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1

De onderzoeksvragen

1.1

De PIJ-maatregel

De PIJ-maatregel (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen) is een sanctie in het
jeugdstrafrecht die in 1995 is ingevoerd ter vervanging van de oude ter beschikkingstelling
van de Regering voor jeugdigen (tbr) en de plaatsing in een inrichting voor buitengewone
behandeling (IBB). De maatregel dient het belang van de jeugdige en de samenleving. De
maatregel kan slechts worden opgelegd als sprake is van een misdrijf waarvoor voorlopige
hechtenis is toegestaan (Sr, 77s, lid a) en indien de veiligheid van anderen dan wel de
algemene veiligheid van personen of goederen in het geding is (Sr, 77s, lid b). Tevens dient
oplegging van de PIJ-maatregel in het belang te zijn van een zo gunstig mogelijk verdere
ontwikkeling van de jongere (Sr, 77s, lid c).
De PIJ-maatregel kan worden gezien als het ultimum remedium van het jeugdstrafrecht. De
maatregel komt in beeld wanneer de oplegging van jeugddetentie niet toereikend is gezien de
ernst van het strafbare feit; de opvoedingssituatie van de minderjarige ingrijpend gewijzigd
moet worden en dit niet kan via de civielrechtelijke ondertoezichtstelling; of er sprake is van
een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens die behandeling
behoeft (of combinatie van deze factoren). (Bartels, 2003:77)
Met betrekking tot de doelgroep wordt wel gesproken van twee sporen die te herleiden zijn
tot de samenvoeging van de tbr en IBB: de jongeren bij wie ten tijde van delict geen en de
jongeren bij wie ten tijde van het delict wel sprake was van een gebrekkige ontwikkeling of
ziekelijke stoornis van de geestesvermogens. (Bac, 1998:209) Dit twee-sporenkarakter zien we
terug in de duur waarvoor de maatregel opgelegd kan worden. De maatregel wordt in eerste
instantie voor twee jaar opgelegd. Deze termijn kan telkens met ten hoogste twee jaar
verlengd worden tot een termijn van maximaal vier jaar voor “normale” jongeren die
heropvoeding behoeven. Bij jongeren bij wie sprake is van een gebrekkige ontwikkeling of
ziekelijke stoornis van de geestvermogens kan de maatregel worden verlengd tot een termijn
van maximaal zes jaar.1 Wanneer een voorwaardelijk opgelegde maatregel ten uitvoer is
gelegd, is daarvan geen verlenging mogelijk.

1.2

De PIJ-onderzoeksprogrammering

In juli 2006 maakt de minister van Justitie in de zogenaamde PIJ-brief naar de Tweede Kamer.
(TK, 2005-2006, 24 587 en 28 741, nr. 183) melding van een aantal knelpunten in zowel het
traject bij de rechter als bij de tenuitvoerlegging van de PIJ-maatregel. Om deze knelpunten
aan te pakken is besloten tot een grootschalig onderzoeksproject naar het functioneren van de
PIJ-maatregel, de zogenaamde PIJ-programmering. Het doel is (op basis van onderzoek)
verbetering aan te brengen in de gehele “keten”: zowel in het traject dat leidt tot oplegging
van de maatregel, als de tenuitvoerlegging en de nazorg. In het onderzoeksprogramma staan
vijf thema’s centraal: PIJ-populatie; beleid en regelgeving; uitvoering; gedragsinterventies; en
proefverlof en nazorg.
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In de nabije toekomst zal in het kader van een wijziging de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen de duur
waarvoor de PIJ in eerste instantie wordt opgelegd veranderen van twee naar drie jaar. Tenzij de PIJ-maatregel
wordt verlengd, eindigt de PIJ-maatregel na twee jaar voorwaardelijk. (Zie Kamerstukken I, 2009/10, 31 915, A:
14-17)

In 2007 verschijnen over het functioneren van justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) en de
detentie, behandeling en nazorg van criminele jongeren een rapport van de Algemene
Rekenkamer en een gezamenlijk rapport van de gezamenlijke inspecties Onderwijs, de
Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Sanctietoepassing. De rapporten tonen
zich erg kritisch over de tenuitvoerlegging van jeugddetentie en de PIJ-maatregel. Daarmee
onderstrepen deze rapporten de noodzaak van de beleidsvoornemens van de minister om
geconstateerde knelpunten aan te pakken en nader onderzoek te laten verrichten.

1.3

De vraagstelling

Een van de vragen die in het kader van de PIJ-programmering beantwoord moet worden,
heeft betrekking op de kennis- en informatiepositie van rechters en officieren van justitie. Het
WODC, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de PIJ-onderzoeken, heeft deze vraag
als volgt geformuleerd:
In hoeverre hebben officieren van justitie en rechters inzicht in de
tenuitvoerlegging van de PIJ-maatregel en in de kenmerken van de doelgroep
van de maatregel, en in hoeverre en op welke wijze maken zij daar bij het
vorderen en het opleggen van de maatregel gebruik van?
Door het Centrum van Recht en Samenleving en door de sectie Criminologie, beide van de
Erasmus Universiteit Rotterdam, is in de periode januari – november 2010 onderzoek verricht
teneinde deze vraag te beantwoorden. Daartoe is de onderzoeksvraag verder aangescherpt.
We hebben daarbij een onderscheid gemaakt tussen (algemene) kennis en (zaaksspecifieke)
informatie. Met het eerste bedoelen wij algemene kennis van de doelgroep, de praktijk van de
tenuitvoerlegging evenals kennis op het gebied van de ontwikkelingspsychologie en
jeugdpsychiatrie. De kennis van de praktijk van de tenuitvoerlegging dient naar ons idee
breed geïnterpreteerd te worden. Zo omvat dit kennis van het functioneren van de
verschillende JJI’s, kennis van de behandelingstrajecten, en kennis van de effectiviteit van de
behandelingen (onder andere of en in welke mate zij effect hebben op de mate van recidive).
Met zaaksspecifieke informatie doelen wij op informatie over het gepleegde delict, de
delictshistorie, de persoonlijke geschiedenis van de dader, in verleden reeds ondernomen
behandelingen en strafrechtelijke interventies, etc. Zowel algemene kennis als zaaksspecifieke
informatie zijn nodig voor het OM om in de juiste zaken (verlenging van) de PIJ-maatregel te
vorderen en voor de rechter om in de juiste gevallen de PIJ-maatregel op te leggen.
De onderzoeksvraag van het WODC heeft ons inziens betrekking op drie thema’s:
1. de (algemene) kennis van officieren van justitie en rechters van de tenuitvoerlegging en de
doelgroep van de PIJ-maatregel;
2. de wijze waarop in individuele zaken waarin een PIJ-maatregel mogelijk aan de orde is deze
algemene kennis én zaaksspecifieke informatie wordt gebruikt en hoe deze kennis en informatie
wordt beoordeeld;
3. de eventuele verbeterpunten met betrekking tot de bestaande kennis- en informatie voorziening.
De drie thema’s zijn vervolgens nader uitgewerkt in verschillende vragen:
1a) Welke kennis hebben officieren van justitie en rechters van de doelgroep van de PIJmaatregel en voor welk type jongeren achten zij de maatregel wel/niet geschikt?
1b) In hoeverre beschikken rechters over kennis van ondersteunende (gedragskundige)
disciplines zoals ontwikkelingpsychologie/ jeugdpsychiatrie?
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1c) Welke kennis hebben officieren van justitie en rechters van de praktijk van de
tenuitvoerlegging van de PIJ-maatregel, waaronder informatie over de effectiviteit van
de maatregel?
1d) Welke voorzieningen zijn getroffen om officieren van justitie en rechters te voorzien van
kennis van de doelgroep en de tenuitvoerleggingspraktijk van de PIJ-maatregel, en hoe
bereikt deze kennis hen de facto?
1e) In hoeverre wordt deze kennis door officieren van justitie en rechters als voldoende
beschouwd (volledigheid van kennis) en in hoeverre zijn zij van mening dat zij
beschikken over kennis van relevante ontwikkelingen (actualiteit van kennis)?
2) Inzet van kennis en informatie bij de besluitvorming door officieren van justitie en rechters
2a) In hoeverre speelt de algemene kennis van de tenuitvoerlegging en de doelgroepen een
rol bij de beslissing tot het vorderen dan wel opleggen van de PIJ-maatregel en om welke
kennis gaat het daarbij?2
2b) Welke zaaksspecifieke informatie (uit het dossier) is met name van belang bij de
beslissing van de officier om een PIJ-maatregel te vorderen en voor de rechter om een
PIJ-maatregel op te leggen?
2c) Hoe wordt deze zaaksspecifieke informatie beoordeeld als het gaat om de volledigheid
van informatie en de tijdigheid van de aangeleverde informatie?
2d) Hoe oordelen officieren van justitie en rechters over de wijze waarop de
informatievoorziening in individuele zaken is vormgegeven?
2e) Welke (normatieve) overwegingen hanteren officieren van justitie en rechters om
beschikbare kennis over de tenuitvoerlegging al dan niet te betrekken bij de beslissing tot
het vorderen of het opleggen van de PIJ-maatregel en in hoeverre wensen zij invloed uit
te oefenen op de tenuitvoerlegging?
3) Verbetering van de informatievoorziening
3a) Wat is de stand der kennis onder officieren van justitie en rechters met betrekking tot de
doelgroep en de tenuitvoerlegging van de PIJ-maatregel?
3b) In hoeverre ervaren officieren van justitie en rechters lacunes in het algemene
kennisniveau over de doelgroep en de tenuitvoerlegging van de PIJ-maatregel?
3c) In hoeverre ervaren officieren van justitie en rechters lacunes in de zaaksspecifieke
informatie zoals die hen in het zaaksdossier wordt aangereikt?
3d) Welke (voorzienbare) consequenties zijn er verbonden aan eventueel geconstateerde
lacunes bij de beantwoording van vraag 3a, 3b en 3c?
3e) Welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd bij eventueel geconstateerde lacunes
bij beantwoording van vraag 3a, 3b en 3c op te heffen?

