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Samenvatting 

Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de afhandeling van jeugd-
strafzaken. Om zoveel mogelijk eenheid en gelijkheid in de afdoeningen te 
bewerkstelligen heeft het College van Procureurs-Generaal in 1997 de requi-
reerrichtlijn in ldnderzaken (misdrijven) vastgesteld. Inmiddels werken offi-
cieren en parketsecretarissen twee jaar met de richtlijn. Dit onderzoek geeft 
inzicht in de vraag in hoeverre de requireerrichtlijn in ldnderzaken wordt 
toegepast door het Openbaar Ministerie. Daamaast is geinventariseerd wat 
de ervaringen met de richtlijn zijn. 
De richtlijn bestaat uit drie onderdelen. In deel A staan de uitgangspunten 
geformuleerd die gelden bij strafvordering in kinderzaken, waarvan het uit-
gangspunt `taalcstraf tenzij' een belangrijke is. In deel B van de richtlijn is 
onder de titel 'requireerbeleid' een schema opgenomen waar per delict staat 
aangegeven wat de reactie van het Openbaar Ministerie moet zijn. Tot slot is 
er in deel C een omrekentabel opgenomen. In deze tabel staan de weken 
jeugddetentie en hun equivalent aan uren onbetaalde arbeid. 

De afdoening van ldnderzaken in de verschillende arrondissementen is niet 
op dezelfde wijze georganiseerd. In sommige parketten bestaan specifieke 
jeugdofficieren en jeugdsecretarissen, terwijl andere parketten kiezen voor 
een regionale indeling. Het blijkt dat parketten die gekozen hebben voor een 
specialistische indeling de richtlijn beter kennen en toepassen dan degene 
die werken volgens een regionale indeling. Ook bestaan er verschillen tussen 
parketten voor wat betreft de mate waarin officieren hun werlczaamheden 
mandateren aan parketsecretarissen. Dit punt is van belang voor het verschil 
in het werken met de richtlijn door officieren en parketsecretarissen, hierover 
later in deze samenvatting meer. 

Uit ander onderzoek blijkt dat factoren die van belang zijn voor het succes 
van richtlijnen zijn onder meer de mate van gedetailleerdheid, de aansluiting 
met de praktijk, de acceptatie door de gebruikers en de wijze van bekend-
making van de richtlijn aan de gebruikers. 

Uit de voor dit onderzoek afgenomen interviews bij officieren van justitie en 
parketsecretarissen blijkt dat op hoofdlijnen de officieren en de parketsecre-
tarissen de richtlijn in kinderzaken kennen, accepteren en toepassen. Boven-
dien onderschrijven alle respondenten het belangrijkste uitgangspunt van de 
richtlijn namelijk het principe van de 'taakstraf, tenzij'. 
In de praktijk blijkt er een groot verschil te zijn in gebruik tussen officieren 
en secretarissen. De secretarissen gebruiken de richtlijn instrumenteel en de 
officieren gebruiken de richtlijn `slechts' als uitgangspunt voor hun eisen in 
ldnderzaken, de laatsten wijken dan ook vaker af van de richtlijn. Het gevolg 
van het verschillend gebruik van de richtlijn is dat parketsecretarissen een 
hogere mate van detail wensen dan nu in de richtlijn is gegeven, de officieren 



daarentegen vinden de richtlijn over het algemeen goed, en wensen zeker 
geen nadere detaillering. 

Over het algemeen willen de respondenten de richtlfin toepassen. Wel voe-
len zich, met name officieren, genoodzaalct van de richtlijn af te wijken. De 
redenen hiervoor zijn zowel van inhoudelijke en organisatorische aard. 
In een aantal arrondissementen hebben officieren de ervaring dat rechters 
structureel lager vonnissen dan de eisen in de richtlijn aangeven. Dit leidt 
tot aanpassing, een verlaging, van de eisen door de officieren. Zij passen hun 
eisen aan aan de te verwachten op te leggen straf door de rechter. Officieren 
geven aan de richtlijn wel te willen volgen, maar het te verwachten gedrag 
van de rechter leidt tot het niet volgen van de richtlijn door de officier. Op- 
vallend is hierbij dat het gedrag van de rechter kennelijk prevaleert boven het 
toepassen van de richtlijn. 
Een andere reden om af te wijken van de richtlijn is als er een aanzienlijke 
tijd zit tussen het plegen van het delict en het op zitting komen van de ver-
dachte. Officieren vinden de eisen in de richtlijn dan veelal te hoog, en in 
combinatie met pedagogische motieven gaat menig officier over tot een 
lagere eis dan in de richtlijn staat geformuleerd. 
Verder blijkt dat veel respondenten een aantal eisen uit de richtlijn aan de 
hoge kant vindt. Zij pleiten daarom voor een verlaging en betere onderlinge 
verhouding tussen de te eisen uren van de volgende delicten: 
1 diefstal met geweld; 
2 mishandeling; 
3 openlijk geweld plegen tegen zowel personen als zaken; 
4 vandalisme; 
5 winkeldiefstal, diefstal van fiets en/of brommer; 
6 valse aangifte. 
Naast deze inhoudelijke overwegingen blijken er in de praktijk ook meer 
'organisatorische' aspecten een rol te spelen bij de afdoeningbeslissing van 
de leden van het Openbaar Ministerie, zoals het gebrek aan zittingscapaciteit 
van de rechtbank en het tekort aan detentiecapaciteit van de jeugdinrichtin-
gen. Fen deel van de respondenten ervaart gebrek aan zitting- en detentie-
capaciteit. Dit leidt ertoe dat zij het uitgangspunt Itaalcstraf, tenzij' niet vol-
ledig kunnen volgen. 
Uit de interviews blijkt verder dat de persoonlijke omstandigheden van de 
verdachte bij de behandeling van zalcen binnen het jeugdstrafrecht een grote 
rol spelen. Algemeen heerst de opvatting dat meer nog dan in het volwasse-
nen strafrecht er bij de jongeren spralce dient te zijn van (pedagogisch) maat-
werk. In de grote steden is een voorzichtige tendens waar te nemen dat de 
punitieve aspecten meer nadrulc krfigen dan de pedagogische. 

De vraag of de richtlijn tot meer eenheid in de strafeisen leidt is lastig te 
beantwoorden op basis van de afgenomen interviews. Zoals hiervoor al aan-
gegeven blijkt het verschil in gebruik van de richtlijn door officieren van jus-
titie en parketsecretarissen. De officieren gebruiken de richtlijn als leidraad; 
de secretarissen als een instrument. Anders gezegd, de laatsten gebruiken de 
richtlijn als een omzettingstabel. De eenheid en gelijlcheid van strafeisen 
zullen hier in de veelal relatief eenvoudige en lichtere zaken dan ook groot 
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zijn. De richtlijn laat afwijkingen toe, en zoals geschetst maken officieren 
hier dan ook veelvuldig gebruik van, zodat wellicht alleen de 'bandbreedte' 
van de verschillen in afdoening afneemt. 
Juist omdat veel verschillende functionarissen van het Openbaar Ministerie 
bij de afdoening van lcinderzaken betroldcen zijn is expliciet aandacht nodig 
voor de introductie van de richtlijn bij nieuwe functionarissen. Veelvuldige 
personeelswijzigingen bij officieren en in mindere mate bij secretarissen heb-
ben zeker invloed op de kennis en het uiteindelijk gebniik van de richtlijn. 



1 	lnleiding 

Deze onderzoeksnotitie gaat over de afhandeling van jeugdzaken door het 
Openbaar Ministerie. Om zoveel mogelijk gelijkheid in afdoeningen te be-
werkstelligen heeft het College van Procureurs-Generaal de requireerrichtlijn 
in Icinderzalcen (misdrijven) vastgesteld. 1  
Alle officieren van justitie die zich bezighouden met jeugdzaken zijn verte-
genwoordigd in het landelijk platform jeugdofficieren. Dit landelijk platform 
heeft het WODC verzocht de requireerrichtlijn in lcinderzaken (misdrijven) te 
evalueren. Deze richtlijn is sinds 1 augustus 1997 van kracht. Het Openbaar 
Ministerie had, ten tijde van dit onderzoek, bijna twee jaar ervaring met de 
richtlijn.2  De reden van het verzoek van het platform is dat in de vergade-
ringen van het landelijk platform jeugdofficieren is gebleken dat de officieren 
van justitie verschillend denken over de uitgangspunten die de richtlijn geeft. 
De doelstelling van de richtlijn is onder meer om gelijkheid in strafeisen te 
bewerkstelligen. Een verschillende interpretatie over de uitgangspunten kan 
het behalen van deze doelstelling in de weg staan. Tevens bestaan, bij het 
landelijk platform, vermoedens dat niet alle parketten de richtlijn hanteren. 
Eenheid in strafeisen is van belang voor de rechtszekerheid en de rechtsge-
lijIcheid van burgers. Dit impliceert dat burgers van het Openbaar Ministerie 
mogen verwachten dat gelijke gevallen op een gelijke wijze worden behan-
deld.3  Door middel van het inventariseren van meningen van zowel (jeugd-) 
officieren van justitie als parketsecretarissen in de verschillende arrondis-
sementen is getracht inzicht in te krijgen in het gebruik van de richtlijn. 

Het doel van deze onderzoeksnotitie is om inzicht te verschaffen in de 
toepassingen en ervaringen met de requireerrichtlijn in kinderzalcen. 4  Dé 
richtlijn is als bijlage opgenomen in deze onderzoeksnotitie (bijlage 1). 

1.1 	Onderzoeksvragen 

Het doel van evaluatie-onderzoek is over het algemeen een onderzoek naar 
de effecten van een interventie. De in dit onderzoek centraal staande inter- 

' 	De richtlijn is vastgesteld in de vergadering van het College van Procureurs-Generaal op 
19 juli 1997, en in werking getreden op 1 augustus 1997. Stcrt: nr. 135, 1997. 

2 	Het veldwerk heeft plaatsgevonden in de periode van februari tot juni 1999. 
3 	Zowel het Openbaar Ministerie als de zittende magistratuur heeft een verantwoordelijk- 

heid in de bewaldng van de eenheid van rechtspraak. Enerzijds zal een consistent requi-
reerbeleid een positief effect hebben op het straftoemetingsbeleid. Anderzijds heeft de 
rechter een onafhankelijke positie en blijft hij verantwoordelijk voor de strafoplegging 
van een individueel geval. Kortom, naast een uniform requireerbeleid zal er tevens rech-
terlijke afstemming moeten plaatsvinden. (Oskamp en Schmidt, 1998). 

4 	De richtlijn spreekt van kinderzaken. In deze notitie spreken we van kinderen (kinder- 
zaken), jongeren en jeugdigen (jeugdzaken). In al deze gevallen bedoelen we hetzelfde: 
de doelgroep waarvoor de richtlijn is bestemd te weten de leeftijdscategorie 12- tot 18- 
jarigen. 



ventie is de requireerrichtlijn in Icinderzaken (misdrijven). Doel van dit 
onderzoek is het inventariseren van de ervaringen met de requireerrichtlijn 
en in welke mate de officieren en parketsecretarissen deze gebruiken. 
Uit het voorafgaande zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd. 
la 	In hoeverre zijn officieren van justitie en parketsecretarissen bekend 

met de requireerrichtlijn in Icinderzaken (misdrijven)? 
lb 	In hoeverre passen officieren van justitie en parketsecretarissen de 

requireerrichtlijn in de parketten toe? 
lc 	Wat zijn de redenen voor het niet gebruiken van de richtlijn? 
2a 	Wat zijn de ervaringen van officieren en parketsecretarissen met de 

richtlijn in de praktijk? 
2b 	Bestaat de indruk dat de richtlijn bijdraagt tot meer eenheid en gelijk- 

heid in strafzaken? 

1.2 	Opzet van het onderzoek 
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Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden is gekozen voor het intenriewen 
van zowel officieren van justitie als parketsecretarissen. In totaal zijn voor dit 
onderzoek 40 (jeugd)officieren van justitie en parketsecretarissen in alle 19 
arrondissementen gelintenriewd. 5  De interviews hebben plaatsgevonden in 
de periode februari 1999 tot juni 1999. Aan de hand van een gespreksleidraad 
(bijlage 2) zijn de interviews in een persoonlijk gesprek dan wel via de tele-
foon afgenomen. 
Aan de hand van de informatie uit de interviews heeft een eerste analyse van 
de onderzoeksgegevens plaatsgevonden. Deze eerste resultaten zijn gepresen-
teerd tijdens een bijeenkomst van het landelijk platform jeugdofficieren. Ver-
volgens heeft in die vergadering een groepsdiscussie plaatsgevonden tussen 
een aantal officieren over de eerste bevindingen van het onderzoek. Het doel 
hiervan was het verlcrijgen van reacties op de eerste uitkomsten van het 
onderzoek. Naar aanleiding hiervan zijn de conclusies verder aangescherpt. 
Aan het onderzoek zoals dat is uitgevoerd, kleeft een aantal beperlcingen. In 
de eerste plaats bestaat de evaluatie uit een inventarisatie van meningen en 
ervaringen van functionarissen die werken met de requireerrichtlijn. Menin-
gen hoeven niet altijd met de feiten overeen te stemmen. In de tweede plaats 
ldeven beperldngen aan een evaluatieonderzoek dat anderhalf jaar na inwer-
kingtreden van de richtlijn start, omdat de gebruikers zeer beperkt ervaring 
hebben met het werken met de richtlijn. 
Desalniettemin waren wij van mening dat deze 'quick scan' een zinvolle bij-
drage kan leveren aan het verIcrijgen van een eerste inzicht in de ervaringen 
met het gebruik van de requireerrichtlijn in Icinderzaken. Bovendien hebben 
de respondenten waardevolle aanbevelingen gegeven voor een beter gebruik 
van de richtlijn in de toekomst. 

Om precies te zijn, voor dit onderzoek zijn 20 interviews met officieren van justitie en 20 
interviews met parketsecretarissen afgenomen. In ieder arrondissement is ten minste 1 
officier van justitie en ten minste 1 parketsecretaris geInterviewd. 



1.3 	Leeswijmr 

Alvorens op de onderzoeksresultaten in te gaan zijn de verschillende organi-
satorische aspecten van het Openbaar Ministerie die met de afhandeling van 
kinderzaken samenhangen beschreven. In hoofdstuk 2 besteden we eerst 
aandacht aan de afdoeningmogelijkheden van politie en justitie, en aan de 
organisatie van de afhandeling van jeugdstrafzaken bij het Openbaar Minis-
terie. Vervolgens schetsen we de context van het beleidsinstrument `richtlij-
nen' bij het Openbaar Ministerie. Hierbij besteden we eerst aandacht aan 
richtlijnen in het algemeen en vervolgens aan de requireerrichtlijn in kinder-
zalcen in het bijzonder. Verder gaan we in op de inbedding van de richtlijnen 
in de werkprocessen van het Openbaar Ministerie. De reden hiervan is dat 
het voor een goed begrip van de onderzoeksresultaten van belang is om 
inzicht te hebben in de organisatie waarvoor de richtlijn is bedoeld en het 
gebruik van de richtlijn als beleidsinstrument. In hoofdstuk 3 staan de resul-
taten van de gehouden interviews centraal. Aan de hand van de systematiek 
van de richtlijn zelf bespreken we puntsgewijs de uitgangspunten, de afdoe-
ning van de categorieen van strafbare feiten en de omrekentabel jeugddeten-
tie/taakstraf. Tot slot volgt in hoofdstuk 4 de beantwoording van de onder-
zoeksvragen, de conclusies en enkele aanbevelingen. 



2 De afdoening van 
(kinder)zaken en richtlijnen 

Op welke manieren kan het Openbaar Ministerie (cinder)zalcen afdoen? Hoe 
is de afdoening van kinderzaken in de verschillende parketten georganiseerd? 
Voor een goed begrip van de requireerrichtlijn is het van belang om eerst 
antwoord op deze vragen te krijgen. 
De politie komt vaak als eerste in aanralcing met jongeren die een delict 
plegen en in een aantal gevallen zenden ze een zaak door naar het Open-
baar Ministerie. De politic en de officier van justitie hebben verschillende 
mogelijkheden om te reageren op een strafbaar feit van een jeugdige. Achter-
eenvolgens bespreken we in paragraaf 2.1 de verschillende mogelijkheden 
van de politic en de officier van justitie. 
Vervolgens gaan we in paragraaf 2.2 in op de organisatie van de afdoening 
van kinderzalcen in de verschillende parketten. De organisatie van de afdoe-
ning van strafbare feiten is van belang voor de mate van specialisatie van de 
verschillende functionarissen. De mate van specialisatie hangt bovendien 
nauw samen met de actuele kennis over het specifieke toepassinggebied en 
het gebruik van de richtlijnen. Het blijkt dat zowel officieren van justitie, als 
parketsecretarissen bij de afdoening van kinderzaken betrokken zijn. Daarom 
besteden we in paragraaf 2.3 aandacht aan de werlcverdeling tussen officieren 
en parketsecretarissen en het bestaan van specifieke projecten voor de (snel-
lere) afdoening van (kinder)zaken (paragraaf 2.4). 
Ten slotte gaan we in paragraaf 2.5 in op het beleidsinstrument richtlijnen 
en we sluiten het hoofdstuk af in paragraaf 2.6 met het bespreken van de 
richtlijn die centraal staat in deze notitie, de requireerrichtlijn in kinderzaken 
(misdrijven). 

2.1 	Afdoeningsmogelijkheden 

Strafrechtelijk is het onmogelijk om lcinderen onder de twaalf jaar te vervol-
gen, want zij zijn ook in strafrechtelijke zin minderjarig. In geval van het 
plegen van een delict door een kind jonger dan 12 jaar zal de politic vaak een 
ernstig gesprek hebben met het kind en de ouders. Als de gezinssituatie van 
het kind in Icwestie problematisch is, kan de politic de Raad voor de Kinder-
bescherming inschakelen. De Raad doet dan een gezinsonderzoek en de 
kinderrechter kan, indien noodzalcelijk, een ondertoezichtstelling opleggen. 6  

6 	Een ondertoezichtstelling (ots) is een maatregel die wordt opgelegd via een civielrechte- 
lijke weg. In deze notitie staan de afdoeningsmogelijlcheden van politie en justitie cen-
traal, vanwege het civiele karakter van de ots gaan we niet verder in. 



Ms een zaak zich niet leent voor een van de bovenstaande afdoeningen 
maakt de politie een proces-verbaal op en stuurt dit naar de officier van 
justitie. Ook de officier van justitie heeft diverse mogelfilcheden om op een 
strafbaar feit te reageren: (voorwaardelijk) seponeren, transigeren, dagvaar-
den of voorgeleiden. 
De officier van justitie kan een zaak seponeren als er sprake is van onvol-
doende bewijs of als het bijvoorbeeld een feit betreft dat al lang geleden is 
gepleegd. Ook ifin er uitgebreide mogelfilcheden voor een sepot onder voor-
waarden. Zo kan de officier bijvoorbeeld het voorstel doen aan de verdachte 
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Sinds medio 1999 bestaat de Stopreactie. Dit is een reactie onder verant-
woordeffilcheid van het Openbaar Ministerie, op strafbare feiten gepleegd 
door kinderen jonger clan twaalf jaar. Ms de ouders daarmee instemmen, kan 
een kind voor maximaal tien uur deelnemen aan 'een activiteit met pedago-
gische strelcIdng' die georganiseerd wordt door Halt (zie hieronder). Bij een 
dergelijke activiteit kan men denlcen aan het schrijven van een opstel en/of 
het aanbieden van excuses aan de benadeelde. 

