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AANLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

Bij de oplegging en verlenging van de PIJ-maatregel lijkt een discrepantie te
bestaan tussen wat de wetgever binnen het jeugdstrafrecht met de zwaarste
jeugdsancties beoogt en de invulling die daar in de praktijk door rapporteurs
Pro Justitia, officieren van justitie en jeugdstrafrechters aan wordt gegeven.
Dit onderzoek legt de wettelijke kaders van de PIJ-maatregel, andere zware
jeugdsancties, namelijk jeugddetentie en de GBM, en niet- strafrechtelijke
afdoeningen zoals gesloten jeugdzorg en plaatsing via de Wet BOPZ naast
elkaar. Dit onderzoek richt zich op ‘losstaande’ sancties en niet op de combina-
ties van sancties die gemaakt kunnen worden. Het doel van het onderzoek
is om na te gaan of de doelen zoals die door de wetgever worden beoogd met
de afzonderlijke jeugdsancties ook zo in de praktijk bekend zijn en worden
toegepast. Tevens is onderzocht welke criteria voor de zwaarste jeugdsancties
in de wet zijn geformuleerd en welke criteria vervolgens een rol spelen in de
toepassing van de zwaarste jeugdsancties. Aldus staat de volgende probleem-
stelling in dit onderzoek centraal:

Worden de jeugdsancties voor delinquente jongeren (PIJ, jeugddetentie en GBM)
in de praktijk toegepast zoals dit bedoeld is door de wetgever, zodat sprake is van
een optimale PIJ-instroom (met andere woorden: krijgen die jongeren een PIJ-
maatregel opgelegd waarvoor deze maatregel ook echt bedoeld is), en indien dit
niet het geval is, is dan aanscherping nodig van het wettelijk kader van de PIJ-
maatregel, en zo ja, op welke wijze?

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET JEUGDSANCTIESTELSEL

Vanaf de herziening van het jeugdstrafrecht in 1995 is wat betreft de zwaardere
jeugdsancties steeds meer nadruk komen te liggen op een persoonsgerichte
aanpak op maat met gedragsbeïnvloeding als primair doel. Recente wijzigingen
in het domein jeugdstrafrecht zijn van grote invloed op het jeugdsanctiestelsel.
Gedacht kan worden aan de invoering van Wet Gedragsbeïnvloeding jeugdigen
per 1 februari 2008 waardoor het mogelijk is geworden om alle combinaties
van sancties (in een voorwaardelijke modaliteit) op te leggen. Verder ligt er
een wetsvoorstel om de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) te
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wijzigen waarmee het verschil tussen opvang- en behandelinrichtingen wordt
opgeheven en daarnaast levert de huidige leegloop van justitiële jeugdinrichtin-
gen (JJI’s) veel discussie op. Ten slotte lijken niet-strafrechtelijke vormen van
vrijheidsbeneming (gesloten jeugdzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie) ook (mede)
van invloed te zijn op de sanctietoemeting door de jeugdstrafrechter. Deze
ontwikkelingen hebben het zicht op het doel en de afbakening qua zwaarte
van de afdoeningen zoals die oorspronkelijk bedoeld waren, vertroebeld.
Sanctietoemeting houdt in dat voor elke jeugdige delinquent maatwerk gebo-
den wordt met zo min mogelijk gebruik van (langdurige) vrijheidsbeneming.
Dit heeft de vraag actueel gemaakt wat nu het onderscheid is tussen de afzon-
derlijke zwaarste jeugdsancties en op welke wijze een optimale PIJ-instroom
gerealiseerd kan worden.

Het adagium ‘straffen op maat’, toegesneden op de persoon van de dader
en zijn of haar directe omgeving, impliceert dat een gedetailleerd wettelijk
afwegingskader voor de zwaarste jeugdsancties niet haalbaar is. Tegelijkertijd
kan het niet zo zijn dat de criteria voor het opleggen van strafrechtelijke
jeugdsancties zo vaag en ruim omschreven zijn, dat rechtszekerheid en rechts-
gelijkheid in het geding komen en het jeugdsanctiestelsel niet uniform wordt
toegepast.