1.4

De onderzoeksaanpak

Onderzoeksmethoden
Ter beantwoording van de onderzoeksvragen zijn verschillende onderzoeksmethoden
toegepast. Ten eerste heeft een literatuurstudie plaatsgevonden evenals gesprekken met een
aantal sleutelpersonen. Het doel hiervan was met name om een beeld te krijgen van de taken
en verantwoordelijkheden van rechters en officieren van justitie met betrekking tot de PIJmaatregel, inzicht in de praktijk van de tenuitvoerlegging van de PIJ-maatregel en kennis van
de doelgroep van de PIJ. In Bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de gesprekspartners.
2

Wanneer in de vraagstelling wordt gesproken van het vorderen of het opleggen van de PIJ-maatregel, gaat het
zowel op het vorderen en opleggen van de maatregel in eerste instantie als om de verlenging van de maatregel.
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Op basis van de literatuurstudie en de verkennende interviews is een schriftelijke vragenlijst
opgesteld voor officieren van justitie en rechters. Het doel van de enquête is meer inzicht te
krijgen in de kennis- en informatiepositie van officieren van rechters en hun behoefte aan
verbetering van deze positie. Tevens is een besluitvormingsanalyse uitgevoerd in vijf recent
opgelegde PIJ-maatregelen, met name om te beoordelen hoe de kennis en informatie in de
praktijk daadwerkelijk wordt ingezet. Tot slot is door één van de onderzoekers een
deskundigenmiddag van de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) bijgewoond waar
met vertegenwoordigers van “het veld” en de wetenschap is gesproken over de herijking van
het leertraject ‘jeugd’ van de SSR. Na afronding van het onderzoek, zal een expertmeeting
worden georganiseerd met officieren van justitie en rechters. Het doel van deze bijeenkomst
zal er primair in gelegen zijn om met hen verder na te denken over de consequenties van de
onderzoeksbevindingen voor het veld en voor beleid.
Beslissingen over de uitvoering van het onderzoek en de verslaglegging van de
onderzoeksresultaten zijn voorgelegd aan een begeleidingcommissie. Aan het einde van dit
rapport is een overzicht opgenomen van de leden van de begeleidingscommissie.
Samenwerking
Zoals in het bovenstaande reeds ter sprake kwam maakt het onderzoek naar de kennis- en
informatiepositie van ZM en OM onderdeel uit van de PIJ-programmering. Bij aanvang van
het onderzoek werd geconstateerd dat de thematiek van één van de onderzoeken in het kader
van deze programmering zeer dicht bij ons eigen onderzoek ligt. Het betreft hier het
onderzoek ‘Vergelijking van de PIJ-maatregel met bestaande alternatieve wettelijke
afdoeningen’ van de Universiteit Leiden.
Het onderzoek van de Universiteit Leiden (UL) heeft betrekking op de sancties en
maatregelen voor de zwaarste groep criminele jongeren: de (on)voorwaardelijke PIJ, de
(on)voorwaardelijke jeugddetentie en de gedragsbeïnvloedende maatregel. De vraag die
daarbij centraal staat is of hetgeen de wetgever met de gelijke opbouw van deze maatregelen
heeft beoogd in praktijk voldoende tot zijn recht komt. De focus ligt op de doelen van de
wetgever met betrekking tot de afstemming van de PIJ-maatregel met de andere zware
jeugdsancties; hoe deze sancties en maatregelen in de praktijk worden toegepast door
rapporteurs, jeugdofficieren van justitie en jeugdrechters; en hoe de bedoelingen van de
wetgever en de besluitvorming in de praktijk zich tot elkaar verhouden.
Na overleg tussen de beide onderzoeksgroepen en met de opdrachtgever, is daarom besloten
tot gedeeltelijke samenwerking bij de uitvoering van beide onderzoeksprojecten. Deze
samenwerking heeft vorm gekregen in een gezamenlijke begeleiding door één
begeleidingscommissie en het gezamenlijk uitzetten van een enquête.

1.5

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zal verslag worden gedaan van de belangrijkste inzichten zoals die zijn
ontleend aan de literatuurstudie en de interviewronde. Deze inzichten dienen als
referentiekader voor de daaropvolgende onderzoeksactiviteiten. Vervolgens zullen in
hoofdstuk 3 en 4 de resultaten van respectievelijk het enquêteonderzoek en van de
besluitvormingsanalyse worden besproken. Hoofdstuk 5 geeft een samenvattend overzicht
van de antwoorden op de onderzoeksvragen.
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2

De thematiek verkend

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk zal allereerst worden verkend wat de taken van de officier van justitie en de
rechter zijn in het kader van PIJ-maatregel. Op die manier wordt duidelijk in de context van
welke activiteiten en verantwoordelijkheden de kennis- en informatiepositie van OM en ZM
geplaatst dient te worden. Vervolgens zal een korte typering worden gegeven van PIJjongeren, evenals een aantal belangrijke ontwikkelingen die zich de afgelopen paar jaar
hebben voorgedaan. Op basis van deze gegevens en op basis van de interviews zoals die in
de oriënterende fase van het onderzoek hebben plaatsgevonden, wordt in de laatste paragraaf
van dit hoofdstuk geëxpliciteerd welke typen kennis voor de officieren van justitie en rechters
van belang zijn en welke zaaksspecifieke informatiebronnen hen ter beschikking staan.
Tevens wordt aangegeven hoe de vertaling naar concrete onderzoeksactiviteiten heeft
plaatsgevonden.

2.2

Het OM en de PIJ-maatregel

Het openbaar ministerie (OM) is op verschillende momenten betrokken bij de PIJ-maatregel:
bij de vordering, de verlenging en de tenuitvoerlegging van de maatregel.
- De vordering tot oplegging van de maatregel. Het OM kan oplegging van de PIJ-maatregel
vorderen. Ook zonder een dergelijke vordering kan de kinderrechter deze maatregel op
leggen. In tegenstelling tot andere afdoeningswijzen (zoals jeugddetentie of taakstraf) gelden
er voor de PIJ geen specifieke richtlijnen van het College van Procureurs-Generaal met
betrekking tot delicten waarbij de PIJ gevorderd dient te worden.3 De Richtlijn voor
strafvordering jeugd stelt uitsluitend dat wanneer sprake is van ernstige delicten of
meermalen recidive er in beginsel een (voorwaardelijke) jeugddetentie of een maatregel
(gedragsmaatregel of PIJ) wordt geëist. (College van Procureurs Generaal, 2009)
Als de officier van justitie het voornemen heeft een PIJ-maatregel te vorderen, zal advies
moeten worden ingewonnen bij tenminste twee gedragsdeskundigen; in de praktijk veelal
middels een pro Justitia-onderzoek (ofwel: onderzoek naar de geestvermogens). Dit
onderzoek wordt doorgaans op verzoek van de officier van justitie door de rechtercommissaris (RC) gevraagd in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek (GVO). In feite
wordt hiermee van de officier van justitie (en de rechter) een anticiperende houding
gevraagd: wanneer hij van mening is dat een PIJ-maatregel mogelijk de meest geëigende
strafrechtelijke sanctie is, dient hij ruimschoots voorafgaand aan de terechtzitting
onderzoeken aan te vragen waarin de passendheid van de PIJ-maatregel wordt onderzocht.
Regelmatig wordt bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie
(NIFP) een trajectconsult ingewonnen met als doel vast te stellen of in de voorliggende zaak
een dubbelrapportage (door zowel een psycholoog als psychiater) gewenst is. Bij de
beslissing over de noodzaak tot het aanvragen van een dubbelrapportage staat de officier van
justitie het instrument ‘BooG’ (Beslissingsondersteuning onderzoek Geestvermogens) ter
beschikking. (Zie Van Kordelaar & Wagenvoort, 2006:355 e.v.)

3

Uiteraard vormen de bepalingen zoals opgenomen in 77s Sr, lid 1, het kader waarbinnen het vorderingsbeleid
van het OM vorm behoort te krijgen.
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- De verlenging van de maatregel. Het OM kan, binnen een termijn van maximaal twee
maanden en minimaal een maand voorafgaand aan het moment waarop de maatregel zal
aflopen, een vordering indienen tot verlenging van de maatregel (Sr, 77t, lid1). Deze
verlenging kan alleen worden gevorderd als de maatregel is opgelegd voor een misdrijf dat
gericht was tegen of gevaar veroorzaakte voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één
of meer personen (Sr, 77t, lid 3).
De beslissing om al dan niet verlenging van de maatregel te vorderen (voor een maximale
periode van twee jaar) is grotendeels gebaseerd op informatie uit een rapport opgesteld door
(de directeur van) de inrichting waar de jeugdige verblijft. Dit rapport met een advies over de
verlenging wordt uiterlijk drie maanden voor de verlengingstermijn naar de minister van
Justitie gestuurd die het doorstuurt naar het OM.
- De tenuitvoerlegging van de maatregel. Het OM is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging
van beslissingen door de strafrechter (Sv, 553), dat geldt ook voor het jeugdstrafrecht. De
regierol die voor de wetswijziging in 1995 bij de rechter lag, ligt sindsdien grotendeels bij het
OM. (Verberk & Fuhler, 2006:19) Het OM geeft bij de minister van Justitie aan wanneer de
door de rechter opgelegde PIJ-maatregel voor tenuitvoerlegging vatbaar is geworden. Hij
voegt daarbij (indien aanwezig) het advies van de rechter over de plaatsing (Sr, 77v, 3).
Voorts zorgt het OM nadat de maatregel door de rechter is opgelegd, dat het dossier van de
jeugdige wordt overgedragen aan de selectiefunctionaris van de Dienst Justitiële Inrichtingen
(DJI, afdeling IJZ) (Btj, 2). Tevens biedt het OM aan de directeur van de inrichting waar de
jongere wordt geplaatst aantekeningen met betrekking tot de situatie van de jongere (Btj, 4).
Meer in het algemeen kan het OM worden gezien als intermediair tussen de rechtspraak en
de inrichting. Zo stelt het OM bijvoorbeeld ook de inrichting op de hoogte wanneer de
rechters beslist tot (voorwaardelijk) ontslag (Bjt, 15, lid 2).
Specifiek voor de voorwaardelijk opgelegde PIJ-maatregel geldt dat een rol voor het OM is
weggelegd als de jeugdige in kwestie zich niet houdt aan de voorwaarden die zijn verbonden
aan de voorwaardelijke PIJ. In dat geval kan het OM besluiten om over te gaan tot vordering
van de tenuitvoerlegging (TUL).