Vanaf hun twaalfde jaar zijn jongeren strafrechtelijk vervolgbaar. De politie 
kan dan onder verantwoordelfilcheid van het Openbaar Ministerie — afhanke-
lijk van de ernst van het feit en van het aantal keren dat een jongere al met 
de politie in aanralcing is geweest — reageren met een politiesepot, een trans-
actie of met het opmalcen van een proces-verbaal. 
Het politiesepot kent twee vormen: een waarschuwing (en registratie van 
het politiecontact) of een verwijzing naar Halt. Een waarschuwing is alleen 
mogelijk bij een eerste politiecontact en alleen als het feit niet al te ernstig is 
(bijvoorbeeld een kleine winkeldiefstal). Bovendien moet de toegebrachte 
schade zijn vergoed. Een waarschuwing is ook op zijn plaats als er spralce is 
van bijzondere omstandigheden, waardoor de politie het wenselijk acht te 
volstaan met een waarschuwing, bijvoorbeeld als de ouders van de jongere 
adequaat hebben gereageerd. 
Halt staat voor 'Het Alternatief en werd in 1981 in Rotterdam als experiment 
opgezet met het doel om op een andere manier dan destijds gebruikelijk te 
reageren op vandalisme. Ms jongeren de aangerichte schade herstelden, 
vond geen verbalisering plaats. Na het herstellen van de schade was de zaak 
afgedaan. 
Inmiddels bestaan er in alle arrondissementen Halt-projecten. Bovendien is 
het aantal delicten dat voor afdoening in aanmerlcing komt uitgebreid. Het 
herstellen van de aangerichte schade is tegenwoordig slechts een van de 
mogelfike leer- of werkprojecten waaraan de overtreder kan deelnemen. Bij 
recidive kan in principe nog eenmaal een Halt-afdoening volgen; bij recidive 
binnen een jaar volgt echter een proces-verbaal. 
Bij bijvoorbeeld verkeersovertredingen geeft men een transactie of geldboete 
en vindt geen verwijzing naar Halt plaats. Jongeren kunnen dan strafvervol-
ging voorkomen door het betalen van een bepaalde som geld. 

Aanwijzing Stopreactie (B 2.4) is vastgesteld door het College van Procureurs-Generaal op 
9 maart 1999, en inwerlcing getreden op 1 april 1999, Stcrt, nr. 63 1999. 
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om een bepaald bedrag te betalen of de schade te vergoeden. Wanneer dit 
binnen de gestelde termijn geschiedt, vindt geen verdere vervolging plaats. 
Een andere mogelijkheid is het deelnemen aan een leer- of werkproject voor 
de maximale duur van 40 uur. Wanneer de deelname aan het leer- of werk-
project zonder problemen en binnen de gestelde tijd verloopt, hoeft de 
jongere in lcwestie niet voor de rechter te verschijnen Dit heet een taakstraf 
via het officiersmodel. Hierop volgt geen veroordeling en de jeugdige lcrijgt 
geen strafblad. Wel vindt registratie van de deelname aan deze altematieve 
afdoening plaats. Bij recidive na een bepaalde tijd kan de officier nog een 
keer een dergelijke afdoening overwegen, maar in principe volgt bij recidive 
een dagvaarding en dient de jeugdige verdachte voor de kinderrechter te 
verschijnen. De lcinderrechter kan wel weer een taalcstraf opleggen. Dit is een 
taalcstraf via het rechtersmodel. 
Wanneer de officier van justitie een al dan niet voorwaardelijk sepot geen 
passende maatregel vindt, gaat hij over tot dagvaarden. De jongere krijgt dan 
een dagvaarding waarin staat dat hij/zij op een bepaalde datum voor de kin-
derrechter moet verschijnen; de ouders/verzorgers lcrijgen hiervoor ook een 
uitnodiging. 
In geval van emstige delicten kan de officier van justitie, onder bepaalde 
voorwaarden, oordelen dat het nodig is een jongere in verzekering te stellen. 
Dit kan alleen bij delicten waar voorlopige hechtenis is toegestaan. Een jon-
gere blijft dan na verhoor door de politie op het politiebureau. De inverzeke-
ringstelling kan maximaal drie dagen duren en kan worden verlengd met 
nogmaals maximaal drie dagen. Wanneer de officier een verlenging nodig 
acht dient dit aan de rechter-commissaris te worden voorgelegd. In dat geval 
vindt voorgeleiding van de jeugdige bij de rechter-commissaris plaats en hij 
besluit over een eventuele verlenging. De rechter-commissaris kan de inver-
zekeringstelling - afhankelijk van de omstandigheden - omzetten in gevan-
genhouding. 

2.2 	De organisatie van de afdoening van jeugdzaken in de parketten 

Aan het hoofd van de parketten van de 19 arrondissementen staan de hoofd-
officieren van justitie. Deze functionaris geeft leiding aan de officieren. 8  De 
wet spreekt overigens niet over hierarchische relaties tussen deze en de 
overige leden van het arrondissementsparket. Dit neemt niet weg dat de 
arrondissementenparketten over het algemeen zijn verdeeld in kleinere een-
heden die onder leiding staan van een arrondissementsofficier van justitie 
eerste klasse. 
Deze verdeling kan regionaal en/of functioneel bepaald zijn. Parketten heb-
ben een eigen keuze in de wijze waarop ze hun organisatie inrichten. De keus 
voor een regionale dan wel een functionele indeling van de behandeling van 
zaken hangt samen met de mate van specialisatie van de verschillende func-
tionarissen in de parketten. Met andere woorden, de verschillende parketten 
hebben een beleidskeuze hoe ze hun organisatie inrichten. In de organisaties 
die op basis van een functionele indeling zijn ingedeeld werken speciale 

8 Artikel 5a Wet op de Rechterlijke Organisatie. 



2.3 	De werkverdeling tussen officieren en parketsecretarissen 

jeugdofficieren en jeugdsecretarissen, zij houden zich voor een groot deel van 
hun tijd bezig met Icinderzaken. In de andere organisaties is sprake van een 
indeling in teams die veelal gekoppeld zijn aan een (politie)regio. Binnen zo'n 
team zijn dan den of twee officieren belast met de jeugcizaken. 
Uit de voor dit onderzoek afgenomen interviews blijkt dat landelijk 62 offi-
cieren en 69 parketsecretarissen op enigerlei wijze zijn betroldcen bij de af-
handeling van jeugdzalcen. 9  In acht van de negentien arrondissementen is 
gekozen voor een functionele indeling. In deze parketten behandelen zowel 
de officieren als de parketsecretarissen bijna alle voorkomende jeugdzaken. 
In twee arrondissementen houden parketsecretarissen zich exclusief bezig 
met het behandelen van jeugdzaken. De officieren behandelen op deze twee 
parketten ook andere dan jeugdzaken. In de overige negen arrondissementen 
is gekozen voor een regionale indeling: het behandelen van jeugdzaken 
maakt onderdeel uit van een (veel) breder talcenpaldcet. 

Uit de voor dit onderzoek afgenomen interviews blijkt dat de processen-ver-
baal die de politie naar het parket zendt binnenkomen bij de parketsecre-
tarissen. Zij beoordelen wat er verder met een proces-verbaal gebeurt en 
handelen de zaak af, tenzij er sprake is van een voorgeleiding. In dergelijke 
gevallen neemt de officier, al dan niet op grond van een advies van een 
secretaris, een beslissing. Verder vertegenwoordigt de officier het Openbaar 
Ministerie op de zitting. De officier is de enige die op de zitting kan requi-
reren.' 
Verder blijkt dat er per arrondissement grate verschillen zijn in de taakverde-
ling tussen officieren en secretarissen. In sommige arrondissementen ver-
richten de secretarissen alle werlczaamheden waartoe ze bevoegd zijn. In 
andere arrondissementen nemen de officieren de beslissingen en de secre-
tarissen voeren deze uit. Er is spralce van een zeer frequent contact tussen de 
officieren en de secretarissen, waarbij de officieren het zaalcsbeleid bepalen. 
In het eerste geval beschildcen de secretarissen over veel autonomie en zelf-
standigheid in het werk. Deze parketsecretarissen beschildcen over ruime 
bevoegdheden en een ruim mandaat van de officier van justitie. Deze laatste 
situatie troffen we in de meerderheid van de arrondissementen aan: in 13 van 
de 19 parketten. Door de grote mate van zelfstandigheid en autonomie van 
de parketsecretarissen kan de officier in een aantal gevallen weinig controle 
op het werk van de secretaris uitoefenen. 
In het tweede geval zijn de secretarissen meer de ondersteuners van de 
officieren. Hier blijven de officieren nauw betrokken bij de afhandeling van 
zalcen en nemen zij in het merendeel van de zaken een beslissing. Dit is het 
geval in 6 arrondissementen. 

9 	Het gaat hier om personen, en nadrulckelijk niet om fte's. Omdat bijna geen enkele 
functionaris fulltime aan jeugdzaken werkt, gaat het om een (veel) ldeiner aantal fte's. 

'° 	De officier van justitie geeft een bevel tot inverzekeringstelling, dit bevel kan niet door 
een parketsecretaris worden gedaan, artikel 57 jo 59 Sr. De officier is al enige bevoegd de 
zaak ter terechtzitting aanhangig te malcen, artikel 258 Sv. 

12 



2.4 	Specifieke projecten gericht op de (snellere) afdoening van zaken 

13 

In enkele arrondissementen zijn afspraken gemaakt om een snellere afdoe-
ning van zaken te bewerlcstelligen. Het gaat hierbij, vooralsnog, om experi-
menten in den politiedistrict of in den bepaald deel van een arrondissement. 
Deze snelrechtprojecten houden in dat de politie in alle zalcen, waarin een 
proces-verbaal is opgemaakt, direct contact opneemt met de officier of 
secretaris. Deze neemt direct een besluit over de sanctie die moet worden 
opgelegd. In den arrondissement is het beleid dat alleen bepaalde overtre-
dingen in aanmerlcing komen voor snelrecht. 
In geval van een snelrechtprocedure krijgt de jongere van de politie direct 
een oproep mee, om op een vastgestelde datum op het parket te verschijnen 
voor een 'onderhoud ten parkette'. 11  Dit onderhoudu vindt plaats den tot 
tien weken na het opmalcen van een proces-verbaal. De sanctie die het 
onderhoud oplevert is over het algemeen een transactie of een taalcstraf. Een 
variant op het onderhoud is de `Aanhouden en Uitreiken procedure' (ook wel 
AU-procedure genoemd). Daarbij krijgt de jongere bij de politie direct een 
dagvaarding mee waarin de datum staat vermeld waarop hij voor de rechter 
dient te verschijnen. 
Inmiddels zijn op verschillende plaatsten projecten gestart met het statione-
ren van parketsecretarissen op den of meer politiebureaus. Deze parketsecre-
tarissen staan bekend onder de naam 'hoppers' (een afkorting van hulpoffi-
cieren/parketsecretarissen) 13  of pps-ers (politie/parketsecretarissen). 
Hun werlcwijze gaat iets verder dan de snelrechtprocedure. Zij reiken meestal 
direct een voorwaardelijke dagvaarding aan de jongere uit. Dit houdt in dat 
de hopper direct afspraken met de jeugdige maalct over de straf. Vaak is dit 
een transactie of deelname aan een leer- of werkproject (taakstraf). Bij het 
niet uitvoeren van de straf of het niet betalen van de boete staat de datum 
voor de terechtzitting reeds vast. Vaak krijgt de jongere daar een hogere straf 
opgelegd. 

2.5 	Richtlijnen van het Openbaar Ministerie 

Regelgeving bestaat niet alleen uit wetten, Algemene Maatregelen van Be-
stuur en ministeriele verordeningen. Richtlijnen en circulaires uitgevaardigd 

" 	Bij dit 'onderhoud ten parkette' zijn aanwezig de jeugdige, de ouders, een vertegenwoor- 
diger van de Raad voor de Kinderbescherming, een advocaat en een officier of een par-
ketsecretaris. Dit laatste verschilt per parket. 

12 	Dit wordt in een arrondissement ook we! SIL-zitting genoemd. SIL staat voor Standaard 
Interventie Lijst. Op basis van deze lijst wordt tijdens het verblijf van de jeugdige ver-
dachte in het politiebureau een beslissing genomen over de afdoening van de zaak. 
Tegelijk hiermee is het officiersmodel taakstraffen ingevoerd, waarbij gekozen is voor 
een mondelinge afdoening van zaken tijdens de OM-zitting (SIL-zitting). 

' 3  Het aanstellen van 'hoppers' was enkele jaren geleden vooral bedoeld om dagvaardingen 
uit te kunnen brengen aan personen zonder vaste woon- en verblijfplaats die door de 
politie waren opgepalct. Daar kwamen al snel andere doelgroepen bij en het ging ook niet 
meer alleen om het uitreiken van de dagvaardingen, ook om transigeren. Pas heel recent 
zijn de hoppers, bij wijze van experiment, ingezet bij de afhandeling van jeugdzaken. 



door de minister of het College van Procureurs-Generaal zijn ook als recht in 
de zin van artikel 99 op de Wet van de Rechterlijke Organisatie op te vatten." 
Dergelijke richtlijnen beschrijven over het algemeen hoe de in de richtlijn 
genoemde ftmctionarissen gebruilc moeten maken van de in de wet omschre-
ven bevoegdheden. Intern overleg binnen het Openbaar Ministerie en extern 
overleg met de politie en de burgemeester (het zogenaamde driehoeksover-
leg) kunnen leiden tot het vaststellen van richtlijnen. Richtlijnen kunnen dus 
zowel op centraal niveau worden vastgesteld door het College van Procu-
reurs-Generaal als op arrondissementaal niveau door de hoofdofficier. De 
richtlijnen hebben pas gelding mits er een behoorlijke bekendmaldng heeft 
plaatsgevonden." 

In zijn algemeenheid kunnen de richtlijnen de opsporing, de vervolging en 
het requireerbeleid betreffen. De opsporingsrichtlijnen betreffen de tactiek 
en techniek van de opsporing. Vervolgingsrichtlijnen bepalen wanneer er wel 
en wanneer niet dient te worden vervolgd. De requireerrichtlijnen schrijven 
aan de leden van het Openbaar Ministerie voor welke delicten zij in bepaalde 
categorieen van gevallen straffen kunnen eisen. Het betreft hier een advies-
bevoegdheid aan de leden van het Openbaar Ministerie en geenszins de 
uitoefening van een discretionaire bevoegdheid." Vooral op het terrein van 
veelvuldig voorkomende criminaliteit zijn richtlijnen tot stand gekomen.'' 
Sinds het begin van de jaren zeventig zijn de richtlijnen van het Openbaar 
Ministerie opgenomen in een losbladige (rode) bundel." 
De ontoegankelfficheid van deze losbladige bundel leidt ertoe dat het Open-
baar Ministerie tot nu toe beperkt succesvol is in het tot stand brengen van 
meet eenheid in strafeisen". Daarom is het Openbaar Ministerie gestart met 
een nieuw geautomatiseerd systeem genaamd Polaris. Polaris staat voor 
Project Ontwikkeling Landelijke Richtlijnen Strafvordering. Het doel van dit 
systeem is om de eisen in strafzaken beter op elkaar af te stemmen. Om de 
toegankelfficheid van Polaris te vergroten is het BOS-systeem ontwikkeld, dat 
staat voor Beslissing Ondersteunend Systeem. Hierbij is het de bedoeling dat 
het BOS-systeem de beoordelaar (officier van justitie of parketsecretaris) 
stapsgewijs meeneemt door een strafzaak. In deze notitie staat het evalueren 
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Corstens (1995, p.143), HR van 28 maart 1990, NJ 1991, 118, m. nt. MS. HR 29 juni 1990, 
NJ 1991, 120. 
Zie voor de interne en externe gelding van richtlijnen het artikel van Corstens (1993). 
In 1990 is door de Hoge Raad beslist dat richtlijnen, mits behoorlijk gepubliceerd, recht 
in de zin van artikel 99 Wet op de Rechterlijke Organisatie kunnen opleveren. Zie bijvoor-
beeld HR 28 maart 1990, NJ 1991, 118 m. nt. MS en HR, 19 juni 1990, NJ 1991, 119 m. nt. 
ThWvV en MS, in Corstens (1995, p. 32). 
Corstens 1995, pp. 32, 217, 218. 
De rode bundel 'Strafrecht, Richtlijnen & Circulaires Openbaar Ministerie' is inmiddels 
vervangen door een blauw exemplaar getiteld ' Beleidsregels Openbaar Ministerie - 
Strafrecht'. De nieuwe bundel is een gevolg van een reorganisatieproject dat bij het 
Openbaar Ministerie loopt. Alle aanwijzingen en richtlijnen voor strafvordering in de 
zin van artikel 130 lid 4 Wet Rechtelijke Organisatie worden actief openbaar gemaakt in 
de Staatscourant en in de blauwe bundel. Het gevolg hiervan is dat de rode bundel in 
omvang af zal nemen. Zie: Beleidsregels OM Strafrecht, aanvulling 21 April 1999, p. 3. 
Aldus het artikel 'Eenheid in strafeisen' in het Algemeen Politieblad nummer 5, 27 februari 
1999, p. 15. 



van een richtlijn centraal en wordt verder niet op het BOS/POLARIS systeem 
ingegaan. 
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Oelen en Herwijer (1996) hebben onderzoek verricht naar de werking van 
richtlijnen. Hun onderzoek beoogt inzicht te geven in de effectiviteit 2°  van 
richtlijnen. Uit dat onderzoek blijkt dat er bepalende factoren bestaan voor 
het al dan niet succesvol zijn van richtlijnen. De belangrijkste zijn de aanslui-
ting met de praktijk, de acceptatie ervan door de gebruikers, en de wijze van 
bekendmaking. Met aansluiting met de praktijk bedoelen de onderzoekers 
dat de richtlijn een actuele waarde moet hebben. Bij de acceptatie van het 
doel en de inhoud van de richtlijn is het van belang dat de gebruikers van de 
richtlijn achter de geformuleerde uitgangspunten staan. 
Uit het onderzoek blijkt verder dat het enkel en alleen rondzenden van de 
richtlijn onvoldoende is om bekendheid aan de richtlijn te geven. Bij de 
puntsgewijze bespreking van de requireerrichtlijn in het volgende hoofdstuk 
komen we hierop terug. 

