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Voorwoord

Op 1 september 1995 is de Wet herziening strafrecht voor jeugdigen in werking

getreden. In opdracht van de directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid van het

ministerie van justitie heeft het WODC onderzoek gedaan naar de gevolgen van

de invoering van deze wet in de praktijk. De resultaten zijn in het voorliggende

rapport beschreven.

Aan de totstandkoming van dit rapport hebben veel mensen een steentje bij-

gedragen. In de eerste plaats gaat onze dank uit naar alle voor het onderzoek

geïnterviewde personen, die bereid waren de nodige tijd uit te trekken om de

onderzoekers van informatie te voorzien. Tevens gaat onze dank uit naar WODC-

collega Ad Essers die zeer behulpzaam was bij de interpretatie van de cijfers over de

strafrechtstoepassing. Daarnaast willen wij de leden van de begeleidingscommissie

(zie bijlage 1) bedanken voor hun inbreng. Zij hebben het onderzoeksproces op

kundige en enthousiaste wijze begeleid en een eerdere versie van dit rapport kritisch

bekeken. Tot slot danken wij de leden van de leescommissie van het WODC, die in

het kader van de intercollegiale toetsing het rapport van commentaar hebben

voorzien.
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Samenvatting

Inleiding

Sinds 1 september 1995 kent ons land een nieuw jeugdstrafrecht. Dit onderzoeks-

rapport gaat over de ervaringen met het herziene jeugdstrafrecht in de praktijk.

De belangrijkste wijzigingen in het materiële jeugdstrafrecht zijn:

- De bestaande vrijheidsstraffen arrest- en tuchtschoolstraf zijn in de nieuwe

wetgeving vervangen door één sanctie: de jeugddetentie.

- De maximale vrijheidsstraf - voorheen zes maanden - is verhoogd naar twaalf

maanden voor twaalf- tot en met vijftienjarigen en naar vierentwintig maanden

voor zestien- en zeventienjarigen.
- De maximale hoogte van de geldboete is vertienvoudigd, van vijfhonderd naar

vijfduizend gulden.
- De strafrechtelijke maatregel OTS (ondertoezichtstelling) is afgeschaft en de

strafrechtelijke maatregelen jeugd-TBR (terbeschikkingstelling van de regering)

en PIBB (plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling) zijn

vervangen door de maatregel 'plaatsing in een inrichting voor jeugdigen',

gewoonlijk PIJ-maatregel genoemd.

- De alternatieve sancties (taakstraffen) en de Halt-afdoening hebben een

wettelijke basis gekregen.

De belangrijkste wijzigingen in het formele jeugdstrafrecht hebben te maken met de

rol en positie van de kinderrechter en de officier van justitie. De kinderrechter had

in het oude jeugdstraf(proces)recht een allesoverheersende invloed. Hij was degene

die besliste over onder andere de vraag of een minderjarige in voorlopige hechtenis

ging en bleef, en of er een gerechtelijk vooronderzoek (GVO) zou worden geopend.

Zelfs moest de officier van justitie de kinderrechter om toestemming vragen als hij

een strafzaak tegen een jeugdige wilde seponeren. Ook op de terechtzitting had

de kinderrechter zeer veel invloed. Hij kon bijvoorbeeld zelfstandig beslissen

een straf op te leggen, ook als de officier van justitie dat niet had geëist. Met de

inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving heeft de kinderrechter een deel van

zijn machtspositie moeten afstaan aan de jeugdofficier van justitie. Tegelijkertijd

is het zogenoemde driehoeksoverleg afgeschaft. In dat overleg werden individuele

strafzaken besproken door de kinderrechter, officier van justitie en Raad voor de

Kinderbescherming.
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Onderzoeksvragen

De centrale vraag van het onderzoek is: wat zijn de gevolgen van de herziening van

het strafrecht voor jeugdigen in de praktijk? Deze vraag is uitgewerkt in de volgende

onderzoeksvragen:

1 Wat zijn in de praktijk de gevolgen van de materiële wijzigingen in het jeugd-

strafrecht?

2 Wat zijn in de praktijk de gevolgen van de formele wijzigingen in het jeugd-

strafrecht?

3 Hoe wordt de nieuwe wetgeving - zowel in materiële als formele zin - door 'het

veld' in de praktijk ervaren?

4 In hoeverre zijn de met de wetswijziging beoogde doelen in de praktijk bereikt?

Methode van onderzoek

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn twee wegen bewandeld:

(1) er zijn interviews afgenomen bij instanties/functionarissen uit de jeugdstraf-

rechtpraktijk, en (2) er is cijfermateriaal geanalyseerd over de afdoening van
strafzaken.

De interviews vonden plaats in zes arrondissementen, te weten: Amsterdam,

Leeuwarden, Utrecht, Arnhem, Roermond en Dordrecht. In elk van deze zes

arrondissementen zijn de volgende instanties-c.q. functionarissen geïnterviewd:

kinderrechter, openbaar ministerie, politie (jeugdzaken), Raad voor de Kinder-

bescherming, jeugdreclassering, bureau Halt en de advocatuur. Daarnaast zijn

interviews gehouden in zes justitiële opvang- en/of behandelinrichtingenl. In

totaal zijn 46 interviews gerealiseerd. Het cijfermateriaal werd betrokken van het

CBS, diverse onderdelen van justitie en Halt Nederland.

Wijzigingen in het materiële jeugdstrafrecht

Straffen: jeugddetentie, geldboete en alternatieve sancties

Het feit dat de maximaal mogelijke duur van de vrijheidsstraf (de jeugddetentie) is

verhoogd en de maximale geldboete eveneens verhoogd is, heeft er niet toe geleid

dat die maxima in de praktijk veel gebruikt worden. Wel is sinds de wettelijke

vastlegging het aantal opgelegde taakstraffen aanzienlijk toegenomen. Over het

algemeen staat men positief tegenover taakstraffen maar er klinken ook kritische

geluiden. Zo blijken niet overal dezelfde omrekeningstabellen gehanteerd te worden,

waardoor de uniformiteit in het aantal opgelegde uren soms ver te zoeken is. Het feit

dat bij het mislukken van een taakstraf jongeren herkansing op herkansing zouden

1 Justitiële inrichtingen hebben in principe een landelijke functie, waardoor niet kon worden aangesloten
bij de reeds gemaakte selectie van arrondissementen.
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krijgen, brengt bovendien de geloofwaardigheid van de taakstraf in gevaar. Een

laatste punt van kritiek betreft het feit dat taakstraffen formeel niet in combinatie

met een hoofdstraf kunnen worden opgelegd.2 In de praktijk wordt deze combinatie

overal gewoon toegepast. In één arrondissement wordt de taakstraf tevens opgelegd

als bijzondere voorwaarde bij schorsing van de voorlopige hechtenis, wat wettelijk

gezien evenmin mogelijk is. In sommige gevallen kunnen bepaalde intensieve

leerprojecten niet opgelegd worden omdat na aftrek van het aantal uren dat in

voorarrest is doorgebracht, te weinig uren overblijven. In de praktijk blijkt dit op

uiteenlopende wijzen te worden geregeld.

Maatregelen: plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ)

De behandelmaatregelen jeugd-TBR (terbeschikkingstelling) en PIBB (plaatsing

in een inrichting voor buitengewone behandeling) zijn vervangen door de Pij-

maatregel. De PIJ-maatregel richt zich op heropvoeding en behandeling van de

betrokkene.

Hoewel veel geïnterviewden van mening zijn dat de PIJ-maatregel op zich voldoende

mogelijkheden biedt blijken zich in de praktijk de nodige problemen voor te doen.

Ten eerste is niet iedereen ervan overtuigd dat de PIJ-maatregel geschikt is voor alle

jongeren. Het aanbod zou onvoldoende gedifferentieerd zijn en sommige jongeren

worden beschouwd als 'onbehandelbaar'. Daarnaast zijn er jongeren die weliswaar

behandeling nodig hebben, maar niet aan de criteria voor het opleggen van een PIJ-

maatregel voldoen. In die gevallen is er vaak geen ander alternatief voorhanden dan

uit te wijken naar het civiele recht en een OTS met een machtiging voor gesloten

plaatsing op te leggen.

Het gebrek aan beschikbare capaciteit in de behandelinrichtingen en de lange

wachttijden die mede daarvan het gevolg zijn, vormen een ander probleem.

Het duurt daardoor vaak (veel te) lang voordat een PIJ-maatregel ten uitvoer kan

worden gelegd. Bovendien zijn de wachttijden ook van invloed op de duur van de

behandeling, omdat de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen in eerste instantie

voor twee jaar wordt opgelegd. Een deel van die tijd brengt een jongere nu door in

een opvanginrichting en tegen de tijd dat hij in een behandelinrichting terecht kan,

is soms al een aanzienlijk deel van de beschikbare behandeltijd verstreken. Om een

behandeling toch te kunnen voltooien, wordt soms verlenging van de PIJ-maatregel

aangevraagd.

Een bijkomend gevolg van de wachttijden is het feit dat OTS'ers met een machtiging

voor gesloten plaatsing al helemaal niet meer aan bod komen, omdat jongeren met

een PIJ-maatregel voorrang krijgen. De consequentie hiervan is dat deze jongeren bij

2 Dit is inmiddels veranderd als gevolg van de wijziging van de wetgeving inzake taakstraffen, die sinds

1 februari 2001 van kracht is.
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de minste of geringste aanleiding een PIJ-maatregel krijgen opgelegd, om ze maar

geplaatst te krijgen.

Bij de geïnterviewden bestaat de indruk dat er sinds 1995 een toename is van het

aantal PIJ-maatregelen dat wordt opgelegd. De beschikbare cijfers bevestigen dit

beeld.

4

Halt

Het aantal Halt-verwijzingen is de afgelopen jaren sterk toegenomen, hetgeen in

belangrijke mate veroorzaakt lijkt te worden door de groei van het aantal Halt-

bureaus, een gewijzigd optreden door politie en justitie en een uitbreiding van Halt-

waardige feiten. Hoewel sommige respondenten Halt als een welkome aanvulling op

de bestaande afdoeningsmogelijkheden beschouwen, vragen anderen zich af of de

rechtszekerheid van jongeren bij een Halt-afdoening wel voldoende is gewaarborgd.

In de praktijk lijken bovendien steeds meer feiten naar Halt te worden verwezen die

niet als Halt-waardig worden gekwalificeerd. Hoewel dit altijd in overleg met het OM

gebeurt, is het vanuit het oogpunt van rechtswaarborgen toch een punt van zorg.

Wijzigingen in het formele jeugdstrafrecht

Kinderrechter

In de diverse arrondissementen blijkt de functie van kinderrechter op verschillende

wijzen vorm te hebben gekregen. Drie van de zes onderzochte arrondissementen

hebben gespecialiseerde kinderrechters die uitsluitend jeugdzaken doen. In de

andere drie arrondissementen vervullen 'gewone' rechters de functie van kinder-

rechter; zij handelen een deel van hun tijd jeugdzaken af.

De wetswijziging heeft gevolgen voor de diverse verantwoordelijkheden die

voorheen bij de kinderrechter lagen. Het instellen van een GVO, beslissen over

de voorlopige hechtenis, deel uitmaken van de raadkamer en de voorbereiding

van zaken zijn over het algemeen in handen van verschillende rechters gelegd.

De kinderrechter zou daardoor een onafhankelijker, afstandelijker en neutralere

positie moeten hebben omdat verschillende personen zich met een zaak bemoeien.

De keerzijde is dat de betrokkenheid van de kinderrechter bij een jeugdige geringer

zou zijn.

Officier van justitie

In de kleinere onderzochte arrondissementen wordt de functie van jeugdofficier

door één persoon of door twee half-timers opgevuld. In de grotere arrondisse-

menten zijn meerdere jeugdofficieren werkzaam. Deze doen jeugdzaken naast

andere zaken en doorgaans is een van hen tevens belast met coordinatie en

jeugdbeleid.
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Met het wijzigen van de positie van de kinderrechter is ook de positie van de officier

van justitie veranderd. De spilfunctie die de kinderrechter voorheen vervulde, is ver-

schoven naar de officier van justitie. In de plaats van het vroegere driehoeksoverleg

is een ander overleg gekomen waar in elk geval de Raad voor de Kinderbescherming

en het OM aan deelnemen en soms ook nog de kinderrechter, de politie en andere

betrokken instanties.

Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming voert de regie in strafzaken tegen minder-

jarigen en geeft daaraan invulling door zicht te houden op het verloop van alle

individuele gevallen waarin de politie een minderjarige bij de Raad heeft gemeld in

verband met het opmaken van proces-verbaal. De Raad streeft er in alle gevallen

naar om over individuele gevallen een rapport op te stellen voor de justitiële

autoriteiten. Als gevolg van capaciteitsgebrek en miscommunicatie lukt dat niet

altijd. Aan de rapporten van de Raad wordt serieus aandacht geschonken door de

betrokken officieren en rechters. Verder consulteert de officier van justitie de Raad

over het al dan niet instellen van vervolging.

Een andere taak van de Raad is het coordineren van de tenuitvoerlegging van

taakstraffen.

Sinds de wijziging van het jeugdstrafrecht zijn de rol en positie van de Raad

veranderd, zo ervaart een meerderheid van de geïnterviewden. De voornaamste

verandering lijkt te zijn dat de Raad nu de regie voert in het strafrechtelijk traject

in individuele strafzaken. In werkelijkheid is dat niet zozeer het gevolg van het

gewijzigde jeugdstrafrecht alswel van het advies van de commissie-Van Montfrans.

Jeugdreclassering

De jeugdreclassering'in smalle zin' biedt een zogenoemde pedagogische interventie

in een strafrechtelijke omgeving. De begeleiding door de jeugdreclassering kan al

dan niet op vrijwillige basis plaatsvinden in diverse fasen van strafvervolging, ten-

uitvoerlegging, of direct daarop volgend. Een belangrijk punt dat uit het onderzoek

naar voren kwam, is dat de rolverdeling tussen de Raad voor de Kinderbescherming

en de 'jeugdreclassering in smalle zin' in de praktijk lang niet altijd duidelijk blijkt

te zijn, ook voor de betrokken medewerkers zelf niet.

Advocatuur

Over het algemeen blijkt er in de onderzochte arrondissementen niet of nauwelijks

sprake te zijn van advocaten die in jeugdzaken zijn gespecialiseerd. Een van de

geïnterviewde advocaten stelt dat het eigenlijk onmogelijk is om in jeugdzaken

gespecialiseerd te zijn omdat'de spoeling heel dun is'. De jeugdzaken worden over

heel veel advocaten verdeeld. Over de kwaliteit van de advocaten die zich met

jeugdzaken bezighouden, geeft het onderzoek een zeer gevarieerd beeld. Een groot



Samenvatting

deel van de geïnterviewden geeft aan dat de kwaliteit van de'jeugdadvocaten' zeer

wisselend is. Er zijn goede en er zijn slechte. Een paar geïnterviewden menen dat

de kwaliteit van de jeugdadvocaten goed is. Een veel groter aantal heeft 'geen al te

hoge pet op van de jeugdadvocaten', zoals een van hen het uitdrukt.

Doelen van de herziening, pedagogisch karakter en strafklimaat

6

In het onderzoek is verder nog aandacht bésteed aan de vraag in hoeverre de met

de nieuwe wetgeving beoogde doelen zijn bereikt. Mede in dat licht is ook aandacht

besteed aan de vraag in hoeverre het pedagogisch karakter van het jeugdstrafrecht

onder de wijzigingen behouden is gebleven en aan de vraag of het strafklimaat als

gevolg van de nieuwe wetgeving harder en grimmiger zou zijn geworden.

Doelen

Met de herziening van het jeugdstrafrecht stonden de wetgever enkele doelen voor

ogen:
- de rechtspositie van de minderjarige meer in overeenstemming brengen met

die van de volwassene;

- een algemene vereenvoudiging van het jeugdstrafrecht;

- een modernisering van het jeugdstrafrecht.

Een expliciete uitwerking van deze doelstellingen heeft de wetgever achterwege

gelaten. Daardoor is niet precies duidelijk wat onder'vereenvoudiging' en 'moderni-

sering' moet worden verstaan en kunnen deze begrippen door iedereen verschillend

worden uitgelegd.

Een ruime meerderheid van de geïnterviewden meent dat de rechtspositie van de

jeugdige in het nieuwe jeugdstrafrecht inderdaad meer in overeenstemming is met

die van de volwassene. Onder de nieuwe regelgeving wordt meer rekening gehouden

met de handelingsbekwaamheid van de jongeren zelf (zij kunnen nu bijvoorbeeld

zelf bezwaar tegen de dagvaarding aantekenen, hoger beroep instellen of een

verzoek om hulp bij de Raad indienen). Ook zouden jongeren nu meer worden

aangesproken op hun verantwoordelijkheden en kan er met het nieuwe jeugd-

strafrecht strenger worden opgetreden. De verandering in de rollen van het OM

en de kinderrechter zouden volgens sommigen ook hebben bijgedragen aan een

gelijkwaardiger rechtspositie.

In de praktijk zou echter niet altijd iets te merken zijn van die gelijkwaardiger

rechtspositie omdat jongeren zelf onvoldoende op de hoogte zijn van hun eigen

rechtspositie en daarmee van hun mogelijkheden. Verder zou betwijfeld kunnen

worden in hoeverre het belang van de jongere zelf gediend is met de veranderde

rechtspositie. Lang niet iedereen ziet de voordelen. 'De jeugd is juist speciaal en

die moet je speciaal behandelen', zoals een van de geïnterviewden stelde.
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De vraag of het nieuwe jeugdstrafrecht 'eenvoudiger' geworden is, levert een

diffuus beeld op. Sommige respondenten vinden dat het nieuwe jeugdstrafrecht

eenvoudiger is geworden, of althans onderdelen daarvan. De mogelijkheid om

meer delicten in de 'voorfase' via OM en Halt af te doen wordt als reden genoemd,

evenals het feit dat de pleegdatum criterium is voor het al dan niet toepassen van

het jeugdstrafrecht, en het feit dat er nog maar één maatregel bestaat in plaats

van de vroegere drie maatregelen. Volgens anderen is het jeugdstrafrecht juist

ingewikkelder geworden. Laatstgenoemden vinden het nieuwe jeugdstrafrecht

bureaucratischer en klagen over het aantal regels, uitzonderingen en een veelheid

aan instanties en functionarissen.

Een ruime meerderheid van de geïnterviewden meent dat het nieuwe jeugdstraf-

recht op een aantal punten 'moderner' genoemd kan worden. Men wijst hierbij

met name op het feit dat het huidige jeugdstrafrecht meer tegemoet komt aan

de behoeften van de maatschappij; deze zou vragen om een serieuze reactie op

strafrechtelijke vergrijpen door minderjarigen en om de mogelijkheid van strengere

straffen. Ook zou het huidige jeugdstrafrecht meer aansluiten bij de mondigheid

van de jongere; deze wordt meer aangesproken op zijn verantwoordelijkheden.

Daarnaast lijkt het feit dat de alternatieve sancties en de Halt-afdoening een

wettelijke basis hebben gekregen, een belangrijke reden te zijn om van

modernisering te spreken.
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Pedagogisch karakter

Het jeugdstrafrecht kent van oudsher een opvoedkundige component. Critici

vreesden al vóór de inwerkingtreding dat de nieuwe wetgeving het pedagogisch

karakter in het gedrang zou brengen. Meer dan de helft van de geïnterviewden

meent dat het nieuwe jeugdstrafrecht evenzeer als het oude een pedagogische

component kent. De overigen zijn in twee kampen te verdelen: zij die menen

dat het nieuwe jeugdstrafrecht veel pedagogischer is dan het oude en zij die de

tegengestelde mening zijn toegedaan.

Degenen die vinden dat de pedagogische component is verminderd, voeren

daarvoor uiteenlopende redenen aan. Een daarvan is dat in vergelijking met vroeger

de kinderrechter een minder prominente rol speelt en de officier van justitie meer

op de voorgrond treedt. De kinderrechter zou veel meer dan de officier oog hebben

voor de sociale omgeving van het kind en de omstandigheden waaronder het feit

gepleegd is, terwijl de officier van justitie veel meer naar het feit 'an sich' zou kijken.

Anderen wijzen op een sterke verjuridisering van het strafproces tegen minder-

jarigen. Verder zouden de te lange doorlooptijden en het gebrek aan mensen

en middelen in de behandelinrichtingen op gespannen voet staan met de

pedagogische component.

Degenen die menen dat het nieuwe jeugdstrafrecht veel pedagogischer is dan het

oude voeren hiervoor als redenen aan dat er meer en gevarieerdere leerprojecten
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zijn dan in het oude jeugdstrafrecht en dat de alternatieve sancties en de Halt-

afdoening wettelijk zijn geregeld.

Nieuw jeugdstrafrecht harder en grimmiger?

Van het begin af aan vreesden criticasters dat het nieuwe jeugdstrafrecht harder

en grimmiger zou zijn dan het oude. Over deze kwestie geeft het onderzoek een

gevarieerd beeld. Volgens meer dan de helft van de geïnterviewden is het nieuwe

jeugdstrafrecht niet harder of grimmiger dan het oude. Wel zou het nieuwe jeugd-

strafrecht wat zakelijker zijn dan het oude, of iets afstandelijker, wat formeler

of ~'duidelijker' in de zin dat de maatschappelijke normen wat duidelijker

worden neergezet. Anderen vinden juist de pedagogische component zo sterk in

het jeugdstrafrecht verankerd dat er naar hun idee geen sprake is van verharding

of grimmigheid.

Aan de andere kant is een vrij omvangrijk aantal geïnterviewden - iets minder

dan de helft - van mening dat het nieuwe jeugdstrafrecht wel degelijk harder en

grimmiger is geworden. De verharding van het jeugdstrafrecht zou volgens veel van

deze respondenten samenhangen met het harder en gewelddadiger worden van de

criminaliteit en niet eens zozeer een gevolg zijn van de nieuwe wetgeving maar van

de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit.

Uit de cijfers wordt overigens niet duidelijk of er harder gestraft wordt of niet.

Aan de ene kant is het aantal jongeren dat voor de rechter moet verschijnen,

toegenomen. Aan de andere kant wijzen andere gegevens juist op het tegen-

overgestelde. Het aantal opgelegde - geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke -

vrijheidsstraffen is niet gestegen sinds de invoering van het nieuwe jeugdstrafrecht.

Het aantal opgelegde geldboetes vertoont een sterke daling. Het aantal opgelegde

maatregelen laat wel een stijging zien, maar daarbij moet in aanmerking genomen

worden dat die voor een deel - waarvan de omvang niet bekend is - worden

veroorzaakt door OTS'ers die op oneigenlijke gronden een PIJ opgelegd hebben

gekregen, en door jongeren van wie de PIJ noodzakelijkerwijs verlengd moest

worden aangezien er onvoldoende behandeltijd over was als gevolg van het

wachten op een PIJ-plaatsing. Het aantal taakstraffen daarentegen vertoont een

sterke toename. De door het openbaar ministerie uitgevaardigde beleidslijn

om minderjarigen volgens het beginsel 'Taakstraf, tenzij ...' te bejegenen, heeft

blijkbaar zeer brede navolging gevonden. Het ziet ernaar uit dat dit geldt voor alle

modaliteiten van de taakstraf, dat wil zeggen voor zowel door de rechter als door de

officier van justitie opgelegde varianten, en voor zowel de leer- als de werkvariant.

Voorzichtigheid is echter op zijn plaats vanwege de gebrekkige kwaliteit van het

beschikbare cijfermateriaal.

8
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Tot slot

Wat heeft deze evaluatie van de herziening van het jeugdstrafrecht ons nu per

saldo geleerd? Bekijken we de materiële wijzigingen in het jeugdstrafrecht dan

lijkt het er al met al op dat het aanbod van straffen en maatregelen voldoende

gedifferentieerd is om een passende strafrechtelijke reactie te kunnen doen volgen

op regelovertredend gedrag. In sommige gevallen echter is het aanbod kennelijk nog

niet voldoende gedifferentieerd en ervaart de praktijk een aantal knelpunten. Het

onderzoek heeft aan het licht gebracht dat deze'opgelost' worden door een aantal

- officieel niet mogelijke - varianten op de bestaande regelgeving toe te passen.

We bespreken kort de meest opvallende knelpunten en 'oplossingen'.

- De combinatie van een hoofdstraf met een taakstraf is volgens het herziene

jeugdstrafrecht niet mogelijk. Desondanks wordt deze combinatie in alle

onderzochte arrondissementen veelvuldig toegepast.

- In een van de onderzochte arrondissementen worden alternatieve sancties

opgelegd als bijzondere voorwaarde in het kader van een schorsing van de

voorlopige hechtenis. Dit is een reactie op de lange doorlooptijden. De reden

hiervan is dat men de jongere direct wil straffen met een pedagogisch georiën-

teerde sanctie, vanuit de verwachting dat deze hoogstwaarschijnlijk geen effect

meer zou sorteren indien deze pas veel later - op de zitting - zou worden

opgelegd. De wet voorziet echter helemaal niet in deze mogelijkheid.

- Waar een civiele OTS met een machtiging tot gesloten plaatsing geïndiceerd is,

wordt regelmatig een PIJ-maatregel opgelegd teneinde eerder voor plaatsing

in aanmerking te komen (beide categorieën minderjarigen zijn namelijk op

dezelfde inrichtingen aangewezen).

- Een ander knelpunt is de 'urenaftrek' bij leerprojecten. Door de aftrek van

de tijd die is doorgebracht in verzekering en voorlopige hechtenis kan een

ontoereikend urenaantal overblijven om een bepaald project te volbrengen.

Zo'n project kent namelijk een afgerond programma en een vaste looptijd. In

de praktijk blijken er allerlei creatieve, meer en minder wettelijk toegestane

uitwegen uit dit probleem te worden gezocht die er allemaal op neer komen

dat een hoger aantal uren tenuitvoer wordt gelegd dan formeel op zijn plaats

zou zijn.

- Regelmatig wordt de hand gelicht met de bestaande criteria voor de verwijzing

van zaken naar Halt.

De hierboven geschetste 'oplossingen' zullen op een bepaalde manier soelaas bieden

bij ervaren leemtes in de wet. Ze komen voort uit de beste bedoelingen ten aanzien

van de betrokken jongeren. Men past de combinatie van alternatieve sanctie en

hoofdstraf toe teneinde de duur van de detentiestraf te beperken en de betrokken

jongere een pedagogisch verantwoord alternatief te bieden. De in één arrondisse-
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ment toegepaste alternatieve sanctie in het kader van de schorsing van de voor-

lopige hechtenis dient ertoe om sneller op een adequate manier te reageren.

Snelheid - in dit geval ten aanzien van behandeling - is eveneens het motief in

die gevallen waarin wordt uitgeweken naar een PIJ-maatregel (in plaats een OTS

met machtiging tot gesloten plaatsing). De creatieve'oplossingen' ten aanzien van

het probleem van de urenaftrek bij leerprojecten dienen ertoe de jongere alsnog de

noodzakelijke training en vaardigheden te bieden. Bij de verwijzing naar Halt ligt de

nadruk op het bieden van een snelle, op delict en dader afgestemde reactie. In alle

geschetste situaties staan pedagogische doelstellingen op de voorgrond.

Desondanks verdienen deze oplossingen niet de voorkeur, vanwege het willekeurige

karakter ervandat voortvloeit uit het ontbreken van een wettelijke basis. Bovendien

leidt dit mogelijk tot rechtsongelijkheid. Voorzover er nog geen stappen gezet zijn

om in deze situatie verandering te brengen, verdient het aanbeveling om regelgeving

en praktijk meer met elkaar in overeenstemming te brengen.

Ten aanzien van de combinatie van alternatieve sanctie en hoofdstraf is dit reeds

gebeurd door middel van de op 1 februari 2001 in werking getreden Wet taakstraffen.

De toepassing van alternatieve sancties als bijzondere voorwaarde in het kader

van een schorsing van de voorlopige hechtenis, zoals dat in één arrondissement

gebeurt, zou om genoemde redenen heroverweging verdienen. Bovendien is deze

handelwijze strijdig met de onschuldpresumptie.

Ook voor de gegroeide praktijk om een PIJ-maatregel op te leggen vanuit de

gedachte dat een jongere met een civielrechtelijke OTS niet geplaatst kan worden,

zal een structurele oplossing gezocht moeten worden.

Ten aanzien van het probleem met de urenaftrek bij leerprojecten lijkt het zinvol na

te gaan in hoeverre de interpretatie correct is dat in de aftrekregeling van art. 27 Sr

uitsluitend van werkprojecten sprake is. Daarmee zou het'urenaftrekprobleem' bij

leerprojecten uit de wereld zijn geholpen. Tevens kan bezien worden of er andere

aanpassingen mogelijk zijn. Te denken valt aan zorgvuldiger omgaan met de duur

van de voorlopige hechtenis en eventueel aan het verkorten van leerprojecten,

waar in de praktijk reeds enkele voorbeelden van bestaan. Op dit moment zouden

sommige leerprojecten per arrondissement een verschillend aantal uren kennen,

dus met een verkorting - en daarmee gelijktrekking - worden twee vliegen in één

klap geslagen.

Wat Halt betreft zou strikt de hand gehouden moeten worden aan de huidige

verwijscriteria, ofwel zou de wettelijke regeling moeten worden aangepast. Gezien

het landelijk overleg dat hierover gaande is, ligt de laatste optie voor de hand.

Hierbij moet echter niet uit het oog worden verloren dat een Halt-afdoening een
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voorwaardelijk politiesepot betreft, en de naar Halt te verwijzen feiten daar qua

ernst mee in overeenstemming behoren te zijn.

11

Naast deze uit de regelgeving voortvloeiende knelpunten, ziet de praktijk zich

geconfronteerd met een aantal problemen in de uitvoering.

- Een steeds terugkerend punt van zorg - zo niet een bron van ergernis voor

velen - vormen de te lange doorlooptijden. De invloed hiervan is vrijwel in de

hele strafrechtsketen merkbaar. Het komt voor dat een minderjarige verdachte

pas na twaalf maanden voor de kinderrechter moet voorkomen. Vervolgens

laat de tenuitvoerlegging van straf of maatregel ook weer maanden op zich

wachten, met alle consequenties vandien. Betreft dit bijvoorbeeld een PIJ-

maatregel dan blijft er onvoldoende behandeltijd over na aftrek van de wacht-

tijd in een opvanginrichting en is een verlenging van de PIJ-maatregel nodig

om de behandeling te kunnen voltooien. Hierdoor wordt oneigenlijk gebruik

gemaakt van de verlengingsmogelijkheid en moet de jongere langer'zitten'

dan nodig is.

- Er is sprake van een capaciteitsprobleem in de inrichtingen (zie ook het voor-

gaande gedachtenstreepje). Dit geldt met name voor de behandelinrichtingen,

maar ook voor de opvanginrichtingen. De wachttijden die hiervan het gevolg

zijn, veroorzaken tevens een verlenging van de doorlooptijden (vicieuze cirkel).

- Bij mislukking van de uitvoering van een alternatieve sanctie zouden jongeren

te vaak een nieuwe kans krijgen, waarmee de geloofwaardigheid van deze

afdoening in het geding komt.

- De verschillende arrondissementen hanteren in de praktijk geen uniforme

criteria voor de omrekening van de tijdsduur van de vrijheidsstraf naar het

aantal uren leerproject. Voor een en hetzelfde leerproject worden in het ene

arrondissement meer uren gerekend dan in het andere.

De oplossing van deze punten moet gezocht worden in het verhelpen van de

capaciteitsproblematiek en de daarmee verbonden te lange doorlooptijden. Voorts

moet een eenduidig landelijk beleid gevoerd worden ten aanzien van het optreden

na het mislukken van alternatieve sancties en zijn eenduidige afspraken nodig

omtrent de duur van bepaalde leerprojecten en de omrekening van de duur van

een vrijheidsstraf naar een taakstraf. Voor het realiseren alsmede het bewaken

van deze punten is een taak weggelegd voor het openbaar ministerie.

Naast de materiële kant van het jeugdstrafrecht zijn in dit onderzoek de formele

wijzigingen van het jeugdstrafrecht de revue gepasseerd.