2.3

De ZM en de PIJ-maatregel

De jeugdstrafrechter is op twee momenten betrokken bij de PIJ-maatregel: bij oplegging van
en bij verlenging van de maatregel.
- Oplegging van de maatregel. De behandeling ter zitting geschiedt door een meervoudige
kamer (Sv, 495, lid 2a). Aan de meervoudige kamer neemt een kinderrechter deel (Sv, 495, lid
3). Ten behoeve van de besluitvorming over de Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen
dient de rechter een advies van minstens twee gedragsdeskundigen van verschillende
disciplines in te winnen (Sr, 77s, lid 2).4 Het gaat hier om een dubbelrapportage door een
psycholoog en een psychiater. In praktijk stemt het advies van deskundigen vrijwel altijd

4

Dit advies dient met redenen te zijn omkleed, gedagtekend en evenals te zijn ondertekend. Dit advies mag niet
ouder zijn dan een jaar, tenzij bij oudere advies zowel het OM als de verdachte hiermee instemmen (Sr, 77s, lid
2). Wanneer een jongere weigert mee te werken aan onderzoek ten behoeve van het advies, dan vervalt de eis dat
een rechter de maatregel pas mag opleggen nadat hij het advies van twee gedragsdeskundigen heeft ontvangen.
In dat geval stelt de rechter zich zo goed mogelijk van de situatie van de jongere door andere rapporten of
adviezen (Sr, 77s, lid 4)
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overeen.5 Overigens is de rechter niet verplicht gehoor te geven aan het advies van
deskundigen. (Bartels, 2003:84) Wanneer een jongere zich niet houdt aan de voorwaarden die
onderdeel uitmaken van een voorwaardelijk opgelegde PIJ-maatregel, oordeelt de rechter
over de vordering tot tenuitvoerlegging van de maatregel.
- Verlenging van de maatregel. Ook de beslissing over de vordering tot verlenging van de
maatregel dient te geschieden door een meervoudige kamer (Sr, 77t, lid 4). De behandeling
wordt voorgelegd aan de rechter die ook in eerste aanleg kennis heeft genomen van het
misdrijf naar aanleiding waarvan de maatregel is opgelegd (Sr, 77t, lid 1). Bij de
verlengingszitting dient de rechter over de volgende bronnen te beschikken: een recent
advies van de directeur van de inrichting waar de jongere is geplaatst en een afschrift van de
aantekeningen over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de jongere in kwestie (Sr,
77t, 5 lid a en b).6
De penitentiaire kamer van het gerechtshof te Arnhem is belast met de behandeling van
beroepszaken in het geval van al dan niet verlengen van de PIJ-maatregel.

2.4

De doelgroep

Wie zijn de jongeren aan wie de ingrijpende en verstrekkende maatregel wordt opgelegd?
Een onderzoek naar tien jaargangen PIJ-ers (1995-2005) biedt hierin een goed inzicht. (Brand
& Van den Hurk, 2008) Gemiddeld zijn de jongeren bijna 17 jaar als de maatregel wordt
opgelegd. De jongeren aan wie de PIJ is opgelegd, hebben doorgaans te kampen met ernstige
en meervoudige problemen. Veelal is sprake van: ernstige problemen in thuissituatie
(verwaarlozing, mishandeling en slecht voorbeeldgedrag van de ouders); psychologische
problemen (gebrekkige impulscontrole, gebrek aan empathie, gebrekkige gewetensfunctie en
een onvoldoende ontwikkeld probleembesef); sociale/relationele tekortkomingen (zeer
beperkt sociaal netwerk als criminele vrienden niet worden meegerekend, weinig vertrouwen
in anderen en een negatief beeld van de omgeving); psychiatrische stoornissen (bij 30% van
de PIJ-ers wanneer een enge definitie van stoornis wordt gebruikt en bij 100% bij een ruime
definitie); en een hoog middelengebruik. De jongeren aan wie de PIJ-maatregel is opgelegd
beginnen gemiddeld op hun 13e met het plegen van delicten en op hun 14e met het plegen
van gewelddadige delicten. (Brand en van den Hurk, 2008:52, 56)
Het aantal gepleegde delicten is hoog: gemiddeld bijna negen gerapporteerde nietgewelddadige delicten en gemiddeld vijf gerapporteerde gewelddadige delicten. De
gerapporteerde delicten zijn bovendien ernstig: slechts 7% van de PIJ-jongeren werd
veroordeeld zonder dat hieraan een gewelddadig delict ten grondslag lag. In tweederde van
delicten op grond van waarvan een PIJ-maatregel is opgelegd, was sprake van het toebrengen
van fysiek letsel, een kwart van de PIJ-jongeren heeft ooit een zedendelict gepleegd en een
vijfde heeft zich schuldig gemaakt aan brandstichting. (Brand & Van den Hurk, 2008:52) De
recidive onder ex-PIJers is hoog, maar levert een wat positiever beeld op dan de recidive
onder jongeren in een justitiële jeugdinrichting (JJI) met een overige verblijfstitel (met
uitzondering van de civielrechtelijke OTS). Zo bedraagt de gemiddelde recidive van jongeren

5

6

Het NIFP adviseert de rapporteurs bij dubbelrapportages (waarbij er sprake is van zowel een psychiatrisch als
psychologisch onderzoek) afstemming te zoeken over hun conclusie en advies, waarbij eventuele verschillen
verklaard dienen te worden in de rapportages. (Ten Berge & Duits, 2008)
De directeur van de inrichting waar de jongere is geplaatst dient aantekeningen bij de te (laten) houden over: de
afkomst en het verleden van de jeugdige, gegevens omtrent de lichamelijke en geestelijke toestand bij
binnenkomst; de voortgang in het hulpverleningsplan en de gegevens omtrent belangrijke voorvallen gedurende
het verblijf (Btj, 4, lid 1 en 2)
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die in de periode 1997-2000 zijn uitgestroomd en die een PIJ-maatregel opgelegd hadden
gekregen na vijf jaar 66% en na 7 jaar 72%. Voor jongeren aan wie jeugddetentie was
opgelegd bedroegen deze percentages respectievelijk 78% en 82%. (Wartna, El Harbachi en
Van der Laan, 2005:91) Samenvattend gaat het bij de doelgroep van de PIJ-maatregel om
jongeren met ernstige problemen die over het algemeen veel en ernstige delicten begaan.

2.5

Opleiding, cursussen en andere vormen van kennisvergaring

Om over een basiskennisniveau met betrekking tot het jeugdrecht te beschikken, dienen alle
beginnende jeugdofficieren en –rechters het vijfdaagse leertraject jeugd van de SSR te volgen.
In het volgende kader is de cursus op hoofdlijnen uiteengezet.
Leertraject jeugdrecht basis
Dag 1:

inleiding civiele jeugdrecht en het jeugdstrafrecht en aandacht voor het Verdrag inzake de

Dag 2:

ontwikkelingsfasen en –taken evenals opvoedingvaardigheden en –taken van ouders;

Dag 3:

stoornissen, de rapportage in het kader van het jeugdstrafrecht en een presentatie van de

Dag 4:

mediation in gezag en omgangszaken, de pedagogische opdracht van de jeugdrechter en

Dag 5:

Wet op de jeugdzorg en gegevensuitwisseling; het IVRK en een presentatie door de Inspectie

Rechten van het Kind (IVRK)
aandacht voor de rapportage met een accent op de civielrechtelijke procedure
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
attitude op de zitting
Jeugdzorg
Materiaal (een beperkte selectie):
-

Wetteksten Burgerlijk Wetboek, Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering, Wetboek van Strafrecht,
Wetboek van Strafvordering

-

Jeugdstrafrecht (J.A.C. Bartels, 2007)

-

Hedendaags Personen- en Familierecht (P. Vlaardingerbroek et al., 2008)

-

Leerboek Psychiatrie Kinderen en Adolescenten (Th. Doreleijers et al., 2006)

-

Jeugdpsychiatrie en recht (N. Duits & J.A.C. Bartels, 2004)

-

Wet op de jeugdzorg in uitvoering, - ervaringen met de Wet op de jeugdzorg van Bureau

-

Handboek Internationaal Jeugdrecht (S. Meuwese et al., 2005)

-

Verwijzen naar Mediation (M. Pel, 2008)

Jeugdzorg (M.R. Brüning, 2009)

Docenten: mr. A.C. Enkelaar, mr. J. Calkoen
Bron: Overzicht cursusmateriaal SSR

Aanvullend op de basiscursus kunnen jeugdofficieren en –rechters de eendaagse
verdiepingscursus over het jeugdstrafrecht volgen. In deze cursus wordt specifiek aandacht
aan de PIJ-maatregel geschonken. (Zie kader verdiepingsdag jeugdstrafrecht)
Naast de reeds bestaande SSR-cursussen is er thans een SSR-cursus in voorbereiding die zich
specifiek richt op de PIJ-maatregel en de GBM. Bij deze cursus zal worden gekozen voor de
methode casusgericht werken. Specifiek voor jeugdrechters geldt dat hen kennis van
wetgeving wordt verschaft via het stafbureau van het Landelijk Overleg van Voorzitters
Familie- en Jeugdrecht (LOVF). Voorts wordt thans in het kader van het Programma
Jeugdrechtspraak geïnventariseerd wat ‘de vraag is naar bijscholing van ervaren
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jeugdrechters, jeugd-rc’s en raadsheren die slechts van één rechtsgebied kennis hebben. Deze
bijscholing moet vervolgens georganiseerd worden. Het zelfde geldt voor juridische en
administratieve medewerkers.’ (Programma Jeugdrechtspraak, versie 3, p. 12)
Verdiepingsdag jeugdstrafrecht
Thema’s:
-

Wetssystematiek

-

Leeftijdsgrenzen (materieel strafrecht)

-

Halt, officiersmodel en strafbeschikking OM

-

De straffen (hoofdstraffen, jeugddetentie, taakstraffen)

-

Formeel jeugdstrafrecht (absolute en relatieve competentie)

-

Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ)

-

Maatregel betreffende het gedrag (GBM)

-

Geldboete en bijkomende straffen

-

De zitting

Docenten: mr. J.A.C. Bartels, mr. S.B. de Pauw Gerlings
Bron: Overzicht cursusmateriaal SSR

2.6

Relevante ontwikkelingen

Afname aantal opgelegde PIJ-maatregelen
In de eerste tien jaar van het bestaan van de maatregel is deze gemiddeld 200 keer per jaar
opgelegd.7 (Kalidien & Eggen, 2009:514) Daarmee is de PIJ-maatregel zeker niet de meest
gebruikelijke strafrechtelijke reactie bij ernstige delicten. Dossieronderzoek uit 2006 door de
DSP-Groep in 447 zaken waarbij minderjaren ernstige delicten hebben gepleegd, toont aan
dat de kinderrechter in 7% van deze zaken de PIJ-maatregel heeft opgelegd - meestal in
onvoorwaardelijke vorm en al dan niet in combinatie met een hoofdstraf. (Buysse, Van Dijk
en Abraham, 2008:33-34)
Na een gestage stijging na de invoering in 1995, daalt sinds 2005 het aantal PIJ-maatregelen
dat is opgelegd. Figuur 2.1 geeft hiervan een grafisch overzicht. Vanaf 2008 heeft de daling
van het aantal opgelegde PIJ-maatregelen ook een duidelijk effect op het aantal PIJ-jongeren
dat zich in de JJI bevindt (zie figuur 2.2). Overigens zijn over het precieze aantal opgelegde
PIJ-maatregelen verschillende cijfers in omloop. De onderstaande tabellen zijn overgenomen
uit Kamerstukken (TK, 2009–2010, 24 587, nr. 379) en gebruikte cijfers ontleend aan Tulp, DJI.
Cijfers van het WODC/CBS maken voor de periode 2005 – 2008 melding van de volgende
opgelegde PIJ-maatregelen: 286 in 2005, 239 in 2006, 203 in 2007 en 136 in 2008. (Kalidien &
Eggen, 2009:514)