Uit ander onderzoelel komt naar voren dat richtlijnen niet een hoge mate 
van gedetailleerdheid moeten hebben. Is de gedetailleerdheid erg hoog, dan 
wordt de individuele speelruimte van de officier van justitie sterk verminderd. 
Uit vraaggesprekken met officieren blijkt, in dat onderzoek, dat zij behoefte 
hebben aan globale afspralcen, waarbij zij over de nodige beleidsruimte 
beschikken. Een hoge mate van detail roept de nodige weerstanden op. Uit 
dit onderzoek blijkt bovendien dat hoe gedetailleerder een regeling is, des te 
meer mogelijldieden er zijn om ervan af te wijken. 

2.6 	De requireerrichtlijn in kinderzaken (rnisdrijven) 

Jaarlijks komen tussen de veertig- en vijftigduizend jongeren in de leeftijds-
categorie van 12 tot 18 jaar in aanraking met de politie vanwege het plegen 
van strafbare feiten. In 1997 ging het om 47.263 jongeren. 22  Het Openbaar 
Ministerie kent diverse richtlijnen voor de afhandeling van jeugdzaken. In 
deze notitie staat de requireerrichtlijn in kinderzalcen(misdrijven) centraal. 
Hierin staan aanwijzingen voor de hiervoor besproken 'Halt-afdoening', de 
afdoening via het officiersmodel en de hoogte van de eis van de officier van 
justitie op de zitting. De richtlijn is in 1997 vastgesteld door het College van 
Procureurs-Generaal. De aanleiding hiervoor was, zoals blijkt uit de inleiding 
van de richtlijn, dat er in de onderscheiden arrondissementen in het land 

20  Oelen en Herwijer spreken in hun onderzoek over de doorwerking van richtlijnen. Zij 
beschouwen richtlijnen in dit onderzoek als communicatieve sturingsinstrumenten en 
verder geven richtlijnen veelal de nodige beleidsvrijheid. Door deze beleidsvrije ruimte 
en het veelal ontbreken van Icwantitatieve taakstellingen is het volgens de auteurs van 
het onderzoek niet erg zinvol om richtlijnen te beoordelen op hun doelbereiking, daarom 
spreken zij van doorwerldng van richtlijnen (Oelen en Herwijer, 1996, p. 11). 

21  Het onderzoek is uitgevoerd door Van Ruth en Stal van de KU Nijmegen 1992. In de bun-
del 'Richtlijnen van het openbaar bestuur' is een artikel opgenomen dat de bevindingen 
van het onderzoek weergeeft (zie Van Ruth en Stal, 1993, pp. 77-97). 

22 	Gegevens directie Preventie Jeugd en Sancties, ministerie van Justitie, april 1999. 



grote verschillen voorkomen in de hoogte van de strafeis" en de daadwerke-
lijk opgelegde straf in kinderzalcen. 
Verder vermeldt de richtlfin dat plaatselijk gebonden factoren aanleiding 
kunnen geven tot verhoging of verlaging van de richtgetallen. In ieder geval 
behoort het tot de lcwaliteitsfactoren, zo meent het Openbaar Ministerie, dat 
er landelijk eenvormig wordt gerequireerd (en uiteindelijk door de rechter 
gestraft." De basis voor het requireren vormen uitgangspunten uit de richt-
lijn." 
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Onlangs, per 1 april 1999, is de oorspronkelijke richtlijn van 1 augustus 1997 
vervangen door een nieuwe versie, de 'richtlijn voor strafvordering kinder-
zaken (misdrfiven)' (bijlage 1). Deze nieuwe richtlijn verschilt alleen van 
de 'oude' requireerrichtlijn qua lay-out (de nieuwe richtlijn is, naar onze 
mening, een duidelijker lay-out) en er is in de inleiding een zinsnede opge-
nomen over de Stopreactie. De daadwerkelijke aanwijzingen voor de te eisen 
straffen zijn niet veranderd. 
Wanneer we in deze notitie spreken over 'de richtlijn', dan bedoelen we hier-
mee de beide richtlijnen die inhoudelijk niet van ellcaar verschillen. 
De richtlijn bestaat uit drie onderdelen. In deel A staan de uitgangspunten 
geformuleerd die gelden bij strafvordering in lcinderzaken In deel B van de 
richtlijn is onder de titel 'requireerbeleid' een schema van bijna drie pagina's 
opgenomen. In dit schema staat per delict aangegeven wat de reactie van 
het Openbaar Ministerie volgens de richtlijn moet zijn. Men spreekt in dit 
kader ook wel van de 'tarieven' per gepleegd delict. In een aparte kolom zijn 
bijzonderheden opgenomen die de verschillende categorieen verduidelijken. 
Verder is er een onderscheid gemaalct tussen eerstplegers en recidivisten. Tot 
slot is er in deel C een omrekentabel opgenomen. Hierin staan de weken 
jeugddetentie en hun equivalent aan uren onbetaalde arbeid. 

2.7 	Slot 

Uit dit hoofdstulc blijkt dat kinderzalcen op verschillende manieren kunnen 
worden afgedaan door de politie en het Openbaar Ministerie. Ook blijkt dat 
de afdoening van Icinderzaken in de verschillende parketten niet op dezelfde 
wijze is georganiseerd. In sommige parketten bestaan specifieke jeugdofficie-
ren en jeugdsecretarissen, terwfil in andere parketten is gekozen voor een 
regionale indeling. Ook bestaan er verschillen tussen parketten wat betreft 
de mate waarin officieren hun werlczaamheden mandateren aan parketsecre-
tarissen. 
Bepaalde arrondissementen kennen ook speciale projecten die gericht zijn op 
een snellere afdoening van zaken ('snelrecht'). 

33 	In deze notitie houden we de terminologie aan van de richtlijn, en spreken van 'strafeis'. 
24 	Dit onderzoek heeft uitsluitend betrelcking op de eisen in lcinderzalcen, het uiteindelijke 

vonnis van de rechter maakt dus geen deel uit van dit onderzoek. 
25 	Het voert te ver bier nader op deze discussie in te gaan. Voor een overzicht van de discus- 

sie verwijzen we naar een themanummer 'De computer als weegschaal van de rechter' 
van Justitiele verkenningen, jrg. 24, nr. 5, 1998. 



In de laatste twee paragrafen is ingegaan op richtlijnen van het Openbaar 
Ministerie in het algemeen en op de requireerrichtlijn in Icinderzalcen (mis-
drijven) in het bijzonder. Van belang voor het volgende hoofdstuk is vooral 
dat uit de literatuur blijkt dat het succes van richtlijnen afhankelijk blijkt te 
zijn van de volgende factoren: de mate van gedetailleerdheid, de mate van 
aansluiting ervan met de pralctijk, de acceptatie door de gebruikers en de 
wijze van bekendmalcing van de richtlijn aan de gebruikers. 
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3 Richtlijnen in kinderzaken; 
meningen en ervaringen 

In het voorgaande hoofdstulc is het kader geschetst van de afdoeningmoge-
lijkheden van de politie en het Openbaar Ministerie, de organisatie van de 
parketten, en is ingegaan op het de betekenis van OM-richtlijnen. In dit 
hoofdstuk staan de resultaten van de afgenomen interviews centraal. Aan de 
hand van een vragenlijst (bijlage 2) zijn interviews afgenomen met officieren 
van justitie en parketsecretarissen, die werlczaam zijn op het gebied van 
jeugdzalcen. 

In paragraaf 3.1 komt de introductie van de requireerrichtlijn bij het Open-
baar Ministerie aan de orde. Vervolgens bespreken we in paragraaf 3.2 de 
bekendheid van de verschillende respondenten met de richtlijn. Daarna 
besteden we aandacht aan de inhoud van de richtlijn zelf. Bij het bespreken 
van de inhoud van de richtlijn houden we de volgorde aan zoals de richtlijn 
die aangeeft. In de eerste plaats komen de uitgangspunten (deel A van de 
richtlijn) aan de orde in paragraaf 3.3. In de tweede plaats gaan we in para-
graaf 3.4 in op de afdoening van categorieen van strafbare feiten (deel B van 
de richtlijn). Ten derde besteden we in paragraaf 3.5 aandacht aan de erva-
ringen met de omrekentabel van taakstraffen naar jeugddetentie (deel C van 
de richtlijn). Tot slot volgt in paragraaf 3.6 een samenvatting van de belang-
rijkste conclusies van het hoofdstuk. 

3.1 De introductie van en bekendheid met de richtlijn 

In het onderzoek uit 1996 van Oelen en Herwijer 'De richtlijnen doorgelicht' 
staat als vijfde aanbeveling opgenomen 26  dat het bekendmaken van de richt-
lijn meer moet inhouden dan het enkel opnemen ervan in een losbladig sys-
teem: de rode bundel. Uit de door ons afgenomen interviews blijkt echter dat 
er over het algemeen weinig tot geen aandacht is besteed aan de introductie 
van de richtlijn. Net  als de vele andere richtlijnen voor het Openbaar Ministe-
rie op tal van andere terreinen is ook deze richtlijn `gewoon' rondgezonden 
en gedocumenteerd in de rode bundel. Op de parketten werkt doorgaans 
een documentalist die de zorg draagt voor de verspreiding ervan binnen de 
parketten. 
De meeste officieren in ons onderzoek zijn van mening dat een nadere intro-
ductie van de richtlijn niet nodig is. Het rondzenden ervan volstaat voor de 
meeste. Veel parketsecretarissen daarentegen zeggen wel behoefte te hebben 
aan meer informatie en gerichte voorlichting over de richtlijn. Uit de inter-
views blijkt dat secretarissen zich afvragen waar de tarieven vandaan komen 
en wat de overwegingen zijn voor het invoeren van de richtlijn. Veruit de 

26 	Oelen en Herwijer, 1996, p. 80. 



meeste parketsecretarissen zijn van mening dat de richtlijn over het alge-
meen te globaal is. Om de richtlijn goed te kunnen toepassen vindt er regel-
matig (binnen een parket) discussie plaats over de interpretatie en verfijning 
van de richtlijn. Sommige secretarissen hebben aan de hand hiervan een 
eigen lijstje gemaakt met gedetailleerdere richtlijnen, een verfijning van de 
vastgestelde requireerrichtlijn. 
Ten tijde van het afnemen van deze interviews is er, per 1 april 1999, een 
nieuwe requireerrichtlijn vastgesteld.' Deze nieuwe richtlijn roept veel vra-
gen op bij de verschillende respondenten, veelal is niet duidelijk waarom 
deze nieuwe versie er is gekomen. Men vraagt zich af of dit komt omdat 
alleen de lay-out is gewijzigd. Respondenten uiten ook de wens dat men de 
richtlijn graag wil ontvangen veardat deze daadwerkelijk in werlcing treedt. 
Op deze manier kan men zich kan beter voorbereiden en adequaat de nieuwe 
richtlijn toepassen. 

In twee steden waar men met hulpofficieren/parketsecretarissen of politie/ 
parketsecretarissen werkt, bevestigen de gernterviewden dat het rondzenden 
van de richtlijn niet voldoende is om te zorgen dat functionarissen ook daad-
werkelijk de richtlijn gebruiken. In beide gevallen werkt het parket aan een 
'handboek jeugd'. Hierin gaat men in op de te volgen procedure en op de 
richtlijn zelf. 
Een van de onderzoeksvragen luidt of betroldcene op de hoogte is van het be-
staan van de hier besproken richtlijn. Het blijkt dat de meeste respondenten 
wel op de hoogte zijn. Een enkele niet, deze respondenten zijn voor het eerst 
bij de aankondiging van de interviews bekend geraakt met het bestaan ervan. 
Ms voorbereiding op het interview, zo meldden zij ons, hebben zij de richtlijn 
opgezocht en zich er een mening over gevormd. Daarnaast blijkt het dat een, 
weliswaar kleine, groep officieren de richtlijn met opzet niet gebruikt. De 
consequentie hiervan is, zo blijkt uit dit onderzoek, dat de parketsecretaris-
sen de richtlijn clan ook niet hanteren. 
Een complicerende factor bij het introduceren van, en de bekendheid met 
de richtlijn vormt wellicht de, naar onze ervaring, veelvuldige wisseling van 
zowel officieren als parketsecretarissen die zich met jeugdzaken bezighou-
den. Veel officieren die wij spraken zijn nog niet zo lang werlczaam als jeugd-
officier, de meeste minder dan een jaar. Ook een deel van de gernterviewde 
parketsecretarissen was nog niet zo lang op terrain van het jeugdstrafrecht 
aan het werk.' Slechts een enkele officier van justitie had ruim twee jaar 
geleden de inhoudelijke discussie over het requireerbeleid in lcinderzaken in 
het landelijk platform jeugdofficieren meegemaakt. Deze discussie vormde 
destijds de aanleiding voor het opstellen van de richtlijn. Doordat er veel 
wisselingen van officieren en parketsecretarissen zijn en doordat er over het 
algemeen weinig aandacht aan de introductie wordt besteed kan men zich 

27 	Per 1 april 1999 is de in 1997 vast gestelde requireerrichdijn in kinderzaken vervangen 
door de richtlijn ldnderzaken. 
Daarentegen troffen we ook een enkele parketsecretaris die het werk op het gebied van 
het jeugdstrafrecht al langer dan 10 jaar deed. 
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afvragen of de richtlijn wel optimaal bekend is en er voldoende ervaring mee 
is. 

3.2 	Het werken met de richtlijn 

Wat betreft het werken met de richtlijn kunnen we drie verschillende groepen 
officieren onderscheiden. 
In de eerste plaats zeggen de meeste officieren de richtlijn te gebruiken. Zij 
zijn echter van mening dat het gaat om een richtlijn. De richtlijn is voor hen 
een beleidsinstrument en niet meer dan een hulpmiddel voor hun werkzaam-
heden. Ze passen de richtlijn niet rechtstreeks toe, maar gebniiken deze als 
een soon leidraad. Dit in tegenstelling tot de parketsecretarissen. Zij zijn van 
mening dat de richtlijn een goed hulpmiddel vormt voor het uitvoeren van 
hun werlczaamheden. Bij ons bestaat de indruk dat de secretarissen de richt-
lijn vaak heel letterlijk gebruiken, als een soort van transformatietabel. Deze 
indruk wordt versterkt door de opmerking van sommige secretarissen dat de 
richtlijn veel gedetailleerder mag zijn. Zij zijn van mening dat de richtlijn zo 
algemeen is dat zij de richtlijn zelf moeten interpreteren voordat zijn hem 
kunnen toepassen. Deze uitkomsten lijken overigens overeen te stemmen 
met het onderzoek van Ruth en Stal (1993, p. 85) waaruit blijkt dat officieren 
het meest hechten aan globale afspraken en algemene richtlijnen die de 
afzonderlijke officier ruimte geven voor de toepassing ervan. 
De tweede groep bestaat uit functionarissen die de richtlijn niet gebruiken 
omdat zij van mening zijn dat de richtlijn niet van toepassing is voor hun 
dagelijkse praktijk in lcinderzaken. Zij zijn van mening dat het eisen in 
jeugdzaken maatwerk betreft, waarbij de feiten en de omstandigheden van 
de verdachte centraal moeten staan. Bij deze groep respondenten wegen de 
omstandigheden zwaarder dan de rechtsgelijkheid in eisen en straffen. Met 
andere woorden, je moet kijken hoe deze jongeren weer op het goede pad 
zijn te krijgen en de straffen dienen daarop aan te sluiten. Een vorm van 
pedagogisch maatwerk voor de jongere. Hierbij valt op dat in de parketten 
waar officieren deze mening zijn toegedaan de parketsecretarissen de richt-
lijn ook nauwelijks gebruiken. 
De derde groep ten slotte bestaat uit functionarissen die de richtlijn we! (wil-
len) gebruiken, maar die zich door bepaalde omstandigheden genoodzaakt 
zien om geen gebruik te maken van de richtlijn. Dit is bijvoorbeeld het geval 
bij oudere zaken waarbij het delict al lang geleden is gepleegd.' Een redelijke 
termijn is volgens de respondenten een afhandeling van de zaak binnen 12 
maanden na het eerste verhoor door de politie. Een behandeling van een 
zaak tussen 12 en 18 maanden na het eerste verhoor dient tot gevolg te heb-
ben dat de eis lager is dan de richtlijn voorstelt. Deze te behandelen zalcen 
zijn dermate oud dat de eisen die de richtlijn geeft veel te hoog zijn. Na 18 
maanden, gerekend van het eerste verhoor tot aan de (eerste) zitting, dient 
het Openbaar Ministerie zich niet ontvankelijk te achten. 

29  In dit kader stellen kan men zich de vraag stellen welke doorlooptijd voldoet aan een 
redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM, het beginsel van fair trial. 
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Een andere reden waarom officieren in sommige arrondissementen de richt-
lijn niet gebruiken is dat het httn ervaring is dat de rechter structureel lager 
straft dan de eisen die de richtlijn geeft. Deze officieren wensen niet op de 
zitting keer op keer te worden geconfronteerd met lagere vonnissen dan wat 
zij hebben geeist conform de richtlijn. Ms reactie hierop eisen de officieren 
lager dan in de richtlijn staat aangegeven. Deze groep van officieren neemt 
in dergelijke zaken als leidraad de te verwachten op te leggen straf door de 
rechter, en niet de requireerrichtlijn. 
Een illustratief voorbeeld van het niet toepassen van de richtlijn betreft een 
zaak die bijna achttien maanden oud is, waarbij het blijkt dat het met de ver-
dachte, zowel thuis als op school, weer goed gaat. Tevens lijkt een herhaling 
van het plegen van delicten niet te verwachten. In een dergelijke zaak staat 
het pedagogische uitgangspunt centraal en eist men niet conform de richtlijn. 
In dit concrete geval Icrijgt de jongere een aanzienlijk lagere taakstraf dan in 
de richtlijn staat vermeld: ongeveer een Icwart van de in de richtlijn voorge-
stelde straf. 

3.3 	De requireerrichtlijn; de ttitgangspunten 

Uit onderzoek (1996, pp. 70 e.v.) blijkt dat het feitelijk gebruik van een richt-
lijn onder andere wordt beInvloed door de mate waarin een richtlijn aansluit 
bij de praktijk, de mate van acceptatie ervan en de gedetailleerdheid van de 
richtlijn. Om deze zaken beter te kunnen beoordelen is in de interviews 
onder meer nagegaan in hoeverre de respondenten achter de uitgangspunten 
van de richtlijn staan. Sluiten deze uitgangspunten zoals geformuleerd in deel 
A van de richtlijn bijvoorbeeld wel aan bij de dagelijkse praktijk van de res-
pondenten? In de richtlijn staan in totaal twaalf aandachtspunten opgeno-
men die bij de afdoening van Icinderstrafzaken als uitgangspunt gelden, we 
bespreken de tien belangrijkste. 
Allereerst geven we de letterlijke tekst van het uitgangspunt weer zoals dat in 
de richtlijn is opgenomen (cursiefl, en vervolgens een samenvatting van de 
resultaten van de gehouden interviews. 