Juist bij een sanctietoemeting waar het primaire doel een persoonsgerichte
aanpak is, is het van belang om de bedoeling van de verschillende zware
jeugdsancties en hun afbakening – zoals dit oorspronkelijk door de wetgever
is bedoeld – helder voor ogen te houden en vanuit de rechtspraktijk als ijkpunt
te gebruiken bij sanctietoemeting.

JURIDISCH ONDERZOEK

Dit onderzoek bestaat uit twee delen, namelijk een juridische analyse en een
enquêteonderzoek. Het eerste deel betreft een literatuurstudie (juridische en
sociaalwetenschappelijke literatuur alsmede jurisprudentie) ten aanzien van
de PIJ-maatregel en haar verhouding tot andere afdoeningen. Kijkend naar
de afbakening tussen sancties en de doelen per sanctie die de wetgever voor
ogen heeft, zijn deze niet altijd duidelijk. Wel valt de bedoeling van de wet-
gever met een geleidelijke opbouw van sancties te reconstrueren.

Hoewel de PIJ-maatregel sinds de herziening van het jeugdstrafrecht in
1995 ongewijzigd is gebleven, lijkt onvrede over de tenuitvoerlegging van deze
vrijheidsbenemende maatregel in het bijzonder en vrijheidsbenemende sancties
in het algemeen – vanwege de hoge recidivecijfers en de alarmerende berichten
in de afgelopen jaren over het aanbod in JJI’s – te hebben geleid tot meer
aandacht voor de kwaliteit van het verblijf in de JJI en nadruk op niet-vrijheids-
benemende strafrechtelijke reacties op delinquent gedrag van jeugdigen.
Voorbeelden zijn de invoering van de Wet Gedragsbeïnvloeding jeugdigen
en de op handen zijnde aanpassing van de Bjj. Deze ontwikkelingen zijn gericht
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op het realiseren van meer effectiviteit (lees: vooral recidivevermindering) en
worden aangestuurd door de gedachte dat de persoonlijke omstandigheden
van het individu in hoge mate bepalend moeten zijn voor de op te leggen
sanctie – (voorwaardelijke) PIJ-maatregel, (voorwaardelijke) jeugddetentie of
GBM.

Vanuit wet- en regelgeving kunnen verschillen ten aanzien van de zwaarste
jeugdsancties worden onderscheiden die van belang zijn voor de rechtspraktijk.
Er zijn belangrijke verschillen ten aanzien van de duur van sancties. De PIJ-
maatregel kan in bepaalde gevallen maximaal vier tot zes jaar duren, terwijl
de jeugddetentie voor 16-17 jarigen voor maximaal twee jaar kan worden
uitgesproken en de GBM voor maximaal zes maanden tot één jaar kan worden
opgelegd met de mogelijkheid tot eenmaal verlenging voor maximaal dezelfde
duur.

Een tweede onderscheidend criterium ligt in de noodzaak tot vrijheidsbene-
ming: pas wanneer niet-vrijheidsbenemende alternatieven onvoldoende zijn
in het kader van bescherming van de samenleving (veiligheid) en/of de
ontwikkeling van de verdachte (hulpverlening kan in ambulante setting
onvoldoende betekenen of bieden) – zal een PIJ-maatregel of jeugddetentie
worden opgelegd. Afhankelijk van de noodzaak tot behandeling van een
jeugdige dader zal voor een PIJ-maatregel dan wel een vrijheidsstraf worden
gekozen.

