
 
Wapengebruik 
De laatste jaren is sprake van een grillig maar stabiel patroon van 50 tot 140 incidenten met 
steekwapens per maand, ongeacht de leeftijd van de betrokken daders. Vanaf 2017 ziet de 
politie een lichte toename van betrokkenheid bij steekincidenten in de categorie jonge 
verdachten, waaronder zowel minderjarigen als jongvolwassenen tot 23 jaar vallen. Er is 
een sterkere stijging van het aantal steekincidenten in de leeftijdsgroep van 0 tot en met 17 
jaar dan in de groep van jongvolwassenen. 
 
Aantal unieke steekincidenten met verdachte, 2017-2020 
 Bron: Politie 

 
Ook het aantal jonge verdachten tot 23 jaar dat betrokken is bij een steekincident laat sinds 
2017 een lichte stijging zien.  
 
Aantal verdachten van steekincidenten, 2017-2020 

 
 Bron: Politie 

 
Wapenbezit 
De omvang van het bezit van steekwapens zal een veelvoud zijn van de omvang van het 
daadwerkelijke wapengebruik door jongeren. Verschillende politie-eenheden hebben een 
toename van illegaal wapenbezit vastgesteld. Het aantal in beslag genomen messen is sinds 
2018 aanzienlijk toegenomen. Het exacte aantal jongeren dat een wapen draagt, is niet 
bekend. Indicatief is de Veiligheidsmonitor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs, waarin 25% 
van de leidinggevenden in 2018 wapenincidenten meldde. 
 
Motieven wapenbezit 
Er zijn meerdere redenen waarom jongeren met een wapen op zak lopen. 
• Het merendeel heeft een wapen bij zich voor het geval er iets gebeurt. Ze zeggen er 

alleen in uiterste nood mee te willen dreigen, om zich te verdedigen.  
• Sommigen zijn eerder slachtoffer van geweld geweest en willen herhaling voorkomen. Ze 

dragen een wapen uit angst om (opnieuw) slachtoffer te worden van geweld. 
• Er zijn ook jongeren die het cool vinden met een wapen rond te lopen. Ze imponeren 

door het onder vrienden te showen. Wapenbezit is voor hen vooral stoerdoenerij.  
• Er is een zeer kleine groep die doelbewust met een wapen rondloopt om het te 

gebruiken ‘als dat zo uitkomt’. Dat kan ook een straatroof of overval zijn. 
 
Invloed vanuit de sociale omgeving en drillrap 
Behalve groepsdruk vanuit de vriendenkring die het dragen van een wapen normaal vindt, 
wordt er ook een negatieve invloed toegeschreven aan de verheerlijking van wapens en geweld 
door drillrap groepen. Er is geen statistische relatie gevonden tussen drillrap en de toename 
van het aantal steekincidenten. Toch wordt dit aspect veelvuldig genoemd vanwege enkele 
opvallende incidenten waarbij drillrap een rol speelde. Het is van belang niet alle drillrap 
over één kam te scheren en een duidelijk onderscheid te maken tussen uitingen die wel en 
die geen oproep doen tot het plegen van strafbare feiten. 
 
Perceptie risico’s 
Veel jongeren denken dat de gevolgen van wapenbezit en -gebruik wel mee zullen vallen. In 
de praktijk blijkt uit interviews met daders, slachtoffers en getuigen dat wapens een 
schijnveiligheid creëren. Wapenbezit leidt - vooral in panieksituaties - eerder tot gebruik van 
dat wapen, met alle gevolgen van dien. De bezitter acht zich bovendien zelfverzekerder en is 
met een wapen op zak minder snel geneigd conflicten te sussen of uit de weg te gaan. 
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