3.3.1 	Taakstraf, tenzij 

Het eerste uitgangspunt uit de richtlijn geeft aan dat bij de afdoening in kin-
derstrafzalcen het beginsel 'taakstraf, tenzij' geldt. De letterlijke telcst uit de 
richtlijn luidt: 
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Bij de afdoening van kinderzaken geldt het beginsel "taakstraf, tenzij". Slechts 
in een beperkt aantal gevallen wordt vrijheidsstraf als vertrekpunt genoteerd. 
Ook na mislukken van een taakstraf of ingeval van recidive kan opnieuw een 
taakstraf worden overwogen, veelal met een verhoging van het aantal uren. In 
beginsel is het aantal keren dat een taalcstraf ten opzichte van een zelfde ver-
dachte kan worden toegepast, niet onbeperkt. Van belang is daarby de vraag of 
het bureau tcuzkstraffen bereid is en in staat opnieuw met een verdachte in zee te 
gaan.' 
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Alle respondenten onderschrijven het uitgangspunt 'taakstraf, tenzij'. Voor de 
meeste zaken die zij ter behandeling krijgen, noemt men het uitgangspunt 
goed hanteerbaar. De geinterviewde officieren en parketsecretarissen voeren 
twee redenen aan ter onderbouwing hiervan. 
In de eerste plaats menen zij dat het jeugdstrafrecht gericht is op een peda-
gogisch verantwoorde afhandeling van strafbare feiten. De taakstraf biedt 
daar, zowel via het officiersmodel als via het rechtersmodel, prima mogelijk-
heden voor. Belangrijk is om snel en consequent te reageren op ongewenste 
gedragingen van jongeren. Met een taakstraf kan dat, vooral als de oplegging 
ervan via het officiersmodel plaatsvindt, omdat men niet afhankelijk is van 
een zittingsdatum. Het Openbaar Ministerie kan dan de regie voeren en kan 
een zaak snel en adequaat afhandelen. Een officier is van mening dat het 
middel van een sanctie moet leiden tot gedragsverandering bij de jongere. 
Het is dan beter om een jeugdige dit zelf te laten voelen en ervaren door 
middel van een taakstraf dan het betalen van een geldbedrag, waarbij de kans 
bestaat dat de ouders die betalen. De taalstraf bestaat over het algemeen uit 
een aantal uren werken of een sociale vaardigheidstraining. Dit zijn pedago-
gisch verantwoorde reacties en helpen meer dan opsluiten van jongeren. 
Het tweede argument dat met name diverse officieren noemen is dat de taak-
straf in de praktijk de enig mogelijke sanctie is. De geldboete is nauwelijks 
aan de orde, want vaak betalen de ouders die (zie ook paragraaf 3.3.5), en het 
opleggen van jeugddetentie (zie paragraaf 3.3.6) vindt nauwelijks plaats en is, 
gezien de enorme wachtlijsten, lastig uitvoerbaar. 
'Taakstraf, tenzij' is ook aan de orde als de zaak een volwassen karakter heeft 
(zie paragraaf 3.3.9). Een delict met een volwassen karakter is bijvoorbeeld 
een jeugdige drugskoerier die bolletjes harddrugs slikt en op deze wijze hard-
drugs Nederland invoert. 
Het feit dat jeugddetentie weinig wordt opgelegd ziet een aantal officieren 
als een probleem. Zo meent menig officier dat sommige lcinderrechters de 
taalcstraffen tot in (bijna) het oneindige opleggen. In gevallen waar de officier 
jeugddetentie nodig acht, bijvoorbeeld als een aantal keren de taakstraf niet 
is volbracht, legt de rechter toch vaak weer een taakstraf op. Aileen als een 
verdachte niet op de zitting verschijnt, ziet de rechter dit als een signaal dat 
het volbrengen van de taalcstraf wel eens een probleem zou kunnen zijn. 
Verder zijn de officieren van mening dat bij recidive voor de derde keer geen 
taalcstraffen meer moeten worden opgelegd. De jongere heeft dan kansen 
voldoende gehad. Of de rechter deze mening van de officier deelt, moet op 
de zitting blijken. 
Over het algemeen zijn de officieren het er over eens dat jeugddetentie de 
laatste en zwaarste sanctie is. Ms de rechter het uiteindelijk oplegt, blijkt vaalc 



dat er op korte termijn geen plaats is in de jeugdinrichting. Sommige officie-
ren vinden dat dit het strafrechtsysteem ongeloofwaardig maakt." 

3.3.2 Doelgroep 15- tot 18-jarigen 

'De uitgangspunten richten zich op de leeftijdsgroep van 15 tot 18 jaar; voor 
jongere verdach ten kdn de strafeis eventueel (met 113) worden verminderd.' 
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De doelgroep waarop de richtlijn zich richt zijn de 15- tot 18-jarigen. 
Verdachten van 18 jaar of ouder vallen, over het algemeen, onder het volwas-
sen strafrecht.' Voor kinderen beneden de 12 jaar staat geen strafrechtelijke 
vervolging open." 
In de eerste plaats blijkt uit de afgenomen interviews dat sommige respon-
denten uit de richtlijn opmaken dat de doelgroep bestaat uit 15- tot 18-jari-
gen, maar dat zij de richtlijn ook toepassen op jongeren van 12 jaar en ouder. 
Andere respondenten menen dat de richtlijn van toepassing is op de hele 
leeftijdscategorie van 12 -tot 18-jarigen. 
In de praktijk blijkt dat jeugdigen jonger dan 15 jaar een lagere straf lcrijgen 
dan de ouderen. De mogelijlcheid van eenderde vermindering van de straf 
zoals de richtlijn aangeeft, vindt in de praktijk weinig tot geen navolging. De 
reden hiervan is dat bij de groep 12- tot 15-jarigen - nog meer dan bij de 15- 
tot 18-jarigen - wordt aangesloten bij hun persoonlijke omstandigheden en 
het pedagogisch karakter van de straf. De officier vraagt over het algemeen 
een lagere straf bij de jongere lcinderen, maar niet met een derde lager zoals 
de richtlijn voorstelt. In de praktijk blijkt dat de straf lager is dan de eenderde 
vermindering zoals de richllijn voorstelt. Verder valt op dat de functionaris-
sen lcijken naar de persoonlijke omstandigheden van de jeugdige. Dit bete-
kent dat ze lcijken naar de situatie, de ernst van het gepleegde delict en het 
gedrag van de verdachte. Kortom, centraal bij de straftoemeting staan de 
ernst van het feit, de leeftijd van de verdachte en de individuele omstandig-
heden. Afhankelijk van een van deze variabelen kan de straf worden vermin-
derd. Het blijft echter maatwerk en het is zeker geen 'rekensom', zoals een 
van de respondenten opmerkte. 

Veel officieren zouden graag een voorwaardelijke jeugddetentie in combinatie met een 
taalcstraf opleggen. Een taalcstraf is echter een vervangende straf, en mag volgens de wet- 
gever alleen in de plaats komen van een hoofdstraf, maar er niet mee worden gecom-
bineerd. Bartels heeft hier een oplossing voor gevonden. De combinatie geldboete en 
voorwaardelijke jeugddetentie is we! toegestaan. Hij stelt voor de geldboete te vervangen 
door een taakstraf en de voorwaardelijke jeugddetentie te laten staan (Bartels, 1995a, en 
1995b, p. 73). 
Artilcel 488 Sv. Over het algemeen, onder voorwaarden is het mogelijk dat jongeren die 
jonger dan 18 jaar zijn vallen onder het volwassen strafrecht. Bij het uitgangspunt van de 
richtlijn 'jeugdig karakter delicten' besteden we hier verder aandacht aan. 
Artikel 486 Sv. Voor ldnderen beneden de twaalf jaar is de Stopreactie ingevoerd. Dit is 
geen strafrechterlijke sanctie, maar een pedagogische reactie op het plegen van een over-
treding of misdrijf. Het Openbaar Ministerie betrekt de ouders bij de Stopreactie. 



3.3.3 Ovj -model maximaal 40 uur, taakstraffen minder dan 20 uur 

'Het Halt-maximum van 20 uur dwingt er niet toe om in alle gevallen aan het 
officiersmodel taakstraffen een minimum van 20 uur te verbinden. In het bij-
zonder persoonlzjke omstandigheden van een verdachte kunnen ertoe leiden 
dat bij de OM-afdoening een lager aantal uren wordt gehanteerd.' 
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In het tweede hoofdstuk is bij de afdoeningmogelijkheden het ovj-model al 
genoemd. Dit model biedt het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om per 
gepleegd delict aan de verdachte een taakstraf met een maximum van 40 uur 
op te leggen. Als de officier een hogere taakstraf wenselijk acht, dan moet hij 
dit op de terechtzitting eisen. Uiteindelijk beslist de (Icinder)rechter dan over 
de straf. 
Zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie kan een Halt-bureau een 
taakstraf opleggen van maximaal 20 uur. In dergelijke gevallen lcrijgt Halt 
direct een doorverwijzing van een jongere door de politie. 
Samengevat komt dit erop neer dat een taakstraf van minder dan 20 uur een 
aangelegenheid van Halt is. Taalcstraffen van 20 uur tot 40 uur zijn voorbe-
houden aan het Openbaar Ministerie. En taakstraffen van meer dan 40 uur 
kunnen uitsluitend door de rechter worden opgelegd. De richtlijn vermeldt 
over taakstraffen: 

Bijzondere persoonlijke omstandigheden van een verdachte kunnen ertoe 
leiden dat bij de OM-afdoening taakstraf van minder dan 20 uur worden 
opgelegd. 
Er zijn enkele arrondissementen waar men met het Bureau Taakstraffen de 
afspraak heeft gemaakt dat taakstraffen via het officiersmodel minimaal 20 
uur zijn. De reden hiervan is dat het organiseren van taakstraffen voor een 
klein aantal uren relatief veel tijd kost. 
In de meeste arrondissementen is men bovendien van mening dat taakstraf-
fen van minder dan 20 uur niet vaak voorkomen. Het algemene idee is daar 
dat Halt, zonder tussenkomst van het parket, eerst een leer- of werkproject 
tot 20 uur oplegt. Als een jongere vervolgens recidiveert, is het niet logisch 
dat het Openbaar Ministerie een straf oplegt lager dan 20 uur. 
Daamaast blijkt dat het steeds lastiger wordt om geschikte organisaties te 
vinden waar taakstraffen kunnen plaatsvinden. Halt en het Openbaar Minis-
terie leggen in toenemende mate beide taakstraffen op, Ze vissen namelijk in 
dezelfde vijver en bovendien neemt het aantal taakstraffen toe. Door het op-
leggen van taakstraffen van ten minste 20 uur probeert men de beschikbare 
taakstrafplaatsen voor het Openbaar Ministerie optimaal te benutten. 
Enkele parketsecretarissen zeggen daarentegen dat, indien mogelijk, zij een 
taakstraf van minder dan 20 uur opleggen. Bij een taakstraf van 20 uur of 
meer via het officiersmodel vindt namelijk toevoeging van een advocaat 
plaats. De secretarissen menen dat dit in de praktijk veel tijd en kosten met 
zich meebrengt. Bovendien vindt men dat de advocaat nauwelijks jets doet. 
Doordat men korte doorlooptijden erg belangrijk vindt, zijn deze secretaris-
sen van mening dat een toevoeging alleen maar vertragend werkt en niet erg 
effectief is. 



In een enlcel arrondissement zijn er afspraken over bepaalde delicten en op te 
leggen straffen. 
Het opleggen van een kleine taakstraf komt voor als het een jongere van 12 of 
13 jaar betreft, of als er bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn, zoals 
bijvoorbeeld zwakbegaafdheid. 
Ben van de parketsecretarissen zegt dat hij de bovengrens van een taakstraf 
via het officiersmodel (veertig uur) te laag vindt. Volgens deze respondent 
adviseert de Raad van de Kinderbescherming regelmatig een bepaalde cur-
sus op te leggen van 44 of 48 uur. Op dit moment kan zo'n straf alleen via 
een rechterlijk vonnis worden opgelegd. Ben bijkomstig nadeel hierbij is dat 
de jongere door een vonnis een strafblad Icrllgt. Via het officiersmodel zou 
zo'n zaak veel sneller en zonder een strafblad voor de betrolckene kunnen 
worden afgedaan. 

3.3.4 Schadevergoeding 

'De uitgangspunten houden geen rekening met te betalen en of betaalde schade-
vergoeding; als er schadevergoeding van enig belang wordt betaald, kan daar-
mee uiteraard rekening worden gehouden by de zwaarte van de afdoening. 
Algemeen uitgangspunt is wel dat er, ingeval de verdachte 14 jaar of ouder is, 
zoveel mogelijk schadevergoeding wordt gearrangeerd. Indien een (redelijke) 
schadevergoeding zonder genoegzame motivering door de verdachte wordt ge-
weigerd worth verdachte niet in aanmerking gebracht voor een taakstraf volgens 
het officiersmodel.' 

Ms uitgangspunt geldt dat als de jeugdige een schadevergoeding betaalt, 
de officier daar rekening mee kan houden bij de afdoening en het opleggen 
van een sag. Uit de interviews blijkt dat de respondenten op drie verschil-
lende manieren ldjken naar het betalen van schadevergoeding. De meeste 
respondenten zeggen dat ze wel degelijk rekening houden met het betalen 
van schadevergoeding. De jongeren Icrijgen een oproep om op het parket te 
verschijnen en voor die datum dient de schade vergoed te zijn. Ms de schade 
werkelijk is betaald houden de officieren en secretarissen daarmee rekening 
bij de op te leggen stral Een andere mogelijkheid is dat er tijdens het 'onder-
houd ten parkette' met de ouders en de jongere wordt afgesproken om de 
schade op de een of andere manier te vergoeden. De verdachte dient eerst 
de schade te betalen en pas daama kan men met de taakstraf beginnen. Ten 
slotte kan er ook sprake zijn van een voorwaardelijk sepot. Bij het niet beta-
!en van de schadevergoeding binnen een van tevoren bepaalde termijn legt 
men alsnog een taakstraf op of volgt een dagvaarding om op de zitting te 
verschijnen. 
In de minderheid van de arrondissementen werkt men met een schadebe-
middelaar. Dit is een functionaris die bemiddelt tussen het slachtoffer en 
de verdachte. Het doel hiervan is om de schade door de pleger te laten ver-
goeden." 

Vier schadebemiddelaars (Zonneveld e.a., 1999) geven hun meningen in Opportuun. 
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Een aantal parketsecretarissen is van mening dat het vragen van een schade-
vergoeding pas aan de orde is bij jongeren van 14 jaar en ouder. Is iemand 
jonger dan 14, dan is hij of zij civielrechtelijk niet aan te spreken en zou je 
hem of haar geen schadevergoeding kunnen vragen.' 
In pedagogisch opzicht vinden de meeste respondenten het betalen van 
schadevergoeding van groot belang, zowel voor het slachtoffer als voor de 
dader. Een nadeel van het betalen van schadevergoeding is dat dit admini-
stratieve rompslomp met zich meebrengt en daardoor vaak vertragend werkt. 
De doorlooptijden worden vooral bij de jeugdzaken vanwege de effectiviteit 
erg belangrijk gevonden. Zo geeft het Jaarplan van het Openbaar Ministerie 
(1999) aan dat 75%35  van de kinderzaken binnen zes maanden moet zijn 
afgedaan. Als er veel aandacht wordt gegeven aan het vergoeden van schade, 
dan is 6 maanden vaak niet haalbaar. 
Enkele officieren zeggen geen rekening te houden met betaalde schadever-
goeding. De reden hiervan is dat de respondenten van mening zijn dat het 
een gescheiden traject is, het betalen van schadevergoeding en het opleggen 
van een straf.  . Immers de richtlijn geeft aan dat de officier rekening kan hou-
den met een betaalde schadevergoeding. 
In de praktijk blijkt het buitengewoon lastig te zijn rekening te houden met 
schadevergoeding als een zaak binnen de vastgestelde termijnen dient te 
worden afgedaan. Het wachten op het betalen ervan door de verdachte blijkt 
veel tijd te kosten. Met andere woorden, het blijkt dat de jongere goede voor-
nemens hebben om de schade te vergoeden, maar dat de goede voornemens 
niet altijd resulteren in het daadwerkelijk betalen van de schadevergoeding. 
Het wachten op het betalen duurt vaalc lang en dit belemmert de afhandeling 
van de zaak. In dit kader melden de respondenten ook dat het bij leerprojec-
ten vaak niet mogelijk is om rekening met schadevergoeding te houden. Leer-
projecten bestaan namelijk uit een vast aantal uren en die kunnen niet wor-
den verminderd vanwege het betalen van schadevergoeding. 

3.3.5 Geldboete 

Ten geldboete is in veel gevallen een minder geschikte straf voor een minder-
jarige indien hzj of zij niet zelf over enig inkomen beschikt, en de ouders er 
meestal voor opdraaien. Beschikt de minderjarige 	zelf over inkomen dan 
kan een geldboete natuurizjk wél worden overwogen.' 

Volgens de uitgangspunten van de richtlijn is de boete een minder geschikte 
straf voor jongeren, omdat de ouders die vaak betalen. De geinterviewde 
officieren en parketsecretarissen zeggen achter dit uitgangspunt te staan. Een 
geldboete is in het bijzonder een geschikte maatregel als blijkt dat de jongere 

De secretarissen doelen hierbij op artikel 6:164 Burgerlijk Wetboek. Hierin staat vermeldt 
dat een gedraging van een kind dat de leeftijd van veertien jaren nog niet heeft bereikt 
geen onrechtmatige daad kan worden aangerekend. In dergelijke gevallen zijn de ouders 
of de voogd van het kind aansprakelijk, zie artikel 6:169 BW. 

35  In afwijking hiervan is voor 1999 een percentage van 65 vastgesteld. De reden van deze 
• aanpassing is dat het percentage van 75 voor 1999 niet haalbaar wordt geacht. Zie hier-

voor het Jaarplan 1999 van het Openbaar Ministerie. 



3.3.6 Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen en leerstraf 
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zelf over voldoende geld beschikt en het aannemelijk is dat hij de boete ook 
zelf zal betalen. In alle andere gevallen is de boete niet geschikt en is de taak-
straf een effectievere maatregel, omdat de meeste respondenten van mening 
zijn dat de jongeren hier zelf jets van merken en dat ze er daarom ook meer 
van leren. 
Wel zeggen diverse respondenten dat als jongeren een delict plegen in een 
groep die bestaat uit zowel meerder- als minderjarigen er voor de minder-
jarigen eerder naar mogelijkheid van een sanctie in de vorm van een boete 
wordt gekeken. De reden hiervan is het op ellcaar afstemmen van de straffen 
van de minder- en meerderjarigen. In geval van lichte vergrijpen lcrijgen 
meerderjarigen over het algemeen een transactie opgelegd. In dergelijke ge-
vallen lcrijgt de minderjarige dan ook een geldboete opgelegd. 
Verder vindt men een geldboete als straf voor lcinderen alleen een geschikt 
middel als het gaat om hele lichte vergrijpen. 
Sommige officieren zijn van mening dat een boete valcer op zijn plaats is dan 
nu het geval is. Uiteraard mits de jongeren de geldboete zelf betalen en niet 
de ouders. In den arrondissement heeft men hierover nadere afspraken ge-
maakt. Het uitgangspunt hierbij zijn de boetes die voor volwassenen gelden, 
in kinderzaken met een derde worden verminderd. 