Ten derde is sprake van een nogal verschillende doelgroep jeugdigen per
sanctie. De PIJ-maatregel is duidelijk bedoeld voor de meest problematische
groep zware jeugddelinquenten; veelplegers en harde kernjongeren waarbij
de persoonlijkheid van de dader vraagt om een intramurale behandelmaatregel
(in elk geval gedurende de eerste periode). Langdurige jeugddetentie zal voor
het grootste deel voor dezelfde categorieën strafbare feiten worden opgelegd,
maar de persoonlijkheid van de dader zal voor deze doelgroep niet (of minder)
uitnodigen tot een intramurale behandelmaatregel, terwijl vrijheidsbeneming
vanwege de ernst van het feit (vergelding en afschrikking) en eventueel ook
de bescherming van de samenleving wel noodzakelijk is. De GBM richt zich
op de doelgroep veelplegers en harde kernjongeren – en zelfs op first offenders –
waarbij de maatregel als het ware een laatste kans is op gedragsbeïnvloeding
met behulp van (effectief bewezen) gedragsinterveniërende modules zonder
vrijheidsbeneming.

Ten slotte is het onderscheid tussen straf en maatregel van belang. Het
verschil tussen deze varianten is in de laatste jaren verder onder druk komen
te staan vanwege de sterke nadruk op persoonsgerichte afdoening op maat,
afhankelijk van de persoon van de dader (en zijn omgeving). Het feit dat de
GBM bij niet- of onvoldoende medewerking van de verdachte kan worden
omgezet in vervangende jeugddetentie bevestigt het steeds minder duidelijk
worden van het verschil tussen straf en maatregel in het jeugdstrafrecht en
geeft aan dat het fundamentele onderscheid tussen straf en maatregel in het
jeugdstrafrecht eigenlijk niet (meer) opgaat.
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Hoewel de zware jeugdsancties op onderdelen dus van elkaar verschillen,
is de bedoeling van de wetgever met de PIJ-maatregel en andere zware jeugd-
sancties niet direct (als blauwdruk) uit de wet af te leiden. Verder staan
intramurale sancties, waaronder de PIJ-maatregel, voortdurend in kritisch
daglicht bij juristen en gedragswetenschappers. Het inzetten van deze last resort
sancties wordt in het laatste decennium aan een strenge empirische toets
onderworpen en de programma’s worden ingevuld door op effectiviteit erken-
de gedragsinterventies. Er is kritiek op de ruime afwegingscriteria van de PIJ-
maatregel die tot oneigenlijk gebruik kunnen leiden en het vervagende onder-
scheid tussen straffen en maatregelen, dat leidt tot een schier oneindige mix
van sancties. De relatief jonge GBM kan rekenen op kritiek over het verplichte
advies van de Raad voor de Kinderbescherming, vragen over de mogelijkheid
om een behandeling in het kader van een GBM gedeeltelijk in een JJI of in
gesloten jeugdzorg ten uitvoer te leggen (aangevuld met kritiek op het magere
aanbod aan intramurale erkende voorwaarden) en de verhouding tussen voor-
waardelijke jeugddetentie met bijzondere voorwaarden en de GBM.

ENQUÊTEONDERZOEK

Om de vraag te beantwoorden hoe de drie belangrijkste actoren, namelijk
rapporteurs Pro Justitia, officieren van justitie en rechters in de praktijk omgaan
met doelen die behoren bij afzonderlijke sancties en welke factoren (criteria)
zij beslissend achten bij het maken van een keuze tussen verschillende sancties,
is een enquête uitgezet. De respondentengroepen bestaan uit 36 rapporteurs
Pro Justitia, 21 officieren van justitie en 31 rechters.

De afbakening van de zwaarste onvoorwaardelijke jeugdsancties is op
zichzelf genomen zowel op basis van (de bedoelingen van) de wet als in de
praktijk in redelijke mate duidelijk; zij blijkt door rapporteurs, officieren van
justitie en strafrechters ongeveer hetzelfde te worden toegepast. De onvoor-
waardelijke PIJ-maatregel wordt als meest ingrijpende sanctie gezien, gevolgd
door respectievelijk de onvoorwaardelijke jeugddetentie en de GBM. Dit neemt
niet weg dat een belangrijk deel van de verschillende respondentengroepen
aangeeft de afbakening van de afzonderlijke zware jeugdsancties onvoldoende
duidelijk te vinden, zodat niet altijd duidelijk is wat in een concrete zaak de
meest geëigende sanctie is. Wellicht heeft dit te maken met de mogelijkheid
om alle jeugdsancties te combineren, waardoor in de wet een groot gevarieerd
palet aan mogelijkheden wordt geboden.