- De opvallendste formele wijziging in het nieuwe jeugdstrafrecht betreft de

positie van de kinderrechter. De spilfunctie die deze vroeger vervulde is nu

grotendeels opgeschoven naar de officier van justitie. De Raad voor de Kindér-
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bescherming heeft hierbij een regiefunctie toebedeeld gekregen. Veel van de

geïnterviewden, inclusief de kinderrechters zelf, blijken zich te kunnen vinden

in de gewijzigde rollen. Velen beschouwen het als positief dat de kinderrechter

nu meer een toetsende dan een sturende rol heeft en een wat afstandelijker

positie in het strafproces inneemt.

De afstemming van werkzaamheden van de jeugdreclassering en de Raad voor

de Kinderbescherming blijkt in de praktijk niet altijd even helder te zijn. De

Raad zou de regie moeten voeren terwijl de jeugdreclassering de uitvoering voor

haar rekening zou moeten nemen. Dit stuit op allerlei irritaties en praktische

problemen. Sommigen ervaren de situatie als `twee kapiteins op één schip'.

Hoe dan ook dienen deze problemen zo snel mogelijk de wereld uit geholpen

te worden.

In hoeverre de wijzigingen in het jeugdstrafrecht geleid hebben tot een harder en

grimmiger strafklimaat is een andere kwestie waar het onderzoek licht op werpt.

Waar in het verleden in ernstiger zaken nog regelmatig werd uitgeweken naar

het strafrecht voor volwassenen vanwege de binnen het volwassenenstrafrecht

mogelijke strengere straffen in vergelijking met het oude jeugdstrafrecht, behoort

dat steeds meer tot de uitzonderingen. Verwacht zou kunnen worden dat nu dan wel

gebruik gemaakt zou worden van de mogelijkheden die het nieuwe jeugdstrafrecht

biedt om strenger te straffen. De beschikbare cijfers wijzen er echter niet op dat

zulks gebeurt. Voorzichtigheid is echter op zijn plaats want de beschikbare cijfers

zijn erg onvolledig.

Een interessante toevoeging hierbij is dat voorzover er al sprake zou zijn van

strengere straffen, dit niet een gevolg is van de nieuwe wetgeving maar van een ver-

harding van de jeugdcriminaliteit, aldus een aantal geïnterviewden. De gepleegde

delicten zouden ernstiger zijn en de strafrechtelijke reactie zou navenant zijn.

Tegelijkertijd zou de strafrechtelijke reactie weer zijn aangepast aan een vermeende

afgenomen maatschappelijke tolerantie ten aanzien van regelovertredend gedrag.

In dit onderzoek is eveneens aan de orde gekomen in hoeverre het pedagogische

karakter van het jeugdstrafrecht onder de wetswijziging in stand gebleven is.

Het pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht kent vele aspecten. Afhankelijk

van welk aspect in ogenschouw genomen wordt, komt het als meer of minder

pedagogisch uit de bus. Met zekerheid kan in elk geval gesteld worden dat de

nieuwe wetgeving - evenzeer als de voorgaande - tal van randvoorwaarden biedt

voor een strafrechtelijke bejegening van minderjarigen met inachtneming van

allerlei pedagogische noties.
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Inleiding en methode

1.1 Achtergrond

Al sinds het begin van de twintigste eeuw bestaat er een bijzondere vorm van

strafrecht voor jeugdigen. In de loop der jaren is het jeugdstrafrecht vervolgens

enkele malen herzien. Dit onderzoeksrapport behelst de meest recente herziening,

te weten de herziening van het - uit 1965 daterende - jeugdstrafrecht. Eind jaren

tachtig is hiermee begonnen. Het resultaat is de 'Wet van 7 juli 1994, Stb. 528,

tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en

andere wetten in verband met de herziening van het strafrecht voor jeugdigen'.

Op 1 september 1995 is die wet in werking getreden.

Uitgangspunten

Blijkens de Memorie van Toelichting (MvT) bij deze wet, heeft de wetgever zwaar

geleund op de voorstellen van de commissie-Anneveldt3 uit 1982. De commissie-

Anneveldt was ingesteld omdat er in de jaren zeventig veel kritiek was op het

jeugdstrafrecht (zie o.a. Vlaardingerbroek, 1996a). Het werd beschouwd als te

bevoogdend en niet meer passend bij de toegenomen mondigheid en emancipatie

van de jeugd. De commissie werd gevraagd om te adviseren over een herziening,

ter modernisering en vereenvoudiging van het jeugdstrafrecht.

Naar het oordeel van de commissie-Anneveldt dienden algemene rechtsregels ook

op jeugdigen van toepassing te zijn. Uitzonderingen op het volwassenenstrafrecht

moesten zoveel mogelijk achterwege blijven. De aan het jeugdstrafrecht ten grond-

slag liggende beschermingsgedachte stond op gespannen voet met de rechtspositie

van de jeugdige, aldus de commissie-Anneveldt. De rechtspositie van de jeugdige

zou meer in overeenstemming gebracht moeten worden met die van de volwassene.

Met andere woorden, de beschermingsgedachte zou plaats moeten maken voor de

juridiseringsgedachte (zie o.a. Vlaardingerbroek, 1996a).

Het voorgaande heeft blijkens de Memorie van Toelichting als uitgangspunt voor het

nieuwe jeugdstrafrecht gediend. In verband met'de toegenomen mondigheid van

jeugdigen' zijn de verschillende jeugdstraffen en -maatregelen herzien en vervallen

allerlei bepalingen waarin het jeugdstrafrecht afweek van het volwassenenstrafrecht.

3 Officieel heet de commissie-Anneveldt: Commissie Herziening Strafrecht voor Jeugdigen.
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Tevens is daarmee een algemene vereenvoudiging en modernisering nagestreefd (zie

MvT p. 6).

1.2 De belangrijkste wijzigingen in een notendop

In hoeverre zijn de geschetste uitgangspunten terug te vinden in concrete wijzigin-

gen? De belangrijkste materiële en formele wijzigingen passeren hieronder heel kort

de revue. Bij de bespreking van het onderzoeksmateriaal in de hoofdstukken 2 tot en

met 4 komen de wijzigingen meer uitgebreid aan bod.

Materiële wijzigingen

De bestaande vrijheidsstraffen arrest- en tuchtschoolstraf zijn in de nieuwe wet-

geving vervangen door één sanctie: de jeugddetentie. De maximale vrijheidsstraf

- voorheen zes maanden - is verhoogd naar twaalf maanden voor twaalf- tot en met

vijftienjarigen en naar vierentwintig maanden voor zestien- en zeventienjarigen.

Verder is de maximale hoogte van de geldboete vertienvoudigd, van vijfhonderd
naar vijfduizend gulden.

De strafrechtelijke maatregel OTS (ondertoezichtstelling) is afgeschaft en de straf-

rechtelijke maatregelen jeugd-TBR (terbeschikkingstelling van de regering) en

PIBB (plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling) zijn vervangen

door de maatregel 'plaatsing in een inrichting voor jeugdigen', gewoonlijk Pij-

maatregel genoemd.

Vóór de inwerkingtreding van de wet werd de Halt-afdoening op een experimentele

basis toegepast. Deze afdoening heeft nu een wettelijke basis gekregen in de vorm

van een voorwaardelijk politiesepot onder verantwoordelijkheid van het OM

(art. 77e Sr).

Ook de alternatieve sancties zijn voor het eerst wettelijk geregeld. In de wet wordt

gesproken van 'het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte' of 'het

verrichten van arbeid tot herstel van de door het strafbare feit aangerichte schade'

danwel 'het volgen van een leerproject'. Conform de reeds bestaande, experimen-

tele praktijk bestaan er twee modaliteiten: het officiersmodel (art. 77f Sr) en het

rechtersmodel (art. 77h, 77m Sr).

Formele wijzigingen

Naast de materiële wijzigingen is er een aantal formele veranderingen in het nieuwe

jeugdstrafrecht doorgevoerd.

De positie van de kinderrechter is gewijzigd (zie onder andere Bac, 1995; Bac, 1999).

Vooral sinds de wetswijzigingen van 1965 had de kinderrechter in het jeugdstraf-
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(proces)recht een allesoverheersende invloed. Het was de kinderrechter die besliste

over de vraag of een minderjarige in voorlopige hechtenis ging en bleef, of er tegen

een jeugdige verdachte een gerechtelijk vooronderzoek (GVO) geopend zou worden

en zelfs moest de officier van justitie de kinderrechter om toestemming vragen

indien hij een strafzaak tegen een jeugdige wilde seponeren. Ook op de terecht-

zitting had de kinderrechter zeer veel invloed. Zo kon de kinderrechter bijvoorbeeld

zelfstandig beslissen om de minderjarige een straf op te leggen, ook al was dat door

de officier van justitie niet geëist (zie onder andere De Mare, 1998).

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wet op 1 september 1995 is de machts-

positie van de kinderrechter sterk ingeperkt, mede als gevolg van de kritieken die

te horen waren als gevolg van Europese jurisprudentie. Een deel van zijn machts-

positie heeft de kinderrechter moeten afstaan aan de jeugdofficier van justitie (zie

bijvoorbeeld Vlaardingerbroek, 1996b).

Met de inperking van de positie van de kinderrechter is ook het zogenaamde

driehoeksoverleg afgeschaft. In dat overleg werden individuele strafzaken besproken

door de kinderrechter, officier van justitie en Raad voor de Kinderbescherming.

Doelen van de herziening

Conform de uitgangspunten van de herziening worden met dit hele pakket van

wijzigingen volgens de wetgever de volgende doelen nagestreefd: het meer met

elkaar in overeenstemming brengen van jeugd- en volwassenenstrafrecht, ver-

eenvoudiging en modernisering (zie MvT). Slechts globaal wordt aangegeven

wat onder die begrippen moet worden verstaan en hoe daaraan invulling gegeven

wordt. De vereenvoudiging zou onder andere tot uiting komen in het vervangen van

de bestaande vrijheidsstraffen (tuchtschool en arrest) door één vrijheidsstraf, de

jeugddetentie, alsmede in het vervangen van de bestaande maatregelen door slechts

één maatregel, te weten de PIJ-maatregel. De modernisering zou met name gezocht

moeten worden in de regeling van de alternatieve sancties. Ter versterking van de

rechtspositie van de minderjarige zijn 'bevoegdheden van de overheid die mogelijk

bevoogdend uitwerken' beperkt. Zo is het driehoeksoverleg afgeschaft en is de

mogelijkheid uitgesloten dat berechting plaatsvindt door dezelfde rechter die het

vooronderzoek verrichtte. Dit leidt behalve tot een geringere afwijking van het

jeugdstrafrecht ten opzichte van het volwassenenstrafrecht ook tot vereenvoudiging,

aldus de MvT.

De MvT verder besteedt verder weinig tekst aan de definiëring van deze doelen4, aan

de vraag naar de wenselijkheid hiervan alsmede aan de vraag of de veranderingen de

geëigende weg zijn om deze doelen te bereiken.

4 Opmerkelijk is dat in de literatuur allerlei (accent)verschillen zijn waar te nemen aangaande de relatie

tussen de doelen en de wetswijzigingen die daaraan zouden moeten bijdragen; vergelijk bijvoorbeeld

Vlaardingerbroek (1996a), Van der Laan (1995), Mintjes (1995), Bartels (1995c) en Bac (1995).



Hoofdstuk 1

1.3 Kritiek op het nieuwe jeugdstrafrecht
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Al voor de inwerkingtreding is van diverse kanten kritiek op de nieuwe wetgeving

geuit en is betwijfeld of de beoogde doelen te realiseren zouden zijn. Ook sinds de

inwerkingtreding van het nieuwe jeugdstrafrecht, zijn er kritische geluiden te horen.

Er zijn signalen waarneembaar dat de nieuwe wet een hardere aanpak van

jeugdige verdachten zou betekenen. Het pedagogisch karakter van het jeugd-

strafrecht zou duidelijk zijn verzwakt. Volgens Doek (1996) heeft het jeugdstraf-

recht in elk geval in potentie een grimmiger karakter gekregen. Dit zou niet

alleen blijken uit de verhoogde strafmaxima maar ook uit de aanzienlijke

verruiming van de mogelijkheid om t.a.v. zestien- en zeventienjarigen het

volwassenenstrafrecht toe te passen. Van der Laan (1995) stelt dat het nieuwe

jeugdstrafrecht een verharding van het strafrechtelijk klimaat ten aanzien van

jeugdigen zou kunnen betekenen.

De prominente rol van de jeugdofficier van justitie oogst kritiek. Vroeger was

het de kinderrechter die een allesoverheersende rol speelde. Nu is het de jeugd-

officier van justitie die een dergelijke rol vervult en het justitiële traject van de

jeugdige verdachte bepaalt. De kinderrechter heeft geen invloed meer op de

wijze waarop jeugdzaken afgedaan worden, tenzij deze op een terechtzitting

worden behandeld. Dat hoeft niet altijd een nadeel te betekenen. In al die

gevallen dat een zaak anders dan in de rechtszaal wordt afgedaan kan de

rechtsbescherming van de betrokkene echter wel in gevaar komen, vooral in

die situaties waarin de jeugdige verdachte geen advocaat krijgt toegewezen.

Er zouden zich verschillen voordoen in de wijze waarop de arrondissementen

de nieuwe wetgeving omzetten in uitvoeringsbeleid.5 In het ene arrondissement

bestaat bijvoorbeeld nog steeds een 'vaste' kinderrechter, terwijl in het andere

arrondissement sprake is van een roulatiesysteem, waarbij verschillende

rechters bij toerbeurt de functie van kinderrechter vervullen. Ook de rol en

de positie van de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering

kunnen per arrondissement verschillend zijn ingevuld.

- Verdachten die op grond van een persoonlijkheidsstoornis naar een behandel-

inrichting moeten, zijn onder de nieuwe wet slechter af, aldus De Mare (1998).

Jeugd-TBR en PIBB zijn vervangen door de Pij. Jeugd-TBR eindigde altijd op

5 De begeleidingscommissie van dit onderzoek, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse betrokken
instanties (de rechterlijke macht, politie, Raad voor de Kinderbescherming) uit verschillende arron-

dissementen, maakte hiervan gewag.
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achttienjarige leeftijd en de PIBB eindigde uiterlijk wanneer de jongere eenen-

twintig was geworden. Onder de nieuwe wetgeving kan de Pij met behulp van

verlengingen zelfs doorlopen tot de betrokkene vierentwintig jaar oud is, althans

wanneer sprake is van volledige of gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid.

In aansluiting op de voorgaande opmerking kan de vraag worden opgeworpen

of er met de nieuwe wet sprake is van een voldoende gedifferentieerd behandel-

aanbod. Voorheen hadden de kinderrechters de mogelijkheid een strafrechtelijke

OTS op te leggen aan jongeren voor wie plaatsing in een justitiële behandel-

inrichting geïndiceerd was, maar die niet in aanmerking kwamen voor de maat-

regel van jeugd-TBR of PIBB. Nu de strafrechtelijke OTS is afgeschaft lijkt een

goed alternatief te ontbreken. Een mogelijkheid waarvan wel gebruik gemaakt

wordt, is het opleggen van een (civielrechtelijke) OTS in combinatie met een

machtiging voor een gesloten plaatsing. Hierbij doet zich echter het probleem

voor dat jongeren aan wie een PIJ-maatregel is opgelegd voorrang krijgen bij

plaatsing, en er daarbij een tekort aan plaatsen is. De'minder zware' jongeren

voor wie een plaatsing in een behandelinrichting eveneens is geïndiceerd, vallen

daardoor buiten de boot. Het gevaar is niet denkbeeldig dat deze gang van zaken

leidt tot een toename van het aantal opgelegde PIJ-maatregelen; immers die

maatregel geeft de zekerheid van een plaatsing.

Een veelgehoorde kritiek is dat in het nieuwe jeugdstrafrecht de mogelijkheden

voor het opleggen van alternatieve sancties beperkt zouden zijn. De alternatieve

sanctie in het rechtersmodel kan uitsluitend in plaats van een hoofdstraf

worden opgelegd, terwijl de alternatieve sanctie in het verleden door de rechter

juist veelvuldig in combinatie met een hoofdstraf, met name de voorwaardelijke

vrijheidsstraf, werd opgelegd. Dit gebeurde bijvoorbeeld om een minderjarige

verdachte de mogelijkheid te bieden in plaats van een deel van zijn onvoor-

waardelijke vrijheidsstraf een werkstraf uit te voeren (zie Bartels, 1995a). Gevolg

is dan ook dat deze combinatie in de meeste arrondissementen nog steeds wordt

toegepast, ook al is dit op grond van de wet niet mogelijk. Overigens wordt aan

deze kritiek tegemoetgekomen in het wetsvoorstel Taakstraffen6 dat in 1998 naar

de Tweede Kamer is gestuurd. In dit wetsvoorstel wordt de alternatieve sanctie

verheven tot een zelfstandige straf. Zij komt dus niet meer in de plaats van een

andere straf. Voorts wordt in dit voorstel de beperkte combinatiemogelijkheid

van een vrijheidsstraf en een taakstraf in het jeugdstrafrecht opgenomen. De

6 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten
omtrent de straf van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte (taakstraffen), TK vergaderjaar 1997-1998,

26 114, nr. 3. Inmiddels is deze wet in werking getreden, namelijk op 1 februari 2001.
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rechter heeft de mogelijkheid een taakstraf op te leggen in combinatie met een

onvoorwaardelijke jeugddetentie tot maximaal drie maanden (zie MvT, p. 20).

1.4 Doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvragen

Doelstelling

Doelstelling van dit onderzoeksproject is inzicht te krijgen in de gevolgen van

invoering van deze wet in de praktijk.7

Probleemstelling

De centrale vraag van het onderzoek is: `Wat zijn de gevolgen van de herziening

van het strafrecht voor jeugdigen in de praktijk?' De in het voorgaande besproken

wijzigingen van het jeugdstrafrecht en de daarop geleverde kritiek leiden tot de

volgende onderzoeksvragen:

1 Wat zijn in de praktijk de gevolgen van de materiële wijzigingen in het
jeugdstrafrecht?

Hierbij gaat het erom in hoeverre de nieuwe wetgeving de strafrechtspleging in

de praktijk heeft veranderd in termen van aard en omvang. Is het strafklimaat

inderdaad harder geworden, zoals sommige critici verwachten? Heeft de nieuwe

status van de Halt-afhandeling en de alternatieve sancties consequenties voor de

toepassing in de praktijk? Wordt wellicht vaker dan voorheen voor deze afdoeningen

gekozen? In hoeverre geeft de praktijk een uniform beeld te zien?

2 Wat zijn in de praktijk de gevolgen van de formele wijzigingen in het

jeugdstrafrecht?

Bij deze onderzoeksvraag zijn onder meer de volgende subvragen van belang.

Worden er bijvoorbeeld meer zaken naar de meervoudige kamer verwezen dan

voorheen? Wat zijn de gevolgen van de afschaffing van het driehoeksoverleg? Wat

voor gevolgen heeft de verschuiving van de spilfunctie van de kinderrechter naar de

officier van justitie? Hebben zich wijzigingen voorgedaan in de positie en de rol van

de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering? In hoeverre geeft de

praktijk een uniform beeld te zien?

7 Aanvankelijk kende dit onderzoek nog een tweede doelstelling, namelijk inzicht krijgen in ontwik-

kelingen in de strafrechtspleging, in cijfermatig opzicht. De onvolledigheid van het beschikbare
cijfermateriaal - zie elders in dit rapport - liet dit echter niet toe.
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3 Hoe wordt de nieuwe wetgeving - zowel in materiële als formele zin - door

'het veld' in de praktijk ervaren?

Hierbij gaat het onder andere om de volgende sub-vragen. Wat zijn de gevolgen

van de wijzigingen in de maatregelen (o.m. de werking van de PIJ-maatregel, de

afschaffing van de strafrechtelijke OTS)? Maakt het voor de praktijk uit dat de

alternatieve sancties en de Halt-afdoening wettelijk geregeld zijn? Hoe beoor-

deelt'het veld' het beschikbare strafarsenaal voor jeugdigen onder de nieuwe

wetgeving? Is het in voldoende mate gedifferentieerd? Heeft 'het veld' het idee

dat het jeugdstrafrecht harder is geworden? In hoeverre geeft de praktijk een

uniform beeld te zien?

4 In hoeverre zijn de met de wetswijziging beoogde doelen in de praktijk

bereikt?

Zoals in de inleiding reeds is aangegeven, is met de wijziging beoogd om het

jeugdstrafrecht meer aan te doen sluiten op het volwassenenstrafrecht. Tevens

is gepoogd het jeugdstrafrecht te vereenvoudigen en te moderniseren. De vraag

is in hoeverre deze doelen bereikt zijn, en in hoeverre de praktijk een uniform

beeld te zien geeft.

1.5 Methode van onderzoek

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn twee wegen bewandeld:

(1) er zijn interviews afgenomen bij instanties/functionarissen uit de jeugdstraf-

rechtpraktijk, en (2) er is cijfermateriaal geanalyseerd over de afdoening van

strafzaken.
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Alvorens de dataverzamelingnader toe te lichten is een kanttekening op zijn plaats.

In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre er in de strafrechtspraktijk

wijzigingen zijn opgetreden als gevolg van de wijziging van het jeugdstrafrecht

en hoe deze worden ervaren. Bij allerlei verschijnselen en veranderingen die zich

in de praktijk voordoen, is het soms onvermijdelijk dat de relatie met de invoering

van het nieuwe jeugdstrafrecht op 1 september 1995 op zijn minst diffuus is of zelfs

zal ontbreken. Het is dan niet mogelijk om het nieuwe jeugdstrafrecht direct als

oorzaak aan te wijzen voor een waargenomen verandering. De (nieuwe) wetgeving

is immers niet de enige factor die van invloed is in het maatschappelijk krachten-

veld van jeugdcriminaliteit en de strafrechtelijke reactie daarop. Bij de bespreking

van de resultaten zal dit punt nog regelmatig terugkeren.
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1.5.1 Interviews
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In verband met de verschillen die er in de praktijk tussen arrondissementen bestaan

(zie elders in dit rapport) en de wens om - althans op hoofdlijnen - een enigszins

representatief beeld van het hele land te verkrijgen, is het onderzoek in meerdere

arrondissementen uitgevoerd. Bij de selectie van arrondissementen is rekening

gehouden met spreiding ten aanzien van de volgende kenmerken: de wijze waarop

de functie van kinderrechter georganiseerd is (gespecialiseerde kinderrechters,

combinatie van civiele en strafrechtzaken), arrondissementgrootte, urbanisatiegraad

en geografische situering in het land. Uiteindelijk zijn de volgende zes arrondisse-

menten uit de bus gekomen:

- Amsterdam,

- Leeuwarden,

- Utrecht,

- Arnhem,

- Roermond,

- Dordrecht.

In elk van deze zes arrondissementen zijn de volgende instanties c.q. functio-

narissen geïnterviewd.

- kinderrechter,

- openbaar ministerie,

- politie (jeugdzaken),

- Raad voor de Kinderbescherming,

- jeugdreclassering,

- bureau Halt,

- advocatuur.

Daarnaast zijn interviews gehouden in zes justitiële opvang- en/of behandel-

inrichtingen8, te weten:

- 't Nieuwe Lloyd te Amsterdam (opvanginrichting),

- Den HeyAcker te Breda (opvanginrichting),

- De Lindenhorst te Zeist (opvang- en behandelinrichting),

- De Hartelborgt te Spijkenisse (opvang- en behandelinrichting),

- 't Anker te Harreveld (behandelinrichting),

- Rentray te Eefde (behandelinrichting).

8 Justitiële inrichtingen hebben in principe een landelijke functie, waardoor niet kon worden

aangeslotenbij.de reeds gemaakte selectie van arrondissementen.
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De te interviewen personen werden per arrondissement benaderd via de directie van

hun eigen organisatie. In alle gevallen werd aan (de directie van) de organisatie zelf

overgelaten om te bepalen wie het meest geschikt was om een interview in het kader

van dit onderzoek te geven.

Na het eerste schriftelijke contact werd telefonisch een afspraak geregeld. De te

interviewen personen werden op de afgesproken datum door één van de onder-

zoekers op hun werkplek opgezocht9. Uitsluitend aan het begin van de veldwerk-

periode zijn enkele interviews door de onderzoekers gezamenlijk afgenomen.

Tijdens de interviews werden gespreksaantekeningen gemaakt die later werden

uitgewerkt. De interviews duurden doorgaans 2 tot 2,5 uur.

De bereidwilligheid om aan het onderzoek mee te werken was zeer groot. Slechts

in twee gevallen, bij een medewerker van de jeugdreclassering en een jeugdofficier

van justitie, lukte het ondanks herhaalde pogingen niet om een interview te doen

plaatsvinden. Het totaal aantal gerealiseerde interviews komt op 46 uit.10

1.5.2 Cijfermateriaal

Er is cijfermateriaal geanalyseerd, waarbij vanzelfsprekend speciale aandacht uit-

gaat naar verschillen tussen de periodes van enkele jaren voor en na de invoering

van de nieuwe wetgeving, met andere woorden voor en na 1 september 1995. De

meest aangewezen bron voor dit soort cijfers is het Centraal Bureau voor de

Statistiek (CBS). Cijfermateriaal is derhalve van het CBS betrokken. Daarnaast is

gebruik gemaakt van cijfers die afkomstig zijn van de Directie Preventie Jeugd en

Sanctiebeleid (DPJ&S) van het ministerie van justitie, de Dienst Justitiële Inrich-

tingen (DJI) van hetzelfde ministerie en van de landelijke organisatie van Halt-

bureaus, Halt Nederland.

In de loop van het onderzoek moesten de verwachtingen omtrent het cijfermateriaal

een paar keer in negatieve zin worden bijgesteld.

- Het CBS bleek niet in staat om betrouwbare en valide cijfers te leveren over de

jaren 1991, 1992 en 1993. In de periode voorafgaand aan de wetswijziging

(1 september 1995) valt derhalve een relatief groot'gat'. Ter compensatie daar-

van is teruggegrepen op eerdere jaren. Een deel van de gepresenteerde CBS-

cijfers heeft derhalve betrekking op de jaren 1989, 1990 en 1994 t/m 1998.

9 Twee keer is hier van afgeweken. Een keer is een respondent naar het WODC gekomen omdat de

betrokkene toch al in Den Haag was, en een ander interview is op verzoek van de geïnterviewde

volledig telefonisch uitgevoerd.
10 Zeven interviews per arrondissement, in zes arrondissementen, minus twee uitvallers, plus zes

interviews in justitiële inrichtingen, maakt zesenveertig.
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Gebruik van de cijfers over de duur van de opgelegde jeugddetentiestraffen

(nieuw jeugdstrafrecht) werd door het CBS ontraden. Om die redenen zijn in

het rapport geen cijfers opgenomen over de duur van de vrijheidsbenemende

sancties ten aanzien van jeugdigen en eventuele veranderingen daarin.

De registratie van het aantal opgelegde alternatieve sancties is al jaren een

probleem. Aanvankelijk hing dit samen met de experimentele status van deze

afdoening. De van de DPJ&S verkregen cijfers over alternatieve sancties laten

niet goed toe een vergelijking te maken van het aantal opgelegde alternatieve

sancties door de jaren heen. De cijfers vanaf 1996 zijn niet vergelijkbaar met

die van de voorgaande jaren.
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Deze tekortkomingen maken dat de cijfermatige gegevens slechts een bescheiden

bijdrage aan dit onderzoek kunnen betekenen.
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Het materiële jeugdstrafrecht

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd die betrekking hebben op

onderzoeksvraag 1. Deze onderzoeksvraag luidt: Wat zijn in de praktijk de gevolgen

van de materiële wijzigingen in het jeugdstrafrecht? Zoals uitgelegd in het vorige

hoofdstuk gaat het daarbij om de vraag in hoeverre de nieuwe wetgeving de

afdoening van strafzaken in de praktijk heeft veranderd, in termen van aard en

omvang. Tevens komt in dit hoofdstuk de derde onderzoeksvraag aan de orde.

Deze luidt: Hoe wordt de nieuwe wetgeving - zowel in materiële als formele zin -

door het 'veld' in de praktijk ervaren? Die onderzoeksvraag komt uiteraard uit-

sluitend aan bod voorzover hij betrekking heeft op de materiële wijzigingen.

Het hoofdstuk is gebaseerd op zowel de interviews als het geanalyseerde cijfer-

materiaal. Bij de rapportage over de interviews is zoveel mogelijk rekening

gehouden met de functie en positie van de geïnterviewden in de strafrechtsketen

en het daaraan verbonden perspectief en informatieniveau.

2.1 Leeftijdsgrenzen

Toepassing van het volwassenenstrafrecht

De mogelijkheid om bij zestien- en zeventienjarigen het volwassenenstrafrecht toe

te passen is in het nieuwe jeugdstrafrecht verruimd. Voorheen was het mogelijk het

volwassenenstrafrecht toe te passen wanneer de ernst van het feit en de persoonlijk-

heid van de dader daartoe aanleiding gaven. Aan deze criteria is er nu een toege-

voegd: de omstandigheden waaronder het feit is begaan. Een belangrijk verschil

met de oude situatie is verder dat slechts aan een van deze criteria voldaan hoeft

te worden om het volwassenenstrafrecht toe te passen. Kortom: bij zestien- en

zeventienjarigen kan het volwassenenstrafrecht toegepast worden op grond

van de ernst van het gepleegde feit, óf de persoonlijkheid van de dader, ófwel

de omstandigheid waaronder het feit is gepleegd (zie onder andere Bartels,

1995b, p. 20).

In het'veld' is de vraag voorgelegd of de indruk bestond dat als gevolg van deze

wijziging nu meer jongeren dan voorheen volgens het volwassenenstrafrecht worden

berecht. Volgens de overgrote meerderheid van de geïnterviewden is dat niet het

geval. Het toepassen van het volwassenenstrafrecht op minderjarigen is sowieso

uitzonderlijk, in zowel het oude als het nieuwe strafrecht. Van een toename is geen

sprake volgens het merendeel van de geïnterviewden. Hier en daar zijn een enkele

officier van justitie, een advocaat en een raadsmedewerker een andere mening

toegedaan. Zij staan wat dit aangaat echter alleen. Evenmin hebben de respon-
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denten uit de hoek van de justitiële opvang- en/of behandelinrichtingen de indruk

dat vaker dan vroeger het volwassenenstrafrecht toegepast wordt.

Uit landelijk cijfermateriaal, verzameld via het CBS, blijkt het aantal minderjarigen dat

volgens het volwassenenstrafrecht berecht wordt, sterk te dalen. Dat geldt voor zowel

de absolute als de relatieve (procentuele) cijfers (zie tabel 1 in bijlage 2). Zes à zeven

jaar geleden lag het aantal via het volwassenenstrafrecht afgedane minderjarigen van

zestien en zeventien jaar rond de 14%, tegenwoordig ligt dat rond de 2,5 à 3%.

Leeftijd op het moment van delictpleging bepalend

Bij de beslissing het jeugd- danwel volwassenenstrafrecht toe te passen gold in

het oude jeugdstrafrecht het zogeheten 'vervolgingscriterium'. De leeftijd op het

moment van aanvang van de vervolging bepaalde of het jeugd- of het volwassenen-

strafrecht werd toegepast (zie onder andere Bartels 1995b, pp. 85 en 86). In het

nieuwe jeugdstrafrecht is het zogenoemde daadcriterium van toepassing. , dat wil

zeggen dat de leeftijd op het moment van plegen van de daad bepalend is. Zodoende

kan het in de nieuwe situatie gebeuren dat jongeren die de leeftijd van achttien al

zijn gepasseerd, toch volgens de regels van het jeugdstrafrecht worden berecht (zie

ook Koens en De Jonge, 1995). Vrijwel alle geïnterviewden vinden dit 'daadcriterium'

prima. De kwalificaties variëren van 'goed', 'logisch', 'duidelijk' tot 'zinvol'. Een

aantal geïnterviewden tekent hierbij wel aan dat dit criterium in de praktijk soms

tot merkwaardige of lastige situaties kan leiden. Dit heeft te maken met de over het

algemeen lange doorlooptijden.11 De problemen ontstaan wanneer jongeren op hun

zeventiende een delict plegen en pas anderhalf of twee jaar nadien berecht worden.

