. Zo blijft een groep in Neder-
land bestaan met slechts een AOW-uitkering 
(die ook aan inf latie en vermindering ervan 
onderhevig is). Voorts geven cijfers van het 
SCP aan dat tweehonderdduizend 65-plussers 
onder de armoedegrens leven.

5 T.I. Oei, Stelende bejaarden hebben hulp nodig, maar geen straf. Ingezonden brief, Brabants Dagblad, 
18 december 2007.

6 S.J. Hucker & M.H. Ben-Aron, Violent Elderly Offenders – A Comparative Study, in: W. Wilbanks 
& P. Kim (eds.), Elderly Criminals, New York: University Press of America 1984, p. 69-81.

7 A.J. Zoutendijk, Bejaarde boeven. Bejaarde gedetineerden in Nederland en hun detentiebeleving, scriptie mas-
ter criminologie, Universiteit Utrecht 2007.

8 <www.nationaalkompas.nl>, versie 3.13, 17 april 2008.
9 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Armoedemonitor 2005.
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Daarnaast kan relatieve deprivatie een ver-
klaring bieden. Relatieve deprivatie verwijst 
naar het feit dat subjectieve tevredenheid niet 
zozeer bepaald wordt door de objectieve situa-
tie waarin een individu zich bevindt, maar 
wel door de relatieve positie van dit individu 
ten opzichte van relevante anderen waarmee 
hij of zij zich vergelijkt. Met andere woorden: 
deze ouderen veronderstellen dat de omge-
ving er meer in materiële zin op vooruitgaat 
vergeleken met hun eigen situatie. Bijver-
diensten uit bijvoorbeeld verbodenmiddelen-
verkoop bieden voor deze ouderen een alter-
natief. Daarbij zou de huidige normvervaging 
(morele principes vervagen) in Nederland nu 
ook de oudere cohorten bereikt kunnen heb-
ben en hierdoor drempelverlagend kunnen 
werken in de handel met onder meer verdo-
vende middelen. Hoewel normvervaging las-
tig te toetsen is, kan hier met name onderzoek 
naar de aard en de motieven van de delicten 
door ouderen meer helderheid verschaffen.

Ook juridische aspecten zouden een ver-
klaring kunnen bieden voor de toename van 
60+-criminaliteit in Nederland. In hoeverre 
is het strafrecht voor ouderen de laatste jaren 
aangescherpt, al dan niet samengaand met de 
hypothese dat er (voor ouderen) minder straf-
zaken worden geseponeerd?

Een vierde verklaring is van psychosociale 
aard, zoals roep om aandacht en het doorbre-
ken van eenzaamheid bij ouderen. Eenzaam-
heidsproblematiek neemt gestaag toe onder 
ouderen mede als gevolg van de dubbele ver-
grijzing. Op 1 januari 2007 telde Nederland 
bijna 2,4 miljoen ouderen. Dit komt neer op 
14% van de totale bevolking. Daarnaast is 
sprake van ‘dubbele vergrijzing’. Dit houdt 
in dat binnen de groep 65-plussers het deel 
80-plussers het sterkst stijgt. Op 1 januari 
2007 waren er bijna 601.000 mensen van 80 
jaar en ouder, wat neerkomt op 4% van de 
Nederlandse bevolking. Vanaf 70 jaar neemt 
het aandeel alleenstaanden onder de bevol-
king sterk toe. Het betreft vooral de oudere 
vrouwen, die verweduwd zijn.10

Verveling en sociaal isolement door verlies van 
of conf licten met naasten zou ook een motief 
kunnen zijn voor het plegen van delicten 
voor het eerst op latere leeftijd. Deze delic-
ten bestaan in deze situaties waarschijnlijk 
vooral uit het herhaaldelijk plegen van kleine 
diefstallen. Het betreft veelal niet-kostbare 
voorwerpen in bijvoorbeeld supermarkten en 
winkels. De functie hier is niet het geldelijk 
gewin maar het creëren van nieuwe prikkels 
en doorbreken van de dagelijkse sleur. Wel-
licht is hier ook een plaats weggelegd voor 
zedendelicten waaronder met minderjarigen.