Als we vervolgens kijken naar de concrete doelen per zware jeugdsanctie
– PIJ-maatregel, jeugddetentie en GBM – dan blijken deze in de wet en de
wetsgeschiedenis minder duidelijk te zijn, en ook door de verschillende respon-
dentengroepen op verschillende wijze te worden ingevuld, evenals de criteria
die een belangrijke rol spelen bij beslissingen over de PIJ-maatregel, jeugddeten-
tie of GBM. Dit roept de vraag op of deze wettelijke onduidelijkheid en deze
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verschillen in de praktijk aanleiding geven tot verbeteringen voor een optimale
afstemming tussen doelen van de wetgever en criteria voor oplegging. Dit
zou bijvoorbeeld kunnen worden vormgegeven door het wettelijk kader van
de PIJ-maatregel aan te passen. Dan zouden ofwel de wettelijke criteria moeten
worden aangepast dan wel moeten worden aangevuld, ofwel zou op andere
wijze – bijvoorbeeld door beleidsregels op te stellen – meer duidelijkheid
moeten worden geboden over het doel van en de criteria behorend bij de PIJ-
maatregel in verhouding tot de doelen en criteria van de andere meest ingrij-
pende jeugdsancties.

In de praktijk wordt behandeling bij de onvoorwaardelijke PIJ-maatregel
door alle respondentengroepen als belangrijkste doel genoemd. Het is opval-
lend dat beveiliging door vrijwel geen van de respondenten uit de groep
rechters wordt genoemd als belangrijk doel, terwijl officieren en rapporteurs
hier wel belang aan hechten. De drie wettelijke criteria komen in de praktijk
bij de onvoorwaardelijke PIJ-maatregel ook als belangrijkste criteria naar voren,
zij het dat de drie respondentengroepen een andere volgorde van de top drie
hanteren. Voor de rechters en de officieren speelt het gevaarscriterium de
belangrijkste rol, hetgeen ook wordt bevestigd door uitspraken dat oplegging
van de zwaarste sanctie, de onvoorwaardelijke PIJ-maatregel, een ultimum
remedium moet zijn.

Voor de jeugddetentie geldt dat de doelen die met het adviseren, vorderen
of opleggen van een onvoorwaardelijke jeugddetentie worden beoogd veel
minder duidelijk zijn dan bij de PIJ-maatregel. Vergelding en speciale preventie
worden door de rechters en officieren genoemd als meest belangrijk. Voor
wat betreft de rapporteurs moet een onvoorwaardelijke jeugddetentie worden
opgelegd ter correctie of beveiliging. Voor zover vergelding als ‘een verwijt
aan de jeugdige’ kan worden gezien, zijn de doelen van de praktijk en de wet
met elkaar in overeenstemming, al is dit niet heel uitgesproken. Voor wat
betreft de criteria om tot een jeugddetentie te komen, geldt dat de aard en
de ernst van het delict bij alle groepen op een overtuigende eerste plaats staan.
Voor de rechters en officieren speelt daarnaast het criterium dat de verdachte
recidiveert en/of het feit dat vrijheidsbeneming noodzakelijk is een belangrijke
rol. De rapporteurs hebben een minder uitgesproken mening en noemen
diverse criteria die van belang zijn bij oplegging van deze sanctie.

Het onderscheid tussen de PIJ-maatregel en de GBM is gelegen in het gevaar-
scriterium dat bij de GBM op grond van de wet geen rol speelt, terwijl dit bij
de onvoorwaardelijke PIJ-maatregel wel een voorwaarde is en bovendien in
de praktijk als meest belangrijk onderscheidend criterium wordt gezien.
Behandeling scoort ook in de praktijk hoog, bij rechters en officieren hoger
dan de doelstelling (her)opvoeding. Bij de rapporteurs scoort heropvoeding
iets hoger dan behandeling. Het (wettelijke) hulpverleningscriterium scoort
duidelijk als hoogste bij de rapporteurs. Zij vinden daarnaast het recidiverisico
en de aanwezigheid van een ondersteunend netwerk van belang om een GBM

te adviseren. Uit de criteria die de rechters en officieren hanteren, blijkt dat
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drie criteria ongeveer even belangrijk worden gevonden, namelijk het recidive-
risico, het feit dat de sanctie vooralsnog geen vrijheidsbeneming met zich
brengt en de geringe ernst van het feit.