7

Ook Brand en van den Hurk hebben het aantal opgelegd PIJ-maatregelen in kaart gebracht. (Brand en van den
Hurk, 2008:21-22) Zij komen tot een gemiddelde van 150 in de periode 1996-2005. Het lagere gemiddelde kan
deels worden verklaard met het feit deze onderzoekers de maatregelen die binnen zes maanden werden
afgebroken niet hebben meegeteld. Maar ook zonder deze afgebroken maatregelen liggen deze cijfers lager dan
die van Kaldien en Eggen zoals gepresenteerd in ‘Criminaliteit en rechtshandhaving 2008.
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Figuur 2.1

Aantal opgelegde PIJ-maatregelen in de periode 2001-2009

Figuur 2.2

Aantal PIJ-jongeren in een JJI in de periode 2003 – 2009

Volgens Calkoen, voorzitter van de landelijke Expertgroep jeugdrechters (voorheen: de
werkgroep van kinderrechters van de NVVR) valt deze daling mede te verklaren door de
kritische rapporten van de Algemene Rekenkamer en de gezamenlijke Inspecties waardoor
de maatregel minder werd geadviseerd en daardoor ook minder vaak werd gevorderd en
opgelegd. Dit is tevens de indruk van Van Genabeek, directeur behandeling JJI de
Hartelborgt. Volgens haar staan de JJI’s, ten onrechte, te boek als slechte behandelaars. Nieuw
onderzoek van de gezamenlijke Inspecties in 2010 toont aan dat ‘de inrichtingen beter in staat
zijn om hun opdracht waar te maken omdat zij nu beschikken over de voorwaarden om een
veilig leef-, behandel- en werkklimaat te bieden.’ (Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de
Gezondheidszorg, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie voor de Sanctietoepassing,
2010:3)
Onderzoek door het WODC maakt duidelijk dat de daling van het aantal PIJ-maatregelen
gerelateerd is aan het feit dat ‘de zaken die bij de rechter voorkomen sterk in ernst zijn
afgenomen’, met name als het gaat om zedendelicten en diefstal met geweld. (Sonnenschein
e.a., 2010:36-38) Tevens speelt de tendens een rol dat steeds meer zaken tegen minderjarige
verdachten, buiten het strafrecht worden afgedaan en de voorkeur wordt gegeven aan civiele
en ambulante alternatieven. (Sonnenschein e.a., 2010:18-19) In dit verband wordt in een
bijlage bij een brief van de minister over de JJI’s d.d. 12 maart 2010 gewezen op nieuwe
alternatieven voor de PIJ-maatregel (en jeugddetentie) zoals Multi System Therapy (MST) en
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Functional Family Therapy (FFT). Ook wordt gewezen op het effect van de nieuwe
voorzieningen voor gesloten jeugdzorg die jongeren op civielrechtelijke titel in een gesloten
setting behandelen. (TK, 2009–2010, 24 587, nr. 379, 11-12) Voorts is volgens deze brief de
daling van het aantal opgelegde PIJ-maatregelen (voor een beperkt deel) te verklaren door
concurrentie van de in 2008 ingevoerde gedragsbeïnvloedende maatregel.
Introductie van de basismethodiek YOUTURN
Vanaf begin 2010 werken alle JJI’s met de methodiek YOUTURN. Deze methodiek is een
samenvoeging van de methodieken Equip en het Sociale Competentie Model. YOUTURN
beoogt jongeren meer eigen verantwoordelijkheid bij te brengen en te voorzien in een
eenduidige aanpak voor alle jongeren. ‘Kenmerkend zijn de geprotocolleerde instroomfase
met screeningsinstrumenten, de aandacht voor ouderparticipatie, het veiliger maken van het
leefklimaat met behulp van de groepsbijeenkomsten, frequente gesprekken tussen mentor en
jongere over het gedrag op de groep en meetbare leerdoelen. Groepswerkers vervullen de rol
van groepsleider, mentor en trainer en krijgen daarin begeleiding van een methodiekcoach.’ 8
De methode bestaat uit vijf fases, waarbij de laatste twee fases bestaan uit resocialisatie en
nazorg. Zowel jongeren in detentie als jongeren met een PIJ-maatregel die in de JJI verblijven,
krijgen de basismethodiek aangeboden. Aanvullend krijgen jongeren met een PIJ-maatregel
behandeling op maat. Dit aanbod bestaat uit erkende gedragsinterventies en individuele
behandeling. (Ministerie van Justitie, 2009:19-20) Er bestaat een speciaal aanbod voor PIJjongeren met een lichtverstandelijke handicap en voor jongeren die zedendelicten hebben
begaan.
Scheiding straf- en civielrechtelijk geplaatste jongeren
De samenplaatsing in JJI’s van jongeren met een stafrechtelijke en een civielrechtelijke titel
was gedurende lange tijd een punt van kritiek. Niet in de laatste plaats omdat de
civielrechtelijk geplaatste jongeren niet de hulp kregen waaraan ze behoefte hadden: ‘Zo
zagen ouders hun kind geplaatst in een streng beveiligde inrichting, tussen jongeren die
wegens het plegen van ernstige delicten in voorlopige hechtenis waren genomen of een
jeugddetentie uitzaten, terwijl er niets werd gedaan aan de problemen van hun zoon of
dochter.’ (Uit Beijerse & Boendermaker, 2008:150) Op 1 januari 2007 was ruim de helft van de
jongeren in een JJI geplaatst op civielrechtelijke titel. (Ibid.) Inmiddels is er, gefaseerd over de
afgelopen jaren, een einde gekomen aan de samenplaatsing. (Van Dam et al., 2010:53) In de
JJI’s bevinden zich thans nog uitsluitend jongeren die daar via een strafrechtelijke sanctie
terecht zijn gekomen. Dit heeft overigens geleid tot duidelijke onderbezetting van de JJI’s.
Wijziging van de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen
Onderdeel van de op stapel staande wetswijziging van de Beginselenwet Justitiële
Jeugdinrichtingen is dat het onderscheid tussen behandel- en opvanginrichtingen zal
verdwijnen. Jongeren die thans een PIJ-maatregel opgelegd hebben gekregen, verblijven
(voorheen tezamen met civielrechtelijk geplaatsten) in een behandelinrichting.9 Het
wetsvoorstel voorziet er in dat alle inrichtingen in de toekomst behandeling kunnen
aanbieden (dus ook de inrichtingen die thans uitsluitend bestemd zijn voor opvang, dat wil
zeggen voorlopige hechtenis en detentie). (TK, 2008-2009, 31 915, nr. 3:14-15/) Tevens
voorziet het wetsvoorstel in verplichte nazorg na beëindiging van de PIJ-maatregel. Daartoe
wordt de PIJ in principe voor drie jaren opgelegd, waarbij de maatregel na twee jaar van

8
9

Zie: www.dji.nl/Onderwerpen/Jongeren-in-detentie/Zorg-en-begeleiding/Basismethodiek-YOUTURN
Op het moment van schrijven van deze rapportage ligt het voorstel ter behandeling in de Eerste Kamer.
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rechtswege voorwaardelijk eindigt (tenzij de maatregel wordt verlengd). (TK, 2008-2009, 31
915, nr. 3:26/ Kamerstukken I, 2009/10, 31 915, A:14-17)
Na de voorwaardelijke beëindiging wordt de jongere onder toezicht geplaatst en aan de
vrijlating de voorwaarde verbonden dat hij geen nieuwe strafbare feiten begaat. Doet hij dat
wel dan kan de rechter besluiten tot terugplaatsing in de inrichting voor de periode van een
jaar. (TK, 2008-2009, 31 915, nr. 3:23-28)

2.7

Kennis- en informatiebronnen

2.7.1

Relevante kennis met betrekking tot de PIJ-maatregel

Op basis van de literatuur en de interviews hebben we met betrekking tot de PIJ-maatregel
een viertal terreinen geformuleerd waarop rechters en officieren over kennis dienen te
beschikken:
1) juridische kennis;
2) kennis van de ontwikkelingspsychologie en –psychiatrie;
3) kennis van het behandelaanbod in de inrichtingen/ de tenuitvoerlegging;
4) meer algemene kennis van de sociale kaart.
Ad 1) Juridische kennis. Het wetboek van strafrecht, met name artikel 77s, vormt het juridisch
kader voor de PIJ-maatregel. Tijdens de verkennende fase van het onderzoek hebben we
geconstateerd dat knelpunten met betrekking tot de juridische kennis met name liggen in
onduidelijkheid in de afbakening van de PIJ-maatregel enerzijds met de GBM en
jeugddetentie anderzijds. Zo geldt voor jeugddetentie dat het onderscheid onduidelijker is
geworden nu zowel jongeren met een PIJ-maatregel als jongeren met jeugddetentie de
basismethodiek YOTURN aangeboden krijgen. Het uitgangspunt dat detentie primair in het
teken staat van straffen en de PIJ-maatregel primair in het teken van behandeling is daardoor
in praktijk niet meer hanteerbaar. Het verschil tussen de PIJ-maatregel en detentie ligt thans
vooral in de langere duur waarvoor de PIJ-maatregel opgelegd kan worden en in
aanvullende behandeling op maat.
De verhouding van de PIJ-maatregel tot alternatieve wettelijke afdoeningen is het onderwerp
van studie van de Universiteit Leiden. Daarom is in ons onderzoek naar de kennis- en
informatiepositie de onduidelijkheid met betrekking tot afbakening van de PIJ-maatregel met
andere sancties grotendeels buiten beschouwing gelaten. Wel zijn in de enquête vragen
opgenomen over de doelgroep van de PIJ-maatregel in relatie tot de doelgroep van de GBM
en voorwaardelijke jeugddetentie.
Ad 2) Kennis van de ontwikkelingspsychologie en jeugdpsychiatrie. Om de pro Justitia rapportages
goed op waarde te kunnen schatten, is kennis van ontwikkelingspsychologie en
jeugdpsychiatrie van belang. Het gaat hier ook om kennis van diagnostische instrumenten en
van risico-inschattingsinstrumenten. Daarbij wordt door gesprekspartners in de oriënterende
interviews opgemerkt dat het om specialistische materie gaat die niet altijd gemakkelijk door
officieren en rechters te begrijpen is. Zo wordt naar voren gebracht dat het lastig voor hen
kan zijn om de kwaliteit van de rapportages te beoordelen.
Ad 3) Kennis van het behandelaanbod in de inrichtingen/ de tenuitvoerlegging. De PIJ-maatregel
behoort in dienst te staan van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van de jongeren.
Daartoe maakt behandeling onderdeel uit van de PIJ-maatregel. Dit vraagt dat de officieren
van justitie en rechters inzicht hebben in het behandelaanbod binnen de JJI’s. Dit houdt ook in
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dat zij op de hoogte zijn van de behandelspecialisaties van JJI’s – zo zijn er JJI’s
gespecialiseerd in zedendelicten, lichtverstandelijk gehandicapten (LVG-ers) en meisjes.
Ad 4) Kennis van de sociale kaart. De term sociale kaart verwijst naar het aanbod van (lokale)
instellingen en instanties die betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging van jeugdsancties.
Onder andere om een goede afweging tussen de verschillende sanctiemodaliteiten te kunnen
maken, is het van belang dat officieren en rechters goed op de hoogte zijn van de
verschillende instellingen en instanties die betrokken zijn bij tenuitvoerlegging van de
jeugdsancties en wat zij aan verschillende interventies en behandelmogelijkheden aanbieden.
Om de mogelijke alternatieven van de PIJ-maatregel op waarde te kunnen schatten, dienen zij
op de hoogte te zijn van de meer in algemene zin beschikbare jeugdzorg, de beschikbare
instellingen en de (ambulante) behandelmogelijkheden.
Verwerking in enquêteonderzoek
Om inzicht te krijgen in de specifiek voor de PIJ-maatregel relevante opleiding die officieren
en rechters hebben genoten, hebben we in het enquêteonderzoek een aantal vragen
opgenomen over cursussen van de SSR en over de wijze waarop eventueel aanvullende
kennis is verkregen. Vervolgens hebben we voor de vier hierboven onderscheiden
kennisgebieden gevraagd naar het oordeel van de respondenten over hun eigen kennis
evenals naar hun oordeel over het kennisniveau van de beroepsgroep als geheel. Ook hebben
we in de enquête vragen opgenomen over de bronnen waaraan de respondenten hun kennis
ontlenen. Daarbij is speciale aandacht gegeven aan bezoeken aan de JJI. Vervolgens is in een
aantal thema’s dieper op kennis van officieren en rechters ingegaan. Het gaat om de thema’s:
de doelgroep van de PIJ-maatregel, kennis van de ontwikkelingspsychologie en
jeugdpsychiatrie en de sociale kaart; en kennis van (ontwikkelingen in) de tenuitvoerlegging.
Niet alleen is het kennisniveau als zodanig relevant, het is ook van belang te weten of en met
welk doel de kennis wordt ingezet. Daarmee komt ook de normatieve vraag in beeld welke
waardeoordelen ten grondslag liggen aan het al dan niet inzetten van deze kennis. In de
enquête hebben we ook een aantal stellingen opgenomen over de gewenste invloed van
officieren van justitie en rechters op de tenuitvoerlegging. Tevens is gevraagd in hoeverre zij
tevreden zijn over hun invloed op verschillende sancties of dat zij deze invloed zouden
willen vergroten. Tot slot is een vraag opgenomen over de tevredenheid van respondenten
over de wijze waarop zij invloed kunnen uitoefenen op de tenuitvoerlegging.
2.7.2

