
 

  
 

 SAMENVATTING 

Achtergrond 
In naar schatting tien tot dertig procent van de jeugdzaken is ten minste één 
van de ouders afwezig. Enkele Kamerleden zien hierin aanleiding om een 
voorstel te doen om de verschijning van ouders ter jeugdzitting verplicht te 
stellen. 
Per 1 januari 2011 zal de verschijningsplicht voor ouders in werking treden als 
onderdeel van de Wet versterking positie slachtoffers. Met het huidige 
onderzoek brengen we de huidige situatie met betrekking tot de verschijning 
van ouders in kaart, onderzoeken we of de veronderstelde mechanismen 
achter de verplichte aanwezigheid stand houden en gaan we na wat de 
gevolgen zullen zijn voor de uitvoeringspraktijk in termen van werkprocessen 
en kosten. 
 
Aanpak 
Het onderzoek valt uiteen in drie onderdelen. Er is begonnen met het 
reconstrueren van de beleidstheorie op basis van interviews met de indieners 
van het amendement, beschikbare documentatie (zoals kamerstukken) en 
wetenschappelijke literatuur. Vervolgens is de gereconstrueerde theorie 
getoetst aan inzichten in de wetenschappelijke literatuur (via literatuurstudie) 
en inzichten van professionals in het werkveld (via interviews). Tot slot is op 
basis van verschillende bronnen een berekening gemaakt van de 
uitvoeringskosten als gevolg van de invoering van de wet. In het rapport 
worden scenario’s gepresenteerd. 
 
Huidige situatie 
In de grote meerderheid van jeugdzaken is in ieder geval één van de ouders 
van de minderjarige verdachte aanwezig op zitting. Het percentage van zaken 
waarin beide ouders aanwezig is, ligt een stuk lager. De veronderstelde 
oorzaken van afwezigheid van ouders zijn onder andere werkverplichtingen, 
bewuste keuze om niet te komen, onwetendheid (taalprobleem of post 
onderschept), ziekte, vervoersprobleem en geen oppasfaciliteiten. Hoewel de 
afwezigheid van ouders geen gevolgen heeft voor het proces, kan het 
nadelige effecten hebben voor de minderjarige verdachte. Arrondissementen 
passen geen maatregelen toe ter bevordering van de aanwezigheid van 
ouders op zitting, anders dan de pilot Vrijwillige verschijning voor 
Marokkaanse ouders en de vervolgpilot in Utrecht. 
 
Beleidstheorie 
Het verminderen van recidive bij de jeugdige delinquent kan aangeduid 
worden als het hoofddoel van de verplichte verschijning van ouders in de 
rechtszaal. Als subdoelen zijn onderscheiden: 



 

   
 

• ouders in staat stellen hun opvoedkundige taak uit te voeren; 

• ouders de gelegenheid bieden hun kind te steunen; 

• een bijdrage leveren aan de effectiviteit van de jeugdsanctie; 

• zorgen voor meer begrip bij slachtoffers; 

• onwetendheid bij ouders wegnemen. 
 
Op basis van het onderzoek concluderen we dat de houdbaarheid van de 
beleidstheorie over het geheel genomen matig is. Op grond van empirische 
literatuur zijn hooguit globale aanwijzingen te vinden voor de veronderstelde  

 werkzame mechanismen. Dit geldt voor de mate waarin ouders hun  
 opvoedkundige taak beter kunnen uitvoeren, hun kind beter kunnen 

ondersteunen en voor meer begrip kunnen zorgen bij het slachtoffer. Op het 
zeer specifieke terrein van verplichte aanwezigheid van ouders biedt de 
literatuur echter geen ondersteuning voor de beleidstheorie, eenvoudigweg 
omdat gerichte studies vooralsnog ontbreken.  

  
Over het algemeen is de beleidstheorie volgens professionals in het werkveld 
enigszins houdbaar. Professionals kunnen zich vinden in de werkzame 
mechanismen van ondersteuning van het kind, een meer effectieve sanctie en 
het wegnemen van onwetendheid, maar hebben minder vertrouwen in de 
veronderstelde werkzame mechanismen bevordering van de opvoedkundige 
taak en het zorgen voor meer begrip bij slachtoffers. Ook recidivevermindering 
zien zij over het algemeen als een legitiem doel van de aanwezigheidsplicht, 
hoewel het lastig te controleren is of de verplichting hieraan bijdraagt. 

 Tot slot zien we dat de variabelen in de werkzame mechanismen redelijk 
manipuleerbaar zijn door beleidsmaatregelen. Onwetendheid van ouders is 
het best te beïnvloeden door beleid. De steun voor het kind en de effectiviteit 
van de sanctie zijn deels manipuleerbaar; de maatregel van verplichte 
verschijning kan de voorwaarden voor ouders om hun kind te ondersteunen en 
een beter oordeel door de rechter beïnvloeden. Ook begrip bij slachtoffers is, 
zij het beperkt, manipuleerbaar, Opvoedkundige vaardigheden zijn moeilijk 
beïnvloedbaar via de verplichte aanwezigheid.  

