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INTERGENERATIONELE OVERDRACHT VAN CRIMINALITEIT 
Het is een algemene aanname in de samenleving dat criminaliteit ‘in de familie zit’. De 
wetenschappelijke basis voor deze aanname was lange tijd beperkt. In de afgelopen decennia zijn 
er echter steeds meer multigenerationele studies opgezet, met name in het Verenigd Koninkrijk, 
de Verenigde Staten, Nederland en Zweden, die het mogelijk maken om de intergenerationele 
overdracht van criminaliteit te onderzoeken. Deze studies zijn van belang om de mate van 
overdracht vast te stellen en om te bestuderen wat mogelijk effectieve interventies zijn in 
risicovolle families.  

 
Concentratie criminaliteit binnen families 

Resultaten van de Nederlandse Transfive studie, waarin criminaliteit van vijf opeenvolgende 
generaties van 198 hoog-risico families wordt gemeten, laten zien dat criminaliteit sterk 
geconcentreerd is binnen families. Ongeveer 80% van de criminaliteit binnen de Transfive studie is 
gepleegd door slechts 20% van de gezinnen1. Soortgelijke mate van concentraties binnen gezinnen 
zijn ontdekt met Britse2 en Amerikaanse datasets3. Wanneer men kijkt naar specifieke type delicten 
dan blijkt met name geweld sterk geconcentreerd te zijn binnen gezinnen: de helft van alle 
geweldsdelicten wordt gepleegd door slechts 5% van de gezinnen. Voor niet-geweldsdelicten is de 
concentratie binnen gezinnen een stuk kleiner.1 Daarnaast blijken ook zedendelicten te concentreren 
binnen de families van de Transfive studie.4 

Zo vader zo zoon 

Tussen alle vijf generaties van de Transfive studie blijkt bovendien dat criminaliteit wordt 
overgedragen van vader op zoon: mannen met een criminele vader hebben 1,4 tot 2,3 keer zo veel 
risico om zelf ook crimineel te worden in vergelijking met mannen zonder criminele vader.5 
Soortgelijke significante verbanden tussen criminaliteit van vader en zoon worden ook zonder 
uitzondering aangetoond in andere intergenerationele studies uit Nederland, Engeland, Amerika en 
Zweden.6 Wanneer specifiek naar geweldsdelicten wordt gekeken, blijkt de mate van overdracht nog 
groter te zijn: zonen van gewelddadige vaders uit de Transfive studie lopen 2,3 tot 3,4 keer zo veel 
risico om zelf ook veroordeeld te worden voor een geweldsdelict. 1  
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Een vergelijkbare overdracht van geweldsdelicten kwam ook naar voren in een studie naar de gehele 
Zweedse populatie.7 

Resultaten met betrekking tot de overdracht van moeders en/of naar dochter zijn minder eenduidig 
binnen de Transfive studie.5 Een Zweedse populatiestudie laat daarentegen zien dat de verbanden 
tussen criminaliteit van vrouwelijke familieleden aanzienlijk sterker zijn dan tussen mannelijke 
familieleden.7 Brits onderzoek laat daarnaast zien dat de overdracht van criminaliteit sterker is 
tussen familieleden van hetzelfde geslacht dan tussen mannelijke en vrouwelijke familieleden.2 

Mogelijke verklaringen 

In de wetenschappelijke literatuur vindt men bewijs voor diverse mechanismen die deze 
intergenerationele overdracht van criminaliteit kunnen verklaren. Zo kan crimineel gedrag door het 
kind worden aangeleerd wanneer het wordt blootgesteld aan criminaliteit van de ouder. Onderzoek 
toont bijvoorbeeld aan dat de overdracht van geweld kleiner is wanneer de ouders gescheiden zijn 
en het kind dus waarschijnlijk minder wordt blootgesteld aan het geweld van de vader.8 Een andere 
mogelijke verklaring is dat kinderen van criminelen worden blootgesteld aan diverse risicofactoren 
voor criminaliteit (bijv. armoede, wonen in slechte buurten) en daardoor zelf ook in de criminaliteit 
belanden. Bewijs voor biologische invloeden wordt aangetoond door diverse adoptie- en 
tweelingstudies die laten zien dat verschillen in crimineel en antisociaal gedrag voor ongeveer 50% 
door de genen worden verklaard.9 Tot slot kan het ook zo zijn dat politie en justitie criminele families 
meer in de gaten houden en hierdoor de kansen op een veroordeling voor kinderen met criminele 
ouders verhogen. Brits onderzoek liet namelijk zien dat kinderen met een gelijke mate van 
zelfgerapporteerde delinquentie een grotere kans op een veroordeling hebben wanneer hun ouder 
ook ooit veroordeeld is geweest.10  
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