'Een aantal afdoeningmogelijkheden als Plaatsing in een Inrichting voor Jeug-
digen (PII) en leer- en leer-hverkstraffen is niet in de rich tlijn opgenomen. Even-
als bij de maatregel Hulp en Steun' (in het ovj-model) geldt dat de beslissing 
daarover in overwegende mate afhankelijk is van de persoon van de verdachte 
en diens omstandigheden.' 

De geInterviewde officieren zeggen zonder uitzondering dat ze achter dit 
uitgangspunt staan.' Het is naar hun mening een hele individuele aangele-
genheid. Vaak zijn dergelijke zalcen ingewikkeld en dient men het advies van 
deskundigen af te wachten, zoals een rapportage van de Raad voor de Kin-
derbescherming. 
Wel zeggen enkele officieren dat zij behoefte hebben aan aanwijzingen van 
het College van Procureurs-Generaal in wat voor soort gevallen het raadzaam 
is om een rapportage van de Raad voor de Kinderbescherming te vragen. 

Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen is een strafrechtelijke maatregel. Het doel bier-
van is heropvoeding en/of behandeling van de jeugdige in een inrichting. Iongeren met 
een dergelijke maatregel worden opgenomen in een justitiele behandelinrichting voor 
jongeren. In het kader van een voorwaardelijke veroordeling kan eeti opdracht tot 'hulp 
en steun' worden gegeven aan een gezinsvoogdij-instelling of de jeugdreclassering. Hulp 
en steun houdt in dat de jongere ambulante professionele Icffigt en niet wordt opgeno-
men in een instelling. 

" 	Alleen de officieren kunnen een plaatsing in een jeugdinrichting eisen op de zitting, de 
parketsecretarissen niet. Deze vraag is dan ook niet aan de secretarissen gesteld. 



3.3.7 Recidive 
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'Bij de bepaling van de eis btj recidive is zo veel mogehjk aansluiting gezocht btj 
art. 421 WvSr (vermeerdering met ongeveer eenderde).' 

Behalve de persoonlijke omstandigheden van de verdachte zijn er ook andere 
redenen die ertoe kunnen leiden dat het uitgangspunt van eenderde ver-
meerdering van de straf niet wordt gehanteerd. In de praktijk blijkt dat di-
verse officieren te malcen hebben met oude zaken. Oudere zaken zijn zaken 
die langer dan een jaar geleden zijn gepleegd. In dergelijke zaken is het niet 
reeel de eis met een derde te vermeerderen, omdat het delict te lang geleden 
is gepleegd. In dit kader wijzen diverse officieren er op dat bepaalde kinder-
rechters in zaken die ouder zijn dan 12 maanden het Openbaar Ministerie 
niet ontvankelijk verklaren." 
Ook geven diverse officieren aan dat ze wel volgens de richtlijn kunnen eisen 
maar dit niet doen, omdat de Icinderrechter hen structureel niet volgt. De 
Icinderrechter is volgens sommige respondenten van mening dat de eisen in 
de richtlijn te hoog zijn." 
Bovendien zeggen diverse respondenten dat het hanteren van structureel 
eenderde verhoging ook niet verstandig is. De strafmaat wordt dan zo voor-
spelbaar voor sommige jongeren dat men de indruk heeft dat dit calculerend 
gedrag van de verdachte teweegbrengt. 
In tegenstelling tot de officieren hanteren de meeste parketsecretarissen de 
vermeerdering van de straf met een derde vrij exact. De secretarissen wijzen 
erop dat de richtlijn een aantal uren geeft dat lastig is te vermenigvuldigen. 
Bij vermeerdering of vermindering met een derde Icrijgt men dan een straf in 
een aantal uren en minuten. Een taakstraf van 32 uur wordt bijvoorbeeld met 
een vermeerdering van een derde 42 uur en 40 minuten. Dit is meer dan 40 
uur dus dient er te worden gedagvaard. Men loopt dus bij de afdoeningen 
via het officiersmodel bij het vermeerderen met een derde snel aan tegen de 
bovengrens van 40 uur. Wil men de doorlooptijden in het oog houden dan is 
het niet altijd efficient de een derde eis strikt te hanteren. Dan moet de zaak 
immers alsnog voor de rechter komen. 

38 	Het College van Procureurs-Generaal heeft onlangs in een aanwijzing vastgesteld dat 
zaken die ouder zijn dan 18 maanden niet ontvankelijk worden geacht, bij zaken ouder 
dan 12 maanden en minder dan 18 maanden wordt ambtshalve de straf verminderd. 

" 	Den Doelder (Ars Aequi Libri 1993) gaat in een artikel in op de vraag in hoeverre de rech- 
ter verplicht is zich te houden aan de richtlijnen van het OM Hij komt tot de conclusie 
dat de rechter niet (expliciet) gebonden is aan de richtlijnen. De richtlijnen zijn wel te 
beschouwen als recht in de zin van 99 Wet Rechterlijke Organisatie, derhalve kunnen zij 
dus onderwerp van onderzoek op de zitting zijn. De rechter kan het OM aan zijn richtlij-
nen binden. De richtlijnen zijn immers gepubliceerd en hebben daardoor een zeker ver-
trouwen bij de burger opgewekt. Bovendien kan het OM wel invloed uitoefenen middels 
richtlijnen op de zittende magistratuur door consequent te eisen volgens de bestaande 
richtlijnen. De rechter dient rekening de houden met vergelijkbare straffen. Zie 'Richt-
lijnen van het Openbaar Ministerie', a.w., p. 42 en verder. 



3.3.8 Signaaldelicten zoals brandstichting 

Alvorens we op het uitgangspunt ingaan, geven we eerst een definitie van het 
begrip signaaldelict. Een signaaldelict is een delict dat in het bijzonder een 
gevolg is van een diepere problematiek bij de pleger. Zo is men het er over 
eens dat het plegen van brandstichting vaak het gevolg is van een dieper 
liggende problematiek. Het plegen van een dergelijk delict is een signaal om 
verder naar de problematiek en omstandigheden van de verdachte te ldjken. 

'Brandstichting, (zwaardere) geweldsdelicten en zedendelicten zijn vaak een 
uiting van dieper liggende problematiek. Meer dan de hier genoemde uitgangs-
punten zal de gesigrzaleerde problematiek (mede-)bepalend zzjn voor de eis.' 

3.3.9 Jeugdig of volwassen karakter van gepleegde delict 

'Bij alle genoemde delicten is uitgegaan van het 'jeugdig lcarakter' ervan. Is 
daarentegen bijvoorbeeld sprake van professionele snelkraken of overvallen, 
dan zijn rich tlijnen voor volwassenen meer opportuun.' 
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De parketsecretarissen zeggen doorgaans niet met dit soon zaken te maken 
te hebben, omdat in de praktijk blijkt dat dit soort zaken altijd wordt voor-
geleid en de officier verricht de voorgeleidingen. 
Bij de officieren zijn er, naar aanleiding van dit uitgangspunt, twee meningen 
te onderscheiden. 
In de eerste plaats zijn sommige officieren van mening dat juist bij jeugdigen 
elk delict een uiting kan zijn van achterliggende problematiek. Dit is niet ge-
bonden aan de drie in het uitgangspunt genoemde delicten. Om deze reden 
ldjkt de Raad voor de Kinderbescherming naar alle zaken van jeugdigen die in 
het betreffende parket spelen. Het kan daarom, volgens deze respondenten, 
ook bij een eenvoudig delict zo zijn dat men de zaak seponeert als de ver-
dachte zich, al dan niet met ouders, snel tot de hulpverlening wendt. 
De andere groep van officieren benadert de signaaldelicten op een wat zake-
lijker wijze. Deze officieren kunnen zich vinden in het uitgangspunt dat er 
bijvoorbeeld bij zedendelicten of brandstichting iets meer aan de hand kan 
zijn met de verdachte. Wel zijn zij van mening dat dit lang niet altijd zo hoeft 
te zijn. In dit verband zeggen diverse officieren dat dit typisch een voorbeeld 
is waaruit blijkt dat het hanteren van een richtlijn problematisch kan zijn. 
Bij strafzaken is immers heel veel individueel bepaald. De richtlijn kan dus 
niet meer zijn dan een uitgangspunt, een kader van waaruit de officieren en 
secretarissen handelen. 

Of er in een bepaalde zaalc sprake is van een 'jeugdig karalcter', hangt af van 
de persoon van de dader en de omstandigheden van het delict. Zaken met 
een jeugdig karakter zijn volgens de geInterviewde officieren delicten waarbij 
geen spralce is van (professionele) voorbereiding. Delicten met een jeugdig 
karakter kunnen zijn graffiti, het vernielen van abri's of het trappen tegen 
fietsen. 
Len bepalend element voor het jeugdige karakter is als het spontaan gebeurt 
en als de jeugdige er niet bij nadenkt en de gevolgen ervan niet overziet. 



Het gaat om het uitproberen en de grenzen zoeken van wat kan en het mee-
lopen van de jeugdige met anderen. 
Bij delicten die geen jeugdig karakter hebben volgt over het algemeen dag-
vaarden en/of voorgeleiden, aangezien het delict vaak zo emstig is dat een 
straf volgens het officiersmodel niet passend is. Afhankelijk van het advies 
van de Raad voor de Kinderbescherming en de persoonlijke omstandigheden 
van de verdachte wordt een straf bepaald. Bijna alle respondenten zijn het 
eens met het uitgangspunt van de richtlijn dat, wanneer er bijvoorbeeld 
sprake is van professionele snellcraken of overvallen, de richtlijnen van het 
volwassenen strafrecht van toepassing zijn. 
Voorbeelden uit de interviews van delicten die geen jeugdig karakter hebben 
zijn: een jongen die mee had gedaan aan een overval met een vuurwapen op 
de caissiere van een groot winkelbedrijf, een jongen die voor negentien auto-
inbraken is opgepakt en bijna 18 is, een jongen die als 17-jarige, samen met 
een '18-plusser' gewapende roofovervallen pleegt, het plegen van meerdere 
overvallen op pizzalcoeriers, het herhaald inbreken in een huis van een, voor 
de verdachte bekende, dove vrouw en het heel bewust uitzoeken van oudere 
of minder begaafde mensen als slachtoffer. 
Overigens zijn diverse officieren van mening dat een forse reactie helemaal 
niet altijd hoeft te betekenen dat men uitwijkt naar het volwassen strafrecht. 
In sommige gevallen is de afdoening via het jeugdstrafrecht met zijn leer- en 
werkstraffen voor de betrokkene zwaarder dan de sanctie ervan in het vol-
wassen strafrecht. Ms het daar om een first-offender gaat is de eis vaak een 
transactie met een voorwaardelijke straf. 

3.3.10 Omzettingsbeleid in (jeugd-) detentie (of geldboete) 4°  

'Indien een taalcstraf mislukt, is een alert "omzettingsbeleid" van de officier van 
justitie geboden. Indien in het vonnis niet de "onderliggende" vrzjheidsstraf is 
genoemd, ware de omrekentabel te hanteren.' 

Uitgangspunt van de richtlijn is dat bij het mislulcken van een taalcstraf een 
alerte reactie van de officier van justitie geboden is. De reactie van de officier 
kan zijn om in een speciale terechtzitting aan de kinderrechter te vragen om 
de taakstraf om te zetten in jeugddetentie. De omzettingstabel uit de richtlijn 
(zie paragraaf 3.5) geeft hiervoor adviezen aan de officier. 
De geinterviewde officieren en parketsecretarissen zeggen dat wanneer de 
deelname aan een Halt-project of taakstraf niet naar wens verloopt Halt of 
het Bureau Taakstraffen over het algemeen een laatste waarschuwing geeft 
aan de betrokkene. Houdt een jongere zich dan nog niet aan de afspraken 
dan meldt men dit aan het parket. 
In bijna alle arrondissementen merken de respondenten op dat het omzet-
tingsbeleid in de praktijk niet altijd even goed werkt. In veel gevallen geven 
Halt of Bureau Taakstraffen toch nog een tweede of derde kans aan de 
jongere. Ms de uitvoering van de taakstraf dan nog niet naar wens verloopt 
meldt men dit uiteindelijk aan het parket. In de praktijk blijkt dat er dan veel 

4° 	Artikel 770, 5 Sr. 
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tijd is verstreken, en het neemt nog meer tijd voor dat de zaalc ook daadwer-
kelijk op zitting komt. 
Verder is een aantal officieren van mening dat het gebrek aan celcapaciteit 
een rol speelt bij het niet alert omzetten in jeugddetentie. Volgens hen is de 
beschikbare celcapaciteit zodanig dat in niet al te zware zaken geen veroor-
deling volgt. Er is immers geen plek om de detentie uit te voeren. In derge-
lijke gevallen krfigen de jeugdigen van de rechter vaak weer een kans om de 
taalcstraf alsnog te volbrengen. De officieren zijn van mening dat dit een 
ongeloofwaardig en weinig alert beleid is. 
Er zijn arrondissementen waar de kinderrechters alert reageren op het mis-
luldcen van een taakstraf. In deze arrondissementen reageert, naar de mening 
van de ge1nterviewden, de rechter adequaat. De zaak komt snel op zitting en 
vindt omzetting plaats van de taalcstraf in jeugddetentie volgens de tabel uit 
de richtlijn. Wij vinden het opvallend dat in deze arrondissementen door de 
respondenten niets is gemeld over een eventueel gebrek aan celcapaciteit 
voor jongeren. 
In een arrondissement hanteren de lcinderrechters een eigen omzettingstabel. 
De uren jeugddetentie zijn hier veel gunstiger voor de jongeren clan de richt-
lijn aangeeft." 
Alle respondenten zijn van mening dat het hier besproken uitgangspunt erg 
belangrijk is. Het blijkt dat de doelgroep (jongeren) het snel oppikt als in een 
arrondissementen niet alert wordt omgezet. De jongeren kennen ellcaar en 
wisselen regelmatig hun tenraringen' uit over politie en justitie. Naar de 
mening van de officieren is daarom bij een niet adequaat ornzettingsbeleid 
hun geloofwaardigheid in het geding. 

3.4 	De requireerrichdijn; schema van delicten en strafeisen 

Na de hiervoor besproken uitgangspunten van de richtlijn (deel A van de 
requireerrichtlijn) staat in deel B van de richtlijn het schema met strafeisen 
centraal. In dit schema staan verschillende delicten opgesomd met hun 
eventuele bijzonderheden, zoals de straf voor de eerst pleger en de straf bij 
recidive binnen een jaar en na de periode van een jaar. De daadwerkelijke 
aanwijzingen voor het requireren zijn dus opgenomen in dit schema van 
delicten en strafeisen. Hieronder geven we allereerst (paragraaf 3.4.1) ter 
illustratie, enkele voorbeelden uit dit schema. Daama bespreken we de 
meningen van de respondenten over het gebruik, de hoogte van de straf-
eisen en de verschillende delicten die zijn opgenomen in deel B van de 
richtlijn (paragraaf 3.4.2). Bovendien is de functionarissen gevraagd naar 
de hanteerbaarheid van de indeling 'eerst pleger' en 'recidivist' (paragraaf 
3.4.3) en de aanwijzingen die de richtlijn geeft voor dagvaarden of voorgelei-
den (paragraaf 3.4.4). Tot slot gaan we in paragraaf 3.4.5 in op plaatselijke 
afspraken. 

11 Vooral de eerste weken jeugddetentie staan er flunk wat meet uren onbetaalde arbeid dan 
in de tabel in de richtlijn. In de requireerrichtlijn staat een week jeugddetentie voor 10 
uur onbetaalde arbeid, 2 weken voor 20 uur en zo verder. In de tabel van de kinderrech-
ters in het betreffende arrondissement staat 1 week jeugddetentie voor 30 uur onbetaalde 
arbeid, 2 weken voor 40 uur, 3 weken voor 50 en zo verder. 



3.4.1 	Voorbeelden uit het tarievenschema 
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Het schema delicten en strafeisen is opgebouwd van lichte naar zwaardere 
delicten. Op de eerste pagina zijn de 'Halt-waardige' feiten opgenomen. Bij 
openlijk geweld tegen goederen, met een schadebedrag van minder dan de 
1500 gulden, en bij een 'eerstpleger' volstaat een Halt-afdoening. Bij recidive 
binnen een jaar of als het feit meermalen is gepleegd, is de strafeis een taak-
straf van 28 uur het uitgangspunt. Bij recidive na een jaar kan opnieuw een 
Halt-afdoening worden gegeven. 
Het specifiek voor Halt geldende onderscheid van recidive binnen een jaar 
en na een jaar is hier niet meer van toepassing. Behalve aanwijzingen voor 
het aantal uren van het opleggen van een straf via het officiersmodel of de 
eis van de officier op de zitting, bevat de richtlijn ook aanwijzingen in welke 
gevallen de officier tot dagvaarding of voorgeleicling kan overgegaan. Zo staat 
bij het voorhanden hebben van een echt vuurwapen: dagvaarden en 60 uur 
taakstraf voor een eerst-pleger. De richtlijn vermeldt bij recidive geen verdere 
aanwijzingen. 

3.4.2 Gebruik en hoogte van de strafeisen 

Jets meer dan de helft van de respondenten vindt de gevraagde straffen in 
de richtlijn vrij hoog. Veel officieren en secretarissen gaan ervan uit dat de 
gegeven tarieven de maximale eisen zijn. Anderen relateren de eisen aan de 
verwachte op te leggen straf door de (cinder)rechter. Het blijkt dat in enkele 
arrondissementen de kinderrechter ver onder de eisen van de richtlijn uit-
komt.' De officieren vinden dat zij hun geloofwaardigheid verliezen als ze 
telkens conform de richtlijn eisen. 
Een opvallend verschil in de beleving van de hoogte van strafeisen is het ver-
schil tussen de parketten binnen en buiten de randstad. In de grote steden 
vinden veel van de geinterviewden de strafeisen in de richtlijn over het alge-
meen te laag. Sommige officieren uit het westen van het land merken op 
dat zij de indruk hebben dat ze in het westen toch met andere jeugdigen te 
malcen hebben dan in de rest van het land. In de randstad zijn de delicten 
volgens deze officieren ernstiger, daarom kunnen ze slecht met de richtlijn 
uit de voeten. 
Verder wensen een aantal secretarissen een uitsplitsing in de richtlijn van 
verschillende vormen van mishandeling. Zij denken hierbij aan de voor hen 
in de praktijk gangbare categorieen zoals een blauw oog, gekneusde ribben, 
en medische behandeling noodzakelijk. 
Verschillende respondenten missen in de richtlijn het plegen van openlijk 
geweld gericht op de politie (of andere gezagsdragers), en de belediging van 
een ambtenaar in functie. Officieren en secretarissen zijn van mening dat 
dergelijke overtredingen een bedreiging voor de openbare orde vormen en 
streng dienen te worden aangepakt om het gezag van de ambtsdragers te 
bevorderen. De richtlijn geeft geen aanwijzingen voor dergelijke zaken, terwijl 

42 	Dit is een constatering die uit de interviews naar voren is gekomen, en zeker geen oordeel 
van wat een wenselijke situatie is. De rechter is immers onafhankelijk in zijn oordeel. 