Relevante zaaksspecifieke informatie met betrekking tot de PIJ-maatregel

Informatieaanbod
Wanneer de zaak van een jongere ter terechtzitting wordt behandeld, leveren verschillende
instanties materiaal aan dat van invloed is op de vordering van de officier van justitie en de
beslissing door rechter. Met name gaat het hierbij om rapportages van de Raad voor de
Kinderbescherming, de rapportages van Bureau Jeugdzorg (indien aan de orde zowel van de
Jeugdreclassering als de gezinsvoogdij) en de pro Justitia rapportages.
Verwerking in enquêteonderzoek
In de enquête zijn vragen opgenomen over de bruikbaarheid en de tijdigheid van de
verschillende rapportages. Eveneens is een vraag gesteld over de bruikbaarheid van de
informatieverstrekking van deskundigen ter zitting. Tevens is aan de orde gesteld of meer in
het algemeen de respondenten tevreden zijn over de zaaksspecifieke informatie en, indien dit
niet het geval is, op welke aspecten zij behoefte aan verbetering hebben.
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Verwerking in de besluitvormingsanalyse
De besluitvormingsanalyse is uitgevoerd voor vijf zaken waarin recent een PIJ-maatregel is
opgelegd. Onderdeel van de besluitvormingsanalyse is dat we met de geïnterviewde
officieren van justitie en rechters voor deze vijf cases, systematisch de verschillende
informatiebronnen zijn nagelopen en de gesprekspartners hebben gevraagd om een oordeel
van de bruikbaarheid en kwaliteit ervan. Meer specifiek gaat het om de volgende
informatiebronnen:
- justitiële documentatie
- processen-verbaal
- rapporten van de Raad voor de Kinderbescherming
- rapporten van de Jeugdreclassering (indien de jongere zich reeds in een strafrechtelijk
traject bevindt)
- rapport van de gezinsvoogdijinstelling (indien ten behoeve van de jongere een
beschermingsmaatregel - zoals een ondertoezichtstelling - is uitgesproken)
- rapporten van de JJI
- pro Justitia rapportages ((dubbel)rapportage door een psycholoog en een psychiater).
Voorts is tijdens de besluitvormingsanalyse aandacht besteed aan hetgeen ter terechtzitting
door verschillende betrokkenen naar voren is gebracht. Denk in dit verband aan de verdachte
en diens ouders/verzorger, vertegenwoordigers van de Raad voor de Kinderbescherming of
Bureau Jeugdzorg en rapporteurs.
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3

Het enquêteonderzoek

3.1

Logistiek

Zoals eerder omschreven is het enquêteonderzoek uitgevoerd in samenwerking met de
Universiteit Leiden. Het eerste deel van de enquête betrof ons onderzoek naar de kennis- en
informatiepositie van officieren van justitie en rechters. Het tweede deel betrof de
vergelijking van de PIJ-maatregel met bestaande alternatieve wettelijke afdoeningen. De
vragenlijst diende online te worden ingevuld.
Het uitzetten van de enquête had de nodige voeten in aarde. Voor een grootschalig
onderzoek onder strafrechters kregen we geen toestemming van het Landelijk Overleg van
Voorzitters van de Strafsectoren (LOVS).10 Het dagelijks bestuur van het LOVS gaf wel
toestemming voor het benaderen van de sectorvoorzitters met het verzoek dat zij een beperkt
aantal rechters in hun sector zouden vragen de enquête in te vullen. De correspondentie van
de onderzoekers met de sectorvoorzitters is op verzoek van het LOVS verlopen via de Raad
voor de rechtspraak, opdat de e-mailadressen van de sectorvoorzitters niet buiten de
Rechtspraak verspreid zouden worden. Afhankelijk van de grootte van de rechtbank zijn de
sectorvoorzitters gevraagd drie tot vier rechters voor deelname aan het onderzoek te
benaderen die het afgelopen jaar hebben plaatsgenomen in minimaal één MK-jeugdzitting.
Daaraan is toegevoegd dat dit voor kleinere gerechten kan betekenen dat ook rechters die niet
specifiek de functie van jeugdrechter hebben tot de beoogde respondenten behoren. Via deze
werkwijze gaan wij ervan uit dat, zoals gevraagd, het verzoek tot het invullen van de enquête
bij 62 rechters terecht gekomen. Bij het uitzetten van de vragenlijst onder officieren van
justitie is gebruik gemaakt van het bestand met jeugdofficieren zoals die bij het ParketGeneraal voorhanden is. Het ging daarbij om een bestand van 65 officieren van justitie.
Het was de bedoeling het enquêteonderzoek uit te voeren in de drie weken voorafgaande aan
de start van de zomervakantie. Als gevolg van verschillende logistieke problemen bleek dit
niet haalbaar en heeft de vragenlijst gedurende de gehele zomervakantie van 2010 “open
gestaan”.11 Zie bijlage 2 voor de brieven zoals die zijn verzonden naar de sectorvoorzitters en
officieren van justitie. Voor beide beroepsgroepen is tweemaal een rappel uitgegaan (bij de
officieren van justitie was de tweede rappel uitsluitend gericht aan de coördinerend
jeugdofficieren). Bijlage 3 biedt een weergave van de enquête inclusief de antwoorden op de
gesloten vragen. Daarmee biedt deze bijlage voor elke gesloten vraag een gedetailleerd
overzicht van de verdeling van de antwoorden over de verschillende antwoordcategorieën
van de beide beroepsgroepen (die van officieren van justitie en rechters).
10

11

Voor het benaderen van de rechters diende toestemming verkregen te worden van het Landelijk Overleg van
Voorzitters van de Strafsectoren (LOVS). In eerste instantie was het de bedoeling om alle strafrechters te
benaderen die in het voorafgaande jaar tenminste drie maal hadden plaatsgenomen in een MK-jeugdzitting. Dit
zijn de zittingen waar de zwaarste jeugdsancties (PIJ-maatregel, jeugddetentie en gedragsbeïnvloedende
maatregel) aan de orde zijn. Vanuit het LOVS werd evenwel gevreesd dat dit een te groot tijdsbeslag voor de
sectoren zou impliceren en tevens werd naar voren gebracht dat de eis van drie MK-zittingen per jaar voor de
kleinste gerechten te veel rechters van het onderzoek zou uitsluiten.
Het verzoek tot deelname aan het enquêteonderzoek voor rechters is op 17 juni verzonden naar de Raad voor de
rechtspraak met het verzoek de enquête onder de sectorvoorzitters verspreiden. Op 21 juni is het verzoek naar de
landelijk coördinerend jeugdofficier gegaan met de vraag om het verzoek tot medewerking aan het onderzoek
uit te zetten onder jeugdofficieren. Om verschillende redenen is de vragenlijst echter pas op 8 juli verstuurd. Op
25 augustus is een rappel uitgegaan en drie dagen voor de sluitingstermijn is nogmaals een rappel verzonden
uitsluitend gericht aan de coördinerend jeugdofficieren. Op 17 september is de vragenlijst definitief gesloten.
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3.2

Respons en respondenten

3.2.1

Respons

Van de 65 benaderde officieren gaven zes van hen aan niet tot de doelgroep te behoren.12 Van
de overgebleven officieren hebben 32 gereageerd, wat de respons op 54% brengt. Ervan
uitgaande dat er 62 rechters zijn benaderd, bedraagt de respons met 39 rechters 63%.
Overigens heeft niet iedereen die begonnen is aan de vragenlijst deze ook tot aan het einde
toe ingevuld. Met betrekking tot ons deel van de enquête over de kennis en informatiepositie
hebben 23 officieren de laatste vraag beantwoord. Bij de rechters zijn dit er 31. Dit brengt de
gecorrigeerde respons voor officieren op 39% en voor rechters op 50%.
3.2.2