Ze zijn dan al volwassen maar worden volgens het jeugdstrafrecht berecht. In de

jeugdinrichtingen kan dat ertoe leiden dat jongeren die ten tijde van de tenuitvoer-

legging achttien of negentien jaar oud zijn, niet meer in 'de groep' passen. Ze zijn

te oud in vergelijking met de jongsten, die twaalf of dertien jaar oud zijn. Zoals een

van de geïnterviewden het verwoorrdde: 'Qua sfeer passen ze dan niet goed meer in

de groep. Ze hebben andere belangstellingen dan een twaalf- of dertienjarige. Naar

welk TV-programma moet er gekeken worden, een tekenfilm of Toppop? Het geeft

problemen met tijdstippen waarop naar bed gegaan wordt, met gespreksonder-

werpen, kortom met het hele "groepsgebeuren"'.

Uit het cijfermateriaal blijkt dat jaarlijks een relatief gering aantal volwassenen - en

dan gaat het om enkele tientallen personen - volgens het jeugdstrafrecht worden

berecht; zie tabel 2 in bijlage 2. Het aantal is stijgende, van 37 personen in 1994 tot

89 in het jaar 1999. Weergegeven als percentage van het aantal via het jeugdstraf-

recht afgedane minderjarigen, gaat het om een aantal van ruim een half procent,

oplopend tot één procent in 1999.

11 Zie over de problematiek van de doorlooptijden in het jeugdstrafrecht Van Amersfoort e.a., 2000.
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2.2 Straffen
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Zoals in de inleiding reeds is vermeld, kent het nieuwe jeugdstrafrecht een aantal

wijzigingen op het gebied van straffen en maatregelen. Deze paragraaf gaat over de

straffen. De maatregelen komen in paragraaf 2.3 aan de orde.

In de nieuwe wetgeving worden twee hoofdstraffen onderscheiden, de jeugddetentie

en de geldboete. Daarnaast is er de alternatieve sanctie, die ter vervanging van een

hoofdstraf kan worden opgelegd. De berisping als sanctie is verdwenen uit het

jeugdstrafrecht.

De jeugddetentie, die ten uitvoer wordt gelegd in één van de justitiële opvang-

inrichtingen, kent een maximale duur van twaalf maanden voor twaalf-tot en met

vijftienjarigen en van vierentwintig maanden voor zestien- en zeventienjarigen. Dit

is een verhoging in vergelijking met het oude jeugdstrafrecht, waar een maximale

vrijheidsstraf van zes maanden gold (tuchtschool).

De geldboete is in de nieuwe wetgeving eveneens verhoogd: het bedrag dat maxi-

maal opgelegd kan worden is nu vijfduizend gulden, tegen vijfhonderd gulden in

het oude jeugdstrafrecht.

Ter vervanging van een van bovengenoemde hoofdstraffen kan zoals gezegd een

alternatieve sanctie worden opgelegd. De mogelijkheid om een combinatie van

een hoofdstraf en een alternatieve sanctie toe te passen was op het moment van

onderzoek niet vastgelegd in de wet.

De vraag is wat de feitelijke consequenties zijn van deze gewijzigde straffen en hoe

zij in de praktijk worden ervaren. Aan de respondenten is daarom de vraag gesteld of

de wettelijke verzwaring van de straffen alsmede het feit dat de alternatieve sancties

wettelijk zijn geregeld, in de praktijk heeft geleid tot een andere wijze van afdoen

dan voorheen.

2.2.1 Hoofdstraffen: jeugddetentie en geldboete

Jeugddetentie

Wat de hoofdstraffen betreft, zijn de meeste geïnterviewden van mening dat

er weinig veranderd is. Over het algemeen lijken er geen zwaardere of langere

vrijheidsstraffen te worden opgelegd, een enkele uitzondering daargelaten.

Voorzover er wel een langere detentieduur wordt gesignaleerd, hangt dit volgens

betrokkenen veelal samen met de zwaarte van de gepleegde delicten. Zo wordt

onder meer gewezen op het feit dat het aantal zware delicten toeneemt en wordt

opgemerkt dat nu bij zware delicten een langere vrijheidsstraf kan worden opgelegd,

terwijl voorheen in die gevallen uitgeweken werd naar het volwassenenstrafrecht.

Daarnaast wordt door een respondent het vermoeden geuit dat de gesignaleerde



Hoofdstuk 2 26

tendens om zwaarder te straffen mogelijk meer samenhangt met een gewijzigde

aanpak van de jeugdcriminaliteit, dan met het gewijzigde jeugdstrafrecht.

Het is moeilijk om deze percepties van de geïnterviewden te valideren met behulp

van cijfermateriaal omdat het beschikbare materiaal over dit onderwerp gebrekkig

is. In elk geval is in de voorgaande paragraaf reeds aan de orde geweest dat er steeds

minder vaak wordt uitgeweken naar het volwassenenstrafrecht dan onder het oude

jeugdstrafrecht: zes à zeven jaar geleden lag het aantal via het volwassenenstrafrecht

afgedane minderjarigen rond de 14% en tegenwoordig rond de 2,5 à 3% (zie tabel 1

in bijlage 2). Hier leveren de cijfers dus een bevestiging. Ten aanzien van het aantal

opgelegde (geheel of gedeeltelijk) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen is er door de

jaren heen grosso modo geen verschuiving te zien. In de cijfers (tabel 3 in bijlage 2)

is duidelijk terug te zien dat de tuchtschoolstraf uit het oude jeugdstrafrecht is

vervangen door de jeugddetentie. In dezelfde tabel is te zien dat de uitsluitend in

het volwassenenrecht voorkomende gevangenisstraf tegenwoordig minder wordt

opgelegd dan ten tijde van het oude jeugdstrafrecht. Die tendens blijft ook aanwezig

wanneer rekening wordt gehouden met het totaal aantal berechte minderjarigen

(zoals weergegeven in de tabellen 1 en 2). Vergelijking van de duur van vrijheids-

benemende straffen onder zowel oud als nieuw strafrecht zou nog meer licht

kunnen werpen op de vraag of tegenwoordig hogere straffen worden uitgedeeld.

Dergelijke cijfers zijn echter niet leverbaar.12

Geldboete

Ook ten aanzien van de geldboete zou er weinig zijn veranderd. De boete wordt naar

de mening van de geïnterviewden niet vaak opgelegd, volgens velen van hen omdat

het uiteindelijk toch de ouders zijn die de boete betalen.

De cijfers ondersteunen de mening dat de geldboete weinig wordt opgelegd zonder

meer. Sterker nog, zij laten zelfs een daling zien in het aantal opgelegde geldboetes.

Onder het oude jeugdstrafrecht werden ruwweg 2 à 3 keer zoveel boetes opgelegd

als in de afgelopen jaren onder het nieuwe jeugdstrafrecht, zie tabel 4 in bijlage 2.

Het aantal boetes vertoont een dalende lijn, van 1750 in 1989 tot 615 in 1998. Op-

vallend is dat ruim tien jaar geleden nog rond de tweehonderdenvijftig keer per jaar

een boete van meer dan vijfhonderd gulden werd opgelegd, een bedrag waarvoor

toen nog uitgeweken moest worden naar het volwassenenstrafrecht. Nu dergelijke

bedragen binnen het nieuwe jeugdstrafrecht wel mogelijk zijn, is het aantal keren

dat boetes van dergelijke bedragen opgelegd worden tot ruwweg de helft geredu-

12 Over de duur van de jeugddetentie bleken geen betrouwbare cijfers beschikbaar te zijn. De wél

beschikbare cijfers over de duur van de tuchtschoolstraf zijn niet opgenomen in het rapport omdat
die uitsluitend informatie geven over de vroegere situatie en niet over de straftoemeting onder het

nieuwe jeugdstrafrecht.
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ceerd. Overigens lopen niet alleen de boetes van meer dan vijfhonderd gulden terug,

ook het aantal opgelegde lagere geldboetes laat een teruggang zien.

2.2.2 Alternatieve sancties

Zoals reeds eerder vermeld, zijn in het nieuwe jeugdstrafrecht de alternatieve

sancties (ook vaak taakstraffen genoemd) wettelijk vastgelegd. In de wet wordt

gesproken van'het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte' of'het

verrichten van arbeid tot herstel van de door het strafbare feit aangerichte schade'

dan wel'het volgen van een leerproject'.

Alternatieve sancties kunnen zowel in het kader van het officiersmodel worden

opgelegd (art. 77f Sr), als in het kader van het rechtersmodel (art. 77h, 77m Sr). In

het eerste geval kan de officier van justitie maximaal 40 uren taakstraf opleggen. In

het laatste geval kunnen maximaal 200 uren taakstraf opgelegd worden of maximaal

240 uren, wanneer er sprake is van een combinatie van een leerproject en het

verrichten van onbetaalde arbeid.

Volgens de herziening van 1995 kunnen alternatieve sancties worden opgelegd in

plaats van jeugddetentie of geldboete.13 Oplegging van een alternatieve sanctie als

vervangende straf is alleen mogelijk na een daartoe strekkend aanbod van de ver-

dachte. Het hoeft echter niet noodzakelijk om een bekennende verdachte te gaan.

Nu de alternatieve sancties in de wet zijn vastgelegd, kan de vraag worden gesteld

of deze wettelijke regeling heeft geleid tot een wijziging in de toepassing ervan. De

meerderheid van de geïnterviewden is van mening dat dit inderdaad het geval is.

Men heeft de indruk dat vooral het aantal alternatieve sancties dat wordt opgelegd

is toegenomen. Daarnaast zou er een grotere variëteit in typen alternatieve sancties

zijn, ook op het gebied van de leerprojecten.

De cijfers lijken inderdaad te wijzen op een toename van taakstraffen (zie tabel 5 in

bijlage 2). Enige voorzichtigheid is op zijn plaats aangezien er in de loop der jaren

niet op een eenduidige manier is geregistreerd. Als de cijfers in grote lijnen kloppen,

kan zelfs van een explosieve stijging worden gesproken. Werden in 1990 nog een

kleine drieduizend alternatieve sancties opgelegd, in 1999 lag dat aantal boven

de elfduizend.

De toename van het aantal opgelegde alternatieve sancties zou volgens de geïnter-

viewden mede in de hand gewerkt worden door de beleidslijn van het College van

Procureurs-Generaal die kortgezegd luidt: 'taakstraf, tenzij'. Volgens sommigen zou

13 Dit is veranderd als gevolg van de wijziging van de wetgeving inzake taakstraffen, die sinds 1 februari

2001 van kracht is.
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het opleggen van een taakstraf tegenwoordig de'standaardmethode van afdoen'

zijn. Hieraan zou, als het even kan, de voorkeur worden gegeven boven een onvoor-

waardelijke jeugddetentie. 14

Het feit dat alternatieve sancties nu overal ook via het officiersmodel opgelegd

kunnen worden, zou eveneens een toename van het aantal alternatieve sancties

in de hand werken. De enorme stijging van het aantal transacties15 in tabel 6

(bijlage 2) wijst inderdaad op een toenemende toepassing van alternatieve sancties

binnen het officiersmodel. Een raadsmedewerker merkt op dat lichte delicten, die

voorheen werden afgedaan met bijvoorbeeld een onderhoud ten parkette gevolgd

door een beleidssepot, nu vaak bestraft worden met een alternatieve sanctie. Hij

wijst in dit kader op het gevaar van aanzuigende werking. Een raadsmedewerker uit

een ander arrondissement is echter van mening dat de wettelijke vastlegging van

de alternatieve sancties juist tot 'oprekking' heeft geleid. Volgens deze respondent

krijgt een jongere 'een vrij licht aantal uren voor een relatief zwaar vergrijp'. Dat

zou ook tot gevolg hebben dat jongeren de alternatieve sanctie niet als een zware

straf ervaren. Ook een advocaat uit hetzelfde arrondissement is een soortgelijke

mening toegedaan.

Tot slot wijzen verschillende respondenten in dit verband op de leerstraffen, die

zowel in aantal als in aanbod zouden toenemen. Een raadsmedewerker schrijft

deze groei toe aan het pedagogisch accent, dat in de leerstraffen goed tot uit-

drukking komt. Volgens een medewerker van de jeugdreclassering wordt steeds

meer ingespeeld op de vraag om specifieke leerstraffen, toegespitst op het delict

en de persoon. Enkele anderen zijn echter van mening dat dit laatste nog niet

voldoende gebeurt.

Een deel van de geïnterviewden deelt de mening dat er wijzigingen zijn opgetreden

in de toepassing van taakstraffen als gevolg van de nieuwe wet niet. Zij menen dat

de huidige wetgeving slechts een bevestiging is van de reeds bestaande praktijk.

Alternatieve sancties werden volgens hen sowieso al veel toegepast, en de huidige

situatie zou wat dat betreft geen verandering laten zien ten opzichte van de vroegere

gang van zaken. Zoals een politiefunctionaris zegt: 'de toepassing (van alternatieve

sancties) heeft nooit geleden onder het feit dat deze niet in de wet was opgenomen.'

14 Hierbij moet overigens worden aangetekend dat de beleidslijn 'Taakstraf tenzij' niet voortkomt uit
de herziening van het jeugdstrafrecht. Het betreft hier een door het College van Procureurs-Generaal

vastgesteld beleid met betrekking tot het opleggen van taakstraffen (uitgangspunt in de requireer-
richtlijn kinderzaken (misdrijven)).

15 Dat is de wijze waarop deze alternatieve sancties bij Justitie en derhalve bij het CBS geregistreerd

worden.
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Hoewel geen van de geïnterviewden negatief staat tegenover de toepassing van

alternatieve sancties, plaatsen sommigen wel enkele kritische kanttekeningen bij

de gang van zaken in de praktijk.
Diverse medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming klagen erover dat de

verschillende arrondissementen niet dezelfde omrekeningstabellen hanteren voor

het aantal uren taakstraf dat wordt opgelegd. In één geval zouden zelfs verschillende

omrekeningstabellen worden toegepast binnen hetzelfde arrondissement.

Niet alleen bij de werkstraffen, maar ook bij de diverse leerstraffen is de uniformiteit

in het aantal uren dat wordt berekend volgens enkele respondenten ver te zoeken.

Een raadsmedewerker licht toe dat de'draaglast' van een leerproject per arron-

dissement wordt vastgesteld. Zo is een training sociale vaardigheden in het ene

arrondissement op dertig uren vastgesteld en in een ander arrondissement op

vijfenzeventig uren. Een kinderrechter merkt op dat de alternatieve sancties in feite

als zelfstandige straf worden opgelegd, waardoor de omrekeningstabel niet meer

wordt gehanteerd.

Een tweede kritische kanttekening plaatsen enkele geïnterviewden bij de reacties

die volgen wanneer een alternatieve sanctie'mislukt'. Enkele geïnterviewden zijn

van mening dat jongeren te weinig sancties ervaren als zij zich onttrekken aan

hun verplichtingen. Een raadsmedewerker merkt op dat de wettelijke regeling van

alternatieve sancties gezorgd heeft voor een juridische stok achter de deur. 'Alleen

wordt die stok haast niet gebruikt.' Volgens hem is de gang van zaken dat een

jongere opnieuw wordt gedagvaard en dan opnieuw een taakstraf krijgt met aftrek

van het aantal gewerkte uren, wanneer hij halverwege zijn taakstraf niet meer komt

opdagen. 'Die jongeren lachen zich rot en ze geven mij de vinger. Als Raad ben je

dan heel ongeloofwaardig.' Andere respondenten uiten soortgelijke kritiek ten

aanzien van de taakstraf.

Een medewerker van de politie geeft het voorbeeld van een jongere die als bijzon-

dere voorwaarde in het kader van schorsing van de voorlopige hechtenis een cursus

'seksuele omgang' moet volgen. 'Als zo'n jongen een middagje niet komt opdagen,

belt de cursusleider dan naar Bureau Kinderrechter? En dan, wat doen ze dan bij

Bureau Kinderrechter? Bellen zij de politie om die jongen te laten ophalen? En

gebeurt dat dan ook? Meestal natuurlijk niet. Waar zo veel organisaties moeten

samenwerken, zijn veel ontsnappingsmogelijkheden.' Een officier van justitie merkt

op dat het bij de executie van taakstraffen lastig is om te beslissen waar je de grens

legt en wanneer je de taakstaf als mislukt moet beschouwen. Het feit dat een

minderjarige de ruimte moet hebben om de taakstraf uit te voeren, leidt er soms

toe dat hij herkansing op herkansing krijgt, ook omdat jeugddetentie nog moeilijker

is te effectueren. Zij vraagt zich af hoeveel ruimte je de jongere moet geven: 'De

Raad voor de Kinderbescherming deelt al gele kaarten uit; deze kunnen weer
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resulteren in een rode kaart, waarna de jongere vervolgens op zitting komt en dan

van de officier van justitie wederom een herkansing krijgt.'

Een officier uit een ander arrondissement meent dat de taakstraf vooral wordt opge-

legd ter vervanging van jeugddetentie. Omzetting van een taakstraf in jeugddetentie

leidt zijns inziens echter al gauw tot een vrijheidsstraf die qua duur te zwaar is in

verhouding tot het gepleegde delict. Het gevolg hiervan zou zijn dat in plaats van

jeugddetentie dan toch maar iets anders wordt opgelegd, wat meer in overeen-

stemming is met de zwaarte van het gepleegde delict. Gegeven dit feit zou hij liever

zien dat een taakstraf niet ter vervanging van jeugddetentie wordt opgelegd, maar

als straf op zich. Een kinderrechter is een soortgelijke mening toegedaan. Volgens

hem is de vertaalslag scheef: 'Drie maanden "zitten" staat gelijk aan drie weken

werken; die verhouding klopt niet.' Volgens hem had de alternatieve sanctie in de

wet anders geregeld moeten worden, namelijk als zelfstandige straf.

De laatstgenoemde opmerking sluit aan bij een volgend veelgehoord kritiekpunt:

het feit dat een alternatieve sanctie slechts ter vervanging van een hoofdstraf kan

worden opgelegd (een ten tijde van het onderzoek nog actueel punt, wat inmiddels

door de werkelijkheid is ingehaald.16 De meerderheid van de geïnterviewden is het

er niet mee eens dat een alternatieve sanctie niet in combinatie met een hoofdstraf

kan worden opgelegd. Reacties variëren van'jammer', 'onhandig', 'slechte zaak',

'belachelijk', tot 'grootste misser!' Ter toelichting geven verschillende geïnterviewden

aan voorstander te zijn van een zo breed mogelijk arsenaal aan straffen, waardoor

'maatwerk' kan worden geleverd: de straf kan beter worden toegesneden op de

individuele jeugdige. Daarnaast wordt enkele keren opgemerkt dat de toepassing

van een alternatieve sanctie in combinatie met een hoofdstraf de mogelijkheid biedt

jeugddetentie te voorkomen. Zoals een raadsmedewerker toelicht: 'Zitten helpt niet.'

Opmerkelijk is de grote eensgezindheid die er bestaat over dit item, ongeacht het

arrondissement of de functie van de geïnterviewde. Zo zijn bijvoorbeeld ook alle

geïnterviewde advocaten voorstander van de toepassing van deze combinatie.

Op de vraag of er gebruikgemaakt wordt van 'sluipwegen' om de combinatie van een

alternatieve sanctie met een (voorwaardelijke) hoofdstraf toch te kunnen opleggen,

antwoorden bijna alle geïnterviewden bevestigend. De onderzochte arrondissemen-

ten verschillen hierin niet van elkaar: zonder uitzondering passen zij 'sluipwegen'

toe. Vooral de combinatie van een onvoorwaardelijke met een voorwaardelijke

vrijheidsstraf blijkt veel te worden toegepast. Daarbij wordt dan het onvoorwaarde-

lijke deel omgezet in een taakstraf. In één arrondissement voegt de kinderrechter

hieraan zelfs toe dat men het geen 'sluipweg' meer noemt; men doet het gewoon,

16 Dit is veranderd als gevolg van de wijziging van de wetgeving inzake taakstraffen, die sinds 1 februari

2001 van kracht is.



Het materiële jeugdstrafrecht 31

alsof het wettelijk is toegestaan. Een raadsmedewerker uit hetzelfde arrondissement

merkt op dat het'geen sluipweg meer is, maar een hoofdweg'. Men doet het gewoon

'recht voor z'n raap'.
Een raadsmedewerker uit een ander arrondissement vertelt dat de Raad voor de

Kinderbescherming zo'n sluiproute ook wel adviseert: 'Het voorziet in een behoefte;

"zitten" helpt niet.' Wel constateert hij dat het feit dat de combinatie niet is toege-

staan, soms tot zeer ingewikkelde constructies leidt. Dit is volgens hem bijvoorbeeld

het geval wanneer een jongere al in voorarrest heeft gezeten en er dus ook nog

sprake is van aftrek van voorarrest. Ook een officier van justitie noemt dit. Hij geeft

het voorbeeld van een jongere die al drie maanden in voorlopige hechtenis heeft

gezeten. Wat men dan doet, is een hele hoge werkstraf opleggen, met aftrek.

Zoals gezegd zijn ook alle geïnterviewde advocaten voorstander van toepassing van

de combinatie alternatieve sanctie-hoofdstraf. Zij hebben er geen van allen moeite

mee wanneer er gebruikgemaakt wordt van bovengenoemde 'sluipwegen' (die

enkelen van hen overigens nadrukkelijk niet als sluiproute zeggen te beschouwen).

Een van hen merkt hierbij op dat er voor de cliënten een veel minder gunstig

'alternatief' uit de bus zou komen, als deze 'sluiproute' niet zou worden toegepast.

In aansluiting op het bovenstaande is de vraag gesteld of er ook alternatieve sancties

worden opgelegd als bijzondere voorwaarde in het kader van de schorsing van de

voorlopige hechtenis. Wettelijk gezien is dit niet mogelijk.

Van de zes arrondissementen waar het onderzoek heeft plaatsgevonden blijkt er één

te zijn waar het zeer gebruikelijk is een alternatieve sanctie als bijzondere voor-

waarde op te leggen in het kader van een schorsing van de voorlopige hechtenis.

Men noemt deze werkwijze het 'hamertjesmodel'. De gang van zaken is volgens de

geïnterviewde kinderrechter als volgt: door de verdediging (die hiertoe het initiatief

neemt, al dan niet gestimuleerd door de raadkamer) wordt met het parket nagegaan

of ingestemd kan worden met een alternatieve sanctie. Is dit het geval, dan krijgt

de kinderrechter een'hamerstuk' van het parket en wordt de voorlopige hechtenis

geschorst. De alternatieve sanctie moet bij voorkeur uitgevoerd zijn vóór de zitting

plaats heeft. Volgens de geïnterviewde kinderrechter werkt dit goed; de jongere

wordt meteen gestraft met een pedagogisch georiënteerde sanctie, welke hoogst-

waarschijnlijk geen effect meer zou sorteren indien deze pas veel later op de zitting

zou worden opgelegd. Ook de officier van justitie uit het betreffende arrondissement

spreekt zijn tevredenheid uit over deze methode: er is op deze wijze sprake van een

hele snelle reactie. Een advocaat uit hetzelfde arrondissement beschouwt'het voor

elkaar krijgen van deze gang van zaken' zelfs als zijn 'hoofdtaak'. Hij licht toe dat

een advocaat zijn cliënt uit de voorlopige hechtenis kan'onderhandelen', door voor-

waarden overeen te komen. 'Als de kinderrechter akkoord gaat, weet je al zeker dat
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er geen onvoorwaardelijke straf zal worden opgelegd die het aantal vastgestelde

uren alternatieve sanctie overstijgt.'

32

De andere vijf arrondissementen zijn zoals gezegd terughoudender op dit punt.

Het opleggen van een alternatieve sanctie als bijzondere voorwaarde in het kader

van een schorsing van de voorlopige hechtenis gebeurt volgens de betrokken

respondenten niet of hooguit 'zeer incidenteel'. In een enkel (uitzonderlijk) geval

wordt de voorlopige hechtenis geschorst opdat de jongere kan deelnemen aan een

ervaringsleerproject, maar daarmee houdt het op.

In één arrondissement is wel een discussie gaande over de vraag of men alternatieve

sancties kan opleggen als bijzondere voorwaarde in het kader van de schorsing van

de voorlopige hechtenis. Volgens de betrokken raadsmedewerker wordt hierover

door de kinderrechters en het OM in dit arrondissement verschillend gedacht.

Hijzelf is er niet voor: 'Er moet niet te veel worden gerommeld.' Hij wijst erop

dat de verrekening met het eindvonnis heel ingewikkeld kan zijn als de jongere

al een bepaald traject heeft doorlopen. Soms kom je dan naar zijn mening op een

verhoudingsgewijs te hoge straf uit, wil je dit traject kunnen verrekenen. De officier

van justitie uit hetzelfde arrondissement is een soortgelijke mening toegedaan: het

zou volgens hem betekenen dat je al een straf oplegt voordat vonnis is gewezen.

Bovendien zou de kans bestaan dat de officier er in zijn eis rekening mee gaat

houden. De betrokken kinderrechter daarentegen vindt het heel jammer dat de

genoemde werkwijze niet mogelijk is, evenals de medewerker van de jeugdreclas-

sering. Kortom, binnen het betreffende arrondissement zijn de meningen hierover

verdeeld.

Problemen met urenaftrek bij leerprojecten

Het is gebruikelijk dat de tijd die is doorgebracht in verzekering en voorlopige

hechtenis in mindering wordt gebracht op het totaal aantal opgelegde uren, volgens

een door de rechter te bepalen maatstaf. Artikel 77m lid 7 Sr stelt dat de in het

volwassenenstrafrecht geldende aftrekregeling, art. 27 Sr, van toepassing is. Conform

het volwassenenstrafrecht worden in de praktijk voor één dag inverzekeringstelling

of voorlopige hechtenis twee uren afgetrokken van het totaal aantal opgelegde uren

(zie onder andere Bartels, 1995b).

Het in mindering brengen van tijd die is doorgebracht in verzekering en voorlopige

hechtenis kan bij de uitvoering van leerprojecten problemen opleveren. Er kunnen

dan te weinig uren overblijven om een project te volbrengen. Zo'n project heeft een

afgerond programma met leerstof die is afgestemd op de psychosociale problema-

tiek van de jeugdige. Zulke projecten kennen een vast aantal uren. In principe is het

niet mogelijk om daar uurtjes vanaf te snoepen.
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In deze kwestie is evenwel nog een andere zienswijze mogelijk. Onder andere Bartels

wijst erop dat in de aftrekregeling van art. 27 Sr uitsluitend sprake is van onbetaalde

arbeid (werkprojecten dus). Dit zou betekenen dat de aftrekregeling niet van

toepassing is op leerprojecten.

Deze problematiek rondom de urenaftrek bij leerprojecten bleek bij veel geïnter-

viewden bekend te zijn. Slechts een van de geïnterviewden, een kinderrechter, kwam

met de zienswijze dat de aftrekregeling uitsluitend bij onbetaalde arbeid geldt en in

dit geval dus niet van toepassing is, conform de hiervoor aangehaalde Bartels.

Veelgehoord was de mening dat wanneer een jongere een bepaald leerproject

nodig heeft, hij daar gewoon naartoe moet, ongeacht of het aantal resterende uren

dat nu toelaat. De urenaftrekproblematiek lossen de geïnterviewden op door'te

schipperen', 'te goochelen', 'soepel tegen de zaken aan te kijken', 'creatief te zijn',

'zaken te verdoezelen' of 'kunstgrepen toe te passen'. De ene keer wordt er gewoon

heel pragmatisch wat hoger geëist en een wat hoger aantal uren opgelegd. Een

andere keer wordt een gedeelte van de straf voorwaardelijk opgelegd, met als voor-

waarde dat de betrokkene zich houdt aan de aanwijzingen van de jeugdreclassering.

Op die manier wordt dan het tekort aan uren verdisconteerd. Over het algemeen

levert dat geen problemen op; een en ander verloopt altijd in overleg met de Raad

voor de Kinderbescherming en meestal stemmen de betrokkene en de advocaat

in met de handelwijze. Volgens een geïnterviewde uit de gelederen van de jeugd-

politie worden jongeren onder het motto 'niet zeuren, het is goed voor je' in zulke

gevallen toch met lichte dwang naar zo'n project gestuurd. Van het ontbreken van

de juridische stok achter de deur zou justitie toch meestal geen last hebben. Dat is

alleen aan de orde als de betrokkene voortijdig het bijltje erbij neergooit. Dan kan

de jongere namelijk niet gedwongen worden het project te voltooien, omdat het

aantal uren immers formeel niet had mogen worden opgelegd. In een paar arron-

dissementen werd een alternatieve oplossing aangedragen: daar werd melding

gemaakt van aangepaste leerprojecten.

Kortom, de problematiek van het dreigende urentekort voor de uitvoering van taak-

straffen, die veroorzaakt kan worden door de aftrek van in voorarrest doorgebrachte

uren, wordt in de verschillende arrondissementen op uiteenlopende - en creatieve -

manieren opgelost, zodanig dat de leerprojecten nauwelijks in het gedrang komen.

2.2.3 Berisping

In het oude jeugdstrafrecht bestond de mogelijkheid de jongere een berisping

als straf op te leggen. De jongere kreeg dan direct na afloop van de terechtzitting

een vermanende toespraak van de kinderrechter. Met de komst van het nieuwe

jeugdstrafrecht is de berisping uit het sanctiepakket verdwenen. Alleen via het
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officiersmodel is een hierop gelijkende afdoening nog mogelijk, in de vorm van een

'onderhoud ten parkette', ook wel 'parketstandje' genoemd. Dit wordt vaak toegepast

in combinatie met een onvoorwaardelijk sepot. Hierbij wordt de jongere op het

parket ontboden en door de officier van justitie of de parketsecretaris - dit is in

de arrondissementen verschillend geregeld - vermanend toegesproken.

De meeste geïnterviewden lijken het geen probleem te vinden dat de berisping is

afgeschaft. Reacties als 'berisping was uit de tijd', '(...) had geen effect', '(...) maakte

niet veel indruk', ' (...) was toch een hele vertoning' getuigen hiervan. Vaak voegen

geïnterviewden daaraan toe dat er nog steeds mogelijkheden zijn om een jongere

de les te lezen, met name ook in het voortraject. Het'onderhoud ten parkette' wordt

in dit verband veelvuldig genoemd, net als de mogelijkheid een taakstraf of Halt-

verwijzing op te leggen. Ze wijzen daarbij ook op het pedagogische karakter van

zulke afdoeningen. Zo vindt een advocaat dat een taakstraf veel beter is dan een

berisping. Zij geeft daarbij als voorbeeld de cursus 'Slachtoffer in beeld'. Deze bevat

een pedagogische component en is volgens haar effectiever dan een berisping of
streng toegesproken worden.

Verder zien geïnterviewden de 'schuldigverklaring zonder straf' als een goed

alternatief voor de berisping: 'daarbij gaat de kinderrechter ook te keer'. Sommige

respondenten merken dan ook op dat de berisping in feite nog steeds bestaat.

Toch kan niet iedereen zich vinden in de afschaffing van de berisping. Een deel van

de geïnterviewden, waaronder relatief veel jeugdofficieren en raadsmedewerkers,

laat weten het 'jammer' te vinden dat de berisping niet meer bestaat. In hun ogen

voegde de berisping toch wel iets toe, het maakte indruk. Zo merkt iemand op dat

het vóórkomen bij een kinderrechter veel meer impact heeft door de hele entourage

en de personen die daar zitten. Dat is iets anders dan bij de officier van justitie in

een kamer te moeten komen en dan een standje krijgen. Een Halt-medewerker wijst

er echter op dat diezelfde impact ook een 'ongewenste bijwerking' kan hebben. Hij

is van mening dat een officiële berisping twee kanten heeft: enerzijds maakt het veel

indruk als de jongere voor de rechter moet verschijnen, anderzijds heeft het tegelijk

ook status wanneer hij aan zijn vrienden kan vertellen dat hij daar is ontboden.

Resumé

Het verruimen van strafmogelijkheden heeft niet per definitie geleid tot wijzigingen

in de toepassing van de straffen. Over het algemeen lijken er volgens de geïnter-

viewden geen langere vrijheidsstraffen te worden opgelegd dan voorheen, en van

de mogelijkheid om hogere geldboetes op te leggen wordt weinig gebruik gemaakt.