Over mogelijke verschillen tussen de respondentengroepen kan gezegd
worden dat rapporteurs, officieren en rechters meestal een eigen, enigszins
van de andere respondentengroepen afwijkende prioritering hanteren bij het
rangschikken van de beoogde doelen bij een bepaalde sanctie en de criteria
die worden gehanteerd bij de keuze voor een bepaalde sanctie. Alleen ten
aanzien van de PIJ-maatregel staat behandeling bij alle drie de respondenten-
groepen als doel ver bovenaan.

Officieren van justitie en rechters lijken binnen hun eigen groep niet zeer
veel te verschillen bij het prioriteren van doelen en beslissende factoren ten
aanzien van een zware jeugdsanctie. Dit is anders bij de rapporteurs: daar
bestaat een breed scala aan voorkeuren, wat duidt op minder overeenstemming
over de doelen en indicatiecriteria voor de zwaarste jeugdsancties.

AANBEVELINGEN IN VERSCHILLENDE ROUTES

In dit onderzoek wordt een aantal aanbevelingen gedaan om de instroom in
de PIJ-maatregel te verbeteren, in die zin dat discrepanties tussen bedoelingen
van de wetgever met deze maatregel en de toepassing ervan in de praktijk
worden voorkomen. Voor wat betreft de aanscherping van strafdoelen is
aanbevelenswaardig om een algemene pedagogische doelstelling ten behoeve
van het jeugdstrafrecht wettelijk te formuleren, waarbij aansluiting kan worden
gezocht bij artikel 40 IVRK (Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het
Kind). De wettelijke beslissingscriteria kunnen voor de PIJ-maatregel op onder-
delen worden aangescherpt. Er dient bijvoorbeeld kritisch gekeken te worden
naar het voorlopige hechteniscriterium. Ook verdient het aandacht of de wet
niet sterker blijk zou moeten geven van de vraag welke straf en maatregel
vrijheidsbeneming met zich kan brengen en welke uitdrukkelijk niet. De
wetgever zou de sancties kunnen onderverdelen in vrijheidsbenemende en
vrijheidsbeperkende sancties. Verder wordt onder andere het belang van een
duidelijke en transparante motivering ten aanzien van de sanctietoemeting
benadrukt.

Deze en andere aanbevelingen zijn te categoriseren in een bescheiden, een
minder bescheiden en ambitieuze route. De bescheiden route bestaat uit het
consolideren van bestaande wetgeving en het verbeteren van de uitvoering.
Hieronder valt het organiseren van kennisbevordering over afbakening en
doelen van jeugdsancties, het ontwikkelen van een beleidsdocument jeugdsanc-
ties en het optimaliseren van de implementatie van de GBM. Een minder
bescheiden route houdt in dat de PIJ-maatregel wordt aangepast op de gesigna-
leerde tekortkomingen zoals het aanpassen van de wettelijke criteria (77s Sr)
en het invoeren van de noodzaak tot vrijheidsbeneming als wettelijk criterium.



Samenvatting 141

Voor de ambitieuze route ten slotte, wordt een algehele bezinning op het
Nederlandse jeugdsanctiestelsel en de niet-strafrechtelijke reacties op delin-
quent gedrag van minderjarigen voorgesteld door middel van het instellen
van een commissie. Mede gezien in het licht van de plannen van het nieuwe
kabinet om een adolescentenstrafrecht voor jeugdigen van 15 tot 23 jaar in
te voeren, lijkt de tijd daarvoor rijp.