Ervaring

De respondenten die we hebben bereikt zijn waarschijnlijk relatief ervaren officieren van
justitie en rechters. Dit vermoeden wordt ten eerste ingegeven door de relatief lange termijn
waarop de respondenten al werkzaam zijn op het terrein van het jeugdrecht. Gemiddeld zijn
de officieren zeven jaar werkzaam bij het OM en de rechters negen jaar bij de Rechtspraak.
Daarvan hebben de officieren gemiddeld vijf jaar ervaring met MK-jeugdzittingen. Voor de
rechters komt dit gemiddelde op bijna zes jaar. De wijze van benadering heeft er toe geleid
dat we wellicht te maken hebben met een meer ervaren groep respondenten. Bij de officieren
van justitie is met name ingezet op de medewerking van de (meer ervaren) coördinerend
jeugdofficieren. Bij rechters ligt het in de lijn der verwachting dat de sectorvoorzitters straf bij
het benaderen van rechters uit hun sector (relatief vaak) aan de meer ervaren jeugdrechters
hebben gedacht.
Wat betreft de MK-jeugdzaken is de zittingservaring van officieren groter dan die van
rechters. Meer dan de helft van de rechters (58%) heeft het afgelopen jaar vijf of minder MKjeugdzittingen bijgewoond. Tweederde van de officieren (67%) heeft het afgelopen jaar meer
dan zes van deze zittingen gedaan (zie figuur 3.1).
Figuur 3.1

12

Aantal MK-jeugdzittingen het afgelopen jaar

In het merendeel van de gevallen omdat de desbetreffende persoon niet meer werkzaam was als jeugdofficier
van justitie of niet meer werkzaam was bij het OM.
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Indicatie voor het feit dat we met name de meer gespecialiseerde jeugdofficieren van justitie
hebben bereikt is ook dat onder onze respondenten vier op de vijf officieren (79%) zich de
helft van de tijd of meer bezighoudt met het rechtsgebied ‘jeugd’. Dit geldt overigens ook
voor ruim de helft (56%) van de rechters (zie figuur 3.2). Voor officieren van justitie was het
wat vaker dan voor rechter de eigen keuze om werkzaam te zijn op het rechtsgebied jeugd:
respectievelijk 72% versus 61%.
Figuur 3.2

3.2.3

Aandeel rechtsgebied ‘jeugd’ in huidige functie

Overige kenmerken

Het merendeel van zowel de officieren van justitie als de rechters is vrouw. Bij officieren van
justitie is dit nog wat vaker het geval dan bij rechters: 79% van de officieren van justitie en
63% van de rechters is vrouw.
Wat betreft het arrondissement waar de respondenten werkzaam zijn, valt op dat bij de
officieren van justitie Den Haag en Rotterdam met elk zes respondenten
oververtegenwoordigd zijn. Bij de rechters zijn de arrondissementen Arnhem en Haarlem
met elk vijf respondenten oververtegenwoordigd. Van de arrondissementen Arnhem, Den
Bosch en Middelburg heeft geen van de benaderde officieren de vragenlijst ingevuld. Voor de
rechters geldt dat de arrondissementen Almelo, Den Bosch, Groningen en Rotterdam niet zijn
vertegenwoordigd (zie bijlage 3 voor het precieze aantal respondenten per arrondissement).

3.3

Kennispositie

3.3.1

Opleiding en cursussen

Door de SSR worden twee cursussen verzorgd voor rechters en officieren van justitie waarin
het jeugdrecht centraal staat: de vijfdaagse cursus ‘Leertraject Jeugdrecht Basis’ en de
eendaagse verdiepingsdag ‘Jeugdstrafrecht’. Om inzicht te krijgen in de kennispositie van
rechters en officieren zijn zij eerst gevraagd of zij deze cursussen in de afgelopen vijf jaar
hebben gevolgd.
Voor officieren van justitie blijkt dit wat vaker het geval te zijn dan voor rechters: 59% van de
officieren en 49% van de rechters heeft de vijfdaagse cursus gevolgd. Eveneens 59% van de
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officieren geeft aan de eendaagse verdiepingscursus te hebben gevolgd en dit geldt voor 39%
van de rechters. Rechters geven wat vaker dan officieren aan nog specifieke (bij)scholing te
hebben genoten gericht op het rechtsgebied ‘jeugd’; dit geldt voor ongeveer 62% van de
rechters en 41% van de officieren van justitie. Voor rechters gaat het om interne cursussen en
bijvoorbeeld ook om cursussen als het horen van minderjarigen of het communiceren met
adolescenten. Twee van de elf officieren die in een open antwoord hebben aangegeven
waaruit hun specifieke (bij)scholing bestaat, hebben te kennen gegeven zelf cursussen te
verzorgen en wel voor OSR Juridische Opleidingen.
Van degenen die niet de vijfdaagse cursus hebben doorlopen, heeft 56% ook geen andere
(bij)scholing specifiek gericht op het rechtsgebied ‘jeugd’ genoten. In totaal heeft 19% van de
respondenten (16% van de officieren van justitie en 22% van de rechters) noch de vijfdaagse
cursus gevolg, noch de verdiepingscursus strafrecht, noch een andere vorm van (bij)scholing
genoten.13
3.3.2

Oordeel over kennispositie

Zo op het eerste gezicht lijken de respondenten tevreden over hun eigen, algemene
kennispositie. Slechts 7% van de officieren en 3% van de rechters geeft aan dat zij van mening
zijn dat hun kennis tekort schiet als het gaat om de beslissingen die zij moeten nemen met
betrekking tot de PIJ-maatregel. Als naar hun kennis op een viertal specifieke terreinen wordt
gevraagd (juridische kennis, kennis van het behandelaanbod in de tenuitvoerlegging, kennis
van de ontwikkelingspsychologie en jeugdpsychiatrie, en kennis van de sociale kaart), dan
blijkt dat de tevredenheid over het kennisniveau op drie van de vier gebieden minder groot is
(zie figuren 3.3a en 3.3b).
Het hoogst scoren de respondenten met betrekking tot juridische kennis: 97% van de
officieren en 84% van de rechters vindt de eigen kennis op dit gebied van voldoende niveau.
Voorts geeft ongeveer tweederde van de officieren aan tevreden te zijn over de eigen kennis
op het terrein van het behandelaanbod (66%), van de ontwikkelingspsychologie en
jeugdpsychiatrie (66%) en van de sociale kaart (63%). Rechters hebben (beduidend) minder
vertrouwen in hun eigen kennisniveau: 22% van hen vindt dat zij voldoende kennis hebben
behandelaanbod en 54% van hen vindt zij over voldoende kennis van sociale kaart
beschikken. Meer vertrouwen hebben rechters in hun kennis van ontwikkelingspsychologie
en jeugdpsychiatrie. Tweederde van hen (65%) denkt dat hun kennis in dit opzicht toereikend
is.
Om een wat objectiever beeld te krijgen hebben we rechters en officieren gevraagd of zij van
mening zijn dat hun eigen beroepsgroep over voldoende kennis beschikt op de vier
genoemde terreinen. Bij de beantwoording van deze vraag valt op dat de officieren en
rechters beduidend positiever zijn over hun eigen kennis dan over die van de beroepsgroep
in het algemeen (zie figuren 3.3a en b). Met betrekking tot de kennis van de
ontwikkelingspsychologie en –psychiatrie dienen zich de grootste verschillen aan. Hoewel
tweederde van de officieren van justitie van mening dat zijzelf in dit opzicht over voldoende
kennis beschikken, geldt dit volgens hen slechts voor 19% van de beroepsgroep. Ook twee
derde van de rechters vindt dat zij over voldoende kennis van de ontwikkelingspsychologie
en –psychiatrie beschikken, maar zij denken dat dit slechts voor 31% van hun collega’s het
geval is. Slechts twee rechters (6%) zijn van mening dat hun collega’s over voldoende kennis
van het behandelaanbod in de tenuitvoerlegging beschikken. De officieren van justitie vinden
dat dit geldt voor ongeveer een derde (31%) van hun collega’s. Zowel een derde van de
13

Bij deze percentages moet wel de kanttekening gemaakt worden dat de aantallen officieren van justitie en
rechters waarom het gaat gering zijn (5 officieren van justitie en 8 rechters).
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rechters (33%) als een derde van de officieren (31%) is van mening hun collega’s voldoende
kennis hebben van de sociale kaart.
Figuur 3.3a

Officieren van justitie: Mate waarin sprake is van voldoende kennis om beslissingen te
nemen: percentage (zeer) mee eens

Figuur 3.3b

Rechters: Mate waarin sprake is van voldoende kennis om beslissingen te nemen:
percentage (zeer) mee eens

Van de respondenten die aangeven dat men de eigen kennis over het algemeen als voldoende
beschouwt, geeft 60% van de officieren en 77% van de rechters aan het eigen kennisniveau
graag te willen vergroten. Deze behoefte ligt met name op terrein van
behandelmogelijkheden, kennis op gedragskundig gebied en de inhoud van de PIJ. Een
enkele officier geeft daarbij aan ook behoefte te hebben aan afbakening van de PIJ ten
opzichte van de gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM).
[Ik zou mijn kennis willen vergroten over] met name de PIJ en de criteria daarvoor. Die zijn in de
algemene jeugdcursussen wat onderbelicht gebleven. Ook zou van belang kunnen zijn dieper in te
gaan op de toegevoegde waarde van GBM naast PIJ.

Een aantal rechters geeft aan ook op het terrein van het civiele jeugdrecht aanvullende
informatie te willen evenals over de sociale kaart. Een paar rechters geven voorts aan meer te
willen weten over de effectiviteit van de PIJ-maatregel. Een enkeling geeft aan op
verschillende aspecten de kennispositie te willen vergroten:
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Ik zou meer willen weten over het behandelaanbod in de diverse instellingen, met name voor
specifieke doelgroepen. Ik zou ook wel willen weten hoe succesvol de maatregel is, hoe vergaat het
degenen die een PIJ-maatregel opgelegd hebben gekregen in hun verdere leven. Voor wat betreft de
verlengingsbeslissing lijkt het mij zinvol meer inzicht te krijgen in de verlengingsadviezen en de
risicoanalyse alsmede tips over het bevragen van de deskundigen ter zitting. Ook zou het nuttig zijn
meer inzicht te krijgen in de werkwijze van het Ministerie van Justitie met betrekking tot de plaatsing
van de jongeren en hun beleid inzake (proef)verlof.