Ouderenstrafrecht en 
ouderengevangenissen

De toename van 60+-criminaliteit lijkt te 
berusten op een pluriformiteit aan motieven, 
aard en ernst van delicten. Een en ander wordt 
nog eens gecompliceerd doordat ouderen bij 
uitstek een heterogene onderzoeksgroep zijn, 
gekenmerkt door een grote interindividuele 
variabiliteit. Het invoeren van ouderenstrafrecht, 
bijvoorbeeld bij een leeftijdsgrens van 75 jaar of 
ouder, werkt niet alleen stigmatiserend maar is 
ook door de grote onderlinge verschillen tussen 
ouderen lastig toe te passen.

De New York Times publiceerde op 
3 november jl. een groot artikel over spe-
ciale gevangenissen voor ouderen in Japan. 
De Japanse ouderen maakten zich met name 
schuldig aan winkeldiefstal en kleine cri-
minaliteit. De kosten voor de gezondheids-
zorg van deze oudere delinquenten doen een 
groot beroep op het budget. Om deze kosten 
te drukken en om beter in te spelen op deze 
doelgroep heeft het Japanse ministerie van 
Justitie besloten meer aparte, rolstoelvriende-
lijke celblokken met liften te bouwen.11 Voorts 
wijzen de Japanners op een aantal essentiële 
oorzaken van de grijze criminaliteit, namelijk 
armoede, eenzaamheid en de afbraak van de 
traditionele familie- en sociale relaties. Wel-
licht is dat ook in ons land het geval. Toch 
zijn er in Nederland vooralsnog onvoldoende 

10 <www.nationaalkompas.nl>, versie 3.13, 17 april 2008.
11 J. Veldkamp, Bejaarde boefjes. Steeds meer 65-plussers bevolken de Japanse gevangenissen. Daar zijn 

ze vaak beter af, Elsevier, 26 januari 2008.
12 J.A.C. Bleeker, Ouderen in de forensische psychiatrie, 2008; S.P.J. van Alphen, T.I. Oei & J.A.C. 

Bleeker, Ouderen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen in de forensische psychiatrie, Tijdschrift 
voor Psychiatrie, 2008, 50 suppl 1, S252. 

Proces_03-2008_3.indd   33 11-6-2008   9:37:28



102 PROCES 2008/3

aanwijzingen om speciale gevangenissen voor 
ouderen te initiëren omdat het aantal oudere 
ouderen (>75 jaar) met zorgbehoeftige pro-
blematiek in de penitentiaire inrichtingen (PI) 
marginaal is. Bovendien blijkt dat het schaarse 
aantal justitiabelen met ernstige ouderdoms-
verschijnselen of ziekten niet tot vrijheidsstraf 
worden veroordeeld dan wel vanuit detentie 
worden overgeplaatst naar een psychogeria-
trische voorziening.12

Conclusie

Een multifactorieel verklaringsmodel voor de 
toename van crimineel gedrag onder Neder-
landse ouderen lijkt het meest voor de hand 
te liggen. Een eenduidig beeld van de oorzaak 
van crimineel gedrag dat voor het eerst mani-
fest wordt op oudere leeftijd ontbreekt. Noch is 
er vooralsnog een sluitende verklaring voor de 
eerder beschreven toename van delicten onder 
ouderen. Er zijn aanwijzingen dat niet alleen 
demografische factoren, zoals de dubbele vergrij-
zing, maar ook psychiatrische, psychologische, 
financieel-economische, juridische en psycho-

sociale aspecten waaronder levensfaseproblema-
tiek een rol van betekenis kunnen spelen.

Moeten we hierop nu meteen anticipe-
ren door het instellen van nieuwe wetgeving? 
Of voorzien in speciale gevangenissen voor 
ouderen, zoals in Engeland, Duitsland en 
Japan? Gedegen wetenschappelijk onderzoek 
naar onder meer de aard, ernst en motieven 
van de delicten dient hier de eerst volgende 
stap te zijn. Zo is het bijvoorbeeld van belang 
om te differentiëren naar delict. Bestaat er een 
verband tussen geronto-psychiatrische stoor-
nissen en geweld, relatieve deprivatie onder 
ouderen en een toename van vermogensde-
licten of eenzaamheidsproblematiek en kleine 
winkeldiefstallen?

Het is dan ook wenselijk om de bovenge-
noemde hypothesen op psychiatrisch, sociaal-
economisch, juridisch en psychosociaal vlak 
eerst te onderzoeken in een epidemiologische 
studie. Afhankelijk van de onderzoeksresulta-
ten is het vervolgens zaak om te beoordelen of 
ouderenstrafrecht dan wel specifieke gevan-
genissen voor oudere delinquenten zinvolle 
exercities zijn.
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