Daarbij is er zelfs sprake van een daling van het aantal opgelegde geldboetes.

Wel valt er een toename te constateren in het aantal alternatieve sancties dat wordt

opgelegd. De afschaffing van de berisping lijkt weinig invloed te hebben; er zijn nog



Het materiële jeugdstrafrecht 35

steeds genoeg mogelijkheden om de jongere een 'uitbrander' te geven wanneer dit

nodig wordt geacht.

2.3 Maatregelen

Ook op het gebied van de maatregelen is het een en ander veranderd. Voorheen

hadden de kinderrechters drie verschillende strafrechtelijke maatregelen tot hun

beschikking: de strafrechtelijke ondertoezichtstelling (OTS), de jeugd-TBR en de

plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling (PIBB). De strafrechte-

lijke OTS is komen te vervallen en de overige twee maatregelen zijn in het nieuwe

jeugdstrafrecht vervangen door één nieuwe maatregel: de PIJ-maatregel. De PIJ-

maatregel is gericht op heropvoeding en behandeling van de betrokkene.

2.3.1 De PIJ-maatregel

Voor het opleggen van een PIJ-maatregel bestaan strenge criteria. Er moet sprake

zijn van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan en de maatregel

moet nodig zijn voor de veiligheid van anderen, danwel voor de algemene veiligheid

van personen of goederen. Daarnaast moet de maatregel in het belang zijn van een

zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de jeugdige. De PIJ-maatregel kan

bovendien alleen worden opgelegd na advisering van tenminste twee gedrags-

deskundigen uit verschillende disciplines.

De PIJ-maatregel wordt opgelegd voor de duur van twee jaar. Verlenging tot vier

jaar is mogelijk wanneer er sprake is van 'een misdrijf dat gericht is tegen of

gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer

personen'. Alleen wanneer er ten tijde van het begaan van het feit sprake was van

een gebrekkige ontwikkeling of een ziekelijke stoornis van de geestvermogens, is

verlenging tot zes jaar mogelijk (zie ook Bartels, 1995b).

Waar men voorheen de beschikking had over drie verschillende maatregelen, elk

gericht op een eigen doelgroep, moet men het nu dus doen met één strafrechtelijke

maatregel. De PIJ-maatregel dient derhalve geschikt te zijn voor alle 'gevallen'; het

aanbod moet daarop toegesneden zijn en dus voldoende gedifferentieerd zijn.

Daarnaast moeten er voldoende plaatsen beschikbaar zijn.

Van diegenen onder de geïnterviewden die in de praktijk met de PIJ-maatregel te

maken hebben, is ongeveer de helft de mening toegedaan dat de maatregel op zich

voldoende mogelijkheden biedt. Dit wil echter niet zeggen dat men onverdeeld

enthousiast is over de toepassing van de PIJ-maatregel in de praktijk. Bijna alle

geïnterviewden die te maken hebben met de PIJ-maatregel blijken knelpunten te

ervaren. Voor een niet onaanzienlijk deel gaat het daarbij om problemen in de
uitvoering.
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De kritiek spitst zich toe op de volgende aspecten. Allereerst hebben sommige

geïnterviewden hun bedenkingen bij het feit dat de PIJ-maatregel geschikt zou zijn

voor alle categorieën jongeren. Praktische problemen zouden hier deels aan ten

grondslag liggen. Zo zouden er onvoldoende mogelijkheden zijn voor jongeren met

een te zware psychiatrische problematiek of voor zwakbegaafde jongeren. Volgens

sommigen is een onvoldoende gedifferentieerd aanbod hier debet aan, terwijl

anderen van mening zijn dat de beschikbare capaciteit van de diverse differentiaties

tekortschiet. Ook wijzen verschillende. respondenten erop dat sommige jongeren

'onbehandelbaar' zijn (hoewel een van hen hieraan toevoegt dat dit eigenlijk wil

zeggen dat deze jongeren niet geschikt zijn voor de voorhanden zijnde behandel-

mogelijkheden). Een kinderrechter merkt hierover op: 'Soms, in zware/uitzichtloze

gevallen weet je van tevoren al dat de PIJ-maatregel ook niets kan uitrichten.

Eigenlijk is het dan zinloos om zo'n maatregel op te leggen.'

Tegenover deze 'zware gevallen' staan de jongeren die wel behandeling nodig

hebben, maar niet aan de criteria voor het opleggen van de PIJ-maatregel voldoen.

In die gevallen is er vaak geen ander alternatief voorhanden dan uit te wijken naar

het civiele recht en een OTS met een machtiging voor gesloten plaatsing op te

leggen. Enkele respondenten geven dan ook aan de strafrechtelijke OTS te missen of

pleiten daarom voor een lichtere maatregel dan de PIJ als tussenvorm. Een officier

van justitie zou graag zien dat de PIJ-maatregel ook voor een kortere periode dan

twee jaar kan worden opgelegd. Hij is van mening dat sommige jongeren weliswaar

behandeling nodig hebben, maar eigenlijk niet voor de duur van twee jaar.

Het belangrijkste punt van kritiek op de PIJ-maatregel betreft de onvoldoende

beschikbare capaciteit en de lange wachttijden die daarvan het gevolg zijn. Het

gaat hier dus om knelpunten in de uitvoering. Vrijwel alle geïnterviewden zijn het

erover eens dat er te weinig plaatsen zijn om de PIJ-maatregel ten uitvoer te leggen.

Het plaatsgebrek wordt als zeer nijpend ervaren, getuige de vele opmerkingen die

hierover tijdens de interviews zijn gemaakt.

De gevolgen van dit gebrek aan capaciteit blijken voelbaar op twee fronten. Aan

de ene kant leidt het tot lange wachttijden voor de jongeren die een PIJ-maatregel

opgelegd hebben gekregen. Aan de andere kant kunnen OTS'ers met een machtiging

voor gesloten plaatsing nauwelijks geplaatst worden, omdat een PIJ'er voorrang

krijgt bij plaatsing.17

De wachttijden voor jongeren met een PIJ-maatregel zijn niet gering, getuige de

uitspraken van de geïnterviewden. In één arrondissement duurt het volgens de

kinderrechter zeven maanden voor de PIJ-maatregel ten uitvoer wordt gelegd.

17 Zie ook De Savornin Lohman e.a., 2000.
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Anderen hebben het over periodes van een jaar of anderhalf jaar. Lange doorloop-

tijden in het gehele justitiële traject spelen hierbij een rol, maar als belangrijkste

reden voor de wachttijden noemen de geïnterviewden toch'plaatsgebrek'.

Een onderzoek naar doorlooptijden in het jeugdstrafrecht bevestigt de lange

wachttijden voor de tenuitvoerlegging van de PIJ-maatregel (Van Amersfoort e.a.,

2000). De gemiddelde wachttijd tussen het onherroepelijk worden van de PIJ-

maatregel en de plaatsing in een behandelinrichting blijkt volgens dat onderzoek

142 dagen te bedragen, dat is ruim 20 weken.18 Notabene, in dergelijke zaken

bedraagt de doorlooptijd van het voorafgaande justitiële traject - tussen het eerste

verhoor door de politie en het onherroepelijk worden van het vonnis - 229 dagen;

dat betekent ruim 32 weken.

De door de geïnterviewden genoemde wachttijden hebben directe invloed op de

duur van de behandeling. De plaatsing in een inrichting voor jeugdigen geldt in

eerste instantie voor de termijn van twee jaar en die termijn begint te lopen nadat

de rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden (zie ook Koens, 1995). De tijd

die een jongere in een opvanginrichting of elders doorbrengt, in afwachting van de

PIJ-plaatsing, gaat dus ten koste van de behandeltijd. Het gevolg hiervan is dat het

niet in alle gevallen mogelijk is om de behandeling in de resterende (korte) tijd uit

te voeren en te voltooien. Veel geïnterviewden ervaren dat als een groot probleem.

Een raadsmedewerker verwoordt het aldus: 'De gesloten plaatsen zijn bijna altijd

vol. Dat is ernstig. Heel veel jongens en meisjes zitten in opvanginrichtingen te

wachten op een plaats in een behandelinrichting. Dat kan soms wel een jaar duren.

Die tijd gaat ten koste van de behandeltijd en het is maar de vraag of die PIJ-maat-

regel verlengd wordt om daarvoor te compenseren.' Een medewerker van de

jeugdreclassering trekt hieruit zijn conclusie. 'Als je weet dat een jongere eerst

maanden op de wachtlijst komt te staan, kan dat een reden zijn om geen PIJ-

maatregel te adviseren.'

Een manier om de behandeltijd die verloren is gegaan te compenseren, is om

verlenging van de PIJ-maatregel aan te vragen. Dit kan echter alleen als de jongere

aan de criteria voor verlenging voldoet. Is dat niet het geval, dan kan de behandeling

feitelijk niet worden afgerond. Het komt echter ook voor dat het verzoek om

verlenging van de PIJ-maatregel niet ingewilligd wordt, juist omdat die het gevolg

is van een te lange wachttijd. Een officier van justitie laat weten dat de rechtbank

als gevolg van de wachttijden kritischer wordt ten aanzien van verlenging van de

PIJ-maatregel: 'Jullie hebben de jongere eerst maanden als passant laten wachten

en nu willen jullie verlenging!'

18 Dat onderzoek heeft betrekking op gegevens over het jaar 1999, verzameld in drie arrondissementen

(een groot, een middelgroot en een klein arrondissement); zie Van Amersfoort e.a., 2000.
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Zoals vermeld hebben de wachtlijsten voor het plaatsen van jongeren met een PIJ-

maatregel als bijkomend gevolg dat OTS'ers met een machtiging voor gesloten

plaatsing nauwelijks geplaatst kunnen worden. Als er een plaats beschikbaar is,

krijgen jongeren met een PIJ-maatregel voorrang boven de OTS'ers. Respondenten

uit verschillende geledingen maken melding van dit feit. Het leidt er volgens

sommigen toe dat soms een PIJ-maatregel wordt opgelegd, terwijl eigenlijk een

OTS meer op z'n plaats zou zijn geweest. Een kinderrechter zegt hierover: `Iemand

die behandeling nodig heeft, heeft die nu eenmaal nodig! Als een jongere met een

civielrechtelijke OTS eenjaar op behandeling moet wachten, dan maar een PIJ-

maatregel (...) Overigens, omdat de zaak vaak tijdens het lange wachten escaleert,

wordt het uiteindelijk vanzelf een PIJ-maatregel.'

Deze en soortgelijke opmerkingen wijzen erop dat de PIJ-maatregel als 'sluiproute'

wordt gebruikt voor jongeren die anders wegens plaatsgebrek `buiten de boot'

zouden vallen. De helft van de geïnterviewden is van mening dat dit inderdaad

het geval is. (Opmerkelijk is dat hierover in geen enkel arrondissement 100%

overeenstemming bestaat tussen de verschillende respondenten uit eenzelfde
arrondissement).

Verschillende geïnterviewden menen dat er op civielrechtelijk gebied meer mogelijk

zou moeten zijn. Het gebruik van de PIJ-maatregel als sluiproute wordt ingegeven

door het feit dat opgelegde civielrechtelijke maatregelen als een OTS met een

machtiging voor gesloten plaatsing niet geëffectueerd kunnen worden, menen zij.

Een officier van justitie geeft het voorbeeld van jongeren met een civielrechtelijke

maatregel die met een machtiging voor gesloten plaatsing op de wachtlijst staan.

Terwijl ze op die wachtlijst staan, begaan ze een delict. Vervolgens krijgen ze een

PIJ-maatregel opgelegd. Als grond hiervoor wordt dan `recidivegevaar' genoemd

en daarmee voldoet dit soort jongeren dan `net' aan de criteria voor een PIJ-

maatregel.

Overigens wijst een andere respondent erop dat het gebruik van de PIJ-maatregel

als sluiproute in feite de problemen alleen maar verergert: naarmate er meer PIJ-

maatregelen worden opgelegd, neemt de tijd toe die de jongeren als gevolg van

plaatsgebrek in opvanginrichtingen moeten wachten.

Naast alle kritiek zijn er ook positieve geluiden te beluisteren over de PIJ-maatregel.

Zo zegt een officier van justitie zich te kunnen voorstellen dat de PIJ-maatregel

minder stigmatiserend werkt, omdat alle jongeren met een strafrechtelijke maatregel

nu een PIJ-maatregel krijgen opgelegd en e geen onderscheid meer bestaat tussen

bijvoorbeeld - wat voorheen heette - jongeren met een PIBB-maatregel en straf-

rechtelijke OTS'ers. Daarnaast vindt - zoals reeds eerder vermeld - de helft van

de geïnterviewden die met de PIJ te maken hebben, dat de maatregel op zich vol-

doende mogelijkheden biedt. Enkele geïnterviewden zijn van mening dat er met de

invoering van de PIJ-maatregel zelfs meer toepassingsmogelijkheden zijn gekomen
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dan voorheen. De PIJ-maatregel kan naar hun mening bij meer delicten en aan

meer jongeren worden opgelegd. In die zin beschouwt een raadsmedewerker

deze maatregel als 'een winstpunt'.

39

Rapportage voor het opleggen en verlengen van de PIJ-maatregel

Voor het opleggen van de PIJ-maatregel gelden strenge criteria. Deze hebben

zowel betrekking op het gepleegde delict als op de persoon van de verdachte

(zie eerder). Bovendien mag een PIJ-maatregel slechts worden opgelegd nadat

de rechter advies heeft ingewonnen van ten minste twee gedragsdeskundigen uit

verschillende disciplines. Wanneer (het vermoeden bestaat dat) bij de jongere ten

tijde van het plegen van het strafbare feit sprake was van een gebrekkige ontwikke-

ling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens, dient één van de adviserend

gedragsdeskundigen een psychiater te zijn.

Het persoonlijkheidsonderzoek op basis waarvan een advies wordt gegeven, kan

ambulant of intramuraal plaatsvinden. In het laatste geval verblijft de jongere

gedurende de periode van het persoonlijkheidsonderzoek in een opvanginrichting.

Het advies dat op basis van het persoonlijkheidsonderzoek wordt gegeven, mag niet

eerder dan een jaar voor aanvang van de terechtzitting gedagtekend zijn. Indien dit

wel het geval is, dan mag de rechter hiervan slechts gebruik maken met instemming

van het OM en van de verdachte (art. 77s Sr; zie ook Koens, 1995).

Aan de geïnterviewden is gevraagd een oordeel te geven over de rapportage ten

behoeve van de oplegging van de PIJ-maatregel. De meningen hierover lopen uiteen.

Van diegenen die bekend zijn met de rapportage, is een kleine meerderheid over-

wegend positief. Er wordt gesproken over'uitgebreide' rapportages, 'heel zorgvuldig',

'goed beargumenteerd', 'voldoende onderbouwd'. De overigen hebben een wat

dubbel oordeel over de rapportages die zij onder ogen krijgen, of zijn, in een

minderheid van de gevallen, overwegend negatief in hun oordeel.

De kritiek die men ten toon spreidt is divers. Om maar een greep te doen: enkele

kinderrechters willen een uitgebreider plaatsingsadvies, een officier van justitie

vindt het advies in z'n algemeenheid niet concreet genoeg. Een advocaat wenst

meer uniformiteit in de rapportages, omdat bij de verlenging de progressie

van de behandeling getoetst moet kunnen worden. Een andere respondent,

eveneens advocaat, is van mening dat de culturele achtergronden in de rapportage

worden verwaarloosd; er zou voornamelijk worden uitgegaan van Nederlandse

maatstaven.

Op enkele punten zijn de geïnterviewden eensgezinder in hun kritiek. Zo is een

aantal respondenten van mening dat de kwaliteit van de rapportages sterk ver-

schilt, volgens sommigen van hen afhankelijk van de gedragsdeskundigen en

instanties die het persoonlijkheidsonderzoek uitvoeren. Ervaring en specialistische

deskundigheid op het gebied van de forensische jeugdpsychiatrie zouden soms
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tekortschieten, evenals de kennis van het juridische kader en de vertaling van de

diagnose naar straf.

Verschillende geïnterviewden maken melding van het feit dat er een tekort aan

gedragsdeskundigen is, c.q. dat de gedragsdeskundigen overbelast zijn. Deskundigen

zouden vaak niet tijdig rapporteren, waardoor, zoals een kinderrechter zegt, de

voorlopige hechtenis van een jongere soms onnodig lang duurt.

Ook bij verlenging van de PIJ-maatregel dient de rechtbank te beschikken over

een rapportage. Door het hoofd van de inrichting waar de jongere verblijft, wordt

uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de twee jaren van de verlengings-

termijn een rapport opgesteld dat niet ouder mag zijn dan één maand, en wordt

advies uitgebracht omtrent het wel/niet verlengen van de PIJ-maatregel en omtrent

de termijn van eventuele verlenging (zie ook Bartels, 1995b).

Verschillende respondenten, waaronder enkele jeugdofficieren en een kinderrechter,

geven te kennen dat de tijdigheid van aanlevering van de verlengingsrapportage te

wensen overlaat of heeft gelaten. Een gevolg daarvan kan zijn dat het niet meer

mogelijk is om nog een zitting te houden voor de PIJ-maatregel officieel afloopt.

Ook is het volgens een kinderrechter een paar keer voorgekomen dat de officier

van justitie een vordering indiende, terwijl hij op dat moment nog niet over de

benodigde stukken beschikte. De oorzaak voor deze late aanlevering van de

rapportage wordt door één van de respondenten gezocht in het feit dat de PIJ-

maatregel door de wachttijd vaak pas laat ingaat. Dit zou tot gevolg kunnen hebben

dat er ook pas laat kan worden gerapporteerd.

Er is niet alleen kritiek op het te laat zijn van de verlengingsrapportage, de geïnter-

viewden geven ook meer inhoudelijk commentaar. Sommige geïnterviewden missen

een uitspraak over recidivegevaar in de rapportages. Enkele anderen vragen zich af

in hoeverre de inrichtingen een onafhankelijke rapportage kunnen leveren, terwijl

zij zelf belanghebbende zijn. Een medewerker van een justitiële jeugdinrichting

stelt daarom voor de verlengingsrapportages door een interne en een externe

deskundige te laten opstellen.

Er zijn ook positieve geluiden te horen: verschillende respondenten melden

tevreden te zijn over de verlengingsrapportages. Een officier van justitie geeft te

kennen dat hij (in tegenstelling tot enkele jaren geleden) goed met de verlengings-

rapportages uit de voeten kan. Er zou meer uniformiteit zijn in de verslaglegging.

Ten slotte meldt een medewerker van een justitiële jeugdinrichting dat er een

format is opgesteld voor de verlengingsrapportages. De bedoeling is dat ook

de andere inrichtingen dit format gaan gebruiken. Reden voor het opstellen

van dit format was het feit dat door inrichtingen geadviseerde verlengingen

regelmatig werden afgewezen, omdat de formulering niet in de juiste juridische

termen was gesteld.
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Criteria voor de verschillende termijnen van de PIJ-maatregel

Zoals gezegd kan de PIJ-maatregel voor verschillende termijnen worden opgelegd,

afhankelijk van de aard van het feit en de persoon van de verdachte. De vraag

is of deze criteria duidelijk zijn en in hoeverre ze goed hanteerbaar zijn in de

praktijk.

Een meerderheid van de geïnterviewden is van mening dat de criteria aan duide-

lijkheid niet te wensen overlaten. Dit geldt met name voor diegenen die in de

praktijk rechtstreeks met de oplegging van de PIJ-maatregel te maken hebben,

zoals kinderrechters, officieren van justitie, (sommige) advocaten en medewerkers

uit de justitiële jeugdinrichtingen. De meeste van hen vinden de criteria ook goed

hanteerbaar. Een officier van justitie signaleert wel een probleem: 'Als de behan-

deling aanslaat, mag je ervan uitgaan dat het recidivegevaar afneemt. Soms is het

recidivegevaar afgenomen, terwijl de behandeling nog niet is voltooid (maar wel

aanslaat). Om de PIJ-maatregel te kunnen verlengen, moet er sprake zijn van zowel

recidivegevaar als de noodzaak van behandeling. Dit levert soms problemen op

omdat van het eerste criterium niet echt meer sprake is.' Ook andere geïnterviewden

zien de termijn van twee jaar als een beperking. De behandeling is dan te vaak nog

niet voltooid.

Die geïnterviewden die de criteria niet duidelijk of niet goed hanteerbaar vinden

noemen vaak als reden dat de termijnen voor verlenging niet duidelijk zijn. Ook

vinden sommigen de criteria te algemeen ('met een ziekelijke stoornis kun je alle

kanten op') of vatbaar voor willekeur.

Frequentie waarmee de PIJ-maatregel wordt opgelegd

Tot slot is de vraag gesteld of er, sinds de invoering van de nieuwe wet, verande-

ringen zijn opgetreden in de frequentie waarmee de PIJ-maatregel wordt opgelegd.

Niet iedereen waagt zich aan een uitspraak hierover. Van diegenen die dit wel doen,

is de meerderheid van mening dat er een toename is van het aantal PIJ-maatregelen

dat wordt opgelegd. Niet in alle gevallen wordt deze toename echter toegeschreven

aan de nieuwe wet. Volgens enkelen hangt de toename samen met een gebrek aan

andere mogelijkheden, bijvoorbeeld op civielrechtelijk gebied. Verschillende

respondenten, waaronder een aantal kinderrechters, wijten de toename aan het

feit dat de zwaarte van de gepleegde delicten toeneemt. Hierdoor wordt vaker een

PIJ-maatregel opgelegd. Ook de opmerking van enkele geïnterviewden dat vaker

een persoonlijkheidsonderzoek wordt aangevraagd, past in dit beeld.

Wat de achtergronden ook mogen zijn, het beschikbare cijfermateriaal geeft aan dat

er sprake is van een toename in opgelegde (PIJ-)maatregelen, zie tabel 7 in bijlage 2.

Zoals uiteengezet komt de PIJ in de plaats van de vroegere PIBB en jeugd-TBR. Na

optelling van de verschillende maatregelen wordt duidelijk dat in 1998 191 jongeren
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een maatregel kregen opgelegd. Dat is bijna vijf keer zo vaak als aan het begin van

de jaren negentig.
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Voorwaardelijke PIJ

De PIJ-maatregel kan ook voorwaardelijk opgelegd worden (zie Bartels, 1995b, p. 31).

Als algemene voorwaarde geldt, evenals in het strafrecht voor volwassenen, dat de

veroordeelde zich vóór het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een

strafbaar feit (Mintjes, 1995, p. 785).

In de praktijk wordt de voorwaardelijke PIJ maar weinig toegepast, althans in de

perceptie van de geïnterviewden. De meningen over de toepassing van deze sanctie

lopen uiteen. Een aantal respondenten - verspreid over de diverse geledingen - ziet

het nut van een voorwaardelijke PIJ wel in omdat het voor de jongere een 'stok

achter de deur' kan betekenen. Een advocaat zegt hierover: 'De dreiging om de

jongere voor een ongewisse termijn in een internaat te plaatsen is een heel dank-

bare, disciplinerende maatregel. (...) Van een voorwaardelijke PIJ gaat ontmoediging
uit (ten aanzien van delictpleging)'. Een jeugdreclasseerder merkt op dat jongeren

zelf de Pij als heel erg negatief ervaren, als een 'hele dikke streep door de rekening,

een soort TBS, een dooddoener'. Om die reden kan een voorwaardelijke Pij volgens

hem juist heel goed uitpakken. Deze respondent kent een geval van 'een jongen

waar geen land mee te bezeilen was en die met de dreiging van een PIJ boven z'n

hoofd opeens op het rechte pad bleef'. Van deze respondenten die het nut van de

voorwaardelijke PIJ wel inzien, merkt een aantal op dat hieraan dan wel goede

begeleiding en/of ambulante psychiatrische/psychologische behandeling moet

worden gekoppeld.

Andere respondenten zien in de voorwaardelijke PIJ iets tegenstrijdigs of halfslach-

tige. Aan de ene kant - zo zeggen zij - is er blijkbaar grond voor de oplegging van

een PIJ, een persoonlijkheidsstoornis bijvoorbeeld. Kennelijk wordt behandeling

nodig geacht, maar aan de andere kant blijft uitvoering achterwege!

Ten slotte zijn er ook nog geïnterviewden die niets zien in de voorwaardelijke PIJ

vanwege het voorwaardelijke karakter van deze sanctie. Als jongeren niets merken

van een straf, dan maakt het ook geen indruk, zo vinden deze respondenten.

2.3.2 Afschaffing van de 'strafrechtelijke OTS'

In het oude recht bestond de strafrechtelijke ondertoezichtstelling, kortweg

strafrechtelijke OTS genoemd. De OTS is een maatregel ter bescherming van de

jeugdige En bestaat hieruit dat de kinderrechter een gezinsvoogd benoemt. Deze

houdt toezicht op het kind en staat de ouders bij in de verzorging en opvoeding. De

ouders blijven gezagsdragers maar zij moeten de aanwijzingen en adviezen van de
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gezinsvoogd opvolgen. Het kind blijft zo mogelijk in het gezin waartoe het behoort.

In het kader van de OTS kan een kind echter ook uit huis geplaatst worden. De

kinderrechter geeft dan een machtiging tot uithuisplaatsing af. In dat geval kan

de maatregel eventueel in een van de justitiële behandelinrichtingen ten uitvoer

gelegd worden.

De strafrechtelijke OTS verschilde eigenlijk niet van de civielrechtelijke OTS. Het

enige verschil is dat de strafrechtelijke OTS in het kader van het strafrecht werd

opgelegd, met een gepleegd delict als aanleiding. In het nieuwe jeugdstrafrecht is

de strafrechtelijke OTS afgeschaft. (De civielrechtelijke is gewoon blijven bestaan.)

Over de afschaffing van de strafrechtelijke OTS verschillen de geïnterviewden van

mening. Onder degenen die de afschaffing van de strafrechtelijke OTS betreuren

zijn de kinderrechters relatief sterk vertegenwoordigd; de maatregel gaf naar hun

mening wat extra mogelijkheden. Daartegenover staan de geïnterviewden die het

prima vinden dat deze maatregel is afgeschaft. Reacties als 'het stelde toch niets

voor', 'de maatregel was eigenlijk uit de tijd' zijn bij hen te beluisteren. Ook is er

een aantal geïnterviewden dat zegt de strafrechtelijke OTS 'niet te missen' omdat

deze toch al weinig werd toegepast.

Als alternatief voor de afgeschafte strafrechtelijke OTS zien de meeste geïnter-

viewden de civiele OTS en/of de maatregel'hulp en steun', uit te voeren door de

jeugdreclassering. Drie van de geïnterviewden zien nog een alternatief voor de

strafrechtelijke OTS, namelijk de PIJ-maatregel.

Resumé

De beperking van het aantal strafrechtelijke maatregelen roept zowel positieve als

negatieve reacties op. De PIJ-maatregel biedt in theorie voldoende mogelijkheden

maar in de praktijk valt er echter een aantal problemen te constateren. Dat zijn

voor een groot deel uitvoeringsproblemen. Met name het gebrek aan capaciteit

in de justitiële behandelinrichtingen leidt tot vergaande problemen. Oneigenlijke

verlengingen van de PIJ-maatregel en het niet kunnen plaatsen van jongeren met

een OTS-maatregel zijn enkele in het oog springende gevolgen.

De rapportages die ten behoeve van een PIJ-maatregel worden opgesteld stemmen

in kwalitatief opzicht niet in alle gevallen tot tevredenheid en worden bovendien

niet altijd tijdig aangeleverd.

De criteria voor de verschillende termijnen van de PIJ-maatregel zijn over het

algemeen duidelijk. De frequentie waarmee de PIJ-maatregel wordt opgelegd, neemt

in de perceptie van de geïnterviewden toe. Daarentegen zou een voorwaardelijke

PIJ-maatregel slechts weinig worden opgelegd.



Hoofdstuk 2 44

2.4 Halt

Met de invoering van de nieuwe wet heeft ook de Halt-afdoening een wettelijke

basis gekregen, in de vorm van een voorwaardelijk politiesepot, onder verant-

woordelijkheid van het OM (art. 77e Sr). Een door de officier van justitie aange-

wezen opsporingsambtenaar kan aan de jeugdige bekennende verdachte een

voorstel doen om, ter voorkoming van toezending van het proces-verbaal aan

de officier van justitie, deel te nemen aan een Halt-project. De strafbare feiten

die voor een Halt-project in aanmerking komen, zijn vastgelegd in een Algemene

Maatregel van Bestuur. Grofweg gaat het hierbij om delicten als vernieling,

baldadigheid (tot een maximum schadebedrag van vijftienhonderd gulden) en

eenvoudige, lichte vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal, tot een bedrag van

maximaal 250 gulden.

Deelname aan een Halt-project mag maximaal twintig uren bedragen. De politie

beoordeelt vervolgens of de jongere naar behoren aan het project heeft deelge-

nomen. Is dit laatste het geval, dan vervalt het recht op strafvordering (zie ook

Doek, 1995).

Een groot deel van de geïnterviewden die (direct of indirect) te maken hebben

met Halt, meent dat de nieuwe wet heeft geleid tot een wijziging in het aantal Halt-

verwijzingen. Zij spreken vooral van een toename, hoewel een Halt-medewerker

niet zozeer van een toename als wel van een 'verschuiving' spreekt. Zowel laatst-

genoemde respondent als enkele andere Halt-medewerkers leggen hierbij een

verband met de wettelijke vastlegging van feiten die door de Halt-bureaus afge-

handeld mogen worden, hetgeen voor sommige Halt-bureaus een uitbreiding van

Halt-feiten betekende19. Ook menen verschillende geïnterviewden dat het aantal

Halt-verwijzingen is toegenomen doordat de politie meer doorverwijst sinds de

wettelijke regeling. Zo is in één arrondissement nu het beleid bij de politie dat

alle 'first offenders' voor Halt-waardige feiten sowieso naar bureau Halt worden

gestuurd.

De meningen verschillen of de door velen veronderstelde toename als een positieve

dan wel negatieve ontwikkeling beschouwd moet worden. Een officier van justitie is

van mening dat het 'prima' is: wat naar Halt kan, moet zeker naar Halt toe. Hij vindt

dat jongeren niet meteen in het justitiële circuit terecht hoeven te komen als ze een

delict hebben gepleegd, maar dat ze er wel iets van moeten merken.

Andere respondenten denken hier anders over. Een kinderrechter uit hetzelfde

arrondissement als bovengenoemde officier vindt een eventuele toename van het

aantal Halt-verwijzingen geen goede ontwikkeling. Zij vindt dat Halt enigszins

19 De 'uitbreiding' betrof o.a. kleine vermogensdelicten (winkeldiefstal), die voor 1995 niet in alle
gemeenten door Halt mochten worden afgehandeld.
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ondoorzichtig is en vaak een strengere aanpak hanteert dan de kinderrechters, met

name waar het gaat om het betalen van schadevergoeding. Een officier van justitie

waarschuwt er voor dat Halt niet te ruim moet worden toegepast: '( ... ) Halt moet

geen "stofzuigerfunctie" krijgen.' Ook vragen sommige respondenten zich af of

de rechtszekerheid van een Halt-jongere wel gewaarborgd is. De jongere die naar

Halt verwezen wordt, heeft geen recht op een advocaat, dus er is weinig zicht op de

gang van zaken. Bovendien wordt gewezen op het gevaar dat jongeren min of meer

'geprest' worden om naar Halt te gaan, met als argument dat ze dan niet voor de

rechter hoeven te verschijnen. Jongeren kunnen daardoor het idee krijgen dat ze

geen keus hebben, terwijl soms later blijkt dat ze niets strafbaars hebben gedaan.

Het aantal Halt-verwijzingen is in de loop der jaren inderdaad sterk gestegen, van

1.184 in 1987 tot 22.756 in 1999 (zie tabel 9 in bijlage 2). Deze stijging lijkt echter

los te staan van de invoering van het nieuwe jeugdstrafrecht. Ook in de jaren

voor de inwerkingtreding van het nieuwe jeugdstrafrecht was al sprake van een

opgaande lijn; nadien is het aantal Halt-verwijzingen blijven stijgen. De stijging

hangt waarschijnlijk samen met de groei van het aantal Halt-bureaus. Sinds 1995 is

er sprake van een landelijk dekkend netwerk van Halt-bureaus. De laatste jaren is er

bovendien sprake van een andere aanpak van jeugdcriminaliteit door de politie. De

nieuwe richtlijnen van de procureurs-generaal stellen dat de politie minderjarigen

alleen in het geval van bagatelzaken moet waarschuwen en voor het overige direct

naar Halt moet verwijzen. Verder zal de stijging van het aantal Halt-verwijzingen

ook haar oorzaak vinden in de uitbreiding van de Halt-waardige feiten.