3.3.3

Kennisbronnen

Om inzicht te krijgen op welke wijze officieren en rechters hun kennis vergaren, hebben we
hen voor een aantal bronnen gevraagd aan te geven hoe belangrijk deze zijn voor kennis van
de ontwikkelingen in de praktijk van de tenuitvoerlegging en de doelgroep van de PIJmaatregel. Bijna alle door ons voorgelegde bronnen bleken voor meer dan de helft van de
respondenten als belangrijk of zeer belangrijk gekwalificeerd te worden (zie figuur 3.4).
Figuur 3.4

Kennisbronnen: percentage (zeer) belangrijk

Uitwisseling met collega’s is de belangrijkste kennisbron voor rechters: 95% van hen vindt dit
een (zeer) belangrijke kennisbron. Daarnaast zijn ook lezingen/congressen/symposia en
vakliteratuur (zeer) belangrijk, zo vindt respectievelijk 83% en 81% van de rechters. Ook voor
officieren van justitie is de uitwisseling met collega’s de belangrijkste informatiebron: 94%
kwalificeert deze uitwisseling als een (zeer) belangrijke kennisbron. Daarna volgen overleg
met ketenpartners en informatieverstrekking van uit het ministerie/DJI; deze kennisbronnen
worden door respectievelijk 91% en 84% van de officieren van justitie (zeer) belangrijk
gevonden. Het overleg met de parket-/gerechtssecretaris wordt van de genoemde
kennisbronnen het minst belangrijk gevonden.
Officieren van justitie vinden informatieverstrekking door het ministerie van Justitie en het
overleg met ketenpartners belangrijker dan rechters. Dit is ook logisch gezien de nauwe band
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tussen het OM en het ministerie, en gezien het feit dat de vraag of er mogelijk een PIJmaatregel aan de orde is al wordt gesteld tijdens het casusoverleg met ketenpartners.
Bezoek JJI
Een belangrijke bron van kennis wordt gevormd door de bezoeken aan de JJI. Bijna driekwart
van de officieren van justitie (72%) heeft de afgelopen drie jaar een JJI bezocht tegenover 60%
van de rechters.14 Voor degenen die een inrichting hebben bezocht leverde dit met name een
algemene indruk op van de dagelijkse gang van zaken en van de sfeer. Een aantal citaten uit
de open antwoorden die de respondenten hebben gegeven op de vraag te omschrijven wat de
belangrijkste inzichten waren naar aanleiding van het bezoek aan de JJI:
- enerzijds [een] kennismaking met instellingen en medewerkers. Verder sfeer proeven van de
instellingen. (een officier van justitie)
- zicht op manier van opvang en behandelen jongeren in praktijk. (een officier van justitie)
- Goed te weten hoe de dagelijkse wereld van een jongere in een JJI eruit ziet. zodat zijn verhaal landt
bij jou als rechter. Tevens belangrijk te weten hoe de praktijk van “behandeling” eruit ziet. (een
rechter)

De laatst geciteerde rechter refereert er al aan: verschillende respondenten geven aan dat zij
aan het bezoek aan de inrichting met name meer zicht hebben gekregen op het
behandelaanbod, waarbij een aantal van hen spontaan verwijst naar YOUTURN en Equip.
Een aantal aanvullende citaten. De belangrijkste inzichten naar aanleiding van het bezoek aan
de JJI waren:
- de werkwijze en behandelmethode bij de Forca-afdeling alsook de uiteenzetting van de methode
YOUTURN. (een officier van justitie)
- toch wel een zeer individuele aanpak waarbij jongeren in groepen zijn ingedeeld en daginvulling
persoonsgericht wordt bekeken (ik ben in Harreveld geweest). (een officier van justitie)
- dat de aanpak van de jeugdige zo verschillend is. Vaak wordt op zitting gezegd op de zitting door
ouders en jongere: “krijg helemaal geen behandeling”. Terwijl je bij de instelling zelf ziet dat reeds de
rust en structuur een belangrijk winstpunt bieden. Dat er over het algemeen door de instelling hard
gewerkt wordt om de jongere weer op het goede pad te krijgen. (een rechter)
- inzicht in bejegening en behandeling. Beperkt behandelaanbod. (een rechter)

Daarbij geeft een aantal rechters aan dat de opgedane kennis van de JJI nuttig is voor hun
eigen beslissingen. Twee van hen geven dit als volgt weer:
- Het is goed om eens te zien in welke omgeving de jongere verblijft. Dat maakt dat je je dat ook
voorstelt op het moment dat je een zware sanctie gaat opleggen. (een rechter)
- Goed te weten hoe de dagelijkse wereld van een jongere in een JJI eruit ziet zodat zijn verhaal landt
bij jou als rechter. Tevens belangrijk te weten hoe de praktijk van “behandeling” eruit ziet. (een
rechter)

14

Wij hebben gevraagd naar een termijn van drie jaren omdat het ruim drie jaar geleden is dat de rapporten van de
gezamenlijke inspecties en de Rekenkamer gepubliceerd zijn. In deze rapporten werden de nodige
tekortkomingen in de praktijk van de tenuitvoerlegging in de JJI’s geconstateerd.
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3.3.4

Kennis van de doelgroep

Teneinde inzicht te krijgen in de kennis van rechters en officieren van justitie over de
doelgroep van de PIJ-maatregel hebben wij de respondenten allereerst de open vraag
voorgelegd op welke aspecten jongeren met een PIJ-maatregel verschillen van jongeren bij
wie een behandeling is opgelegd in het kader van een GBM. De volgende aspecten (pleitend
voor een PIJ-maatregel in plaats van een gedragsbeïnvloedende maatregel) worden vaak (in
willekeurige volgorde) genoemd: ernst van de feiten, (psychische) problematiek, stoornis en
het belang van (langdurige) intramurale behandeling. In tweede instantie wordt hieraan wel
toegevoegd: (medewerking van) thuissituatie.
Tevens hebben we aan respondenten de vraag voorgelegd op welke aspecten de PIJ-jongeren
verschillen van jongeren bij wie behandeling is opgelegd in het kader van bijzondere
voorwaarden bij jeugddetentie. Het beeld dat uit de antwoorden naar boven komt is dat de PIJ
aan de orde is bij: ernstiger problematiek of een ernstiger feit en wanneer de kans op recidive
groter wordt geschat. Ook wordt duidelijk dat respondenten een PIJ-maatregel associëren
met de behoefte aan een meer langdurige of meer intensieve behandeling. Een aantal maal
wordt het gesloten/ gedwongen karakter van de PIJ-maatregel genoemd. 15
Het merendeel van de respondenten (70% van de officieren van justitie en 72% van de
rechters) ziet geen verandering in de PIJ-populatie de afgelopen jaren. Degenen die wel
verandering zien, geven met name aan dat: de PIJ minder vaak wordt opgelegd (soms wordt
daaraan toegevoegd: door de komst van de GBM); er bij meer recente PIJ-ers sprake is van
een zwaardere problematiek en ook wordt een aantal maal naar voren gebracht dat de leeftijd
van de PIJ-jongere is afgenomen (hoewel één officier van justitie van mening is dat de leeftijd
hoger is komen te liggen).
Desgevraagd geeft een groot deel van de officieren en rechters (69% van beide
beroepsgroepen) aan niet te weten hoe het recidivepercentage van de PIJ zich verhoudt tot
dat van jeugddetentie. En als ze aangeven wel te weten hoe deze verhouding ligt, denkt 8%
van de officieren van justitie en 11% van de rechter ten onrechte dat het recidivepercentage
bij PIJ-jongeren hoger ligt. Recidive wordt volgens de respondenten bepaald door: het
(succes) van de behandeling (type behandeling en duur); de behandelbaarheid (gekoppeld
aan de ernst/ aard stoornis) en door nazorg en situatie bij terugkeer (netwerk/
leefomgeving).
3.3.5

Kennis van behandelaanbod en de sociale kaart

De pedagogische insteek van het jeugdstrafrecht staat bij de respondenten voorop. Ook als
een jongere onbehandelbaar lijkt, verdient hij volgens vier op de vijf officieren (82%) en
rechters (79%) toch een behandeling.
Aan de kwantiteit en kwaliteit van het behandelaanbod schort het evenwel nog eens zo
oordelen de respondenten. Tweederde van de officieren (65%) en de helft van de rechters
(50%) is van mening dat er in zijn/haar arrondissement onvoldoende (ambulante)
behandelinstellingen beschikbaar zijn voor jongeren met (gedrags)problematiek en/of
stoornissen. Met name worden tekortkomingen geconstateerd in het aanbod voor licht
verstandelijk gehandicapten en meer in het algemeen worden problemen gezien met
plaatsingsmogelijkheden en wachtlijsten. In de open antwoorden valt op dat officieren
specifieker de tekortkomingen benoemen dan rechters.
15

In het parallel aan deze studie uitgevoerde onderzoek van de Universiteit van Leiden wordt dieper ingegaan op
de argumenten waarmee officieren van justitie en rechters kiezen voor de PIJ-maatregel (en voor de overige
zware sancties in het jeugdstrafrecht).
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We hebben de respondenten gevraagd naar het belang van kennis van de sociale kaart ten
behoeve van hun eigen beslissingen. Ongeveer negen op de tien respondenten (92% van de
officieren en 88% van de rechters) vindt dat deze kennis van belang is maar is tegelijkertijd
van mening dat niet zijzelf, maar dat deskundigen primair verantwoordelijk zijn om deze
kennis in te brengen.
Voorts maken de resultaten van de enquête duidelijk dat kennis van de sociale kaart
nauwelijks tot niet van belang wordt gevonden om zelf aanbevelingen te doen over de
invulling van de behandeling. Slechts twee officieren willen kennis van de sociale kaart wel
hiervoor benutten en twee rechters geven in een open antwoord aan de kennis hiervoor
eventueel te willen aanwenden. De rest van de respondenten vindt kennis van de sociale
kaart primair van belang om daarmee een oordeel te kunnen vormen over de passendheid
van het (behandel)advies van de gedragsdeskundigen.
3.3.6

Kennis van de tenuitvoerlegging

Advisering over de plaats van de tenuitvoerlegging
Rechters beschikken over de mogelijkheid om bij het opleggen van de PIJ-maatregel een
advies op te nemen over de plaats waar en de wijze waarop de maatregel ten uitvoer gelegd
dient te worden. Officieren van justitie kunnen in hun eis ook aangeven welke inrichting in
hun ogen het meest geschikt is. Helaas is bij het programmeren van de vragenlijst een fout
gemaakt zodat de vragen hierover aan de officieren gesteld werden aan rechters en vice
versa.16 Desalniettemin hebben 20 officieren van justitie en 17 rechters de vraag beantwoord
of zij aangeven waar de PIJ-maatregel ten uitvoer dient te worden gelegd. Van zowel de
officieren als de rechters geeft ruim de helft (11 van de 20 officieren en 8 van de 17 rechters)
aan (bijna) nooit de instelling te noemen. De belangrijkste reden die door (drie) officieren
wordt aangevoerd is dat zij dit een taak van het ministerie (de selectiefunctionaris) vinden op
basis van het advies dat hierover is opgenomen in het persoonlijkheidsonderzoek. Een aantal
rechters geeft aan de instelling in het vonnis op te nemen als er sprake is van behoefte aan
specifiek op de persoon toegesneden behandeling, bijvoorbeeld in het geval van een
specifieke stoornis.
Ontwikkelingen met betrekking tot de PIJ-maatregel
Van de 19 officieren die een antwoord hebben gegeven op de open vraag wat naar hun
mening de belangrijkste ontwikkelingen zijn die zich de afgelopen twee jaren in de praktijk
van de tenuitvoerlegging van de PIJ-maatregel hebben voorgedaan, geven twee van hen te
kennen geen ontwikkelingen te kunnen noemen. Vijf officieren wijzen op het doorvoeren van
het onderscheid tussen strafrechtelijk en civielrechtelijk geplaatste jongeren. Een aantal maal
wordt verwezen naar de introductie van de GBM en de vergrote aandacht voor nazorg.
Van de 23 rechters die deze vraag hebben beantwoord geven acht van hen aan niet te weten
welke ontwikkelingen zich hebben voor gedaan. Van de overgebleven rechters die wel
ontwikkelingen hebben gesignaleerd, wordt door hen de scheiding van straf- en
civielrechtelijk geplaatsten het vaakst genoemd. Opvallend is dat bij de beantwoording van
deze vraag slechts door één van de respondenten melding wordt gemaakt van de introductie
van YOUTURN en niet wordt verwezen naar het werken met erkende gedragsinterventies.17

16

17

Concreet betekent dit dat aan officieren is gevraagd of zij in hun vonnis aangeven waar de PIJ-maatregel ten
uitvoer gelegd zou kunnen worden en dat rechters is gevraagd of zij dit aangeven in hun eis.
Uit andere antwoorden uit open vragen weten we evenwel dat een deel van de respondenten wel van
YOUTURN op de hoogte is.