3.4.3 Eerstpleger en recidive 

3.4.4 Dagvaarden en voorgeleiden 

Over het algemeen vinden de respondenten de richtlijn hanteerbaar op het 
punt van dagvaarden en voorgeleiden, mits men uitgaat van een advies dat 
de richtlijn geeft. De meeste officieren menen dat het bij de keuze voor 
dagvaarden of voorgeleiden de individuele omstandigheden belangrijker zijn 
dan de aanwijzingen in de richtlijn. 
In verschillende arrondissementen heeft men afspraken gemaakt wanneer te 
dagvaarden en voor te geleiden. Deze afspraken wijken af van de richtlijn. 
Het blijkt dat zij minder snel dagvaarden dan de richtlijn aangeeft. De voor-
keur van het Openbaar Ministerie in deze gevallen om de verdachte naar de 
OM-zitting te laten komen in plaats van te dagvaarden voor de rechtbank-
zitting. 
In geval van zedendelicten, autokraalc, woninginbraalc en opiumwetdelicten 
leiden sommige arrondissementen altijd voor. De conclusie is dat er op het 
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het feiten zijn die steeds valcer voorkomen. Bovendien is het een punt waar-
voor beleidsmatig veel aandacht is. 
Anderzijds geeft een minderheid van de respondenten aan dat sommige 
eisen in de richtlijn wat aan de hoge kant zijn. Bij woninginbraken spreekt 
de richtlijn van altijd voorgeleiden en een taakstraf van 80 uur, bij recidive 
een straf van 120 uur. Volgens sommigen is dit een hoge eis, zeker als men 
het vergelillct met de andere delicten. In enkele arrondissementen is de taak-
straf voor woninginbraak 30 uur zonder voorgeleiden. 

Tot slot een laatste opmerlcing over de hanteerbaarheid van de Opiumwet 
in relatie tot de richtlijn. Een meerderheid van de respondenten vindt de 
Opiumwet niet hanteerbaar voor jongeren. Veel vragen zijn er van de respon-
denten over de indeling van het aantal xtc-pillen. Een minderheid van de res-
pondenten is in dit kader van mening dat zij de richtlijn voor drugsdelicten 
voor volwassenen hanteren en dan afhankelijk van de omstandigheden de eis 
uit de volwassen richtlijn voor de jongere verminderen. Een aantal functiona-
rissen mist aanwijzingen in de richtlijn over softdrugszaken. Het blijkt dat 
veel respondenten in toenemende mate met dergelijke delicten te maken 
krijgen. Dit delict in de richtlijn opnemen is derhalve wenselijk. 

Bij de Halt-feiten is een indeling opgenomen in drie kolommen, die voor de 
eerstplegers en recidivisten binnen een jaar en na een jaar. Bij recidive bin-
nen een jaar is een Halt-afdoening niet aan de orde en is het uitgangspunt 
een taakstraf via het officiersmodel. 
hit de interviews blijkt dat niet iedereen dit deel uit de richtlijn hanteert. Een 
deel van de respondenten vindt Halt een goede afdoening, ook als er recidive 
binnen een jaar plaatsvindt. Uiteraard blijft een en ander afhankelijk van de 
ernst van het gepleegde delict en de persoonlijke omstandigheden van de 
verdachte. In tegenstelling tot de richtlijn blijkt in de praktijk geen strikt 
onderscheid tussen recidive binnen en na een jaar. 



gebied van dagvaarden en voorgeleiden veel lokaal beleid bestaat dat afwijkt 
van de richtlijn. 

3.4.5 Plaatselijke afspra ken 

Na het bespreken van de uitgangspunten en tarieven is aan de respondenten 
gevraagd of in het arrondissement nog eigen afspraken of richtlijnen bestaan. 
Deze kunnen naast of in plaats van de richtlijn in jeugdzaken worden ge-
bruikt. In het eerste deel van de richtlijn wordt immers expliciet aangegeven 
dat plaatselijk gebonden factoren aanleiding kunnen geven tot een verhoging 
of verlaging van de richtgetallen. Dit zou kunnen impliceren dat er plaatse-
lijke richtlijnen zijn. 
Parketsecretarissen uit enkele arrondissementen meldden dat er op onder-
delen een verfijning is gemaalct van de richtlijn. Deze verfijning bestaat uit 
een nauwkeuriger indeling van de schadebedragen. Deze verfijning helpt hen 
bij het beter toepassen van de richtlijn. 
In den arrondissement bestond al geruime tijd een eigen richtlije die een 
hogere mate van detail had dan de landelijke requireerrichtlijn. Na de in-
voering van de landelijke richtlijn in 1997 gebruikt men deze. In vergelijlcing 
met de eigen richtlijn mist men in dat specifieke arrondissement een aantal 
elementen zoals de uitsplitsing van soorten zaken die onder de Opiumwet 
vallen. 
In een ander arrondissement hanteert een officier een zogenaamde zwarte 
lijst van met justitie in aanraking gekomen jongeren. De betroldcenen weten 
dat als zij nog eens in aanraking met politie en justitie komen de officier tot 
dagvaarden overgaat, ongeacht het gepleegde delict. Deze zwarte lijst heeft 
volgens de officier een preventieve werlcing. 
In weer een ander arrondissement heeft men afgesproken om de schadever-
goeding pas vanaf de leeftijd van 16 jaar toe te passen. 

3.5 	De requireerrichtlijn, omrekentabel jeugddetentie en taalcstraf 

Tot slot bevat de richtlijn, in deel C, een omrekentabel voor weken jeugd-
detentie en het equivalent aan uren onbetaalde arbeid (taakstraf). Een week 
jeugddetentie staat hier voor 10 uur werken, twee weken voor 20 uur en dat 
loopt zo door tot zes maanden en 200 uur. 
In de praktijk gebruiken de officieren de omrekentabel op de zitting als bij-
voorbeeld een taakstraf is mislukt en moet worden omgezet in jeugddetentie. 
Uit het gebruik in de praktijk valt af te leiden, en dit blijkt ook uit de afgeno-
men interviews, dat de parketsecretarissen nauwelijks met de omrekentabel 
werken en derhalve weinig kunnen zeggen over de toepassing ervan. 
De meeste officieren hanteren de omrekentabel jeugddetentie - onbetaalde 
arbeid - op de zitting als en leidraad. Daar waar men, bij een enkele recht-
bank, geen gebruikmaakt van de tabel is de reden dat de lcinderrechter in dat 
specifieke arrondissement een eigen omrekentabel hanteert. Nagenoeg alle 

43 	Deze plaatselijke richtlijn bestond ruim voor de inwerkingtreding van de hier centraal 
staande richtlijn, die op 1 augustus 1997 van kracht is. 
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officieren zijn van mening dat de omrekentabel goed hanteerbaar is. De 
verhouding tussen de uren jeugddetentie en onbetaalde arbeid vinden de 
meeste officieren goed, slechts drie vinden het aantal uren te hoog ten op-
zichte van de weken jeugddetentie. Andere respondenten zijn van mening 
dat uren jeugddetentie als een zwaardere straf door de jongere wordt ervaren 
dan hetzelfde aantal uren taalstraf. Een andere officier geeft aan in de ver-
houding tot het volwassenen strafrecht aan dat de uren jeugddetentie soms 
hoger zijn. Met andere woorden, als een 17-jarige verdachte een jaar na het 
plegen op zitting komt (hij is inmiddels dan 18 jaar oud) lcrijgt hij naar alle 
waarschijnlijkheid een lagere straf opgelegd in het volwassen strafrecht. 
Een aantal officieren heeft suggesties gegeven voor een verandering van deel 
C van de richtlijn. De meest in het oog springende suggestie is dat de om-
rekentabel minder gedetailleerd dient te zijn dan nu het geval is. 
Een andere suggestie die meerdere respondenten geven is het in de richtlijn 
opnemen van de zinsnede dat geen rekening dient te worden gehouden met 
de uren gevolgde taakstraf bij een mislulcte taalcstraf. Hiermee bedoelen de 
respondenten gevallen waarbij slechts een aantal uren van de opgelegde 
taalcstraf is volbracht. Als de taakstraf is mislukt en de zaak komt op de 
zitting, kan men concluderen dat de taakstraf is mislukt. Ms men dan toch 
rekening houdt met een deel van de volbrachte uren taalcstraf, geeft dit de 
jongere het idee dat de taakstraf toch niet geheel is mislukt. Met dit laatste 
zijn deze officieren het niet eens. 

3.6 Slot 

In dit hoofdstulc zijn de meningen van officieren en parketsecretarissen over 
de requireerrichtlijn in kinderzalcen (misdrijven) besproken. Uit de reacties 
komt naar voren dat de persoonlijke omstandigheden van de dader bij de 
behandeling van zaken binnen het jeugdstrafrecht van groot belang zijn. 
Meer nog dan in het volwassen strafrecht dient er spralce te zijn van peda-
gogisch maatwerk. Alle respondenten onderschrijven het belangrijkste 
uitgangspunt van de richtlijn namelijk het uitgangspunt gtaakstraf, tenzij'. 
Opvallend is dat de overige nitgangspunten van de richtlijn op verschillende 
wijzen worden gehanteerd. Inhoudelijke overwegingen en organisatorische 
aspecten spelen daarbij een rol. Op deze laatste twee punten gaan we in 
hoofdstuk 4 verder in. 
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Conclusie en aanbevelingen 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de verschillende afdoeningsmogelijk-
heden, de organisatie van de afhandeling van Icinderzaken bij het Openbaar 
Ministerie, de richtlijnen en de meningen over en ervaringen van officieren 
en parketsecretarissen met de richtlijn in kinderzaken op een rij gezet. In dit 
hoofdstuk beantwoorden we de in hoofdstuk 1 geformuleerde onderzoeks-
vragen en geven we enkele aanbevelingen. 
De in het eerste hoofdstuk geformuleerde onderzoeksvragen luiden: 
la 

	

	In hoeverre zijn officieren van justitie en parketsecretarissen bekend 
met de requireerrichtlijn in kinderzalcen (misdrijven)? 

lb 	In hoeverre passen officieren van justitie en parketsecretarissen de 
requireerrichtlijn in de parketten toe? 

lc 	Wat zijn de redenen voor het niet gebruiken van de richtlijn? 
2a 	Wat zijn de ervaringen van officieren en parketsecretarissen met de 

richtlijn in de praktijk? 
2b 	Bestaat de indruk dat de richtlijn bijdraagt tot meer gelijIcheid in 

strafzaken? 

4.1 	Bekendheid en gebruik van de richtlijn 

Vrijwel alle geinterviewden zijn bekend met de richtlijn. Ook staan de respon-
denten over het algemeen achter de uitgangspunten ervan en gebruiken de 
richtlijn ook feitelijk bij het behandelen van Icinderzalcen. Er is echter verschil 
in de manier waarop de respondenten de richtlijn gebruiken. Het gebruik van 
de richtlijn door officieren en parketsecretarissen verschilt nogal. Daarnaast 
kunnen we inhoudelijke overwegingen en organisatorische aspecten onder-
scheiden waarom de verschillende functionarissen wel of juist geen gebruik-
maken van de richtlijn. 

4.1.1 	Het gebruik van de richtlzjnen door officieren en parketsecretarissen 

De parketsecretarissen gebruiken de richtlijn heel instrumenteel. Over het 
algemeen behandelen zij de relatief eenvoudigere zaken, waarbij de per-
soonlijke omstandigheden van de verdachte van minder belang zijn dan 
in de zwaardere zaken. Deze functionarissen gebruiken de richtlijn als een 
transformatietabel. Voor een gepleegd delict passen ze de richtlijn recht- 
streeks toe. Zij wensen dan ook richtlijnen met een hogere mate van detail. 
Officieren vinden het tarievenschema veelal erg gedetailleerd en zeggen het 
voomamelijk als uitgangspunt te hanteren. 

4.1.2 Inhoudelzjke overwegingen om af te wzjken van de richtizjn 

De meningen over de hanteerbaarheid van de tarieven in de richtlijn blijken 
voor een deel regionaal bepaald. In de meeste arrondissementen vinden de 
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officieren de tarieven aan de hoge kant. In de randstad en met name de grote 
steden vinden velen de eisen uit de richtlijn aan de lage kant. 
Officieren hanteren de richtlijn als leidraad. Voor hen zijn er dan ook vele 
redenen om van de tarieven uit de richtlijn af te wijken. Dit kunnen zijn:" 
1 de leeftijd van de betroklcen jongeren is jonger dan 15 jaar; 
2 het betreft een zaak waarvan het delict minstens een jaar geleden is 

gepleegd; 
3 het betreft een groep minderjarigen die in samenwerlcing met '18-plus-

sers' een delict heeft gepleegd; 
4 persoonlijke omstandigheden van de verdachte; 
5 emst van het feit, waarbij het feit geen 'jeugdig karakter' heeft; 
6 het feit en/of delict is meerdere malen gepleegd binnen een bepaalde 

termijn; 
7 de inschatting van de Raad voor de Kinderbescherming; 
8 de lcinderrechter volgt naar verwachting niet de eis van de officier en legt 

consequent een lagere straf op dan de richtlijn vermeldt. 
Het afwijken van de tarieven uit de richtlijn betekent overigens niet dat de 
functionarissen de richtlijn niet volgen. De richtlijn geeft zelf immers aan dat 
afwijken mogelijk is. Er staan in de richtlijn verschillende uitgangspunten 
waaruit dit duidelijk blijkt. Voorbeelden hiervan zijn: signaaldelicten en delic-
ten die geen jeugdig karakter met zich meebrengen. Maar ook het verminde-
ren van de eis bij jongeren tot 15 jaar is een van de uitgangspunten. 
Enkele officieren, vooral in de wat kleinere arrondissementen, zeggen de 
richtlijn niet te gebruiken. Zij vinden dat jeugdstrafrecht een vorm van maat-
werk is en dat verhoudt zich naar hun mening niet met de toepassing van het 
instrument richtlijn. In hoeverre hun werIcwfize in de praktijk daadwerkelijk 
afwijkt van hun collega-officieren is op basis van de interviews niet nagegaan. 
Een ander punt dat uit dit onderzoek naar voren komt, is dat veel 
respondenten de eisen uit de richtlijn aan de hoge kant vinden. Zij pleiten 
voor een verlaging en betere onderlinge verhouding tussen de te eisen uren 
van de volgende delicten: 
— diefstal met geweld; 
— mishandeling; 
— openlijk geweld plegen tegen zowel personen als zalcen; 
— vandalisme; 
— winkeldiefstal, diefstal van fiets en/of brommer; 
— valse aangifte. 

4.1.3 	Organisatorische oorzaken die leiden tot het niet volgen van de richtlijn 

De in de vorige paragraaf opgesomde overwegingen om van de richtlijn af te 
wijken maken duidelijk dat het bij het afwijken van de richtlijn niet altijd gaat 
om de persoonlijke omstandigheden van de dader of om kenmerken van het 

" 	De aangeven volgorde is de volgorde van uitgangspunten zoals de richtlijn die vermeldt. 
Het betreft hier geenszins een volgorde in welke mate afwijking van de richtlijn plaats-
vindt. 
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gepleegde feit. Ook zogenaamde organisatorische aspecten blijken de keuze 
van eisen op de zitting van het Openbaar Ministerie te beinvloeden. 
Uit de interviews blijkt dat de zittingcapaciteit bij verschillende rechtbanken 
niet voldoende is. Daarom duurt het in sommige rechtbanken relatief lang 
voordat een zaak daadwerkelijk op zitting komt. Het Openbaar Ministerie is 
dan geneigd om een straf van minder dan 40 uur op te leggen zodat men 
geen gebruik hoeft te maken van schaarse zittingscapaciteit. Het parket wil 
door middel van het opleggen van een taakstraf adequaat reageren. In een 
aantal gevallen wordt een taakstraf effectiever geacht dan de zaak lang te 
laten wachten op de mogelijkheid van een terechtzitting. 
Het door sommige functionarissen van het Openbaar Ministerie gevoelde 
gebrek aan detentiecapaciteit maakt dat bij een deel van de officieren het 
idee leeft dat het vragen van jeugddetentie alleen in zware zaken zin heeft, de 
ldnderrechter legt detentie alleen in uitzonderlijke gevallen op. 
Ook de keuzes voor het opleggen van een taakstraf van meer of minder dan 
20 uur blijkt door organisatorische zaken te worden beinvloed. Zo zijn er 
arrondissementen waar het Bureau Taakstraffen alleen maar straffen van 
meer dan 20 uur organiseert. In andere arrondissementen blijven de taak-
straffen via het officiersmodel juist vaak onder de 20 uur, omdat het toevoe-
gen van een advocaat (nodig bij taakstraffen vanaf 20 uur) veel tijd kost en 
weinig oplevert. 
Korte doorlooptijden van zaken vinden de respondenten van groot belang. 
De nadruk op korte doorlooptijden onderschrijft ook het College van Procu-
reurs-Generaal. Zij hebben bepaald dat 75% van de kinderzalcen binnen zes 
maanden moet zijn afgedaan. 45 Korte doorlooptijden interfereren ook met het 
innen van schadevergoeding. Het innen kost relatief veel tijd en de zaak kan 
vaalc pas na een jaar worden afgesloten. Het vergoeden van de schade door 
de jongere is weliswaar een pedagogische verantwoorde reactie, maar het 
werkt doorlooptijdverhogend en dit is voor de respondenten veelal een reden 
om er vanaf te zien. 

Concluderend kunnen we stellen dat de officieren en parketsecretarissen de 
richtlijn accepteren en toepassen. In de praktijk blijkt een groot verschil in 
het gebruik tussen de officieren en de secretarissen. De secretarissen gebrui-
ken de richtlijn instrtunenteel en de officieren gebruiken de richtlijn als uit-
gangspunt voor de eisen in kinderzaken, zij wijken dan ook vaker af van de 
richtlijn. De respondenten noemen diverse inhoudelijke overwegingen die 
afwijldng van de tarieven uit de richtlijn rechtvaardigen. Naast deze inhoude-
lijke overwegingen blijken er in de praktijk echter ook meer 'organisatorische' 
aspecten een rol te spelen bij de afdoeningbeslissing van de leden van het 
Openbaar Ministerie. 