Uitbreiding Halt-feiten

In de praktijk lijkt het er op dat steeds meer feiten die niet als Halt-waardig worden

gekwalificeerd, wel als zodanig worden afgedaan. Vooral geldt dit voor de 'droge

klap' (eenvoudige mishandeling waarbij geen bloed vloeit). Veel respondenten

vinden het op zich niet bezwaarlijk als sommige van deze feiten toch door Halt

worden afgedaan. Wel wordt er veelvuldig op gewezen dat altijd eerst overleg met

het OM dient plaats te vinden alvorens dergelijke feiten naar Halt mogen worden

verwezen. Het lijkt erop dat deze gang van zaken in alle arrondissementen wordt

gevolgd.

Slechts in een paar arrondissementen lijkt men overwegend de hand te houden

aan de in de wet gestelde Halt-feiten. Dit wil echter niet zeggen dat men daar

onwelwillend tegenover een uitbreiding van Halt-feiten staat. Echter, zolang hier

formeel nog geen sprake van is, houdt men zich aan de vastgestelde regeling. Enkele

respondenten zijn wat dat betreft van mening dat de huidige regeling niet aansluit

bij de praktijk en dat actualisering en aanpassing van de regeling noodzakelijk is.

Hierover is op landelijk niveau overleg gaande.
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Tegelijkertijd wordt gewezen op het risico van aanzuigende werking, zowel 'van

bovenaf' als 'van onderaf'. Sommige respondenten waarschuwen ervoor niet te veel

feiten naar Halt te verwijzen, die voorheen naar justitie doorgestuurd werden. Een

raadsmedewerker merkt in dit verband op dat de indruk bestaat dat Halt steeds

zwaardere delicten krijgt oftewel dat zwaardere delicten steeds lichter worden

gestraft. Het omgekeerde gebeurt ook. Een medewerker van de politie vertelt dat

jongeren nu eerder naar Halt worden gestuurd terwijl ze voorheen een politiesepot

kregen opgelegd. In dat geval is dus sprake van een hardere aanpak dan voorheen.

2.5 Terwee-wetgeving

Hoewel de Terwee-wetgeving geen deel uitmaakt van het nieuwe jeugdstrafrecht, is

zij er wel nauw mee verweven. Als gevolg van deze Terwee-wetgeving is het namelijk

mogelijk dat benadeelden zich in het strafproces voegen, ook wanneer het een

strafproces tegen minderjarigen betreft. De maatregel van schadevergoeding kan

worden opgelegd voorzover de jeugdige civielrechtelijk aansprakelijk is voor de

schade (Bartels, 1995b, p. 74). Dit is onmogelijk voor de twaalf- en dertienjarigen.

Als gevolg van artikel 6-164 van het Burgerlijk Wetboek zijn jongeren tot op veer-

tienjarige leeftijd civielrechtelijk niet zelf aansprakelijk; hun wettelijk vertegen-

woordigers (ouders of verzorgers) zijn dan aansprakelijk.

Aan de geïnterviewden is de vraag voorgelegd in hoeverre zij het idee hebben dat

de straftoemeting wordt beïnvloed door de Terwee-wetgeving. Opvallend zijn de

verschillen in opvattingen. Van de geïnterviewde kinderrechters zegt meer dan de

helft bij de strafoplegging wel degelijk rekening te houden met civiele vorderingen.

Enkele kinderrechters zeggen daarentegen dat de straf en eventuele civiele vorde-

ringen volledig los van elkaar staan. Een van de kinderrechters stelt: 'Wel moet

bij een civiele vordering rekening gehouden worden met de draagkracht van de

verdachte.' Schadevergoeding geldt weliswaar niet als aftrekfactor, de kinderrechter

waardeert dat wel zeer. Ook houdt hij er bij de straf rekening mee, wanneer de

verdachte al voor de zitting een excuusbrief heeft geschreven en verstuurd en alvast

is gaan sparen of werken om te kunnen bijdragen aan de schadevergoeding.

Cijfers over de toepassing van Terwee, wijzen uit dat de schadevergoedingsmaatregel

zich in een toenemende populariteit mag verheugen. Aanvankelijk werd halverwege

de jaren negentig met enkele bescheiden tientallen maatregelen begonnen, in-

middels is het aantal in 1999 opgelopen tot bijna 1.000; zie tabel 8 in bijlage 2.

Een paar respondenten geven aan niet zo geporteerd te zijn van de hele Terwee-

wetgeving. Een kinderrechter spreekt van een 'onding'. In een strafzitting is 'Terweé

een storende factor, 'doordat meer aandacht voor de benadeelde dan voor de dader



Het materiële jeugdstrafrecht 47

ontstaat'. Terwee is een 'Fremdkárper' in de procedure. Bovendien levert het

allemaal praktische problemen op omdat je van een kale kip nu eenmaal geen veren

kunt plukken. Veel van die jongeren hebben nu eenmaal niks, terwijl de schade 'snel

aantikt met al die bromfietsen en scooters'. Een officier van justitie, uit hetzelfde

arrondissement overigens, heeft een soortgelijke mening. Hij geeft het voorbeeld

van een jongere die een reeks autovernielingen heeft gepleegd. Je hebt dan te maken

met zes à zeven vorderingen van gedupeerden. Op de zitting wordt dan alleen maar

gesteggeld over de hoogte van de vorderingen. Voor het delict en de straf die daar-

voor moet worden opgelegd, is nauwelijks aandacht. Een advocaat stelt dat jongeren

door Terwee als het ware dubbel worden gestraft. Ze hebben toch al geen geld. Voor

hen betekent Terwee alleen maar 'narigheid'. Jongeren zien het verschil niet tussen

schadebemiddeling en straf. Een geïnterviewde uit de hoek van de jeugdreclassering

stelt dat een civiele toewijzing als effect heeft dat een jongere vaak niet kan betalen.

De jongere kan de vordering'niet eens overzien, vanwege de hoogte van het bedrag'.

Volgens deze respondent zou het veel beter zijn om een betalingsverplichting als

bijzondere voorwaarde op te leggen en bijvoorbeeld te eisen dat een bepaald

bedrag binnen twee jaar wordt voldaan.

Opmerkelijk is de invloed van Terwee, zonder dat de formele wegen worden

gevolgd. Wat volgens een van de geïnterviewde kinderrechters veel voorkomt is

het volgende: jongeren worden dronken in de stad, hebben een honkbalknuppel

of iets dergelijks bij zich, rammen een aantal autoruiten en -spiegels in elkaar. Al

gauw beloopt de schade zo'n acht- à tienduizend gulden. De wereld is zo veel meer

'schadevergoeding-minded' dat het OM vaak al van tevoren geregeld heeft dat die

jongens zijn gaan werken om het geld te verdienen en al betaald hebben op het

moment dat de zaak ter zitting wordt behandeld. Soms brengen ze op de zitting het

- met de officier van justitie - afgesproken geldbedrag mee. De kinderrechter hoeft

dan geen Terwee-vordering meer op te nemen.

Ook schijnt de toepassing van Terwee in de praktijk soms nogal complex te zijn. In

de praktijk is een schadevordering heel vaak niet ontvankelijk omdat de schade niet

goed vast te stellen is of (nog) niet voldoende onderbouwd is. Er is bijvoorbeeld een

vordering van tienduizend gulden, maar medisch is de zaak nog niet afgerond en

daarom is de precieze hoogte van de schade nog niet bekend. In de praktijk legt de

kinderrechter dan toch vaak een voorschot op, in dit geval bijvoorbeeld duizend

gulden, ook met een pedagogisch oogmerk. Met de overige negenduizend zou het

slachtoffer dan op termijn naar de civiele rechter moeten. De meeste slachtoffers

doen dat evenwel niet. De Terwee-administratie is uitgebreid en de hele regeling is

nogal formalistisch; als je niet een bepaald formulier invult, gaat de zaak fout.

Van een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming komt tenslotte

het volgende idee. 'Het zou zo moeten zijn dat je een soort korting op de straf krijgt
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door de schade (controleerbaar) te vergoeden; daarmee kun je de straf omdraaien

in de richting van een beloning. We weten immers dat belonen veel beter werkt dan

straffen.'

Mogelijke rechtsongelijkheid als gevolg van Terwee

Als gevolg van de Terwee-wetgeving kunnen minderjarigen van veertien jaar en

ouder een schadevergoeding opgelegd krijgen, tenminste, wanneer zij in civiel-

rechtelijke zin voor de schade aansprakelijk zijn. Bij de twaalf- en dertienjarigen

is dat - zoals reeds gesteld - niet mogelijk vanwege art. 6:164 van het Burgerlijk

Wetboek.

Voorzover de geïnterviewden zicht hebben op de rol van de Terwee-wetgeving in

jeugdstrafzaken, zijn zij in meerderheid van mening dat van een zekere rechts-

ongelijkheid sprake kan zijn wanneer een groepje jongeren wordt berecht dat

bestaat uit zowel twaalf- en dertienjarigen als uit oudere jongeren.

Een kinderrechter en een officier van justitie maakten melding van een handelwijze

waarmee rechtsongelijkheid in zulke gevallen kan worden voorkomen. Wanneer het

een groepsdelict betreft, wordt schadevergoeding binnen zes maanden aan alle

jongeren opgelegd als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf. Dit

gebeurt dus ook bij de veertien- tot en met zeventienjarigen. Deze oudere groep

krijgt daarnaast te maken met een civiele Terwee-vordering. Betaalt de jongere

echter de Terwee-vordering dan vervalt de bijzondere voorwaarde van schade-

vergoeding. Dat geldt ook andersom. Op deze manier wordt aan alle leden van

de groep, ongeacht hun leeftijd, een verplichting tot schadevergoeding opgelegd

die in strijd is met het Burgerlijk Wetboek.

Een officier van justitie van een ander parket en een Halt-medewerker wijzen erop

dat rechtsongelijkheid nu eenmaal onvermijdelijk is wanneer grenzen worden

gehanteerd. Wanneer een elf- en een twaalfjarige samen een delict plegen is er ook

rechtsongelijkheid aangezien de elfjarige niet strafrechtelijk vervolgd kan worden

en de twaalfjarige wel.

2.6 Aanbod van straffen en maatregelen

Op de vraag of het aanbod van straffen en maatregelen zoals dat er momenteel ligt,

voldoende is, antwoordt de meerderheid van de geïnterviewden bevestigend. Men

vindt het aanbod over het algemeen voldoende, zeker wanneer men'een beetje

creatief' is. Er worden echter ook hiaten geconstateerd, zowel in de wettelijke

mogelijkheden, als met betrekking tot de inhoud en uitvoering van de straffen en

maatregelen. Zo meent een officier van justitie dat er een 'groot gat' zit tussen een
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detentiestraf en een taakstraf. Zij pleit daarom voor de mogelijkheid taakstraffen op

te leggen boven het nu vastgestelde aantal uren, zodat bijvoorbeeld ook een lang-

duriger detentiestraf kan worden omgezet in een taakstraf. Dezelfde officier heeft

daarnaast inhoudelijke kritiek: zij is van mening dat leerstraffen, zoals bijvoorbeeld

cursussen sociale vaardigheden, vaak te moeilijk zijn voor de jongeren voor wie ze

bedoeld zijn. Soortgelijke geluiden worden ook door enkele andere geïnterviewden

geuit: taakstraffen zouden (nog) meer afgestemd mogen worden op de persoon van

de jongere en/of het gepleegde delict.

Enkele geïnterviewden (allen uit hetzelfde arrondissement) wijzen op de wacht-

tijden die er zijn voor de taakstraffen ten uitvoer worden gelegd. Ook een detentie-

plaatsing zou soms lang op zich laten wachten: 'Een jongere zou meteen geplaatst

moeten worden. Nu zit hij eerst weer op school en moet dan alsnog "zitten".'

Verder achten sommige respondenten het maatregelaanbod te gering. Men vindt

dat er te weinig variatie mogelijk is en enkele respondenten geven aan behoefte te

hebben aan het bestaan van een lichtere maatregel naast de Pij.

Tot slot is het in het verband van dit hoofdstuk over de wijzigingen in het materiële

jeugdstrafrecht nog van belang om erop te wijzen dat het aantal jongeren dat

berecht wordt, sinds de invoering van het nieuwe jeugdstrafrecht een stijgende

trend vertoont. Deze trend blijft ook aanwezig wanneer wordt gecorrigeerd voor de

omvang van de populatie minderjarigen (zie tabel 11). Hier geldt echter evenzeer als

bij andere besproken verschijnselen dat niet duidelijk is in hoeverre dit een gevolg is

van de invoering van het nieuwe jeugdstrafrecht.

2.7 Samenvatting

In dit hoofdstuk is ingegaan op de materiële kant van het jeugdstrafrecht en op

de wijzigingen die zich sinds de invoering van het nieuwe jeugdstrafrecht in 1995

hebben voorgedaan. Twee onderzoeksvragen stonden hierbij centraal:

- Wat zijn in de praktijk de gevolgen van de materiële wijzigingen in het

jeugdstrafrecht?

- Hoe wordt de nieuwe wetgeving - in materiële zin - door het 'veld' in de

praktijk ervaren?

Leeftijd

De verruiming van de criteria voor toepassing van het volwassenenstrafrecht. heeft

er niet toe geleid dat nu meer jongeren volgens het volwassenenstrafrecht worden

berecht. Uit de cijfers blijkt dat toepassing van het volwassenenstrafrecht op

minderjarigen uitzonderlijk is en zelfs minder vaak voorkomt dan voorheen.
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Jeugddetentie, geldboete en alternatieve sancties

Het feit dat de jeugddetentie en geldboete verzwaard kunnen worden opgelegd, lijkt

er niet toe te hebben geleid dat dit in de praktijk ook veel gebeurt. Wel is er sinds de

wettelijke vastlegging een toename te constateren in het aantal taakstraffen dat

wordt opgelegd.

Over het algemeen staat men positief tegenover taakstraffen, maar er klinken ook

kritische geluiden. Zo blijken niet overal dezelfde omrekeningstabellen gehanteerd

te worden, waardoor de uniformiteit in het aantal opgelegde uren soms ver te

zoeken is. Ook het feit dat bij het mislukken van een taakstraf jongeren volgens

diverse respondenten herkansing op herkansing krijgen, vormt een bron van erger-

nis. De voortdurende herkansingen brengen het gevaar met zich mee dat jongeren

de taakstraf niet meer als een serieuze straf beschouwen.

Een laatste punt van kritiek betreft het feit dat taakstraffen formeel niet in combi-

natie met een hoofdstraf kunnen worden opgelegd.20 In de praktijk wordt deze

combinatie overal gewoon opgelegd, met instemming en naar tevredenheid van
alle betrokken partijen.

In één arrondissement wordt de taakstraf tevens opgelegd als bijzondere voor-

waarde bij schorsing van de voorlopige hechtenis, wat wettelijk gezien evenmin

mogelijk is.

In sommige gevallen kunnen bepaalde intensieve leerprojecten niet opgelegd

worden omdat na aftrek van het aantal uren dat in voorarrest is doorgebracht,

te weinig uren overblijven. In de praktijk blijkt dit op uiteenlopende wijzen te

worden geregeld.

Berisping

Dat de berisping in het nieuwe jeugdstrafrecht is afgeschaft, roept over het

algemeen weinig bezwaren op. Volgens de meeste geïnterviewden biedt het

'onderhoud ten parkette' een goed alternatief, omdat daarmee nog steeds de

mogelijkheid bestaat de jongere 'de les te lezen'. Verder zoekt men zijn toevlucht

vooral in de 'schuldigverklaring zonder straf', taakstraffen en Halt-afdoeningen.

De PIJ-maatregel

Hoewel veel geïnterviewden van mening zijn dat de PIJ-maatregel voldoende

mogelijkheden biedt, blijken zich in de praktijk de nodige problemen voor te doen.

Ten eerste is niet iedereen ervan overtuigd dat de PIJ-maatregel geschikt is voor alle

jongeren. Het aanbod zou onvoldoende gedifferentieerd zijn en sommige jongeren

worden beschouwd als'onbehandelbaar'. Daarnaast zijn er jongeren die weliswaar

20 Zoals vermeld is dit veranderd als gevolg van de wijziging van de wetgeving inzake taakstraffen, die

sinds 1 februari 2001 van kracht is.
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behandeling nodig hebben, maar niet voldoen aan de criteria voor het opleggen van

een PIJ-maatregel. In die gevallen is er vaak geen ander alternatief voorhanden dan

uit te wijken naar het civiele recht en een OTS met een machtiging voor gesloten

plaatsing op te leggen.

Het gebrek aan beschikbare capaciteit in de behandelinrichtingen en de lange

wachttijden die mede daarvan het gevolg zijn, vormen een ander probleem. Het

duurt daardoor vaak (veel te) lang voor een PIJ-maatregel ten uitvoer kan worden

gelegd. Bovendien zijn de wachttijden ook van invloed op de duur van de behande-

ling, omdat de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen in eerste instantie voor

twee jaar wordt opgelegd. Een deel van die tijd brengt een jongere nu door in een

opvanginrichting en tegen de tijd dat hij in een behandelinrichting terecht kan, is

soms al een aanzienlijk deel van de beschikbare behandeltijd verstreken. Om een

behandeling toch te kunnen voltooien, wordt dan een verlenging van de Pij-

maatregel aangevraagd.
Een bijkomend gevolg van de wachttijden is het feit dat OTS'ers met een machtiging

voor gesloten plaatsing al helemaal niet meer aan bod komen, omdat jongeren met

een PIJ-maatregel voorrang krijgen. De consequentie hiervan is dat deze jongeren bij

de minste of geringste aanleiding een PIJ-maatregel krijgen opgelegd, om ze maar

geplaatst te krijgen.

Ook de rapportages die ten behoeve van de (verlenging van de) PIJ-maatregel

worden opgesteld, kunnen niet ieders goedkeuring wegdragen. De kwaliteit is

wisselend en er zou vaak niet op tijd gerapporteerd worden, hetgeen consequen-

ties heeft voor de doorlooptijden. Bij verlengingsrapportages kan het hierdoor

voorkomen dat er geen zitting meer gehouden kan worden voor de PIJ-maatregel

officieel afloopt.

Frequentie waarmee de PIJ-maatregel wordt opgelegd

De geïnterviewden hebben de indruk dat sinds 1995 het aantal opgelegde PIJ-

maatregelen is toegenomen. De beschikbare cijfers bevestigen dit beeld. Als

mogelijke oorzaken voor deze toename worden onder andere genoemd een gebrek

aan mogelijkheden op civielrechtelijk gebied en de veronderstelde toegenomen

zwaarte van de gepleegde delicten.

Voorwaardelijke PIJ-maatregel

De voorwaardelijke PIJ-maatregel wordt volgens de respondenten maar weinig

toegepast. Voorzover men het nut ervan inziet, wordt vooral gewezen op de 'stok

achter de deur', die dan overigens volgens sommigen wel gepaard zou moeten gaan

met goede begeleiding of ambulante behandeling.
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Halt

Het aantal Halt-verwijzingen is de afgelopen jaren sterk toegenomen, hetgeen

in belangrijke mate veroorzaakt lijkt te worden door de groei van het aantal

Halt-bureaus, een gewijzigd optreden door politie en justitie en een uitbreiding

van Halt-waardige feiten. Hoewel sommige respondenten Halt als een welkome

aanvulling op de bestaande afdoeningsmogelijkheden beschouwen, vragen

anderen zich af of de rechtszekerheid van jongeren bij een Halt-afdoening wel

voldoende is gewaarborgd.

In de praktijk lijken bovendien steeds meer feiten naar Halt te worden verwezen

die niet als Halt-waardig worden gekwalificeerd. Hoewel dit altijd in overleg met

het OM gebeurt, is het vanuit het oogpunt van rechtswaarborgen toch een punt

van zorg.

Terwee-wetgeving

Het aantal opgelegde schadevergoedingen, op grond van de Terwee-wetgeving, is

in de afgelopen jaren sterk toegenomen. De invloed van Terwee kan verstrekkend

zijn, in die zin dat.schadevergoeding soms reeds voor de zitting geregeld is, ter

voorkoming van een Terwee-vordering.

Aanbod van straffen en maatregelen

Over het algemeen zijn de geïnterviewden tevreden met het aanbod van straffen

en maatregelen. Weliswaar constateren ze hiaten en plaatsen ze kritische kant-

tekeningen, maar over het algemeen vindt men het aanbod voldoende, zeker

wanneer er `een beetje creatief' mee wordt omgesprongen.
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Het formele jeugdstrafrecht

Dit hoofdstuk gaat over de formele wijzigingen in het jeugdstrafrecht. Aan de hand

van cijferbronnen en interviewmateriaal wordt bekeken in hoeverre het formele

jeugdstrafrecht feitelijke veranderingen heeft ondergaan (onderzoeksvraag 2)

en hoe degenen die in de praktijk met het jeugdstrafrecht werken, dit ervaren

(onderzoeksvraag 3 voorzover van toepassing op het formele jeugdstrafrecht).

3.1 Kinderrechter

Met de invoering van de nieuwe wet is ook de positie van de kinderrechter gewijzigd

(zie onder andere Bac, 1995). Vóór 1995 was de invloed van de kinderrechter in het

jeugdstraf(proces)recht aanzienlijk. Zo had de kinderrechter onder andere een

beslissende rol ten aanzien van de fase van de voorlopige hechtenis, ten aanzien van

het al dan niet instellen van een GvO en het aanvragen van een persoonlijkheids-

onderzoek. De kinderrechter was tevens de (appel)rechter van zijn eigen rechterlijke

beslissingen; als raadkamer oordeelde hij bijvoorbeeld over de beslissingen van de

kinderrechter-RC (zie onder andere Vlaardingerbroek 1996b).

Daarnaast kon de kinderrechter op de terechtzitting zelfstandig beslissen om een

jongere een straf op te leggen, ook al was dat door de officier van justitie niet geëist

(zie De Mare, 1998). Ook kon hij besluiten tot het opleggen van een civielrechtelijke

maatregel, zoals de OTS, als alternatief voor een strafvervolging (zie ook Fokkens,

1998). Een en ander werd veelal 'voorgekookt' in het driehoeksoverleg tussen

kinderrechter, officier van justitie en Raad voor de Kinderbescherming, waarin

alle strafzaken van jeugdigen werden besproken.

Vanaf de jaren zeventig kwam er meer en meer kritiek op de ruime bevoegdheden

van de kinderrechter. Men vond vooral dat de rechtspositie van de minderjarige

onvoldoende was gegarandeerd. De cumulatie van functies had een machtspositie

tot gevolg die strijdig was met de scheiding van de 'trias politica' (wetgevende,

rechterlijke en uitvoerende macht).

Door uitspraken van zowel het Europese hof als van Nederlandse rechtscolleges in

de jaren tachtig en negentig kwam de onafhankelijkheid van de kinderrechter ter

discussie te staan. Zo stelde de Hoge Raad dat in een bepaalde zaak geen sprake van

een onafhankelijke rechter was geweest aangezien de kinderrechter de rol gespeeld

had van RC, kinderrechter, raadkamer en zittingsrechter. Na dit arrest uit 1990

werden meer zaken terugverwezen naar de rechtbank voor nieuwe behandeling
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omdat de op het onderzoek ter terechtzitting optredende kinderrechters in het GVO

van een zaak hadden opgetreden als RC en terzake opsporingshandelingen verricht

hadden (zie Vlaardingerbroek, 1996b p. 729).

In het nieuwe jeugdstrafrecht zijn de bevoegdheden van de kinderrechter ingeperkt.

Kort gezegd komt het erop neer dat de diverse verantwoordelijkheden, die voorheen

bij een en dezelfde kinderrechter lagen nu verdeeld zijn over verschillende (kinder-)

rechters21 en de (jeugd)officier van justitie. Hierdoor moet voorkomen worden dat

de kinderrechter gedurende de behandeling van een strafzaak telkens verschillende

petten op heeft en kan oordelen over, of op grond van, zijn eigen eerder genomen

beslissingen (zie bijvoorbeeld Vlaardingerbroek, 1996b).

Tevens is er in de nieuwe wet ook een duidelijker scheiding aangebracht tussen het

civiele jeugdrecht en het jeugdstrafrecht, onder meer door het afschaffen van de

strafrechtelijke OTS. Het driehoeksoverleg is eveneens afgeschaft.

Organisatie

Drie van de zes onderzochte arrondissementen beschikken over gespecialiseerde

kinderrechters, die zich uitsluitend bezighouden met jeugdzaken. Zij vervullen

deze functie voor langere tijd, namelijk voor een aantal jaren. De kinderrechters

behandelen in alledrie de arrondissementen zowel civiele als strafzaken tegen

jeugdigen.

In de overige drie arrondissementen wordt de functie van kinderrechter grotendeels

vervuld door'gewone' rechters die zich voor een deel van hun tijd bezighouden met

jeugdzaken. Dit doen zij veelal een aantal jaren, en in die zin beschouwen de meeste

geïnterviewden hen wel als'echte' kinderrechters, ook al hebben ze er andere

aandachtsgebieden naast.22 In twee van deze arrondissementen houden (enkele

van) de kinderrechters zich bezig met zowel civiele als strafzaken. Slechts in één

arrondissement wordt gesproken van een strikte scheiding tussen rechters die

civielrechtelijke- en strafrechtelijke zaken behandelen.

In de meeste arrondissementen werken de kinderrechters volgens een roulatie-

systeem, hetgeen inhoudt dat om de paar jaar een nieuwe kinderrechter wordt

aangesteld. In enkele arrondissementen wordt melding gemaakt van een 'dakpans-

21 Zo wordt bijvoorbeeld het GVO in de meeste gevallen niet meer geleid door de kinderrechter, maar door
de 'gewone' rechter-commissaris. De kinderrechter treedt inzake de toepassing van de bewaring op als

rechter-commissaris. Gevangenhouding, gevangenneming en de opheffing van het bevel tot voorlopige

hechtenis behoeven een beslissing van de meervoudige raadkamer.

22 Gemakshalve gebruiken wij daarom in deze tekst de term 'kinderrechter' ook wanneer het rechters

betreft die voor een deel van hun tijd kinderzaken behandelen.
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gewijze' roulatie: elke kinderrechter vervult deze functie voor enkele (meestal drie

tot vijf) jaren, maar de indiensttreding van de verschillende kinderrechters loopt

niet parallel. Zodoende blijft er bij roulatie in elk geval minstens één ervaren

kinderrechter zitten. In sommige arrondissementen zijn er naast roulerende

kinderrechters ook min of meer'vaste' kinderrechters, die niet rouleren, of langer

blijven zitten dan de normale termijn. Eén arrondissement kent geen roulatie-

systeem; de kinderrechter uit dit arrondissement vervult deze functie al sinds 1995

en naar eigen zeggen zal hierin voorlopig geen verandering komen.

Specialisatie tot kinderrechter lijkt voor een belangrijk deel in de praktijk plaats

te vinden. Sommige kinderrechters spreken over het volgen van (SSR-)cursussen

op het gebied van jeugd(recht), het bezoeken van instellingen en het bijwonen van

symposia. Verder bezoekt men de landelijke vergaderingen van kinderrechters en

uiteraard'leest men zich in'.

Positie en verantwoordelijkheden

Zoals gezegd heeft de wetswijziging gevolgen voor de diverse verantwoordelijkheden

die voorheen bij de kinderrechter lagen. Bijna alle geïnterviewden die zicht hebben

op de positie van de kinderrechter, geven aan dat er inderdaad veranderingen

zijn opgetreden in de verdeling van verantwoordelijkheden. Zo is de rechter-

commissaris die een GVO instelt overal een andere dan de rechter-commissaris die

beslissingen neemt over de voorlopige hechtenis. In de meeste arrondissementen is

het de 'volwassenen-rechter-commissaris' die een GVO instelt tegen minderjarigen.

In díé arrondissementen waar een kinderrechter verantwoordelijk is voor het

instellen van een GVO, is dat een andere kinderrechter dan degene die deel uitmaakt

van de raadkamer. De kinderrechter maakt wel in alle arrondissementen deel uit van

de raadkamer en is hiervan in een aantal gevallen ook voorzitter. Dit wil echter niet

zeggen dat hij ook altijd degene is die de zaak voorbereidt. In sommige raadkamers

doen 'gewone' rechters dat.

De gevolgen van de wijziging in de positie van de kinderrechter zijn op diverse

punten merkbaar. Volgens een aantal geïnterviewden heeft dit een 'versnippering'

van taken tot gevolg, wat zowel positief als negatief wordt uitgelegd. Sommigen

vinden het een goede zaak dat nu meer kinderrechters bij een strafzaak betrokken

zijn. Door de verantwoordelijkheid bij verschillende rechters te leggen wordt

namelijk de schijn van subjectiviteit vermeden. Of, zoals een raadsmedewerker

zegt: 'Als meer kinderrechters zich met een zaak bezighouden, is dat beter; er is

dan minder afhankelijkheid van die ene kinderrechter. De uitkomst van een zaak

hangt dan, bij wijze van spreken, minder af van het feit of de kinderrechter met

het verkeerde been uit bed is gestapt.' Anderen zijn echter van mening dat de

versnippering van taken ertoe heeft geleid dat de betrokkenheid van de kinder-

rechter is afgenomen. De kinderrechter zou minder goed op de hoogte zijn van alle
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ontwikkelingen rondom een jeugdige, zowel op civielrechtelijk als op strafrechtelijk

gebied. Een kinderrechter zegt over de huidige gang van zaken: 'De kinderrechter

ziet op deze manier veel minder van het kind dan voorheen. De oude lijn was dat je

als kinderrechter ergens aan begon, een persoonlijkheidsonderzoek aanvroeg en dan

verder keek. Je voelde je veel meer betrokken. Nu zijn er twee kinderrechters die het

werk doen. Zoals het nu is, is het een verarming.' Enkele geïnterviewden vinden ook

dat er sinds de wetswijziging minder aandacht is voor pedagogische aspecten. Door-

dat in de verschillende stadia andere rechters worden ingezet, zouden bevindingen

te weinig in de pedagogische context worden geplaatst.

De scheiding van verantwoordelijkheden leidt er volgens sommige geïnterviewden

toe dat het specialisme van kinderrechter wordt aangetast. Volgens hen heeft niet

elke rechtbank voldoende gespecialiseerde kinderrechters om de verdeling in ver-

antwoordelijkheden op te vangen. Een advocaat zegt hierover: ' (...) en bovendien

moet de rechtbank door de wijze waarop het nu geregeld is, iedereen tot kinder-

rechter bombarderen, waardoor de specialiteit verloren gaat. Mensen hebben geen

ervaring en de professionaliteit verwatert.'

Veel geïnterviewden vinden verder dat de kinderrechter een onafhankelijker,

afstandelijker en neutralere positie heeft ingenomen. Dit zou onder andere blijken

uit het feit dat er (voorafgaand aan een zitting) minder overleg plaatsvindt met

betrokken instanties als bijvoorbeeld OM, politie en jeugdreclassering. Sommigen

beschouwen deze ontwikkeling als een goede zaak ('juridisch gezien is dat goed'),

anderen zien het als een minpunt.

Ook zou de kinderrechter in plaats van een sturende rol nu een meer toetsende rol

hebben gekregen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering, die voorheen bij de

kinderrechter berustte, ligt, naar de mening van sommige geïnterviewden, nu meer

bij uitvoerende organisaties. Zo is een kinderrechter van mening dat de Raad voor

de Kinderbescherming 'belangrijker' is geworden: 'De Raad heeft nu in feite de

kennis die de kinderrechter vroeger had: voorheen had de kinderrechter zelf de

dossiers van de jongere in zijn/haar bureau, ook van het civiele traject.' Desalniet-

temin vindt deze kinderrechter de huidige situatie 'goed en duidelijk': 'De kinder-

rechter spreekt de jongere aan op het strafrechtelijke deel, dat is heel prima.'