 
Handhaving 
Er zijn verschillende invullingen te geven aan de handhaving van de 
verschijningsplicht. De wet schrijft medebrenging van ouders door de politie 
voor als mogelijkheid wanneer ouders niet ter zitting verschijnen. In interviews 
wordt echter ook uitgegaan van extra politie-inzet aan de voorkant van het 
proces. Ouders zouden door de politie overgehaald kunnen worden om bij de 
zitting aanwezig te zijn.  
 
Werkprocessen 
Ten opzichte van de huidige situatie krijgt de politie bij de verplichte 
verschijning van ouders de volgende nieuwe taken: 

• In het proces-verbaal wordt in de huidige situatie het adres van de 
minderjarige verdachte vermeld. In de nieuwe situatie is het wenselijk dat in 



 

  
 

verband met de verdere procedure ook het adres van de ouder(s) in het 
proces-verbaal wordt opgenomen. 

• De regiopolitie zal het bevel tot medebrenging van de ouder(s) ten uitvoer 
brengen. 

 
De taak van de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) is het uitvoeren 
van een raadsonderzoek. In de nieuwe situatie wijzigt voor de Raad het 
volgende: 

• De Raad zal, wanneer zij bij een zaak betrokken is, de ouders inlichten 
over de verplichte verschijning ter zitting. Inlichtingen zullen verstrekt 
worden in de vorm van folders en gesprekken. 

• Als een zitting wordt aangehouden, zijn aanvullende werkzaamheden van 
de Raad nodig: een extra trajectberaad in voorbereiding op de zitting, een 
extra keer zittingsvertegenwoordiging en waar nodig actualisering van het 
raadsrapport. Daarnaast zal, indien er sprake is van schorsing van de 
voorlopige preventieve hechtenis met bijzondere voorwaarden, het toezicht 
op de uitvoering van de bijzondere voorwaarden door de jeugdreclassering 
langer duren. Dat kost zowel de jeugdreclassering als de Raad meer werk. 

 
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft als taak de oproeping van de minderjarige 
verdachte (en in de nieuwe situatie ouders). Wijzigingen ten opzichte van de 
huidige situatie zijn: 

• Er zal een adrescontrole moeten plaatsvinden in het GBA voor de 
ouder(s)/voogd en het gezagsregister zal moeten worden geraadpleegd. 
Dit zal moeten gebeuren in de voorbereiding van de strafzaak. 

• De oproepingsbrief aan de ouder(s)/voogd laten betekenen met akte. Beide 
ouders dienen opgeroepen te worden, ook als zij gescheiden zijn. 

• Waar nodig moet de rechter de politie bevelen de ouder(s)/voogd op de 
volgende zittingsdatum mede te brengen. 

 
Tot slot liggen de taken van de Rechtspraak bij de terechtzitting. Voor, tijdens 
en na de zitting zijn werkzaamheden nodig. De wijzigingen in deze 
werkzaamheden ten opzichte van de huidige situatie zijn: 

• Voor de zitting zal worden nagegaan of de gegevens van degenen die het 
wettelijk gezag over de minderjarige uitoefenen correct zijn. Dat gebeurt bij 
voorkeur aan de hand van een uitdraai van het GBA- en gezagsregister die 
het OM al in het strafdossier heeft opgenomen. 

• Tijdens de zitting wordt nog eens nagegaan of de oproeping van 
ouder(s)/voogd goed is gegaan.  

• Daarnaast wordt tijdens de zitting vastgesteld of ouder(s)/voogd aanwezig 
zijn en wordt gecontroleerd wie de ouders met gezag zijn.  

• Er wordt vastgesteld aan de hand van de akten of de personen die het 
gezag over de minderjarige uitoefenen ook daadwerkelijk zijn opgeroepen 
en verschenen.  

• Bij onjuiste oproeping wordt de zaak aangehouden en zullen 
ouder(s)/voogd opnieuw opgeroepen worden. 



 

   
 

• Bij afwezigheid van ouder(s)/voogd wordt bepaald of de zaak moet worden 
aangehouden en of een bevel van medebrenging moet worden gelast. 

• Er wordt (indien nodig) een nieuwe zittingsdatum bepaald. 

• Na de zitting wordt (waar nodig) een proces-verbaal van aanhouding 
vastgesteld, bevel(en) tot medebrenging opgemaakt en verstuurd en volgt 
behandeling van de zaak op de nieuwe zittingsdatum. 

 
Uitvoeringskosten 
Omdat nog niet duidelijk is op welke wijze de wet precies uitgevoerd gaat 
worden en welke werkprocessen in gang gezet zullen worden, zijn de kosten 
van de verplichte aanwezigheid in dit onderzoek geschat op basis van drie 
scenario’s. De scenario’s variëren op het type zaken waarbij de verplichte 
aanwezigheid wordt toegepast (wel of geen kantonzaken), het percentage 
zaken waarbij nu geen ouders aanwezig zijn, de verplichte aanwezigheid van 
een of beide ouders, de wijze van uitvoering door het OM, en de kosten van 
medebrenging door de politie. In het minimale scenario bedragen de 
uitvoeringskosten 909.050 euro per jaar. In de middenvariant zijn de 
uitvoeringskosten ruim 1,7 miljoen euro. In het maximale scenario bedragen 
de uitvoeringskosten van de verplichte verschijning van ouders ruim 16 miljoen 
euro.  
 
 