4.2 	Ervaringen van officieren en parketsecretarissen met de richtlijn 

Uit eerder onderzoek naar het gebruik van richtlijnen blijkt dat de helderheid 
van de richtlijn en de mate waarin de richtlijn aansluit bij de praktijk bepalen 

45  Zie het Jaarplan 1999 van het Openbaar Ministerie. 



in welke mate de richtlijn door de functionarissen wordt gebruilct (0elen en 
Herwijer, 1996). Bij het beantvvoorden van de vraag naar de ervaringen met 
de richtlijn gaan we daarom op deze twee punten verder in. 

4.2.1 	De helderheid van de richtlijn 

Alle respondenten vinden in zijn algemeenheid de uitgangspunten van de 
richtlijn (deel A van de richtlijn) en de omrekeningstabel (deel B van de richt-
lijn) helder en duidelijk. 
Hierboven constateerden we al dat veel secretarissen de richtlijn vrij letterlijk 
hanteren. Om dat te kunnen doen wensen veel secretarissen een nadere 
verfijning van de kolom 'bijzonderheden'. Vooral een verdere indeling van 
schadebedragen en een meet uitgewerkte onderverdeling naar soorten letsel 
bij mishandeling en openlijk geweld tegen personen vinden de secretarissen 
wenselijk. 
Ook vinden de gelinterviewden de kolom bij recidive niet altijd even duidelijk. 
Soms staat daar niets, of alleen de aanduiding '60 uur of meet'. Daarbij vraagt 
een deel van de respondenten zich af, wat hen dan te doen staat. De duide-
lillcheid van het schema met strafeisen laat dus op diverse onderdelen te 
wensen over. 

4.2.2 De aansluiting met de praktijk 
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Uit de interviews blijkt verder dat de aansluiting bij de pralctijk op enkele 
onderdelen lastig is. Zoals gezegd, ervaart een deel van de genterviewde 
jeugdofficieren een gebrek aan detentiecapaciteit, waardoor bepaalde uit-
gangspunten van de richtlijn naar hun mening moeilijk uit te voeren zijn. De 
opbouw in de afdoeningen van licht naar zwaar en met als uiterste straf de 
jeugddetentie, is in die gevallen lastig. In dit kader is ook de omzetting van 
mislukte taakstraffen in detentie een probleem. Het gevolg hienran is dat de 
jongeren te vaak een 'Iaatste kans' krijgen. Vele officieren zijn van mening dat 
het geven van een forse reactie soms noodzakelijk is. Voorbeeld hiervan zijn 
zalcen waarin geen sprake meer is van een delict met een 'jeugdig karakter'. 
Men staat achter de uitgangspunten, maar de uitvoering ervan in de praktijk 
is soms problematisch. 
Verder zeggen diverse officieren te worden geconfronteerd met een rechter, 
die een andere (eigen) praktijk volgt. Volgens deze officieren vindt de kin-
derrechter de strafeisen uit de richtlijn veel te hoog. De opgelegde straffen 
komen in de praktijk daar dan veel lager uit. Deze officieren passen hun eis 
op de zitting aan. In de praktijk blijkt hun eis een stuk lager te zijn dan de 
richtlijn geeft. 
Ook hanteren de lcinderrechters in een arrondissement een eigen omzettings-
tabel. En hoewel dit ander beleid betreft, zijn er ook kinderrechters die eigen 
regels hebben op het punt van de doorlooptijden. In die arrondissementen 
worden zalcen die niet binnen een jaar voorkomen, op de zitting niet ontvan-
kelijk verklaard. 
Verder worden de 'eisen' door een deel van de officieren op bepaalde punten 
veel te laag genoemd. Zij passen niet bij de dagelijkse pralctijk in de grote 
stad. Ook houdt de richtlijn te weinig rekening met het feit dat jongeren 
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delicten veelal in groepen plegen, van strafrechtelijk meerder- en minder-
jarigen. 
De meeste respondenten hebben twijfels bij het 'tarievenschema' (deel C 
van de richtlijn). Het gaat hierbij vooral om de onderlinge verhouding van de 
strafeisen bij diefstal met geweld, mishandeling en openlijk geweld tegen per-
sonen en van openlijk geweld tegen zaken en vandalisme. Ook is er volgens 
de geInterviewden, discussie mogelijk over punten als 'altijd voorgeleiden bij 
woninginbraak' en de hoogte van de strafeisen bij winkeldiefstal. Het eerste 
punt (voorgeleiden) is te zwaar en het tweede punt (winkeldiefstal) is erg 
mild. 

4.3 	Leidt de richtlijn tot meer eenheid in strafeisen? 

Of het gebruik van de richtlijn meer eenheid in de strafeisen tot gevolg heeft 
is een vraag die niet volledig is te beantwoorden op basis van de afgenomen 
interviews. Het lijkt erop dat dit in ieder geval geldt voor de afdoeningen door 
de parketsecretarissen, omdat zij de richtlijn instrumenteel toepassen. Of dit 
voor de officieren ook het geval is blijkt niet expliciet uit dit onderzoek. Het 
is te verwachten dat de afwijkingen ldeiner zijn, omdat bijna alle officieren 
achter de uitgangspunten staan en de richtlijn als leidraad hanteren. 
Uit de interviews blijkt dat er zowel 'inhoudelijke' als 'organisatorische' oor-
zaken bestaan om van de richtlijn af te wijken. Dit maakt dat meer eenheid in 
de afdoeningen een lastig punt blijft. Ook andere zaken compliceren het doel 
van de richtlijn naar meer eenheid in de afdoening. 
Zo blijkt slechts een minderheid van de officieren en parketsecretarissen 
'specialist' te zijn, in die zin dat zij zich exclusief met het behandelen van 
jeugdzaken bezig kunnen houden. Voor het overgrote deel van de leden van 
het Openbaar Ministerie is het afhandelen van jeugdzaken onderdeel van een 
breder takenpalcket. Daarnaast speelt een rol dat veel van de geInterviewde 
officieren nog maar (heel) kort jeugdofficier zijn. Verder zijn de taken van de 
officieren niet alleen gemandateerd aan de parketsecretarissen op de parket-
ten, maar ook aan secretarissen die gestationeerd zijn bij de politie. Het 
gevolg hiervan is dat verschillende secretarissen veel zaken buiten het zicht 
van de officieren afhandelen. 
De richtlijn heeft in deze situatie een belangrijke rol in het bevorderen van 
de eenheid in de afdoening. Het valt op dat de introductie van de richtlijn 
weinig aandacht lcrijgt. Net  als bij andere richtlijnen geldt voor de 'fichtlijn 
strafvordering in lcinderzaken' dat het College van Procureurs-Generaal deze 
aan alle parketten toestuurt. Vooral bij de recente vervanging van de requi-
reerrichtlijn misten veel respondenten een begeleidend schrijven met uitleg 
over de reden voor een nieuwe versie en welke wijzigingen er waren aan-
gebracht. 
Over het algemeen vinden de geInterviewde officieren het niet erg dat er 
weinig aandacht is geschonken aan het bekend maken van richtlijnen. Zij 
vinden dat het tot hun taak behoort hun kennis up-to-date te houden. 
De vele personeelswijzigingen en het feit dat een grote groep mensen bij 
het afdoen van jeugdzaken betrokken is (hoppers, pps-ers) lijken een corn-
plicerende factor voor het gebruik van de richtlijn. Wil men eenheid in de 
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afdoening en het gebruik van de richtlijn stitnuleren dan lijkt meer expliciete 
aandacht voor de introductie ervan van belang. 
De richtlijn laat afwijkingen toe, zodat wellicht alleen de 'bandbreedte' van 
de onderlinge verschillen in afdoening afneemt. 

4.4 	Enkele aartbevelingen 

1 Uit dit onderzoek blijkt de instrumentele toepassing van de richtlijn door 
parketsecretarissen en het gebruik ervan als een soon van leidraad door 
de officieren van justitie. Verder is duidelijk dat secretarissen de relatief 
eenvoudige zalcen behandelen en een richtlijn wensen met een hoge(re) 
mate van detail. Officieren daarentegen behandelen over het algemeen 
de zwaardere zaken en wensen een minder gedetailleerde richtlijn. Met 
deze kennis zou men kunnen overwegen de eisen in de richtlijn voor de 
lichtere delicten nader te preciseren en te verfijnen en voor de zwaardere 
delicten en de omzettingtabel algemener te maken dan nu het geval is. 
Concreet kan dit leiden tot een nadere verfijning van de kolom 'bijzon- 
derheden' een verdere indeling van schadebedragen en een meer uit-
gewerkte onderverdeling naar soorten letsel bij mishandeling en openlijk 
geweld tegen personen. 

2 Wij hebben de indrulc dat 16 en 17 jarigen die een straf krfigen volgens de 
requireerrichtlfin in kinderzaken in een aantal gevallen een hogere staf 
lcrijgen dan als zij de leeftijd van 18 jaar zouden hebben. Het verdient 
aanbeveling de eisen in straffen voor if:mg volwassenen, de groep 16 en • 
17 jarigen, meer in overeenstemming te brengen met de straffen zoals 
die in het volwassen strafrecht gelden. 

3 Nog meer aandacht besteden aan de introductie van een (nieuwe) 
richtlijn en gezien de vele mutaties van officieren en secretarissen een 
structurele is een goede voorlichting over de richtlijn wenselijk. 



Summary 

Prosecution in juvenile criminal cases 

The Public Prosecution Service is responsible for the procedural settlement of 
juvenile criminal cases. In order to achieve as much procedural equality and 
uniformity as possible, in 1997 the Board of Prosecutors General decreed a 
sentencing guideline on how to prosecute in juvenile criminal cases. This 
study tries to gain a better understanding of how the procedural guideline 
on juvenile criminal cases is used by the Prosecution. Both the prosecutors 
and the junior clerks of the Public Prosecutors office make use of the guide-
line. 
The respondents generally want to use the guideline, but they feel, the 
prosecutors in particular, that in some cases they have to deviate from it. 
This is brought about by the nature of the cases as well as by organisational 
problems. 
In some of the districts the prosecutors have had the experience that judges 
punish less severely than the recommended punishment laid down in the 
guideline. This leads to an adjustment and milder prosecution by the prose-
cutors. They adapt their charges to the anticipated punishment. Another 
reason to deviate from the guideline is when there is a long period of time 
between the offence and the accused's appearance in court. 
Apart from these considerations prompted by the nature of the cases, other 
— more organisational — aspects seem to play a role, like the lack of court 
capacity and of detention capacity in juvenile offenders institutions. From 
the interviews it appears that the personal situation of the accused plays an 
important part in the procedural settlement of cases in juvenile criminal law. 
The general opinion is that, even more than adults, juveniles require custom-
made (pedagogical) measures. 

Mainly because so many different functionaries of the Prosecution Service 
are involved in the settlement of juvenile criminal cases, the introduction of 
the guideline to functionaries that are new to the job needs special attention. 
Frequent changes in personnel, especially prosecutors and, to a lesser degree, 
clerks, influence the knowledge of and the final use of the guideline. 
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Bijlage 1 

Richtlijn Kinderzaken 
(misdrijven) 

Beschrijving 

1 	Inleiding 

In de onderscheiden arrondissementen in het land komen grote verschillen 
voor in de hoogte van strafeis en opgelegde straf in lcinderzalcen, welke ver-
schillen niet verklaarbaar zijn uit kenmerken van de zaken of de dader in 
lcwestie. Uit een oogpunt van 'gelijke monniken, gelijke kappen' is dit niet 
te verdedigen. Dat wil niet zeggen dat er zich geen verschillen meer zouden 
mogen voordoen; plaatselijk gebonden factoren kunnen aanleiding geven tot 
verhoging (of verlaging) van de richtgetallen. In ieder geval behoort het tot de 
lcwaliteitsfactoren dat landelijk wordt gerequireerd (en gestraft) op basis van 
gelijke uitgangspunten. 

Wanneer minderjarigen onder de 12 jaar verdacht worden van een Halt-
waardig delict, kan uit overwegingen van gelijkheid en preventie aan hun 
ouders een pedagogische "handreilcing" worden gedaan. In de Aanwijzing 
STOP-reactie (reg. nr . 1999A003) zijn hierover bepalingen opgenomen. 

2 	Uitgangspunten 

Taakstraf tenzij 
Bij de afdoening van kinderstrafzaken geldt het beginsel `taakstraf, tenzij'. 
Slechts in een beperIct aantal gevallen wordt vrijheidsstraf als vertrekpunt 
genoteerd Ook na mislulddng van een taalcstraf of ingeval van recidive kan 
opnieuw een taakstraf worden overwogen, veelal met een verhoging van het 
aantal uren. In beginsel is het aantal keren dat een taakstraf ten opzichte 
van eenzelfde verdachte kan worden toegepast, niet onbeperkt. Van belang 
is daarbij de vraag of het bureau Taakstraffen bereid en in staat is opnieuw 
met een verdachte in zee te gaan. 

15-18 jaar 
De uitgangspunten richten zich op de leeftijdsgroep 15 tot 18 jaar; voor 
jongere verdachten 'can de strafeis eventueel (met 1/3) worden verminderd. 

Ovj -model 
Het Halt-maximum van 20 uur dwingt er niet toe om in alle gevallen aan het 
officiersmodel-taalcstraffen een minimum van 20 uur te verbinden. In het bij-
zonder persoonlijke omstandigheden van een verdachte kunnen ertoe leiden 
dat bij de OM-afdoening een lager aantal uren wordt gehanteerd. 



Schadevergoeding 
De uitgangspunten houden Oen rekening met te betalen/betaalde schade-
vergoedingen: als er schadevergoeding van enig belang wordt betaald, kan 
daarmee uiteraard rekening worden gehouden bij de zwaarte van de af-
doening. 

Algemeen uitgangspunt is wel dat er, ingeval de verdachte 14 jaar of ouder is, 
zoveel mogelijk schadevergoeding wordt gearrangeerd. Indien een (redelijke) 
schadevergoeding zonder genoegzame motivering door verdachte wordt 
geweigerd, wordt verdachte niet in aanmerking gebracht voor een taalcstraf 
volgens het officiersmodel. 

Geldboete 
Een geldboete is in veel gevallen een minder geschikte straf voor een minder-
jarige indien hij of zij niet zelf over enig inkomen beschikt, en de ouders er 
meestal voor opdraaien. Beschikt de minderjarige wel zelf over inkomen, dan 
kan een geldboete natuurlijk wel worden overwogen. 

P11, leerstraf 
Een aantal afdoeningsmogelijkheden als Plaatsing in een Inrichting voor 
Jeugdigen (NJ) en leer- en werkstraffen is niet in de richtlijn opgenomen. 
Evenals bij de maatregel Hulp en Steun (in het ovj-model) geldt dat de be-
slissing daarover in overwegende mate afhankelijk is van de persoon van de 
verdachte en diens omstandigheden. 

Recidive 
Bij de bepaling van de eis bij recidive is zo veel mogelijk aansluiting gezocht 
bij art. 421 WvSr (vermeerdering met ongeveer 1/3). 

Signaaldelicten 
Brandstichting, (zwaardere) geweldsdelicten en zedendelicten zijn vaak een 
uiting van dieper liggende problematiek. Meer dan de hier genoemde uit-
gangspunten zal de gesignaleerde problematiek (mede-)bepalend zijn voor 
de eis. 

Jeugdig karakter delicten 
Bij alle genoemde delicten is uitgegaan van het 'jeugdig karakter' ervan. Is 
daarentegen bijvoorbeeld spralce van professionele snelkraken of overvallen, 
dan zijn richtlijnen voor volwassenen meer opportuun. 

Aftrek voorlopige hechtenis 
Bij een aantal delicten is uitgegaan van voorlopige hechtenis, vermeerderd 
met een taalcstraf. Vanzelfsprekend moet er daarbij rekening worden gehou-
den met de ‘aftrek' van voorlopige hechtenis (zie bijlage 2: 'omrekentabel 
jeugddetentie - onbetaalde arbeid'). Ruimte voor een 'aanvullende' taakstraf 
is dan al snel beperkt. 
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Onvoorwaardelzjk 
De officier van justitie formuleert in de eis de gevraagde straf als onvoorwaar-
delijk. Op gebruikelijke wijze kan o.g.v. bijzondere omstandigheden 'voor-
waardelijk' worden gevraagd. 

Omzetting in (jeugd-)detentie (of geldboete) = art. 77o, 5 Sr 
Indien een taakstraf mislukt, is een alert 'omzettingsbeleid' van de officier 
van justitie geboden. Indien in het vonnis niet de 'onderliggende' vrijheids-
straf is genoemd, ware de omrekentabel (bijlage 2 van deze richtlijnen) te 
hanteren. 

Requireerbeleid 

Zie bijlage 1 van deze richtlijn. 

Overgangsrecht 

Bij de inwerlcingtreding van deze richtlijn voor strafvordering vervalt de 
requireerrichtlijn kinderzaken (misdrijven) d.d. 19-07-97. 

De richtlijn voor strafvordering is uitsluitend geldig ten aanzien van strafbare 
feiten gepleegd na inwerkingtreding. 