Al met al lijkt de gewijzigde positie van de kinderrechter uiteenlopende reacties

op te roepen. Een meerderheid van de respondenten kan zich in grote lijnen wel

vinden in de huidige gang van zaken. Vooral het feit dat niet meer één kinderrechter

van begin tot eind het gehele traject bepaalt, beschouwen velen per saldo toch als

een goede zaak.
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Meervoudige kamer

Volgens artikel 495 lid 1 Sv wordt de zaak van een jeugdige verdachte bij de recht-

bank in eerste aanleg door de kinderrechter vervolgd. In bepaalde gevallen kan een

zaak echter behandeld worden door de meervoudige kamer. In vergelijking met het

oude jeugdstrafrecht zijn de criteria die daarvoor gelden verruimd: wanneer naar

het aanvankelijke oordeel van de officier van justitie een PIJ moet worden opgelegd,

de zaak voor de meervoudige kamer behandeld dient te worden. Voor het overige

gelden dezelfde criteria als in het oude jeugdstrafrecht: een zaak behoort naar de

meervoudige kamer verwezen te worden indien er naar het aanvankelijke oordeel

van de officier van justitie een zwaardere hoofdstraf dan een vrijheidsstraf van zes

maanden dient te worden opgelegd (zie ook Koens, 1995). Er wordt eveneens

verwezen wanneer een zaak dermate ingewikkeld is dat behandeling door de

meervoudige kamer de voorkeur verdient. Ook wanneer een zaak niet voor splitsing

vatbaar is, en bovendien een of meer verdachten betreft die de leeftijd van achttien

jaren hebben bereikt, vindt behandeling door de meervoudige kamer plaats (art.

495 Sv). Berecht de meervoudige kamer een zaak, dient een kinderrechter daar

deel van uit te maken (art. 495, lid 3 Sv).

De besproken verruiming zou consequenties kunnen hebben voor het aantal

zaken dat ter behandeling wordt voorgelegd aan de meervoudige kamer. Immers,

er kunnen sinds de inwerkingtreding van het nieuwe jeugdstrafrecht detentie-

straffen worden opgelegd tot een maximum van twaalf of vierentwintig maanden

(afhankelijk van de leeftijd van de jongere), en voor het eventueel opleggen van

een PIJ-maatregel moet sowieso naar de meervoudige kamer worden uitgeweken.

Voorzover de geïnterviewden zich aan een uitspraak hierover wagen, zijn de

meesten van mening dat de invoering van het nieuwe jeugdstrafrecht leidt tot een

toename van het aantal zaken dat voor de meervoudige kamer komt. Sommigen

brengen dit in verband met de mogelijkheid zwaardere detentiestraffen of een PIJ-

maatregel op te leggen. Een meerderheid van de respondenten betwijfelt echter of

de veronderstelde toename van het aantal meervoudige Kamerzittingen wel moet

worden toegeschreven aan de nieuwe wet. Zij zoeken de verklaring voor de toename

meer in het feit dat de gepleegde delicten steeds zwaarder worden en dit soort zware

delicten ook in aantal toeneemt. Eén respondent denkt daar totaal anders over: hij

veronderstelt dat het aantal verwijzingen naar de meervoudige kamer is afgenomen,

als gevolg van het feit dat nu meer zaken via het officiersmodel worden afgedaan.

De cijfers wijzen uit dat het aantal zaken dat de meervoudige kamer behandelt in de

afgelopen jaren is toegenomen. Het aantal zaken dat de meervoudige kamer heeft

afgedaan, is gestegen van 2% van het totaal aantal zaken tegen minderjarigen in

1989 tot ruim 13% tien jaar later (zie tabel 10 in bijlage 2).
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Persoonlijkheidsonderzoek

Volgens het nieuwe jeugdstrafrecht kan de rechter-commissaris in het kader

van een gerechtelijk vooronderzoek een deskundige benoemen die een psychia-

trisch of psychologisch rapport over de verdachte uitbrengt. Dit zogenoemde

persoonlijkheidsonderzoek is een vereiste wanneer overwogen wordt een PIJ-

maatregel op te leggen. In tegenstelling tot de vroegere gang van zaken, waarbij

alleen de kinderrechter een persoonlijkheidsonderzoek kon laten instellen, kan

een persoonlijkheidsonderzoek nu ook op vordering van de officier van justitie

plaatsvinden.

Het onderzoek zelf kan zowel ambulant als intramuraal worden uitgevoerd. In het

laatste geval verblijft de jongere gedurende de periode van het persoonlijkheids-

onderzoek maximaal zes weken in een inrichting voor klinische observatie (oftewel

een daartoe aangewezen opvanginrichting). Ook dit is een verandering ten opzichte

van de vroegere situatie: toen kon de jongere maximaal vijf maanden ter observatie

worden vastgehouden. 23 De ten behoeve van het persoonlijkheidsonderzoek door-

gebrachte tijd in de inrichting geldt als voorlopige hechtenis en wordt afgetrokken
van een eventuele vrijheidsstraf.

De wijziging van het jeugdstrafrecht lijkt geen ingrijpende gevolgen te hebben

voor de gang van zaken rondom het aanvragen van een persoonlijkheidsonderzoek.

Voorzover de geïnterviewden een wijziging signaleren, betreft dit het feit dat ook

de officier van justitie nu een persoonlijkheidsonderzoek kan vorderen, naast de

rechter-commissaris of de kinderrechter. Daarnaast merken enkele respondenten op

dat het aantal persoonlijkheidsonderzoeken sinds de wetswijziging is toegenomen.

Zij schrijven dit toe aan het feit dat voor het opleggen van de PIJ-maatregel een

persoonlijkheidsonderzoek is vereist.

Advies kinderrechter over de plaats van tenuitvoerlegging

Volgens het herziene jeugdstrafrecht dient de kinderrechter in zijn uitspraak een

advies op te nemen over de plaats waar en de wijze waarop de jeugddetentie of PIJ-

maatregel ten uitvoer moet worden gelegd (art. 77v Sr). De vraag is of de kinder-

rechter voldoende kennis heeft van de aard en de werkwijze van de verschillende

justitiële jeugdinrichtingen om een plaatsingsadvies te kunnen geven. De meningen

hierover zijn verdeeld. Van de geïnterviewden die hierover een uitspraak doen, vindt

ruim de helft dat de kinderrechters onvoldoende kennis hebben op dit gebied. Een

opvallend gegeven hierbij is dat alle geïnterviewde kinderrechters, op één na, deze

mening delen. Een van hen vindt dat het adviseren over plaatsing een taak is voor

'een centraal punt', terwijl een andere kinderrechter pleit voor een actievere rol van

de inrichtingen bij het verschaffen van informatie aan de kinderrechters.

23 Overigens werd een dergelijke lange observatieperiode al jaren niet meer toegepast.
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Veelvuldig wordt opgemerkt dat de kinderrechters zich laten leiden door het

advies van derden, zoals de Raad voor de Kinderbescherming of jeugdreclassering,

ofwel dat zij het advies uit het persoonlijkheidsonderzoek overnemen. Een klein

deel van de geïnterviewden meent dat sommige kinderrechters niet in staat zijn

een plaatsingsadvies te geven vanwege hun onervarenheid. Er is veel roulatie en

het kost tijd om 'het wereldje' te leren kennen. Bovendien zou het geven van een

plaatsingsadvies bemoeilijkt worden door de wetenschap dat sommige inrichtingen

geen plaats hebben.

3.2 Jeugdofficier van justitie

Positie

Zoals in de voorgaande paragraaf is besproken, is met de wijziging van de positie

van de kinderrechter in het nieuwe jeugdstrafrecht, tevens de positie van de officier

van justitie in fundamenteel opzicht veranderd.

Aan de geïnterviewden is de vraag voorgelegd of dit in de praktijk ook werkelijk is

gebeurd. Over het geheel genomen zijn de betrokkenen van mening dat de spil-

functie die de kinderrechter in het oude jeugdstrafrecht had, in de nieuwe situatie

inderdaad is verschoven naar de officier van justitie. De officier is belangrijker

geworden en de afstand van de kinderrechter tot een zaak is groter geworden. Een

aantal geïnterviewden voegt hieraan toe dat deze wijziging in hun ogen terecht is.

Daarbij brengen zij een paar nuanceringen aan. Een kinderrechter merkt op dat

tijdens de zitting toch nog steeds de kinderrechter degene is die bepaalt wat er

gebeurt en wat er wel en niet aan de orde komt, en niet de officier van justitie. Een

paar kinderrechters merken op dat zij proberen een stem in het kapittel te houden

door zich met een zaak te gaan bemoeien, onder meer via periodiek overleg met

het OM of door bij andere gelegenheden direct aan de officier suggesties te doen,

bijvoorbeeld door te zeggen: 'Zou je niet een persoonlijkheidsonderzoek laten

doen?' Deze rechters tekenen hierbij aan dat zij uiterst voorzichtig zijn met het doen

van dergelijke suggesties maar dat hun bemoeienis meestal wel in goede aarde valt.

Er is naar hun idee zeker geen sprake van een machtsstrijd tussen kinderrechter en

officier van justitie.

Vanuit de hoek van de justitiële inrichtingen werd gesteld dat de verschuiving

van de spilfunctie duidelijk merkbaar was: 'Vroeger hadden we veel contact met

kinderrechters, nu vrijwel alleen nog met officieren.'

Organisatie

In de kleinere arrondissementen bekleedt één officier van justitie de functie van

jeugdofficier. In een van die arrondissementen wordt de enige fte die voor jeugd-
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officier beschikbaar is door twee personen op halftime-basis opgevuld. In de

grotere arrondissementen zijn meer dan één of twee jeugdofficieren werkzaam.

Deze hebben hun werkterrein in geografische zin afgebakend, rekening houdend

met de grenzen van politiedistricten. Deze officieren doen jeugdzaken naast andere

zaken. In de grotere arrondissementen is over het algemeen een van hen tevens

belast met coordinatie en jeugdbeleid. Een jeugdofficier oefent zijn functie over

het algemeen ongeveer vijf jaar uit.

Net als bij de kinderrechters is er volgens de geïnterviewde jeugdofficieren geen

goed opleidingstraject voor de opleiding tot jeugdofficier. Jeugdofficieren worden

geacht het werk in de praktijk te leren.

Driehoeksoverleg

Met de inperking van de positie van de kinderrechter is in het nieuwe jeugdstraf-

recht ook het zogenoemde driehoeksoverleg afgeschaft. In dat overleg bespraken

de kinderrechter, de officier van justitie en de Raad voor de Kinderbescherming

strafzaken tegen minderjarigen. In het nieuwe jeugdstrafrecht bepaalt de officier

van justitie zelf of er wel of niet wordt vervolgd. In het kader van de beslissing om

tot vervolging over te gaan, moet hij nog wel inlichtingen inwinnen over de persoon

en levensomstandigheden van de jeugdige verdachte (art. 494 Sv; zie ook Koens,

1995 of Bartels, 1995b).

Ook deze kwestie is aan de orde gesteld in de zes arrondissementen waar het

onderzoek heeft plaatsgevonden. Concreet is gevraagd naar de gevolgen van de

afschaffing van het driehoeksoverleg en of daar een alternatief voor in de plaats

gekomen is. In twee arrondissementen was er geen of nauwelijks sprake van een

driehoeksoverleg, dus ook niet van afschaffing.

De geïnterviewden in de overige arrondissementen denken over het algemeen

positief over het wegvallen van deze overlegvorm. Enkele respondenten merken op

dat zij het juist heel goed vinden dat dit overleg is afgeschaft. Enkele kinderrechters

zeggen 'er nooit een traan om gelaten te hebben' dat het overleg is afgeschaft.

Volgens een andere kinderrechter zijn de gevolgen groot. Vroeger werden alle zaken

besproken in het driehoeksoverleg. 'Als kinderrechter kende je alle zaken, ook de

zaken die niet vervolgd werden. Veel blijft nu hangen bij de Officier van justitie. Die

gaat tenslotte over de vervolging. Dat is wel veel duidelijker, ook voor de jongere.'

Een praktijkleider van de Raad voor de Kinderbescherming zei het 'te gek voor

woorden te vinden dat de kinderrechter mee zou beslissen over de vraag of er

al dan niet vervolgd zou worden in een bepaalde zaak', zoals gebeurde toen het

driehoeksoverleg nog wel bestond.
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Voor een deel heeft de positieve gestemdheid van de geïnterviewden over het

wegvallen van het driehoeksoverleg - zoals sommigen zelf letterlijk aangeven - te

maken met het feit dat er een ander overleg voor in de plaats is gekomen. In op een

na alle onderzochte arrondissementen is regelmatig overleg waarin concrete zaken

van jeugdigen worden besproken. Aan dat overleg nemen in elk geval het openbaar

ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming deel. In een aantal gevallen

nemen daaraan ook de politie, de kinderrechter en een enkele keer de advocatuur

en de jeugdreclassering deel. Zo kent men in een bepaald arrondissement het

zogenoemde filterproject. Dat houdt in dat een raadsmedewerker wekelijks bij het

arrondissementsparket nagaat welke nieuwe zaken er zijn binnengekomen, hoe de

bestaande zaken ervoor staan en in hoeverre de Raad daarin nog een rol kan spelen.

In een ander arrondissement bestaan twee overleggen op dit gebied. Het eerste is

het zogenoemde ketenoverleg. De officier van justitie, politie en Raad voor de

Kinderbescherming bespreken daarin alle politiecontacten van jeugdigen. Het is een

1screenings- en verwijzingsgebeuren'. Tevens bestaat in datzelfde arrondissement het

zogeheten ROM-overleg. Dat is een overleg van de Raad voor de Kinderbescherming

en het openbaar ministerie over de te vervolgen zaken.

3.3 Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming voert de regie in strafzaken tegen minder-

jarigen (zie onder andere De Mare, 1994). De Raad geeft daaraan invulling24 door

zicht te houden op het verloop van alle individuele gevallen waarin de politie een

minderjarige bij de Raad heeft gemeld in verband met het opmaken van proces-

verbaal.

Zodra de politie een proces-verbaal opmaakt tegen een minderjarige meldt ze dat

aan de Raad. De Raad verricht vervolgens een basisonderzoek. Is er sprake van een

inverzekeringstelling dan biedt de Raad bovendien vroeghulp. Een raadsmedewerker

bezoekt de jongere dan op het politiebureau en bekijkt welke zorg de jongere nodig

heeft. Het basisonderzoek vervult een signaalfunctie ten aanzien van de vraag of er

sprake is van onderliggende problematiek en wordt in alle gevallen afgerond met

een rapportage die ter voorlichting en advisering van de justitiële autoriteiten dient.

Het belang van het basisonderzoek en de daaruit voortvloeiende rapportage door

de Raad blijkt uit art. 491, lid 1 Sr, waarin wordt gesteld dat de officier van justitie de

Raad voor de Kinderbescherming om inlichtingen dient te vragen over de persoon-

lijkheid en levensomstandigheden van de betrokken jongere tenzij hij direct van

24 Zie onder andere ook de brief van het hoofd van de Directie Jeugdbescherming en Reclassering van het
ministerie van justitie, d.d. 20 januari 1994, gericht aan de instellingen voor voogdij en gezinsvoogdij,
de besturen van de stichtingen reclassering en de directeuren van de raden voor de kinderbescherming.
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vervolging afziet of de zaak voor de kantonrechter laat vervolgen. Bovendien dient

de officier van justitie wanneer er sprake is van vroeghulp, acht te slaan op de

rapportage alvorens een vordering bewaring in te dienen (art. 62 lid 4 jo. 491 Sv).
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Tevens wordt van de Raad voor de Kinderbescherming verwacht dat hij zicht heeft

op alle mogelijke vormen van preventie, hulpverlening en speciale projecten die er

in een regio bestaan om jongeren naar te verwijzen. Indien nodig dient de Raad

in deze netwerken een voortrekkersrol te vervullen. Verder is de Raad voor de

Kinderbescherming verantwoordelijk voor de voorbereiding en coordinatie van

de tenuitvoerlegging van de alternatieve sancties. Volgens art. 77n, lid 1 Sr kan de

rechter een alternatieve sanctie slechts opleggen na advies te hebben ingewonnen

bij de Raad.

De hier geschetste rol en taken van de Raad zijn vooral een gevolg van de aanbe-

velingen van de commissie-Van Montfrans (1994).25 Deze commissie is eind 1993 in

het leven geroepen door de Staatssecretaris van Justitie teneinde te adviseren over

'(...) de meest effectieve en efficiënte aanpak van de jeugdcriminaliteit, met inacht-

neming van de bestaande ontwikkelingen op het gebied van preventie, afdoening,

en reclassering en de kosten die samenhangen met de voorgestelde beleidsmaat-

regelen'. In het in 1994 uitgebrachte advies stelt de commissie ten aanzien van de

Raad voor de Kinderbescherming het volgende: 'De commissie pleit ervoor de

strafrechtelijke taken van de Raad voor de Kinderbescherming te intensiveren. Dit

geldt niet alleen de signalerings- en voorlichtingstaak in geval van proces-verbaal

wegens een strafbaar feit maar tevens de coordinatie van taakstraffen en de

regiefunctie bij jeugdreclassering. Deze regiefunctie betreft zowel de individuele

casus, alsook het overleg en de afstemming met onder andere politie, rechterlijke

macht, gezinsvoogdij-instellingen, reclassering en (jeugd)hulpverlening', aldus de

commissie-Van Montfrans, 1994.

Wijzigingen in de rol en positie van de Raad voor de Kinderbescherming

Volgens een meerderheid van de geïnterviewden zijn er, als gevolg van de herziening

van het jeugdstrafrecht, wijzigingen opgetreden in de rol en de positie van de Raad

voor de Kinderbescherming. De voornaamste verschillen lijken te zijn dat de Raad

nu overal de vroeghulp voor haar rekening neemt en een regiefunctie vervult in het

strafrechtelijk traject in individuele strafzaken. Sommige geïnterviewden tekenen

hierbij aan dat de veranderingen niet zozeer het gevolg zijn van het gewijzigde

jeugdstrafrecht, alswel van andere zaken (waarschijnlijk doelt deze geïnterviewde

25 Voor een uitgebreide uitwerking van het advies van de commissie-Van Montfrans (met betrekking tot
het beleidsterrein van justitie) zij verwezen naar de 'notitie Jeugdcriminaliteit' (1995).
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op het advies van de commissie-Van Montfrans). Sommigen menen dat de rol van

de Raad 'belangrijker' is geworden.
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In het onderzoek is gevraagd naar de gang van zaken omtrent rapportage en

advisering door de Raad voor de Kinderbescherming aan de officier van justitie

en de kinderrechter.

Uit de interviews blijkt dat de Raad ernaar streeft in alle gevallen een rapport op

te stellen ten behoeve van de justitiële autoriteiten, hoewel sommige respondenten

daaraan toevoegen dat dit niet altijd lukt. De zes arrondissementen verschillen hier-

in niet van elkaar: overal wordt aangegeven dat hetde intentie is om in alle gevallen

te rapporteren. Dat dit niet altijd lukt, is volgens geïnterviewden te wijten aan zaken

als capaciteitsgebrek en miscommunicatie. Ook noemen sommigen als oorzaak dat

de betrokkene soms niet meewerkt of niet kan worden bereikt.

Een raadsmedewerker wijst er bovendien op dat het in sommige gevallen de vraag

is of een onderzoek wel zinvol is. Een officier van justitie maakt een soortgelijke

opmerking. Volgens hem is er wel discussie over of de Raad bij alle zaken moet

worden ingeschakeld. De Raad zou daardoor soms in tijdnood komen en niet

klaar zijn wanneer de zaak op zitting komt. Hij pleit er daarom voor dat de Raad

prioriteit geeft aan zittingszaken. Overigens wordt er veelal mondeling door de

Raad gerapporteerd als het rapport niet op tijd voorhanden is.

De raadsmedewerkers zelf hebben over het algemeen de indruk dat zowel het OM

als de kinderrechter serieus aandacht schenken aan de rapportage door de Raad.

Uitlatingen als 'de kinderrechters nemen in 60% van de gevallen de adviezen over'

en 'het OM leest zorgvuldig, wikt en weegt en de kinderrechter moppert als er geen

rapport is' getuigen hiervan. De geïnterviewde kinderrechters bevestigen het beeld

dat de raadsmedewerkers schetsen. Men 'gebruikt het rapport', 'laat het meewegen',

'houdt rekening met het strafadvies' en 'betrekt het advies van de Raad altijd in

de beoordeling van de zaak'. Eén kinderrechter zegt'dankbaar gebruik te maken

van de rapportage', omdat deze'zeer veel nuttige en bruikbare informatie voor de

berechting bevat'.

Ook de officieren van justitie geven er blijk van belang te hechten aan de rapportage

door de Raad. Men 'gebruikt het als richtsnoer en vaart er een beetje op', 'neemt het

rapport mee in de vervolgingsbeslissing en de wijze van afdoening', en 'vindt het

erg belangrijk'. Hoewel zowel de kinderrechters als de jeugdofficieren het belang

van de rapportage benadrukken, betekent dit niet dat zij kritiekloos afgaan op de

inhoud van de rapportages en de adviezen zonder meer overnemen. Een paar

jeugdofficieren wijzen erop dat de rapportages soms uitsluitend gebaseerd zijn

op het relaas van de betrokken jongere, omdat het proces-verbaal op het moment

van onderzoek nog niet beschikbaar was. Het beeld is dan nogal eenzijdig en hoeft

niet per se juist te zijn.
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Ook merkt een van hen op dat het OM niet altijd te spreken is over de kwaliteit

van de rapportage. Het advies van de Raad zou veel duidelijker en scherper

geformuleerd moeten worden en ook juridisch moeten kloppen, hetgeen nu niet

altijd het geval zou zijn. Een kinderrechter uit hetzelfde arrondissement als deze

officier is eveneens van mening dat de rapportage soms te eenzijdig het standpunt

van de jongere naar voren brengt. Bovendien vindt zij de verslaglegging van de Raad

wel eens te gedateerd en het strafadvies 'vaak veel te soft'.

Over het algemeen lijkt het gebruikelijk te zijn dat de officier van justitie de Raad

voor de Kinderbescherming consulteert over eventueel te vervolgen zaken. In veel

arrondissementen gebeurt dit tijdens speciale overleggen, waaraan eventueel

meerdere instanties deelnemen. De verschillende vormen van overleg zijn reeds

uitgebreid aan de orde gekomen in paragraaf 3.2, en zullen daarom hier niet nader

worden toegelicht. Wel wordt nog opgemerkt dat in één arrondissement alleen

bilateraal overleg plaatsvindt wanneer er verschil van mening is over het advies

dat de Raad heeft uitgebracht. Geen overleg betekent dus dat de officier het

advies van de Raad overneemt.

Hoewel de taak van de Raad in het nieuwe jeugdstrafrecht beperkt is tot het

verschaffen van inlichtingen over de persoon en levensomstandigheden van de

verdachte, zeggen alle geïnterviewde raadsmedewerkers ook te adviseren over de

wenselijkheid van vervolging. Zo vertelt een raadsmedewerker dat de Raad aan-

geeft of er hulpverlening nodig is en zo ja, welke hulp en in welk juridisch kader.

'Indien mogelijk' wordt er ook een strafadvies of een advies over een pedagogische

afdoening gegeven. Daarnaast adviseert de Raad 'standaard' over de wenselijkheid

van wel of niet vervolgen.

Hoewel ook enkele jeugdofficieren melden dat de Raad adviseert over de wenselijk-

heid van vervolging, gaat niet iedereen hiermee op dezelfde manier om. Een van

de geïnterviewde officieren vertelt dat het OM de rapportage van de Raad meeneemt

in de vervolgingsbeslissing en in de beslissing over de afdoeningswijze (voorzover

deze in de sfeer ligt van een transactie of in de formulering van eisen ten aanzien

van een taakstraffenvoorstel). Een andere jeugdofficier laat echter weten dat zij

zich niet laat adviseren over de wenselijkheid van vervolging; 'daarover beslist het

OM zelf'. Wel wordt de Raad voor de Kinderbescherming volgens haar gevraagd

te adviseren wanneer het OM via het officiersmodel een alternatieve sanctie wil

aanbieden. Een derde jeugdofficier merkt op dat het rapport van de Raad van

doorslaggevend belang is bij de keuze voor het soort alternatieve sanctie (werk-

of leerstraf) en dat dit soms ook het geval is wanneer men twijfelt of er moet

worden vervolgd.

Los van het feit of het OM het advies van de Raad voor de Kinderbescherming

opvolgt of niet, lijkt het erop dat de Raad - gevraagd of ongevraagd - nog steeds
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adviseert over de wenselijkheid van vervolging, ook al wordt hij hiertoe niet meer

officieel in de gelegenheid gesteld.
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Alternatieve sancties
Zoals gezegd speelt de Raad ook een rol bij de tenuitvoerlegging van de alternatieve

sancties. Behalve het feit dat de rechter verplicht is advies van de Raad in te winnen

alvorens een alternatieve sanctie op te leggen, valt ook de uitvoering van de alter-

natieve sancties zelf onder de verantwoordelijkheid van de Raad. De Raad is belast

met het zoeken van een geschikt project voor de jeugdige en met de begeleiding van

de jongere gedurende de uitvoering van de taakstraf. De eindverantwoordelijkheid

ligt echter bij het OM (zie ook Bartels, 1995).

Aan de geïnterviewden is gevraagd hoe de tenuitvoerlegging van de taakstraf

door de Raad voor de Kinderbescherming verloopt. De arrondissementen uit het

onderzoek laten geen duidelijke verschillen zien in hun waardering en kritiek ten

aanzien van de tenuitvoerlegging van de taakstraffen. Van degenen die zich hierover

uitspreken, geeft ruim tweederde aan (redelijk) tevreden te zijn, met name over de

kwaliteit, de voorhanden zijnde projecten en de samenwerking. Tegelijkertijd valt

er ook kritiek te beluisteren. Het voornaamste kritiekpunt behelst de (te) trage

uitvoering van de taakstraffen.

Ook raadsmedewerkers zelf wijzen op dit punt. De trage uitvoering lijkt samen te

hangen met de wachttijden, lange doorlooptijden en capaciteitsproblemen (met

name bij leerstraffen), die eveneens als kritiekpunt naar voren worden gebracht.

Een raadsmedewerker merkt bijvoorbeeld op dat de Raad formeel gezien moet

wachten op het uitgeschreven vonnis, betekend aan de veroordeelde, voordat hij

iets kan ondernemen. Het zou soms echter wel een half jaar tot driekwart jaar duren

voordat het vonnis op schrift staat en betekend is. Uiteraard heeft zo'n wachttijd

consequenties voor een snelle tenuitvoerlegging van de taakstraf en daarmee voor

het pedagogisch element van de afdoening.

3.4 Jeugdreclassering

In'brede zin' omvat jeugdreclassering'het geheel van activiteiten dat start vanaf het

moment dat de politie een minderjarige meldt bij de Raad voor de Kinderbescher-

ming naar aanleiding van een opgemaakt proces verbaal, en eindigt met de nazorg

na detentie' (zie Stichting Vedivo, 2000). In dit hele scala aan activiteiten voert de

Raad voor de Kinderbescherming de regie (casusregie).

Onderdeel van de bedoelde activiteiten zijn: de uitvoering van de strafrechtelijke

beslissing tot'hulp en steun', inclusief de voorlichting over het verloop daarvan

aan de justitiële autoriteiten, alsmede de uitvoering van 'toezicht en begeleiding'.

De activiteiten in het kader van 'hulp en steun' en 'toezicht en begeleiding'
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worden vaak aangeduid als'jeugdreclassering in smalle zin'. De uitvoering hiervan

is in handen van 'de jeugdreclassering', een onderdeel van de Gezinsvoogdij-

instellingen.

Waaruit bestaat 'jeugdreclassering in smalle zin' concreet? Het is een vorm van

begeleiding aan jeugdigen die valt te omschrijven als het bieden van een pedago-

gische interventie in het kader van de strafrechtelijke omgeving (zie Stichting

Vedivo, 2000). De begeleiding in het kader van'hulp en steun' - in de wandeling

'de hulp- en steunmaatregelen' genoemd - is niet vrijwillig. Deze begeleiding

kan op diverse momenten in de fasen van strafvervolging en -tenuitvoerlegging

plaatsvinden (onder andere Stichting Vedivo, 2000).

De activiteiten in het kader van'toezicht en begeleiding' zijn gebaseerd op

vrijwilligheid. Deze vorm van begeleiding vindt voorafgaand aan de strafzitting

plaats, voor, tijdens en na een taakstraf, in het kader van een voorwaardelijke

invrijheidstelling of na detentie.

Rol en positie van de jeugdreclassering

Met de geïnterviewden is besproken in hoeverre de rol en positie van de jeugd-

reclassering veranderd zijn. Zoals uit het voorgaande echter blijkt, is niet zozeer

de herziening van het jeugdstrafrecht bepalend geweest voor de huidige rol en

positie van de jeugdreclassering, maar eerder het in dezelfde periode uitgebrachte

advies van de commissie-Van Montfrans en de impulsen - ook financieel - die

daaruit zijn voortgekomen.
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Enkele medewerkers van de jeugdreclassering laten blijken dat zij moeite hebben

met de rol van de Raad in de huidige situatie. Een van hen ervaart de Raad en de

jeugdreclassering als 'twee kapiteins op één schip'. Volgens deze persoon is formeel

wel duidelijk hoe alles geregeld is, maar levert het in de praktijk problemen op: 'De

Raad beslist en dat is niet altijd effectief'. Desondanks merkt deze medewerker op

dat de jeugdreclassering een veel sterkere en duidelijker positie heeft gekregen. In

het arrondissement waar hij werkzaam is, is de jeugdreclassering overal bij betrok-

ken en 'doet in de hele keten mee, van de lichte tot de zware zaken'. Hij voegt er wel

aan toe dat dit in weinig andere arrondissementen zo geregeld is.

Een jeugdreclasseringsmedewerker uit een ander arrondissement is van mening

dat de jeugdreclassering in een 'tweederangspositie' terecht is gekomen. Omdat de

jeugdreclassering afhankelijk zou zijn van de beslissingen van de Raad, wordt de

jeugdreclassering pas in een later stadium bij zaken betrokken. Er is dan naar de

mening van deze respondent al (te) veel tijd verloren gegaan; dat zou ten koste gaan

van de motivatie van de jongere. Hij voegt hieraan toe dat de jeugdreclassering als

gevolg hiervan voornamelijk 'zware gevallen' ziet.
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De nieuwe positie van de jeugdreclassering roept ook positieve reacties op. Hier-

boven werd al gewag gemaakt van een sterkere en duidelijker positie van de

jeugdreclassering. In een ander arrondissement geeft de

jeugdreclasseringsmedewerker aan dat 'de jeugdreclassering een serieuze partner

van de Raad voor de Kinderbescherming is geworden en een plek op de kaart heeft

gekregen'. Ook de raadsmedewerker uit het betreffende arrondissement is van

mening dat de jeugdreclassering'een grote groei heeft doorgemaakt'.

In één arrondissement is de geïnterviewde jeugdreclasseringsmedewerker zelfs

van mening dat de jeugdreclassering sinds de wetswijziging veel meer een 'spin

in het web' is geworden. In zijn ogen is het nu de jeugdreclassering in plaats van

de kinderrechter die de jongere begeleidt op zijn traject en zich bemoeit met

beslissingen. Volgens deze respondent neemt de jeugdreclassering in feite de

regie over van de Raad. Naar zijn mening is dat een goede zaak.

De verdeling van taken tussen de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugd-

reclassering blijkt niet in alle onderzochte arrondissementen hetzelfde te zijn. In

één arrondissement is de jeugdreclassering aanwezig bij zowel voorgeleiding,

gevangenhouding als schorsing, hetgeen vóór de wetswijziging niet het geval zou

zijn geweest. In een ander arrondissement zijn Raad en jeugdreclassering bij

toerbeurt aanwezig bij alle enkelvoudige zittingen en doet de jeugdreclassering

de voeghulp voor haar'eigen' cliënten (dat zijn cliënten die begeleiding volgens

de toezicht en begeleidingsvariant krijgen). In weer een ander arrondissement is

de jeugdreclassering'zoveel mogelijk' aanwezig op de zittingen van de raadkamer,

wanneer het jongeren betreft bij wie begeleiding door de jeugdreclassering geadvi-

seerd wordt. De gang van zaken is niet altijd conform de formele richtlijnen, zoals

een jeugdreclasseringsmedewerker opmerkt. Hij voegt hieraan toe dat desondanks

zowel de Raad als de jeugdreclassering uit het betreffende arrondissement gelukkig

zijn met de werkwijze.