Bijlage 1: 	Requireerbeleid 

(Halt-)delicten 

Verboden toegang 
(461 Sr) 

vuurwerkdelicten 

baldadigheid/vandalisme/ 
APV-overtredingen 

vernieling (graffiti) 
350 Sr 

openlijk geweld goederen 
(141 Sr) 

brandstichting 
(157 Sr) 

oplichting (326 Sr), 
verduistering (321 Sr), 
heling (416 Sr), 
schuldheling (417bis Sr) 

(winkeOdiefstal 
On ver)(310/311 Sr) 

bijzonderheden 	eerst-pleger 	recidive 
< 1 jr of 	> 1 jr en 
meerdere <5 jrn 
malen 
gepleegd  

Halt 

schade < 1500 	Halt 

schade >1500 	20 
schade < 1500 	Halt 
schade >1500 	20 
schade > 5000 	40 
(dagvaarden) 

schade < 1500 	Halt 
schade >1500 	20 
schade > 5000 	60 
(dagvaarden) 

schade < 1500 	Halt 
schade > 1500 	40 
schade > 5000 	60 
ig.v. gevaar voor 	6 mndn 
personen 
voorgeleiden 

schade <250 	Halt 
schade 250 <1000 25-40 

Bij recidive> 250 
dagvaarden 
> 1000 
(dagvaarden) 
BU recidive 
dagvaarden 

<250 
250 <1000 

Halt 

40 

Halt 
16 

28 
28 
28 
60 

28 
28 
80 

28 
60 
80> 

32 

40> 

60> 

24 

Halt 

Halt 

Halt 

28 
Halt 
28 
60 

Halt 
28 
80 

Halt 
60 
80> 

Halt 

40> 

60> 

Halt 

bU recidive 	 24 	24 
dagvaarden 
nadeel > 1000 	32 
(dagvaarden) 
bij recidive 	 40 	40 
daqvaarden  

20-40: aantal uren ovj-model taakstraf; 40 of meer: aantal uren taakstraf d.tv. rechter (imphceen dagvaarden): 
strafeisen uitgedrukt in maanden betreffen jeugddetentie 
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delict  
valse aangifte (188 Sr) 

wederspannigheid (180 Sr) 

Wet Wapens en munitie (55 
VVWM) 

discriminatie 

bedreiging (285 Sr) 

mishandeling (300 Sr) 

poging zware mishandeling 
(302/45 Sr) 

zware mishandeling (302 Sr) 

paging doodslag (287/45 Sr) 

openlijk geweld personen 
(141 Sr) 

valsheid in geschrifte (225 Sr) 

diefstal bromfiets/-scooter 
(een feit) 

zakkenrollerij (310 Sr) 

diefstal auto/autokraak 
(310/311 Sr) 

joyriding (11 WVVV 1994) 

bijzonderheden  
geen ernstige gevolgen voor 
anderen 
met ernstige gevolgen voor 	80 
anderen 
(dagvaarden) 

(een feit) 	 32 

Voorhanden hebben nep- 	30 
vuurwapen of steekwa pen 
voorhanden hebben echt 	60 
vuurwapen (dagvaarden) 

dagvaarden 	 40 

verbale bedreiging 
reeel gevaar/vuurwapen 
(voorgeleiden) 

zonder of licht letsel 
(dagvaarden) 
met zwaar letsel 
by recidive (en zwaar letse0 
voorgeleiden 

voorgeleiden 

voorgeleiden 

geen of licht letsel 

(by recidive dagvaarden) 

eerst-pleger 	recidive 
32 

32 
80 

24 

80 

60 

zwaar letsel (dagvaarden) 	100 
(bij recidive en zwaar letsel 
voorgeleiden) 

4 mndn 

6 mndn> 

32 

28 

28 

(een feit) 	 40 
id/en met meerderen of by 
recidive (dagvaarden) 

(een feit) 	 40 

60 

bij recidive dagvaarden 	 60 
bij recidive en bij 4 feiten of meer 
voorgeleiden 

(6én feit) 	 20 	 30 

60 
3 mndn 

32 

4 mndn 

80 

6 mndn 

40 

5 mndn 

40 

40 

60 

80> 
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delict  
inbraak in sportkantines/ 
kelderboxen/ scholen/ 
bedrijfspanden (311 Sr) 

woninginbraak (311 Sr) 

diefstal met geweld/ 
bedreiging/ afpersing 

Opiumwet (harddrugs) 

zedendelicten 

bijzonderheden 
(een feit) 

bi recidive en bij 4 feiten of 
meer voorgeleiden 

steeds voorgeleiden 

steeds voorgeleiden 

i.g.v. straatroof met slag-/ 
steek-/ imitatiewapen 
(voorgeleiden) 
overval 	besloten pand) 
met wapen 
(voorgeleiden) bij recidive 

aanwezig hebben zonder 
dealerindicatie: 7-5g/70 Olen 

(did) 
aanwezig hebben met dealer-
indicatie: (>5g/70 pillen houdt 
vrijwel steeds een dealerindicatie 
in) 
5-25g/50 pillen froorgeleiden) 
>25g/>50 Olen froorgeleiden) 

dealer (voorgeleiden) 
runnen (voorgeleiden) 

handtastelijkheid/schennis 
bij red dive voorgeleiden 
ontucht met (jonger) kind. 
verkrachting 
steeds voorgeleiden  

eerst-pleger 	recidive 
40 	 60 

80 

20-40 

60-100 
100> 

200 
100 max 

40 

80> 

120 

12mndn 

40-60 

2-4 mndn 
max 6 
mndn 
max ljr 
6 mndn 

60 
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voorl.hechtenis 6 mndn > 
(tot aan de zit- 
ting) + (in ver.) 
150 m.a. 
voorl.hechtenis 8 mndn > 
(tot aan de zit- 
ting) 200 m.a 



Bijlage 2: 	Omrekentabel jeugddetentie — onbetaalde arbeid ex. artt. 77h Jo 
77m WvSr 

jeugddetentie 	 onbetaalde arbeid 

1 week 	 10 
2 weken 	 20 
3 weken 	 30 
4 weken / 1 maand 	 40 
grens ovj-model ex artt. 77f WvSr 
5 weken 	 50 
6 weken 	 60 
7 weken 	 70 
8 weken / 2 mnd. 	 80 
9 weken 	 90 
10 weken 	 100 
11 weken 	 110 
12 weken / 3 mnd. 	 120 

• 4 maanden 	 150 
5 maanden 	 180 
6 maanden 	 200 

Aftrek voorarrest ex art. 77m, 6 jo art. 27 WvSr 

Tim 60 dagen voorarrest : aftrek 2 uren per dag 
Boven 60 dagen voorarrest: aftrek 1 uur per dag 
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Bijlage 2 

Gespreksleidraad requireerrichtlijn in 

kinderzaken (misdrijven) 

Voorstellen 

Introductie a.h.v. volgende punten: 
— Opdrachtgever onderzoek 
— Werlcwijze (interviews, telefonisch en in persoon) 
— Rapportage in concept als basis voor expert meeting 18 mei landelijk 

platform jeugdofficieren 
— Werlcwijze interview: opnemen, uitwerlcing alleen voor onderzoek. 
— Vragen of opmerkingen? 

Organisatie afhandeling jeugdzaken 

Voor een goed beeld van de gang van zaken wil ik beginnen met enkele 
vragen over de organisatie van de afhandeling van jeugdzaken. 
1 Hoeveel officieren zijn in dit arrondissement belast met de behandeling 

van jeugdzaken 
2 Idem: aantal secretarissen 
3 Indien JIB en Hoppers: wat is hun takenpakket (ook jeugdzaken??), hoe is 

de afstemming met officieren en secretarissen, onder wiens verantwoor-
delijkheid etc. 

4 Hoe is de werlcverdeling tussen officieren en secretarissen (wie handelt 
welke zaken af, en wie beslist dat?). 

5 Is er voorzien in werkoverleg of een andere manier van inhoudelijke 
ondersteuning bij het behandelen van jeugdzaken (voor officieren en 
voor secretarissen) 

4 Bent u ook met de afhandeling van andere, dan alleen jeugdzaken belast? 

— Zo ja, op welke andere terreinen bent u werkzaam 
— Hoeveel procent van uw tzjd bent u ongeveer bezig met jeugdza ken 

(specialisatie.9 

II 	De introductie van de richtlijn 

Wij hebben begrepen dat de requireerrichtlijn kinderzaken binnen het lande-
lijk platform jeugdofficieren is ontstaan. 
1 Bent u betroklcen geweest bij het opstellen van de richtlijn? 

– Zo ja: op welke wijze bent u betroldcen geweest bij het ontwerp van 
de richtlijn 

– Zo nee: waarom niet? Wie waren er wel bij het opstellen van de 
richtlijn betroklcen? 



2 Hoe is de richtlijn gelntroduceerd? (Aileen gepubliceerd en uitgedeeld, 
een informatie bijeenkomst, overleg of een andere manier?) 

3 Wat vindt u van een dergelijke wijze van introduceren? (doorvragen: 
goed? slecht? zou andere manier van introduceren beter zijn geweest?) 

4 Hoe worden andere richtlijnen geintroduceerd? 
5 Wie is er verantwoordelijk voor het introduceren van een richtlijn? 

III 	De uitgangspunten 

De requireerrichtlijn begint met een aantal uitgangspunten. Ik wil elk van de 
uitgangspunten even met u langslopen. 
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A 	Taakstraf tenzij? 
I Staat u achter dit uitgangspunt? (Waarom wel/niet) 
2 Is het naar uw mening een hanteerbaar uitgangspunt (sluit het aan bij de 

praktijk)? 
3 Kunt u een voorbeeld geven van wanneer u dat 'tenzij' toepast of recent 

heeft toegepast 
4 Bij recidive na een taalcstraf, ICAN volgens de richtlijn opnieuw een taalc-

straf overwogen worden. Hoe moet dat ICAN geinterpreteerd worden. 
Hoe werkt dat in de praktijk? 

B 	Leeftijd: 15-18 jaar 
1 Waarom is de richtlijn beperkt tot de 15-18 jarigen? Is dit een hanteer-

baar uitgangspunt? (sluit het aan bij de praktijk? Waarom wel/niet). 
2 Wat doet u met jongeren van 12-13-14 en met 18+? 
3 Is het parket (bent u) op een of andere wijze betrolcken bij de afhandeling 

van feiten gepleegd door '12 minners'? 
4 Voor iemand onder de 15 jaar ICAN de eis met een derde worden vermin-

derd. Hoe doet u dat in praktijk. Kunt u een voorbeeld geven van een 
recente zaak. 

C OVJ model maximaal 40 uur 
De ' taalcstraf volgens het officiersmodel is maximaal 40 uur, minder dan 20 
uur is mogelijk 
I Komen officiersmodel taakstraffen van minder dan 20 uur inderdaad 

voor? 
2 In wat voor gevallen? 
3 Staat u achter dit uitgangspunt? (waarom wel/niet?) 
4 Is dit naar uw mening een hanteerbaar uitgangspunt? (let op: toevoeging 

advocaat bij meer dan 20 uur noodzakelijk, komt onder 20 uur voor ter-
will richtlijn meer eist, vanwege rompslomp) 

D Schadevergoeding 
Bij de in de richtlijn genoemde categorieen wordt geen rekening gehouden 
met eventuele schadevergoeding. Dit mag we!. 
I Wordt er in de praktijk rekening gehouden met betaalde schadevergoe-

dingen? 
2 Is dat in uw ogen noodzakelijk? 



3 Is de eis dan lager? Wie betaalt er doorgaans? 

Sluit dit uitgangspunt aan bij praktzjk? 

4 Staat u achter dit uitgangspunt? (Waarom wel/niet) 

E Geldboete 
Volgens de uitgangspunten van de richtlijn is een boete een minder geschikte 
straf, omdat ouders die dan betalen. 
1 Jongeren hebben veel geld te besteden. Sluit dit uitgangspunt wel aan bij 

de praktijk? 
2 Staat u achter dit uitgangspunt? (Waarom wel/niet) 

F 	PIJ en leerstraffen c.q. combi leerlwerk straf 
1 Bent u het ermee eens dat de PIJ en leer- of werkstraffen niet in de richt-

lijn zijn opgenomen? Waarom wel/niet? (Is er geen algemene richtlijn 
nodig wat voor soort jongeren voor een PIJ of een leer- of werkstraf in 
aanmerking komen?) 

G Recidive 
Uitgangspunt is dat de eis met 1/3 wordt vermeerderd bij recidive. 
1 Gebeurt dit in de pralctijk? 
2 Staat u achter dit uitgangspunt, waarom wel of niet 
3 Is het naar uw mening een hanteerbaar uitgangspunt? (waarom wel/niet) 

H Signaaldelicten 
Bij `signaaldelicten' dient de gesignaleerde problematiek uitgangspunt te zijn 
voor de eis, de richtlijn is van minder belang. 
1 Bent u het hiermee eens? Is dat werkbaar? 
2 Wat zijn uw overwegingen als u in een dergelijke zaalc een bepaalde eis 

stelt. 
3 Kunt u een voorbeeld geven van een recente zaak, waarin dit uitgangs-

punt aan de orde was. 

I 	Jeugdig karakter delicten uitgangspunt, anders richtlzjn voor 
volwassenen 

1 Kunt u een voorbeeld geven van een recente zaak waarin het niet ging 
om een `jeugdig karakter'? 

2 Hoe ziet de richtlijn voor volwassenen eruit? 

J 	Bij mislukken van de taakstraf is een alert omzettingsbeleid van 
OvJ uitgangspunt 

1 Wat wordt hiermee bedoeld? 
2 Is de omrekentabel hierbij een goed hanteerbaar uitgangspunt? 

K 	Zijn er, naast deze richtlzjn, nog plaatselijke richtlijnen of 
afspra ken 

1 Zo ja: w at is daarvan de inhoud (denk ook aan regulier overleg politie, 
rechter, raad oid) 
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2 Sinds wanneer gelden deze afspralcen 
3 Waarom ontstaan? 
4 Hoe is de afstemming met de landelijke richtlijn 
Sluit dit onderwerp af met een samenvatting van de mening over de uit-
gangspunten en formuleer een conclusie over de hanteerbaarheid van de 
uitgangspunten. 

IV 	De richtlijn en omrekentabel 

Ms ik het goed begrijp zijn in de richtlijn drie dingen opgenomen: 
— Wat voor zalcen zijn zaken voor Halt 
— Wanneer taak/werkstraffen via het 011-model (tussen de 20-40 uur) 
— Wanneer hoeveel maanden jeugddetentie 
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I Welk deel gebruikt u voornamelijk? Waarom is dat? 
2 Vindt u de richtlijn duidelijk 

- Indien nee: wellce onderdelen zijn onduidelijk. 
- Heeft u suggesties voor verbetering van de richtlijn op dit punt? 

3 Zijn er onderdelen waar u vragen bij stelt of waar discussie over mogelijk 
is? 
Welke onderdelen zijn dat en waarom heeft u daar vragen bij. 
(doorvragen: toelichting) 

4 In de richtlijn zijn de meest voorkomende delicten die door jeugdigen 
worden gepleegd, opgenomen. 
- Staan er naar uw mening voldoende delicten in de richtlijn? 
- Gaat de richtlijn al te ver? 
- Zijn er delicten die u er ook in zou willen hebben? 
- Welke en waarom? 

5 Wat is uw mening over de hoogte van de in de richtlijn genoemde eisen? 
- Voor wat betreft het aantal uren taalcstraf 
- Voor wat betreft het aantal op te leggen weken jeugddetentie 
- Zijn dat eisen die ook in de pralctijk gehanteerd werden/worden? 
- Heeft u suggesties voor verbetering/verandering op dit punt? 

6 Wat is uw mening over de in de richtlijn genoemde bijzonderheden. 
- Zijn dat grenzen die ook in de praktijk gehanteerd werden/worden? 
- Heeft u suggesties voor verbetering/verandering op dit punt? 

7 Wat is uw mening over de indeling bij eerst-pleger en recidive 
- Staat u achter het onderscheid recidive binnen een jaar of na I jaar 
- Dit onderscheid wordt maar bij enkele delicten gemaalct, wat vind u 

daarvan 
- Heeft u suggesties voor verbetering/verandering op dit punt? 

8 Wat is uw mening over de aanwijzingen wanneer te dagvaarden 
- Zijn dit aanwijzingen die in de pralctijk hanteerbaar zijn? Waarom 

wel/niet 
- Heeft u suggesties voor verbetering/verandering op dit punt? 

9 Wat is uw mening over de aanwijzingen wanneer tot voorgeleiding over 
te gaan? 
- Zijn dit aanwijzingen die in de praktijk hanteerbaar zijn? Waarom 

wel/niet 



— Heeft u suggesties voor verbetering/verandering op dit punt? 
10 Hoe werkt het in de praktijk als u afwijkt van de richtlijn? (motiveren? 

controle?) 
— Hoe reageert de rechter doorgaans op de eis volgens de richtlijn 
— Heeft u suggesties voor verbetering/verandering op dit punt? 

11 Wat is uw oordeel over de afstemming met andere richtlijnen m.b.t. 
jeugdigen? 
— Zou daarin jets anders of beter moeten? 
— Ook: afstemming richtlijn handhaving leerplichtwet (bekend met, 

hanteerbaar?) 
— Heeft u suggesties voor verbetering/verandering op dit punt? 

12 Wat is uw mening over de omrekentabel jeugddetentie-onbetaalde 
arbeid? 
— Is de tabel hanteerbaar? 
— Is het aantal uren onbetaalde arbeid in uw ogen goed, te laag, te 

hoog ten opzichte van de weken jeugddetentie? 
— Hoe wordt het aantal uren onbetaalde arbeid door jeugdigen 

ervaren? 
— Heeft u suggesties voor verbetering/verandering op dit punt? 

Stelling: Richtlijnen en landelzjk beleid horen juist in het jeugdstrafrecht niet 
thuis. 

59 



Sinds 1998 verschenen WODC-onderzoeksnotities 

1998/1 	Stalking; slachtoffers, daders en maat- 
regelen tegen deze vorm van belagen 
N.J. Baas 

1998/2 Organisatie van de recherchefunctie; 
een inventarisatie in de 25 regiokorpsen 
M Kruissink C. Verwers, N. Dijkhoff 

1998/3 Twee halen, ...; over de prijs van meer-
voudig beroep op gesubsidieerde 
rechtsbijstand 
W.M.EH. Beijers, A. Klijn, J. van der 
Schaaf, G. Paul/des 

1998/4 Strafrechtelijke opvang verslaafden 
(SOV); een literatuurverkenning naar 
voor de SOV relevante ervaringen met 
onvrijwillig geplaatste justitiabele 
verslaafden in binnen- en buitenland 
N.J. Baas 

1998/5 Ontwikkelingen van de jeugdcriminali-
teit: periode 1980-1996; een tussentijds 
verslag 
PH. van der Lean, A.A.M. Essers, 
G.LA.M. Huijbregts, E.C. Spaans 

1998/6 Bijzondere verhoormethoden; een 
literatuurverkenning 
EM.Th. Beenakkers 

1999/1 	Justitie in de buurt; een evaluatie van 
vier experimenten 
F LuyIcc, M. Grapendaal 

1999/2 Recidive-onderzoek in Nederland; een 
overzicht van Nederlands onderzoek 
naar hemieuwd crimineel gedrag 
B.S.J. Wartna 

1999/3 Kwaliteitssystemen voor de recht-
sprekende macht; een internationale 
verkenning 
NJ. Baas, E Niemeyer 

1999/4 Informal Value Transfer Systems and 
Criminal Organizations; a study into so-
called underground banking networks 
Prof Nikos Passas 

1999/5 Ontkennende en bekennende 
verdachten; over de proceshouding 
van verdachten van strafzaken tijdens 
het politieverhoor 
B.S.J. Wartna, W.M.EH. Beijers, 
A.A.M. Essets 

1999/6 Bandopname van het nader gehoor 
U. Non, F Heide 

199917 WI jaar 'Koppelingswet' in de praktijk; 
tussenrapportage over de implemen-
tatie en het eerste uitvoeringsjaar 

Etman, J. Korpel 

2000/1 	Effectiviteit van sanctieprogramma's: 
bouwstenen voor een toetsingskader; 
een literatuuronderzoek 
EM.7h. Beenakkers 

2000/2 nog niet verschenen 
2000/3 De sturing en controle van de politie 

in het Franse en Nederlandse voor-
onderzoek in strafzaken 
PA.M. Verrest 

2000/4 Werklast versnelling handelszaken 
R.J.J. Eshuis, MN. van Es 

2000/5 Cameratoezicht in het publieke domein 
in EU-landen 
B. Meijer 

2000/6 Recidive na verblijf in een JB1; een 
vervolgstudie naar de geregistreerde 
criminaliteit onder jongeren uit een 
justitiele behandelinrichting 
N. van der Heiden-Attema, B.S.J. Wartna 

2000/7 Eisen in jeugdzaken; een inventarisatie 
van meningen over de 'requireerrichtlijn 
in kinderzaken' 
A.M.M. van Breugel, L Boendermaker 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62