Het lijkt er trouwens op dat de formele richtlijnen niet voor iedereen voldoende

helder zijn. Zo geeft een advocaat aan de taakverdeling tussen Raad en jeugd-

reclassering onduidelijk te vinden en wijst een raadsmedewerker erop dat het

vreemd is dat de rol en positie van de jeugdreclassering niet omschreven zijn in

de wet. Enkele anderen geven aan dat de jeugdreclassering nog bezig is met het

bepalen van haar positie.

Een punt dat verschillende geïnterviewden naar voren brengen, betreft de situatie

rond de PIJ-maatregel. De formele gang van zaken is dat de begeleiding door de

jeugdreclassering stopt op het moment dat een PIJ-maatregel wordt uitgesproken.

Slechts bij een voorwaardelijke beëindiging van de jeugddetentie kan verplichte

begeleiding door de jeugdreclassering worden opgelegd.
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De meeste geïnterviewde jeugdreclasseringsmedewerkers zijn er niet over te

spreken dat de begeleiding stopt op het moment dat een PIJ-maatregel wordt

opgelegd. Weliswaar kan de begeleiding na afloop van de PIJ-maatregel weer

worden opgepakt, maar men zou liever zien dat de begeleiding bleef doorlopen,

omdat men anders, zoals een respondent verwoordt, na afloop van de PIJ-maatregel

'weer overnieuw' kan beginnen. Een inrichtingsmedewerker wijst hierbij bovendien

op het feit dat de jongere tijdens de PIJ-maatregel, geen belangenbehartiger heeft,

behalve zijn advocaat.

Voorzover er sprake is van begeleiding na de PIJ-maatregel, merken enkele

inrichtingsmedewerkers op dat er onenigheid bestaat over de vraag wie deze

begeleiding op zich neemt: de inrichting zelf of de jeugdreclassering. Volgens

een geïnterviewde uit een van de behandelinrichtingen is nu het streven dat de

jeugdreclassering betrokken gaat worden bij het proefverlof. Hoe een en ander

ingevuld gaat worden, zou echter nog onduidelijk zijn. Inmiddels is er een

protocol waarin de nazorg na een PIJ is geregeld. Deze nazorg is in handen

van de jeugdreclassering.

3.5 Advocatuur

Over het algemeen blijken er in de onderzochte arrondissementen nauwelijks

of geen advocaten te zijn die in jeugdzaken zijn gespecialiseerd. In de meeste

arrondissementen waar het onderzoek is uitgevoerd, bestaat een lijst met

(piket) advocaten. Advocaten zijn doorgaans door eigen toedoen op die lijst

terechtgekomen. Een plaats op die lijst betekent echter geenszins dat betrokkenen

ook feitelijk gespecialiseerd zijn in jeugdzaken, aldus de geïnterviewden. Een van

de geïnterviewde advocaten stelt dat het eigenlijk onmogelijk is om in jeugdzaken

gespecialiseerd te zijn omdat 'de spoeling heel dun is'; de jeugdzaken worden over

heel veel advocaten verdeeld.

Over de kwaliteit van de advocaten die zich met jeugdzaken bezighouden, geeft

het onderzoek een gevarieerd beeld. Een groot deel van de geïnterviewden geeft aan

dat de kwaliteit van de 'jeugdadvocaten' zeer wisselend is. Er zijn goede en er zijn

slechte. Een paar geïnterviewden menen dat de kwaliteit van de 'jeugdadvocaten'

goed is. Anderen hebben 'geen al te hoge pet op van de jeugdadvocaten', zoals een

advocaat het uitdrukt. Het zou jeugdadvocaten ontbreken aan gevoel voor het

pedagogisch oogmerk van het jeugdstrafrecht, 'ze zouden meer een jeugdattitude

moeten hebben', en ze zouden de zaken te juridisch en te zakelijk benaderen. Eén

advocaat geeft zelf aan dat het moeilijk is om kwaliteit te leveren omdat'je wel

specialistische kennis nodig hebt voor allerlei dingen, bijvoorbeeld de PIJ, maar als

je dat maar een of twee keer per jaar meemaakt, lukt dat niet. Heb je het uitgezocht,

dan verwatert de kennis weer snel als je er verder weinig mee te maken hebt.'
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Een van de respondenten wijst erop dat het hele straf(proces)recht en vooral de

rol van de advocaat daarin, voor jongeren allemaal verwarrende - pedagogisch

gezien onjuiste - boodschappen uitzendt. Door de nadruk van de advocaten op de

procesgang zouden de jeugdige daders gemakkelijk het idee kunnen krijgen dat zij

eigenlijk geen daders zijn maar dat zij toevallig de pineut zijn. 'Over het algemeen

betreft het jongeren die minder slim zijn. Ze snappen toch al niet zoveel en verder

zijn ze van nature geneigd om te roepen "dat zij het niet gedaan hebben". Dan komt

er ook nogeens een advocaat die gaat proberen te bewijzen dat zij het niet gedaan

hebben. Verder is het zo dat niemand iets hoeft te verklaren dat tegen hem werkt

- niemand hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling - dus die jongeren

krijgen te horen dat ze niks hoeven te zeggen. Hierdoor verliezen die jongens uit

het oog wat eigenlijk de lijn is waar die advocaat op zit en wat zijn rol in het hele

spelletje is. Die jongens gaan zelf geloven dat zij het niet gedaan hebben.'

3.6 Samenvatting

In dit hoofdstuk is bekeken in hoeverre het formele jeugdstrafrecht feitelijke veran-

deringen heeft ondergaan en hoe dat wordt ervaren door degenen die in de praktijk

met het jeugdstrafrecht werken. De twee bijbehorende onderzoeksvragen zijn:

- Wat zijn in de praktijk de gevolgen van de formele wijzigingen in het jeugd-

strafrecht?

- Hoe wordt de nieuwe wetgeving - in formele zin - door'het veld' in de praktijk

ervaren?

Kinderrechter

In de diverse arrondissementen blijkt de functie van kinderrechter op verschillende

wijzen vorm te hebben gekregen. Drie van de zes onderzochte arrondissementen

beschikken over gespecialiseerde kinderrechters die uitsluitend jeugdzaken doen.

In de andere drie arrondissementen wordt de functie van kinderrechter vervuld

door'gewone' rechters die een deel van hun tijd jeugdzaken afhandelen. Een

enkele uitzondering daargelaten, doen de betrokken rechters zowel civiele

zaken als strafzaken. Kinderrechters vervullen die functie meestal zo'n drie

tot vijf jaar.

De wetswijziging heeft gevolgen voor de diverse verantwoordelijkheden die voorheen

bij de kinderrechter lagen. Het instellen van een GVO, beslissen over de voorlopige

hechtenis, deel uitmaken van de raadkamer en de voorbereiding van zaken zijn over

het algemeen in handen van verschillende rechters gelegd. Enerzijds zou dit leiden

tot een onafhankelijker, afstandelijker en neutralere positie van de kinderrechter

doordat verschillende personen zich met een zaak bemoeien. Aan de andere kant

zou de betrokkenheid van de kinderrechter bij een verdachte geringer zijn.
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Officier van justitie

In de kleinere van de onderzochte arrondissementen wordt de functie van

jeugdofficier door één persoon of door twee halftimers opgevuld. In de grotere

arrondissementen zijn meerdere jeugdofficieren werkzaam. Deze doen jeugdzaken

naast andere zaken en meestal is een van hen tevens belast met coordinatie en

jeugdbeleid.

Met de wijziging van de positie van de kinderrechter is ook die van de officier

van justitie veranderd. De spilfunctie die de kinderrechter voorheen vervulde is

verschoven naar de officier van justitie. Tegelijkertijd is het driehoeksoverleg van

kinderrechter, officier van justitie en Raad voor de Kinderbescherming afgeschaft.

Daar werden alle jeugdzaken besproken en werd beslist over vervolgen dan wel

seponeren van een zaak. In de plaats van het driehoeksoverleg is een ander overleg

is gekomen. In elk geval nemen de Raad voor de Kinderbescherming en het OM

hieraan deel, soms ook nog de kinderrechter en de politie of andere betrokken

instanties.

Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming voert de regie in strafzaken tegen minder-

jarigen. De Raad geeft daaraan invullingdoor zicht te houden op het verloop van

alle individuele gevallen waarin de politie een minderjarige bij de Raad heeft

gemeld in verband met het opmaken van proces-verbaal.

Er zijn wijzigingen opgetreden in de rol en de positie van de Raad voor de Kinder-

bescherming, zo ervaart een meerderheid van de geïnterviewden. De voornaamste

verandering lijkt te zijn dat de Raad de regie voert in het strafrechtelijk traject in

individuele strafzaken. Dat is niet zozeer het gevolg van het gewijzigde jeugdstraf-

recht, alswel van het advies van de commissie-Van Montfrans.

De Raad streeft er in alle gevallen naar om over individuele gevallen een rapport op

te stellen ten behoeve van de justitiële autoriteiten. Als gevolg van capaciteitsgebrek

en miscommunicatie lukt dat niet altijd. Aan de rapporten van de Raad wordt

serieus aandacht geschonken door de betrokken officieren en rechters.

Over het algemeen lijkt het gebruikelijk te zijn dat de officier van justitie de Raad

voor de Kinderbescherming consulteert over eventueel te vervolgen zaken. In veel

arrondissementen gebeurt dit tijdens speciale overleggen, waaraan eventueel

meerdere instanties deelnemen.

Hoewel de taak van de Raad in het nieuwe jeugdstrafrecht beperkt is tot het

verschaffen van inlichtingen over de persoon en levensomstandigheden van de

verdachte, zeggen alle geïnterviewde raadsmedewerkers ook te adviseren over de

wenselijkheid van vervolging.

Verder coordineert de Raad de tenuitvoerlegging van de taakstraffen. Over het

algemeen zijn de geïnterviewden redelijk tevreden over de kwaliteit, het aanbod
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van projecten en de samenwerking, maar de uitvoering van de taakstraffen zou

echter (te) traag verlopen. Dat zou een gevolg zijn van wachttijden, lange doorloop-

tijden en capaciteitsproblemen (met name bij leerstraffen).

Jeugdreclassering

De jeugdreclassering 'in smalle zin' biedt een zogenoemde pedagogische interventie

in een strafrechtelijke omgeving. De begeleiding door de jeugdreclassering kan al

dan niet op vrijwillige basis plaatsvinden in diverse fasen van strafvervolging, ten-

uitvoerlegging - of direct daarop volgend. Een belangrijk punt dat uit het onderzoek

naar voren kwam, is dat de rolverdeling tussen de Raad voor de Kinderbescherming

en de 'jeugdreclassering in smalle zin' in de praktijk lang niet altijd duidelijk blijkt

te zijn, ook niet voor de betrokken medewerkers zelf.

Advocatuur

Over het algemeen blijken er in de onderzochte arrondissementen niet of

nauwelijks advocaten te zijn die in jeugdzaken zijn gespecialiseerd. In de meeste

arrondissementen waar het onderzoek is uitgevoerd, bestaat wel een lijst met

(piket)advocaten. Advocaten zijn doorgaans door eigen toedoen op die lijst

terechtgekomen. Een plaats op die lijst betekent echter niet dat betrokkenen ook

feitelijk gespecialiseerd zijn in jeugdzaken, aldus de geïnterviewden. Een van de

geïnterviewde advocaten stelt dat het eigenlijk onmogelijk is om in jeugdzaken

gespecialiseerd te zijn omdat'de spoeling heel dun is'; de jeugdzaken worden

over heel veel advocaten verdeeld. Over de kwaliteit van de advocaten die zich

met jeugdzaken bezighouden, geeft het onderzoek een zeer gevarieerd beeld. Een

groot deel van de geïnterviewden geeft aan dat de kwaliteit van de 'jeugdadvocaten'

zeer wisselend is. Er zijn goede en er zijn slechte. Een paar geïnterviewden menen

dat de kwaliteit van de 'jeugdadvocaten' goed is. Een veel groter aantal heeft 'geen

al te hoge pet op van de jeugdadvocaten', zoals een van hen het uitdrukt.
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Het nieuwe jeugdstrafrecht

op hoofdlijnen bekeken

In de voorgaande twee hoofdstukken zijn de wijzigingen van het jeugdstrafrecht in

materiële en formele zin aan bod gekomen. In dit hoofdstuk wordt het jeugdstraf-

recht op hoofdlijnen bekeken. Wat wordt bedoeld met hoofdlijnen? De wetgever

had met de herziening van het jeugdstrafrecht enkele doelen voor ogen. In hoeverre

het gelukt is om die doelen te verwezenlijken komt in dit hoofdstuk aan de orde.

Verder kent het jeugdstrafrecht van oudsher een opvoedkundige component. Critici

vreesden al vóór de inwerkingtreding dat de nieuwe wetgeving het pedagogisch

karakter in het gedrang zou brengen. Tevens werd ervoor gevreesd dat het straf-

klimaat voor jeugdigen onder de nieuwe wetgeving harder en grimmiger dan

voorheen zou worden. Deze punten zijn opgenomen in onderzoeksvraag 4 en

een gedeelte van onderzoeksvraag 3.

4.1 Beoogde doelen

In de inleiding is reeds aan de orde gekomen dat met de herziening van het

jeugdstrafrecht een aantal specifieke doelen werd beoogd. Een van die doelen

was de rechtspositie van de jongere meer in overeenstemming te brengen met de

rechtspositie van de volwassene. Daarnaast werd een algemene vereenvoudiging

en modernisering van het jeugdstrafrecht nagestreefd.

Zoals in de inleiding reeds is opgemerkt, is een expliciete uitwerking van de ver-

schillende doelstellingen in de Memorie van Toelichting achterwege gebleven. Wat

bijvoorbeeld onder'vereenvoudiging' en 'modernisering' moet worden verstaan, is

niet duidelijk gedefinieerd en kan derhalve door iedereen verschillend worden

ingevuld. Ondanks deze beperking is aan de geïnterviewden toch de vraag voor-

gelegd in hoeverre zij van mening zijn dat de drie bovengenoemde doelstellingen

zijn bereikt. Er is daarbij uitgegaan van de interpretatie die de geïnterviewden zelf

aan deze begrippen gaven.
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4.1.1 Rechtspositie
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Van diegenen die hierover een uitspraak doen26, is een ruime meerderheid de

mening toegedaan dat de rechtspositie van de jeugdige in het nieuwe jeugdstraf-

recht inderdaad meer in overeenstemming is met die van de volwassene. De

geïnterviewden geven hiervoor verschillende argumenten. Zo zou de rechtspositie

van jongeren nu 'minder troebel' zijn en zouden jongeren meer handelingsbekwaam

worden geacht: zij kunnen nu bijvoorbeeld zelf bezwaar tegen de dagvaarding

aantekenen of hoger beroep instellen. Ook zouden jongeren nu meer worden

aangesproken op hun verantwoordelijkheden en kan er met het nieuwe jeugd-

strafrecht strenger worden opgetreden. De wijziging in rollen van het OM en de

rechterlijke macht zouden volgens sommigen eveneens hebben bijgedragen aan

een gelijkwaardiger rechtspositie.

Hoewel velen dus van mening zijn dat de rechtspositie van de jongere meer in

overeenstemming is gebracht met die van de volwassene, worden hierbij ook

kanttekeningen geplaatst. Zo wordt er gewezen op de beperkte kennis die

jongeren zelf van hun rechtspositie hebben. Enkele respondenten zijn van

mening dat er formeel weliswaar sprake is van een gelijkwaardiger rechtspositie,

maar dat daar in de praktijk niet altijd iets van te merken is, omdat het de jongeren

zelf ontbreekt aan voldoende kennis over hun rechtspositie en daarmee van hun

mogelijkheden.

Ook ziet niet iedereen (uitsluitend) voordelen in het gelijktrekken van beide rechts-

posities. Verschillende geïnterviewden betwijfelen of het gelijktrekken van beide

rechtsposities wel altijd in het belang van de jongere is en trekken daarmee indirect

de doelstelling zelf in twijfel. Zo is een medewerker van de politie van mening dat

er helemaal geen overeenstemming met de rechtspositie van de volwassene moet

worden nagestreefd: 'De jeugd is juist speciaal en die moet je speciaal behandelen.

Daarom zijn er ook kinderrechters, jeugdofficieren en jeugdpolitieafdelingen.' Een

Halt-medewerker deelt die mening, evenals een medewerker van de Raad voor de

Kinderbescherming. De laatste zegt er voorstander van te zijn 'de jeugd "jeugd" te

laten'. En een kinderrechter merkt op dat men zich 'aan een aantal zaken niet houdt,

in het belang van de minderjarige'.

26 Ongeveer een vijfde deel van de geïnterviewden doet hierover geen uitspraak, omdat zij ofwel niet

voldoende bekend zijn met het oude jeugdstrafrecht, ofwel slechts met een specifiek onderdeel van
het nieuwe jeugdstrafrecht te maken hebben (zoals bijvoorbeeld Halt-medewerkers) en zich derhalve

niet willen wagen aan uitspraken op dit gebied.
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Enkele respondenten zijn van mening dat er met het nieuwe jeugdstrafrecht nog

steeds verschillen in wetgeving bestaan, die een gelijkwaardige rechtspositie (op

onderdelen) in de weg staan. Zo merken twee respondenten op dat jongeren, in

tegenstelling tot volwassenen, voor langere tijd in politiecellen in voorlopige

hechtenis kunnen worden gehouden wanneer er geen plaats beschikbaar is in

de opvanginrichtingen. Volgens een advocaat is de rechtspositie van de jongere

op dit punt zelfs beduidend slechter dan die van de volwassene.

Een raadsmedewerker vindt onder andere de rol van de advocatuur te marginaal.

Ook een van de geïnterviewde advocaten maakt een kanttekening in die richting:

bij een Halt-afdoening is geen advocaat betrokken en 'gebeurt er van alles waarop je

als advocaat geen zicht hebt'. Een vertegenwoordiger van een inrichting is eveneens

van mening dat het de jongere in sommige situaties ontbreekt aan een'belangen-

behartiger', zij het dat hierbij niet gedoeld wordt op een advocaat: 'Een volwassene

heeft altijd een reclasseringstoewijzing, een jeugdige heeft geen belangenbehartiger

tijdens de PIJ-maatregel, die heeft alleen een advocaat.' Om die reden deelt ook

deze respondent de opvatting niet dat de rechtspositie van de jongere nu meer

zou overeenkomen met die van de volwassene.

Een medewerker van een andere jeugdinrichting ten slotte, acht het nieuwe jeugd-

strafrecht minder bepalend voor de rechtspositie van de jongere, dan de personen

die 'ermee van doen hebben', zoals het OM, de kinderrechter en de advocatuur.

'Het ligt er meer aan hoe zij ermee omgaan.'

4.1.2 Modernisering

Een ruime meerderheid van de geïnterviewden is van mening dat het nieuwe

jeugdstrafrecht (op een aantal punten) 'moderner' kan worden genoemd. Men wijst

hierbij met name op het feit dat het huidige jeugdstrafrecht meer tegemoetkomt

aan de behoeften van de maatschappij; deze zou vragen om een serieuze reactie

op strafrechtelijke vergrijpen door minderjarigen en om de mogelijkheid van

strengere straffen. Ook wordt opgemerkt dat het huidige jeugdstrafrecht meer

aansluit bij de mondigheid van de jongere; deze wordt meer aangesproken op zijn

verantwoordelijkheden. Daarnaast lijkt het feit dat de alternatieve sancties en de

Halt-afdoening een wettelijke basis hebben gekregen, een belangrijke reden te zijn

om van modernisering te spreken.

Voor het overige worden uiteenlopende aspecten genoemd die volgens de geïnter-

viewden tot een moderner strafrecht hebben geleid: het feit dat de PIJ-maatregel is

ingevoerd, de gewijzigde rol van de kinderrechter, de mogelijkheid om zaken af te

doen via het officiersmodel, het feit dat de rechtsbescherming van de jongere beter

geregeld zou zijn en het feit dat de strafmogelijkheden zijn verruimd.
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Een minderheid van de geïnterviewden vindt dat er (te) weinig of geen sprake is

van modernisering van het jeugdstrafrecht of heeft hierover zo z'n twijfels. Een

kinderrechter zegt bijvoorbeeld het jeugdstrafrecht pas echt moderner te gaan

vinden, wanneer het snelrecht is geregeld.

4.1.3 Vereenvoudiging
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De vraag in hoeverre het nieuwe jeugdstrafrecht eenvoudiger is geworden, levert

een minder eenduidig antwoord op dan de vraag naar de modernisering van het

jeugdstrafrecht.27 Voorzover men hierover een mening heeft, vindt meer dan de helft

van de geïnterviewden dat dit wel of in ieder geval op onderdelen het geval is. Men

voert hiervoor uiteenlopende redenen aan. Zo wordt onder andere opgemerkt dat

de lijnen nu korter zijn en dat delicten nu (formeel) kunnen worden afgedaan in de

'voorfase' via OM en Halt. Ook het feit dat de pleegdatum van het delict als criterium

geldt voor het toepassen van het jeugdstrafrecht, wordt als een vereenvoudiging

beschouwd, evenals het gegeven dat er nu sprake is van slechts één maatregel
(namelijk de PIJ-maatregel). Deze laatste reden noemen geïnterviewden het vaakst.

Het zijn echter uitsluitend medewerkers uit de verschillende jeugdinrichtingen en

enkele raadsmedewerkers die dit argument aanvoeren.

In enkele gevallen vindt men het jeugdstrafrecht slechts op onderdelen eenvoudiger

geworden. Zo is een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming van

mening dat het jeugdstrafrecht voor de 'werkers' wel eenvoudiger is geworden, maar

hij betwijfelt of dit ook voor de jongeren geldt. Een andere respondent beschouwt

de invoering van de PIJ-maatregel als een vereenvoudiging, maar vindt het jeugd-

strafrecht verder'bepaald niet eenvoudiger' geworden.

Een deel van de geïnterviewden is van mening dat men er niet in is geslaagd het

jeugdstrafrecht te vereenvoudigen. Als argumenten voeren zij aan dat het jeugd-

strafrecht bureaucratischer is geworden, veel regels en uitzonderingen kent, en dat

er sprake is van vele verschillende functionarissen en instanties, die allen hun eigen

taken en doelstellingen hebben. Eén respondent merkt op dat er'te veel vragen

overblijven'. Verder is een medewerker van de jeugdreclassering van mening dat de

scheiding die is aangebracht in de taken van de kinderrechter, vanuit de jongere

bezien niet tot vereenvoudiging heeft geleid. Volgens hem is het voor de jongere

beter om met één persoon te maken te hebben.

27 Ook voor dit aspect geldt dat niet alle geïnterviewden hierover een uitspraak hebben gedaan, vanwege

de in de vorige voetnoot genoemde redenen.
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4.2 Pedagogisch karakter
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Van oudsher kenmerkt het strafrecht voor jeugdigen zich door een zekere

pedagogische aanpak. Hierin onderscheidt het jeugdstrafrecht zich van het

volwassenenstrafrecht. De vraag is wat onder het'pedagogisch karakter' van

het jeugdstrafrecht moet worden verstaan. In algemene zin zou gesteld kunnen

worden dat er sprake is van een zodanige aanpak dat de negatieve ontwikkeling van

het kind stopt en zo mogelijk wordt omgebogen in een positieve. De 'pedagogische

aanpak' kan zich op verschillende manieren manifesteren. Een daarvan is het zo

veel mogelijk buiten het justitiële circuit proberen te houden van minderjarigen

door de toepassing van het politiesepot, afdoening door middel van Halt-projecten

of het aanbieden van transacties. Tot een pedagogische aanpak behoort ook het

werk van de Raad voor de Kinderbescherming waardoor de kinderrechter en de

officier van justitie een beeld krijgen van de leefomstandigheden van een bepaalde

minderjarige verdachte, evenals het stellen van bijzondere voorwaarden aan de

schorsing van preventieve hechtenis: bijvoorbeeld begeleiding door de jeugd-

reclassering -'maatregel Hulp en Steun' - en de in dat kader gestelde verplichting

om naar school te gaan. Ook aan de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen zijn

pedagogische elementen verbonden: denk aan het aanbieden van een technische

opleiding, sportbeoefening en begeleiding bij de vrijetijdsbesteding. Tot slot valt ook

als pedagogisch element aan te merken dat op de terechtzitting de ouders aanwezig

zijn, alsmede begeleiders van school, internaat, sociaal-cultureel werk of RIAGG

(Bartels, 1995).

Vóór de invoering vreesden critici dat het pedagogisch karakter van het jeugdstraf-

recht met de herziening grotendeels verloren zou gaan. In de interviews is deze

kwestie aan de orde gesteld. In de praktijk blijken de geïnterviewden hier heel

verschillend over te denken. Meer dan de helft van de geïnterviewden vindt dat

het nieuwe jeugdstrafrecht net zo sterk als het oude een pedagogisch karakter

heeft. Illustratief is de volgende uitspraak van een kinderrechter: 'Het pedagogisch

karakter is met het nieuwe jeugdstrafrecht geen geweld aangedaan. Het pedagogisch

karakter zit hem niet alleen in de regels en de straffen maar juist ook in de manier

waarop de kinderrechter ermee omgaat op de zitting, zo van: "wat vind je er nou zelf

van?" Bovendien worden ook de ouders erbij betrokken. In elk geval moet je ervoor

zorg dragen dat de ouders te weten komen wat er precies is voorgevallen.'

De overige respondenten zijn in twee kampen te verdelen: zij die menen dat het

nieuwe jeugdstrafrecht veel pedagogischer is dan het oude en zij die de tegenge-

stelde mening zijn toegedaan. Degenen die menen dat de pedagogische component
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is verminderd, voeren daarvoor uiteenlopende redenen aan. Volgens een kinder-

rechter is de veranderde positie van officier van justitie en kinderrechter in het

strafproces ten aanzien van jeugdigen is een van die redenen. De rol van het OM

is nu belangrijker dan voorheen en het OM zou meer naar het feit an sich kijken,

terwijl de kinderrechter bij zijn/haar beslissingen meer aandacht zou hebben voor

de sociale omgeving van de verdachte en de omstandigheden waaronder het feit

gepleegd werd. Een andere respondent, een advocaat, zegt dat het pedagogisch

element 'helemaal zoek is' door de veel te lange doorlooptijden. Volgens deze

advocaat is het voor kinderen niet te begrijpen (en voor de ouders evenmin) dat

zij soms pas een half jaar - of zelfs nog langer na het plegen van een feit voor de

rechter moeten verschijnen. Vanuit pedagogisch oogpunt gezien is dat zeer onjuist,

zo meent deze geïnterviewde. Enkele andere geïnterviewden, uit de hoek van de

politie en de inrichtingen vinden dat het jeugdstrafrecht heel sterk verjuridiseerd

is, ten koste van de jeugdhulpverleningsgedachte. Eveneens vanuit de inrichtingen

komt ten slotte nog de hartekreet dat er in de praktijk veel te weinig mogelijkheden

zijn om de pedagogische component te kunnen vormgeven. 'De PIJ is op zich wel

pedagogisch, maar in de praktijk hebben we in de behandelinrichtingen te maken

met gebrekkige mogelijkheden en middelen om te behandelen. En in de opvang-

inrichtingen is een ernstig tekort aan mensen en middelen om iets pedagogisch te

kunnen doen. We zijn al blij als het lukt om de basale dingen voor elkaar te krijgen,

dat wil zeggen eten, kleden, wassen, luchten en een beetje onderwijs verzorgen.'

Tegenover deze kritische geluiden over de pedagogische component van het nieuwe

jeugdstrafrecht staat een ongeveer even groot aantal reacties van geïnterviewden

die vinden dat het nieuwe jeugdstrafrecht juist veel pedagogischer van karakter

is dan het vroegere. Deze geïnterviewden wijzen op het feit dat de taakstraffen

en Halt dankzij de nieuwe wet hun experimentele status voor een formele hebben

verruild. Bovendien zouden het aanbod en de variëteit van taakstraffen enorm zijn

toegenomen. Een andere respondent formuleert zijn mening in meer maatschappij-

kritische bewoordingen. 'In het verleden is het uitdelen van een opvoedkundige

klap te veel vergeten, onder het motto van "laissez faire" werd een te "softe"

aanpak gevolgd. Men durfde niet in te grijpen. De jeugdigen vertoonden slechts

"experimenteergedrag", dat zou vanzelf weer overgaan enzovoort.' Volgens deze

geïnterviewde'hebben we jarenlang te maken gehad met een samenleving in

verwarring, een samenleving die geen gezag durfde te laten gelden. Als reactie

daarop is nu een en ander teruggedraaid. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het

oude jeugdstrafrecht niet zo pedagogisch was, juist doordat onvoldoende gezag

uitgeoefend werd, doordat geen grenzen gesteld werden. Een kenmerk van

opvoeding is nu juist dat af en toe corrigerend wordt opgetreden.'
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4.3 Het nieuwe jeugdstrafrecht harder en grimmiger?
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Min of meer aansluitend op de vorige paragraaf is de vraag of het nieuwe jeugd-

strafrecht harder en grimmiger is dan het oude, iets dat criticasters vanaf het begin

hebben gevreesd. Aan de geïnterviewden is ook deze kwestie voorgelegd. Meer dan

de helft geeft daarop aan dat in hun perceptie het nieuwe jeugdstrafrecht niet

harder of grimmiger is dan het oude. Een aantal geïnterviewden merkt daarbij op

dat het nieuwe jeugdstrafrecht wel wat zakelijker is dan het oude, of - zoals anderen

het formuleren - iets afstandelijker, wat formeler of ~'duidelijker' in die zin dat

de maatschappelijke normen wat helderder worden 'neergezet'. Anderen vinden

juist de pedagogische component zo sterk in het jeugdstrafrecht verankerd dat er

naar hun idee geen sprake is van verharding of grimmigheid.

Aan de andere kant is een vrij omvangrijk aantal geïnterviewden - ruwweg 40% - de

mening toegedaan dat het nieuwe jeugdstrafrecht inderdaad harder en grimmiger

is geworden. Ook hier zijn weer de nodige nuanceringen te plaatsen. Zo zou de ver-

harding van het jeugdstrafrecht volgens veel van deze respondenten samenhangen

met het harder en gewelddadiger worden van de criminaliteit en zodoende niet eens

zozeer een gevolg zijn van de nieuwe wetgeving maar van de ontwikkeling van de

jeugdcriminaliteit. Tegelijkertijd voeren deze respondenten aan dat de maatschappij

ook minder tolerant staat ten opzichte van regelovertredend gedrag dan een aantal

jaren geleden. Ook dat verschijnsel is terug te vinden in de strafrechtelijke reactie.

De gepercipieerde verharding uit zich volgens sommige geïnterviewden in de

strafmaat: meer gesloten plaatsingen, meer PIJ-opleggingen, afschaffing van de

berisping (volgens sommigen was dat laatste ook een'lachertje'). Anderen menen

de verharding terug te zien in de procesgang: in de rechtszaal zouden procedures

belangrijker zijn geworden dan de achterliggende problematiek van de verdachte.

In de context van deze paragraaf is het relevant om de gegevens over de afdoening

van strafzaken uit hoofdstuk 2 nog eens in de herinnering te roepen. De cijfers

wijzen uit dat het aantal opgelegde - geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke -

vrijheidsstraffen niet is gestegen sinds de invoering van het nieuwe jeugdstrafrecht.

Het aantal opgelegde geldboetes vertoont een sterke daling. Het aantal opgelegde

taakstraffen vertoont een sterke stijging. Het aantal opgelegde maatregelen laat ook

een stijging zien. Daarbij moet men echter bedenken dat de stijging van het aantal

maatregelen voor een deel - waarvan de omvang niet bekend is - worden veroor-

zaakt door OTS'ers die op oneigenlijke gronden een PIJ hebben opgelegd gekregen.

Voor een ander deel wordt deze stijging veroorzaakt door jongeren van wie de Pij

noodzakelijkerwijs verlengd moest worden, omdat er onvoldoende behandeltijd

over was als gevolg van het wachten op een PIJ-plaatsing. Aan de andere kant neemt



Hoofdstuk 4

het aantal jongeren dat voor de rechter moet verschijnen toe. Over het geheel

genomen is het moeilijk om te zeggen of deze cijfers wijzen op strenger of harder

straffen, of juist niet. Voorzichtigheid is op zijn plaats; de cijfers zijn gebrekkig.

4.4 Samenvatting
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In dit hoofdstuk is ingegaan op de doelen die met de nieuwe wetgeving werden

beoogd. Centraal hierbij stond de volgende onderzoeksvraag:

- In hoeverre zijn de met de wetswijziging beoogde doelen in de praktijk bereikt?

Verder is in dit hoofdstuk aandacht besteed aan het pedagogisch karakter van het

nieuwe jeugdstrafrecht en aan de vraag of het strafklimaat onder de nieuwe wet-

geving harder en grimmiger zou zijn geworden. Deze punten zijn opgenomen in

respectievelijk onderzoeksvraag 4 en een gedeelte van onderzoeksvraag 3.

Doelen

Met de herziening van het jeugdstrafrecht stonden de wetgever enkele doelen

voor ogen. Een van deze doelen is om de rechtspositie van de minderjarige

met die van de volwassene meer met elkaar in overeenstemming te brengen.

De andere doelen zijn een algemene vereenvoudiging en modernisering van

het jeugdstrafrecht.

Volgens een ruime meerderheid van de geïnterviewden is de rechtspositie van de

jeugdige in het nieuwe jeugdstrafrecht inderdaad meer in overeenstemming met

die van de volwassene. Onder de nieuwe regelgeving wordt meer rekening gehouden

met de handelingsbekwaamheid van de jongeren zelf. Ook zouden jongeren nu meer

worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden en kan er met het nieuwe

jeugdstrafrecht strenger worden opgetreden. De veranderingen in rollen van het

OM en de kinderrechter zouden volgens sommigen eveneens hebben bijgedragen

aan een gelijkwaardiger rechtspositie.

Wel kunnen hier nog kanttekeningen bij geplaatst worden. In de praktijk is niet

altijd iets te merken van die gelijkwaardiger rechtspositie omdat jongeren zelf

onvoldoende op de hoogte zijn van hun eigen rechtspositie en daarmee van hun

mogelijkheden. Verder zou betwijfeld kunnen worden in hoeverre het belang van

de jongere zelf gediend is met de veranderde rechtspositie. Lang niet iedereen ziet

hiervan de voordelen.

Een ruime meerderheid van de geïnterviewden vindt dat het nieuwe jeugdstrafrecht

op een aantal punten 'moderner' kan worden genoemd. Men wijst hierbij met name

op het feit dat het huidige jeugdstrafrecht meer tegemoetkomt aan de behoeften

van de maatschappij; deze zou vragen om een serieuze reactie op strafrechtelijke
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vergrijpen door minderjarigen en om de mogelijkheid van strengere straffen. Ook

wordt opgemerkt dat in het huidige jeugdstrafrecht de jongere meer wordt aange-

sproken op zijn verantwoordelijkheden. Daarnaast lijkt het feit dat de alternatieve

sancties en de Halt-afdoening een wettelijke basis hebben gekregen, een belangrijke

reden te zijn om van modernisering te spreken.

De vraag of het nieuwe jeugdstrafrecht eenvoudiger is geworden levert een diffuus

beeld op. De mogelijkheid om meer delicten in de 'voorfase' via OM en Halt af te

doen wordt als een vereenvoudiging gezien, evenals het feit dat de pleegdatum

criterium is voor het al dan niet toepassen van het jeugdstrafrecht. Een andere

vereenvoudiging is het feit dat er nog maar één maatregel bestaat in plaats van de

vroegere drie maatregelen. Tegelijkertijd vinden sommige geïnterviewden juist dat

het jeugdstrafrecht ingewikkelder en bureaucratischer is geworden.

Pedagogische component

Het jeugdstrafrecht kent van oudsher een opvoedkundige component. Meer dan

de helft van de geïnterviewden vindt dat het nieuwe jeugdstrafrecht evenzeer als

het oude een pedagogische component kent. De overigen zijn in twee kampen te

verdelen: zij die vinden dat het nieuwe jeugdstrafrecht veel pedagogischer is dan het

oude en zij die de tegengestelde mening zijn toegedaan. Laatstgenoemden voeren

daarvoor uiteenlopende redenen aan. De in vergelijking met vroeger minder

prominente rol van de kinderrechter en de meer op de voorgrond tredende officier

van justitie is een van die redenen. Ook wijzen zij op een sterke verjuridisering van

het strafproces tegen minderjarigen. Verder zouden de te lange doorlooptijden en

het gebrek aan mensen en middelen in de behandelinrichtingen op gespannen voet

staan met de pedagogische component.

Degenen die menen dat het nieuwe jeugdstrafrecht veel pedagogischer is dan het

oude baseren zich op het feit dat de alternatieve sancties wettelijk geregeld zijn,

de wettelijke regeling van Halt, de toename in het aanbod en de variëteit van

leerprojecten.

Nieuw jeugdstrafrecht harder en grimmiger?

Ten slotte kwam de vraag aan de orde of het nieuwe jeugdstrafrecht harder en

grimmiger is dan het oude. Volgens meer dan de helft van de geïnterviewden is

het nieuwe jeugdstrafrecht niet harder of grimmiger dan het oude. Wel zou het

nieuwe jeugdstrafrecht wat zakelijker zijn dan het oude, iets afstandelijker, wat

formeler of ~'duidelijker' in die zin dat de maatschappelijke normen wat

helderder worden neergezet. Anderen vinden juist de pedagogische component

zo sterk in het jeugdstrafrecht verankerd dat er naar hun idee geen sprake is van
verharding of grimmigheid.
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Aan de andere kant is een vrij omvangrijk aantal geïnterviewden - iets minder

dan de helft - van mening dat het nieuwe jeugdstrafrecht inderdaad harder en

grimmiger is geworden. De verharding van het jeugdstrafrecht zou volgens veel

van deze respondenten samenhangen met het harder en gewelddadiger worden

van de criminaliteit en zodoende niet eens zozeer een gevolg zijn van de nieuwe

wetgeving maar van de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit.

In de cijfers is overigens niet terug te vinden dat er harder wordt gestraft.
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Slotbeschouwing

Wat heeft deze evaluatie van de herziening van het jeugdstrafrecht ons nu per saldo

geleerd? Bekijken we de wijzigingen in het materiële jeugdstrafrecht bekijken, dan

lijkt het er al met al op dat het aanbod van straffen en maatregelen voldoende

gedifferentieerd is om een passende strafrechtelijke reactie te kunnen doen volgen

op regelovertredend gedrag. In sommige gevallen is het aanbod echter kennelijk

nog niet voldoende gedifferentieerd en ervaart de praktijk een aantal knelpunten.

Het onderzoek heeft aan het licht gebracht dat deze 'opgelost' worden door een

aantal - officieel niet mogelijke - varianten op de bestaande regelgeving toe te

passen. We bespreken kort de meest opvallende knelpunten en'oplossingen.

- De combinatie van een hoofdstraf met een taakstraf is volgens het herziene

jeugdstrafrecht niet mogelijk. Desondanks wordt de combinatie in alle

onderzochte arrondissementen veelvuldig toegepast.

In een van de onderzochte arrondissementen worden alternatieve sancties

opgelegd als bijzondere voorwaarde in het kader van een schorsing van de

voorlopige hechtenis. Dit is een reactie op de lange doorlooptijden. De reden

hiervan is dat men de jongere direct wil straffen met een pedagogisch georiën-

teerde sanctie, vanuit de verwachting dat deze hoogstwaarschijnlijk geen effect

meer zou sorteren indien deze pas veel later - op de zitting - zou worden

opgelegd. De wet voorziet echter helemaal niet in deze mogelijkheid.

Waar een civiele OTS met een machtiging tot gesloten plaatsing geïndiceerd is,

wordt regelmatig een PIJ-maatregel opgelegd teneinde eerder voor plaatsing

in aanmerking te komen (beide categorieën minderjarigen zijn namelijk op

dezelfde inrichtingen aangewezen).

Een ander knelpunt is de 'urenaftrek' bij leerprojecten. Door de aftrek van de

tijd die is doorgebracht in verzekering en voorlopige hechtenis kan een ontoe-

reikend urenaantal overblijven om een bepaald project te volbrengen. Zo'n

project kent namelijk een afgerond programma en een vaste looptijd. In de

praktijk blijken er allerlei creatieve, meer en minder wettelijk toegestane

uitwegen uit dit probleem te worden gezocht die er allemaal op neer komen

dat een hoger aantal uren tenuitvoer wordt gelegd dan formeel op zijn plaats

zou zijn.
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- Regelmatig wordt de hand gelicht met de bestaande criteria voor de verwijzing

van zaken naar Halt.

De hierboven geschetste 'oplossingen' zullen op een bepaalde manier soelaas bieden

bij ervaren leemtes in de wet. Ze komen voort uit de beste bedoelingen ten aanzien

van de betrokken jongeren. Men past de combinatie van alternatieve sanctie en

hoofdstraf toe teneinde de duur van de detentiestraf te beperken en de betrokken

jongere een pedagogisch verantwoord alternatief te bieden. De in één arrondisse-

ment toegepaste alternatieve sanctie in het kader van de schorsing van de voor-

lopige hechtenis is bedoeld om sneller op een adequate manier te reageren.

Snelheid - in dit geval ten aanzien van behandeling - is eveneens het motief in

die gevallen waarin wordt uitgeweken naar een PIJ-maatregel (in plaats een OTS

met machtiging tot gesloten plaatsing). De creatieve 'oplossingen' ten aanzien van

het probleem van de urenaftrek bij leerprojecten dienen ertoe de jongere alsnog de

noodzakelijke training en vaardigheden te bieden. Bij de verwijzing naar Halt ligt de

nadruk op het bieden van een snelle, op delict en dader afgestemde reactie. In alle
geschetste situaties staan pedagogische doelstellingen op de voorgrond.

Desondanks verdienen deze oplossingen niet de voorkeur, vanwege het willekeurige

karakter dat voortvloeit uit het ontbreken van een wettelijke basis. Bovendien kan

hier gemakkelijk rechtsongelijkheid ontstaan. Voorzover er nog geen stappen gezet

zijn om in deze situatie verandering te brengen, verdient het aanbeveling om

regelgeving en praktijk meer met elkaar in overeenstemming te brengen.

Ten aanzien van de combinatie van alternatieve sanctie en hoofdstraf is dit reeds

gebeurd door middel van de op 1 februari 2001 in werking getreden wet inzake

taakstraffen.

De toepassing van alternatieve sancties als bijzondere voorwaarde in het kader

van een schorsing van de voorlopige hechtenis, zoals dat in één arrondissement

gebeurt, zou om genoemde redenen heroverweging verdienen. Bovendien is deze

handelwijze strijdig met de onschuldpresumptie.

Ook voor de gegroeide praktijk om een PIJ-maatregel op te leggen vanuit de

gedachte dat een jongere met een civielrechtelijke OTS niet geplaatst kan worden,

zal een structurele oplossing gezocht moeten worden.

Ten aanzien van het probleem met de urenaftrek bij leerprojecten lijkt het zinvol na

te gaan in hoeverre de interpretatie correct is dat in de aftrekregeling van art. 27 Sr

uitsluitend van werkprojecten sprake is. Daarmee zou het'urenaftrekprobleem' bij

leerprojecten uit de wereld zijn geholpen. Tevens kan bezien worden of er andere

aanpassingen mogelijk zijn. Te denken valt aan zorgvuldiger omgaan met de duur

van de voorlopige hechtenis en eventueel aan het verkorten van leerprojecten,

waar in de praktijk reeds enkele voorbeelden van bestaan. Op dit moment zouden

sommige leerprojecten per arrondissement een verschillend aantal uren kennen,
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dus met een verkorting - en daarmee gelijktrekking - worden twee vliegen in één

klap geslagen.

Wat Halt betreft zou strikt de hand gehouden moeten worden aan de huidige

verwijscriteria, ofwel zou de wettelijke regeling moeten worden aangepast. Gezien

het landelijk overleg dat hierover gaande is, ligt de laatste optie voor de hand.

Hierbij moet echter niet uit het oog worden verloren dat een Halt-afdoening een

voorwaardelijk politiesepot betreft, en de naar Halt te verwijzen feiten daar qua

ernst mee in overeenstemming behoren te zijn.

Naast deze uit de regelgeving voortvloeiende knelpunten, ziet de praktijk zich

geconfronteerd met een aantal problemen in de uitvoering.
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Een steeds terugkerend punt van zorg - zo niet een bron van ergernis voor

velen - vormen de te lange doorlooptijden. De invloed hiervan is vrijwel in de

hele strafrechtsketen merkbaar. Het komt voor dat een minderjarige verdachte

pas na twaalf maanden voor de kinderrechter moet voorkomen. Vervolgens

laat de tenuitvoerlegging van de straf of maatregel ook weer maanden op zich

wachten, met alle consequenties van dien. Gaat het bijvoorbeeld om een PIJ-

maatregel, dan blijft er onvoldoende behandeltijd over na aftrek van de wacht-

tijd in een opvanginrichting en is een verlenging van de PIJ-maatregel nodig

om de behandeling te kunnen voltooien. Hierdoor wordt oneigenlijk gebruik

gemaakt van de verlengingsmogelijkheid en moet de jongere langer'zitten'

dan nodig is.

- Er is sprake van een capaciteitsprobleem in de inrichtingen (zie ook het vorige

punt). Dit geldt met name voor de behandelinrichtingen, maar ook voor de

opvanginrichtingen. De wachttijden die hiervan het gevolg zijn, veroorzaken

tevens een verlenging van de doorlooptijden (vicieuze cirkel).

- Bij het mislukken van de uitvoering van een alternatieve sanctie zouden

jongeren te vaak een nieuwe kans krijgen, waarmee de geloofwaardigheid

van deze afdoening in het gedrang komt.

- De verschillende arrondissementen hanteren in de praktijk geen uniforme

criteria voor de omrekening van de tijdsduur van de vrijheidsstraf naar het

aantal uren leerproject. Voor een en hetzelfde leerproject worden in het ene

arrondissement meer uren gerekend dan in het andere.

De oplossing van deze punten moet gezocht worden in het verhelpen van de capa-

citeitsproblematiek en de daarmee verbonden te lange doorlooptijden. Verder moet
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een eenduidig landelijk beleid gevoerd worden ten aanzien van het optreden na het

mislukken van alternatieve sancties en zijn eenduidige afspraken nodig over de duur

van bepaalde leerprojecten en de omrekening van de duur van een vrijheidsstraf

naar een taakstraf. Bij het realiseren en bewaken van deze punten is een taak

weggelegd voor het openbaar ministerie.

Naast de materiële kant van het jeugdstrafrecht zijn in dit onderzoek de wijzigingen

van het formele jeugdstrafrecht de revue gepasseerd.

- De meest opvallende wijziging in het nieuwe formele jeugdstrafrecht betreft

de positie van de kinderrechter. De spilfunctie die deze vroeger vervulde,

is nu grotendeels verschoven naar de officier van justitie. De Raad voor de

Kinderbescherming heeft hierbij een regiefunctie toebedeeld gekregen. Veel

geïnterviewden, inclusief de kinderrechters zelf, blijken zich te kunnen vinden

in de gewijzigde rollen. Velen beschouwen het als positief dat de kinderrechter

nu meer een toetsende dan een sturende rol heeft en een wat afstandelijker

positie in het strafproces inneemt.

- De afstemming van werkzaamheden van de jeugdreclassering en de Raad voor

de Kinderbescherming blijkt in de praktijk niet altijd even helder te zijn. De

Raad zou de regie moeten voeren terwijl de jeugdreclassering de uitvoering voor

haar rekening zou moeten nemen. Dit stuit op allerlei irritaties en praktische

problemen. Sommigen ervaren de situatie als 'twee kapiteins op één schip'.

Hoe dan ook dienen deze problemen zo snel mogelijk de wereld uit geholpen

te worden.

In hoeverre de wijzigingen in het jeugdstrafrecht geleid hebben tot een harder

en grimmiger strafklimaat is een andere kwestie waarop het onderzoek licht

kan werpen.

Waar in het verleden in ernstiger zaken nog regelmatig werd uitgeweken naar

het strafrecht voor volwassenen vanwege de binnen het volwassenenstrafrecht

mogelijke strengere straffen in vergelijking met het oude jeugdstrafrecht, behoort

dat steeds meer tot de uitzonderingen. Verwacht zou kunnen worden dat nu dan wel

gebruik gemaakt zou worden van de mogelijkheden die het nieuwe jeugdstrafrecht

biedt om strenger te straffen. De - helaas niet volledige - cijfers op dit gebied wijzen

er echter niet op dat zulks gebeurt.

Wat leren de cijfers ons verder over het strafklimaat? Volgens de cijfers is het aantal

opgelegde - geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke - vrijheidsstraffen niet

gestegen sinds de invoering van het nieuwe jeugdstrafrecht. Het aantal opgelegde

geldboetes vertoont een sterke daling. Het aantal opgelegde maatregelen laat wel

een stijging zien, maar daarbij moet men bedenken dat die voor een deel - waarvan

de omvang niet bekend is - wordt veroorzaakt door OTS'ers die op oneigenlijke



Slotbeschouwing

gronden een PIJ opgelegd hebben gekregen en door jongeren van wie de PIJ

noodzakelijkerwijs verlengd moest worden omdat er onvoldoende behandeltijd

over was als gevolg van het wachten op een PIJ-plaatsing. Het aantal taakstraffen

daarentegen vertoont een sterke toename. De door het openbaar ministerie uitge-

vaardigde beleidslijn om minderjarigen volgens het beginsel'Taakstraf, tenzij ...'

te bejegenen heeft blijkbaar zeer brede navolging gevonden. Het ziet ernaar uit

dat dit geldt voor alle modaliteiten van de taakstraf, dat wil zeggen voor zowel de

varianten die de rechter oplegt als de varianten die de officier van justitie oplegt,

en voor leer- en de werkvarianten.

Over het geheel genomen is het moeilijk om te zeggen of deze cijfers wijzen op

strenger of harder straffen, of juist niet. Voorzichtigheid is echter op zijn plaats

omdat de beschikbare cijfers erg onvolledig zijn.28 Zo ontbreken cijfers over de

duur van de opgelegde vrijheidsstraffen. Een interessante toevoeging hierbij is

wellicht dat een aantal van de geïnterviewden aangeeft dat voorzover er al sprake

zou zijn van strengere straffen, dit niet een gevolg is van de nieuwe wetgeving

maar van een verharding van de jeugdcriminaliteit. De gepleegde delicten zouden

ernstiger zijn en de strafrechtelijke reactie zou navenant zijn. Tegelijkertijd zou

de strafrechtelijke reactie weer zijn aangepast aan een vermeende afgenomen

maatschappelijke tolerantie ten opzichte van regelovertredend gedrag.
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In dit onderzoek is eveneens aan de orde gekomen in hoeverre het pedagogische

karakter van het jeugdstrafrecht onder de wetswijziging in stand is gebleven. Meer

dan de helft van de geïnterviewden meent dat het nieuwe jeugdstrafrecht evenzeer

als het oude een pedagogische component kent. De overige geïnterviewden zijn

verdeeld. Een groep vindt dat de nieuwe wetgeving veel minder pedagogisch is.

De in het nieuwe jeugdstrafrecht meer prominente rol van de officier van justitie

die ten koste is gegaan van de positie van de kinderrechter zouden daaraan debet

zijn. De kinderrechter zou veel meer dan de officier oog hebben voor de sociale

omgeving van de jeugdige en de omstandigheden waaronder het feit gepleegd is,

terwijl de officier van justitie veel meer naar het feit'an sich' zou kijken. Verder zou

het jeugdstrafrecht sterk'verjuridiseerd' zijn. Tevens zouden de te lange doorloop-

tijden alsmede het gebrek aan mensen en middelen in de behandelinrichtingen op

gespannen voet staan met de pedagogische component.

28 Enigszins terzijde merken wij overigens op dat een finaal antwoord op dergelijke vragen naar de
zwaarte van de straffen kan worden verkregen door het nauwkeurig registreren van de strafrechts-

pleging, met andere woorden door degelijke statistieken op te bouwen. Wat dat betreft kan er nog

buitengewoon veel verbeterd worden. In de loop van het onderhavige onderzoek zijn de onderzoekers

op onvoorstelbare gebreken in de registraties gestuit. Zelfs de meest eenvoudige gegevens blijken
helemaal niet - of niet op een eenduidige wijze - beschikbaar te zijn. Dit is een zeer serieus probleem
voor al het onderzoek naar de strafrechtstoepassing en het daarop te baseren beleid.
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Daarentegen zijn er ook geluiden dat het nieuwe jeugdstrafrecht veel pedagogischer

is dan het oude. De redenen die hiervoor worden aangedragen zijn: het feit dat de

alternatieve sancties wettelijk geregeld zijn, de wettelijke regeling van Halt, de

toename in het aanbod en de variëteit van leerprojecten.

Het pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht kent veel aspecten. Afhankelijk

van welk aspect in ogenschouw genomen wordt, komt het jeugdstrafrecht als meer

of minder pedagogisch uit de bus. Met zekerheid kan in elk geval gesteld worden dat

de nieuwe wetgeving - net als de voorgaande - tal van randvoorwaarden biedt voor

een strafrechtelijke bejegening van minderjarigen met inachtneming van allerlei

pedagogische noties.

Tot besluit is het opportuun om op het volgende te wijzen. In dit onderzoek is

nagegaan in hoeverre er wijzigingen zijn opgetreden als gevolg van de herziening

van het jeugdstrafrecht. Bij allerlei verschijnselen en veranderingen die in de

praktijk zijn waargenomen, of die nu afkomstig zijn uit cijferreeksen of uit de
ervaringen van geïnterviewden, is een relatie gelegd met de invoering van het

nieuwe jeugdstrafrecht op 1 september 1995. Heel vaak zal het echter niet mogelijk

zijn om het nieuwe jeugdstrafrecht direct als oorzaak aan te wijzen voor een

waargenomen verandering. De (nieuwe) wetgeving is niet de enige factor die zijn

invloed doet gelden in het maatschappelijk krachtenveld van jeugdcriminaliteit

en strafrechtelijke reactie. Zo is bijvoorbeeld de reeds genoemde beleidslijn van

het College van Procureurs-Generaal om bij jeugdigen een'taakstraf, tenzij ...' toe

te passen waarschijnlijk veel meer van invloed op de toename van taakstraffen dan

het feit dat deze sanctiemogelijkheid in de nieuwe wetgeving een formele grondslag

heeft gekregen. En zo zijn er nog veel meer ontwikkelingen op dit terrein waar de

invloed van het nieuwe jeugdstrafrecht marginaal is.



Summary

The new juvenile penal law: five years of

practitioners' experience

September lst 1995, a new penal law for juveniles came into force in the
Netherlands. In this report the consequences of its introduction are evaluated.
The new law brought about some major changes:
- Custody (arreststraf) and community school (tuchtschoolstraf) were replaced

by a single sanction, called juvenile detention (jeugddetentie).
- The maximum imprisonment of 6 months was increased to 12 months for

juveniles in the ages of 12 to 15 and to 24 months for the 16 and 17 year olds.
- The maximum fine was increased tenfold from HFL 500 to HFL 5000.
- The penai supervision measure (OTS) was abolished and the penai measures

of special treatment (PIBB) and psychiatric hospital order (TBR) were replaced
by a single measure, placement in an institution for juveniles (PIJ).

- Alternative sanctions and diversion via a project called Halt were provided
with a legal basis in the new law.

Furthermore, procedural law for juveniles was changed, the most important
adaptation being a transference of a lot of the powers of the juvenile judge to the
public prosecutor.

The research concerned the consequences of these changes on penal practice. Data
were collected (1) from interviews with 46 persons whose work involves implement-
ing the new penal law in everyday practice, such as juvenile judges, public
prosecutors, aftercare officials, etcetera and (2) from various statistical sources.
All in all, the package of sanctions and measures offered by the new penal law for
juveniles seems to be suitable in various situations. However there appear to be
some problems, evolving from the new law itself as well as from everyday practice.
The most important one is that too much time is needed for a case to pass through
the Justice apparatus - first from the initial police interrogation to the trial, and
subsequently the time spent in waiting for a measure or sanction to be executed.
This problem is linked up with another major problem: the Jack of capacity in the
juvenile justice institutions.

The new penal law does not seem to have resulted in a stricter or a more severe
penai climate than before. The number of fines is decreasing, the number of
imprisonments is decreasing and the number of alternative sanctions is rising.
Moreover, like the old juvenile penal law, the new law is characterised by
educational elements.
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Bijlage 2

Tabellen

Tabel 1: Minderjarigen bij wie volwassenenstrafrecht is toegepast, in absolute aantallen
en als percentage van het totale aantal berechte minderjarigen

1994 1995 1996 1997 1998 1999

totaal aantal berechte minderjarigen

abs. 6.560 7.687 8.297 8.154 8.657 8.869

minderjarigen berecht volgens

volwassenenstrafrecht abs. 860 1.194 508 309 238 223

in 0/0 13,0 15,5 6,1 3,8 2,7 2,5

Bron: CBS

Tabel 2: Meerderjarigen bij wie jeugdstrafrecht is toegepast, in absolute aantallen en als
percentage van het totale aantal berechte minderjarigen

1994 1995 1996 1997 1998 1999

totaal aantal berechte minderjarigen

abs. 6.560 7.687 8.297 8.154 8.657 8.869

meerderjarigen berecht volgens

jeugdstrafrecht abs. 37 54 60 72 77 89

in % 0,56 0,70 0,72 0,88 0,89 1,00

Bron: CBS
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Tabel 3: Opgelegde geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen, weerge-

geven voor het totaal van feiten (voornamelijk WvSr.), alsmede ingedeeld in drie

categorieën feiten; in absolute aantallen

a totaal van alle feiten

straf 1989 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999

arrest 111 94 96 63 7 - - -

tuchtschool 827 875 1.088 886 70 - - -

jeugddetentie - - - 138 851 861 885 992

gevangenis 248 268 266 259 171 136 118 134

b vermogensfeiten

straf 1989 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999

arrest 69 60 65 44 4 - - -

tuchtschool 482 488 528 398 32 - - -
jeugddetentie - - - 58 376 329 313 367

gevangenis 154 153 145 126 81 60 50 47

c geweldsfeiten

straf 1989 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999

arrest 27 12 22 8 2 - - -

tuchtschool 282 290 474 392 30 - - -

jeugddetentie - - - 69 377 412 448 487

gevangenis 65 76 76 105 65 58 46 56

d overige feiten

straf 1989 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999

arrest 15 22 9 11 1

tuchtschool 63 97 86 96 8 - - -

jeugddetentie - - - 11 98 120 124 138

gevangenis 29 39 45 28 25 18 22 31
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Tabel 4: Geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke geldboetes, uitgesplitst naar de hoogte

van het onvoorwaardelijk deel

bedrag

minder danf 50

f 50 - f 99

f 100 - f 149

f 150 - f 199

f 200 - f 249

f 250 - f 299

f 300 - f 349

f 350 - f 399

f 400 - f 449

f 450 - f 499

f 500 - f 599

f 600 - f 699

f 700 - f 799

f 800 - f 899

ƒ9 0 0-9 9 9

f 1.000 - f 1.499

f 1.500 - f 1.999

f 2.000 -f2.999

f 3.000 - f 3.999

f 4.000 - f 4.999

totaal

1989 1990 1994 1995 1996 1997 1998

77 57 34 33 19 19 15

268 225 166 149 99 82 56

272 243 246 186 148 114 67

305 330 220 231 141 84 85

151 151 108 134 101 82 68

195 189 173 125 150 108 100

140 146 95 85 52 58 56

38 39 34 23 27 11 14

82 66 58 48 40 29 23

4 6 5 2 1 3 9

176 203 153 155 102 60 66

11 21 16 14 15 19 7

15 34 36 30 33 12 19

4 7 2 2 3 5 4

1 2 7 1 1 1 -

9 24 19 18 10 16 15

5 6 3 4 1 5 6

- - 1 1 1 2 4

- - - - 1 2 1

- 1 - - - - -

1.753 1.750 1.376 1.241 945 712 615

Bron: CBS



Bijlage 2 98

Tabel 5: Gestarte taakstraffen* onder minderjarigen, in absolute aantallen

jaar werkstraffen leer- en combinatie-

straffen

taakstraffen

(niet gedifferentieerd)

1983 298 6 304

1984 746 34 780

1985 839 33 872

1986 1.321 77 1.398

1987 1.648 242 1.890

1988 1.687 590 2.277

1989 1.799 655 2.454

1990 2.062 918 2.980

1991 1.923 932 2.855

1992 1.884 1.205 3.089

1993 2.306 1.701 4.007

1994 2.822 1.157 3.979

1995 2.767 1.754 4.521

1996" 6.452
1997 7.925

1998 9.808

1999 11.004

Het aandeel van de leerstraffen is groeiende. In 1998 bestond het aantal uitgevoerde taakstraffen minder-

jarigen voor 73% uit werkstraffen, voor 17% uit leerstraffen en voor 10% uit gecombineerde leer-werkstraffen.

Door een wijziging in de registratie zijn de aantallen vanaf 1996 niet vergelijkbaar met die van de jaren
daarvoor.

Bron: Directie Preventie Jeugd en Sanctiebeleid (DPJ&S) van het ministerie van Justitie

Tabel 6: Door het Openbaar Ministerie afgedane strafzaken inzake minderjarigen, naar

wijze van afdoening (exclusief de overdrachten), in absolute aantallen

1989 1990 1994 1995 1996 1997 1998

technisch sepot 2.737 2.655 3.523 3.517 3.291 3.361 2.895

beleidssepot 8.196 7.668 5.678 4.768 4.490 4.229 3.014

voeging ad informandum' 1.773 1.555 1.105 959 921 1.314 1.350

voeging ter berechting' 1.759 1.533 1.664 1.866 2.042 2.425 2.427

transactie 2.911 3.047 3.663 3.655 4.789 5.828 6.455

overig 38 - 55 129 156 99 109

totaal 17.414 16.458 15.697 14.894 15.716 17.256 16.250

Door het CBS worden de voeging ad informandum en de voeging ter berechting tot de OM-afdoeningen

gerekend, maar desbetreffende zaken worden wèl aan de rechter voorgelegd.

Bron: CBS



Tabellen

Tabel 7: Opgelegde strafrechtelijke maatregelen, in absolute aantallen

maatregel 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

99

1999

PIBB 25 30 47 58 69 82 8 1 - -

jeugd-TBR 1 7 3 8 12 16 4 - - -

PIJ - - - - - 10 150 147 191 188

totaal van de maatregelen 26 37 50 66 81 108 162 148 191 188

Bron: DJI

Tabel 8: Door de rechter aan minderjarigen opgelegde schadevergoedingsmaatregelen,

in absolute aantallen

jaar aantal

1994 15

1995 45

1996 300

1997 430

1998 703

1999 950

Bron: WODC/SIBA

Tabel 9: Halt-afdoeningen, in absolute aantallen

jaar aantal

1987 1.184

1988 2.154

1989 4.738

1990 6.456

1991 8.948

1992 11.084

1993 11.167

1994 14.316

1995 17.235

1996 21.413

1997 20.867

1998 21.748

1999 22.756

Bron: Halt Nederland



Bijlage 2

Tabel 10: Door de meervoudige kamer berechte minderjarigen, als percentage van het

totale aantal berechte minderjarigen

100

jaar %

1989 2,0

1990 2,4

1994 3,9

1995 6,0

1996 9,9

1997 11,5

1998 12,9

1999 13,3

Bron: CBS

Tabel 11: Aantal berechte minderjarigen, in absolute aantallen en als percentage van het

totale aantal minderjarigen

jaar absoluut %

1990 7.002 0,60

1994 6.560 0,59

1995 7.687 0,70

1996 8.297 0,76

1997 8.154 0,74

1998 8.657 0,78

1999 8.869 0,79

Bron: CBS
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