27

Vervolgens hebben we respondenten de vraag voorgelegd of de veranderingen in de
tenuitvoerlegging van invloed zijn geweest op het werk van officieren van justitie en rechters.
Dit blijkt slechts in beperkte mate het geval te zijn: voor 21% van de officieren van justitie en
voor 19% van de rechters. In de toelichting (gegeven door zowel vier officieren van justitie als
vier rechters) wordt een paar maal gewezen op een daling in het aantal keren dat een PIJ
wordt geadviseerd/opgelegd. Ook wordt wel (impliciet) verwezen naar de negatieve
rapporten een aantal jaren geleden over de PIJ-maatregel:
- Het vertrouwen in de PIJ als instituut is aangetast, aan de andere kant heeft de negatieve publiciteit
geleid tot aanpassingen in de behandelmogelijkheden waardoor er misschien meer behandeling
komt in plaats van opvoeding, het algemene klimaat maakt dat ik meer aarzelingen krijg om een PIJ
te eisen. (een officier van justitie)
- Nog kritischer naar het advies kijken. Er moet wel zinvol behandeld kunnen worden. Je probeert
zoveel mogelijk een straf/matregel op maat op te leggen. (een rechter)

Tot slot hebben we de respondenten gevraagd om aan te geven wat naar hun mening de
belangrijkste tekortkomingen in de tenuitvoerlegging zijn. In het antwoord op deze vraag
hebben zowel de officieren van justitie als de rechters tal van knelpunten naar voren
gebracht. De belangrijkste knelpunten betreffen de mogelijkheden tot behandeling, de
wachttijden, problemen met uitvoering van behandelplan, het feit dat niet altijd een passende
plek wordt gevonden, de (frequente) overplaatsingen, de tekortschietende nazorg (geen
voorwaardelijke beëindiging). Een aantal citaten ter illustratie:

- Behandeling komt soms pas heel laat of onvoldoende op gang en er wordt nogal eens te laat gestart
met resocialisatie. Inrichtingen blijven dan soms zelf aanmodderen in plaats van anderen in te
schakelen. (een officier van justitie)
- In de praktijk wordt ik regelmatig geconfronteerd met jongeren in de PIJ-maatregel die gedurende
de PIJ-maatregel een of meermalen zijn overgeplaatst waardoor de behandeling stagneert. Dat is
frustrerend voor de jongere en lijkt mij ook niet goed voor de uiteindelijke kans op recidive. Ook lijkt
er geregeld geen goede plek te vinden voor de laatste fase van de PIJ-maatregel - dan is de jongere
'klaar' in de instelling waar hij verblijft maar moet er nog wel een plek gevonden worden voor de
laatste fase. Die is er dan niet, of er is een wachtlijst. (een officier van justitie)
- De aansluiting tijdens het proefverlof en vlak voor het einde van de PIJ met het aanbod van de GGZ
[is een belangrijke tekortkoming]. Op zitting blijkt vaak dat men elkaar aanwijst als verantwoordelijk
opvolgend behandelaar maar onduidelijk is wanneer wie het overneemt. (een rechter)
- [De belangrijkste tekortkomingen zijn:] 1) De weinig flexibele houding van het ministerie bij de
proefverloven, als de jongere een steekje laat vallen duurt het erg lang voordat hij weer een kans
krijgt. De rechter kan daar geen invloed op uitoefenen. 2) Overplaatsingen - waarvan de noodzaak
niet altijd duidelijk is. Deze kunnen erg belemmerend werken. 3) Kan ten aanzien van jongeren die
op een Individuele Trajectafdeling zitten nog wel gezegd worden dat de PIJ bijdraagt aan een
gunstige ontwikkeling? 4) Ook als de risico's voor anderen/de maatschappij nog onveranderd hoog
worden ingeschat moet er op een gegeven moment toch een einde komen aan de PIJ-maatregel. (een
rechter)
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3.3.7

Invloed op de tenuitvoerlegging

Slechts een klein deel van de officieren en een nog kleiner deel van de rechters is van mening
dat rechters in het vonnis dienen aan te geven hoe het behandelplan eruit hoort te zien (zie
figuur 3.5). Een rechter verwoordt het als volgt:
Ik vind niet dat rechters zich met de wijze van tenuitvoerlegging moeten bemoeien. Dat is niet hun
deskundigheid. Rechters moeten toetsen of de inrichting het behandelplan etc. voldoende is
onderbouwd maar niet op de stoel van de inrichting gaan zitten.

Dit betekent niet dat de respondenten geen rol voor officieren van justitie en rechters
weggelegd zien in de tenuitvoerlegging, maar het gaat daarbij om een toetsende en
toezichthoudende rol. Zo vindt 74% van de officieren en 77% van de rechters dat het de taak
van OM en ZM is om bij beslissingen over verlenging van de PIJ-maatregel te controleren of
goed gevolg is gegeven aan het behandelplan. Ook vindt een overgrote meerderheid (88%
van de officieren van justitie en 84% van de rechters) dat als gevolg van geconstateerde
tekortkomingen in de tenuitvoerlegging het belangrijker is geworden dat rechters kritische
vragen stellen ten aanzien van de inhoud van de behandeling in JJI’s. (Zie figuur 3.5)
Figuur 3.5

Stellingen over betrokkenheid bij tenuitvoerlegging: percentage (zeer) mee eens

Ook hebben we de vraag aan de orde gesteld of officieren van justitie en rechters hun invloed
op de tenuitvoerlegging van verschillende sancties (taakstraf, GBM, voorwaardelijke
jeugddetentie, jeugddetentie, voorwaardelijke PIJ en de PIJ-maatregel) willen vergroten. Voor
alle sancties geldt dat een meerderheid over het algemeen tevreden is over de mate van
invloed op de tenuitvoerlegging. Van de genoemde sancties bestaat de behoefte aan meer
invloed onder officieren het sterkst ten aanzien van de voorwaardelijke PIJ-maatregel: 40%
van de officieren zou zijn invloed op deze sanctie willen vergroten. Ongeveer een derde van
de rechters zouden zijn invloed willen vergroten op de tenuitvoerlegging van de GBM (31%),
de voorwaardelijke PIJ-maatregel (33%) en de onvoorwaardelijke PIJ-maatregel (37%).
Over de wijze waarop invloed uitgeoefend kan worden op de PIJ-maatregel zijn vrijwel alle
officieren (96%) tevreden terwijl dit geldt voor de helft van de rechters. Door de rechters die
meer invloed willen op de PIJ-maatregel wordt relatief vaak een extra toetsingsmoment
genoemd (5 keer in 16 open antwoorden). Een rechter verwoordt dit als volgt:
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Er is al heel lang discussie over een executierechter. Die zou vinger aan de pols kunnen houden. Nu
is de rechtbank pas weer in beeld bij een verlenging en dan kan er heel weinig worden besproken en
nog minder worden aangepast.

3.3.8

Zaaksspecifieke informatievoorziening

Aan het einde van het deel van de enquête over de kennis- en informatiepositie van OM en
ZM hebben we de respondenten gevraagd naar hun opvattingen over de bruikbaarheid en
tijdigheid van informatie die zij krijgen aangeleverd voor hun beslissingen omtrent het
vorderen dan wel opleggen van de PIJ-maatregel. Het beeld dat uit de antwoorden naar
voren komt is dat qua bruikbaarheid de pro Justitia rapportages, de rapportages van de JJI en
de rapportages van de RvdK het meest waardevol zijn. Het minst bruikbaar zijn de
rapportages van de gezinsvoogdijinstellingen, indien van toepassing. Ten aanzien van de
meeste bronnen (Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering, pro Justitia
rapportages, de JJI) geldt dat officieren van justitie de bruikbaarheid (wat) hoger scoren dan
rechters. Met betrekking tot informatieverstrekking door de gezinsvoogden en deskundigen
ter zitting, geldt het omgekeerde. Voor alle bronnen geldt dat deze minder goed scoren op
tijdigheid dan op bruikbaarheid.
Figuur 3.6

Oordeel over kwaliteit zaaksspecifieke informatievoorziening

Ongeveer één op de drie officieren en rechters heeft behoefte aan verbetering van de
zaaksspecifieke informatie. Daarbij wordt verwezen naar de behoefte aan betere uitleg
(minder jargon) bij (gedragdeskundige) rapportages. Een rechter:
Het lastige is dat ik als rechter jurist ben en de deskundige een gedragsdeskundige. De informatie die
door de deskundigen wordt verschaft moet juridisch geduid worden. Enerzijds zou het goed zijn als
rechters meer psychologisch geschoold worden om de rapportages beter te begrijpen. Anderzijds
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zouden de deskundigen beter in staat moet zijn hun informatie juridisch te duiden. Er moet een brug
komen die vanaf en door beide kanten wordt gebouwd.

Aanvullende voorbeelden van verbetermogelijkheden die worden gezien door officieren van
justitie zijn: betere toelichting bij rapporten in het kader van verlenging van de PIJ-maatregel,
minder uitgebreide en meer ‘to the point’ rapportages. Ook een aantal rechters noemt het op
kernachtige wijze weergeven van informatie als verbeterpunt.
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4

Het besluitvormingsonderzoek

4.1

Doel en werkwijze

4.1.1

Verdiepend inzicht

Via het enquêteonderzoek is een algemeen beeld ontstaan van de kennis- en informatiepositie
van officieren en rechters. Aanvullend is het interessant om te weten hoe deze kennis in
concrete zaken wordt ingezet en hoe de officieren en rechters met betrekking tot deze zaken
oordelen over de toereikendheid van hun eigen kennis en over de aan hen geleverde
informatie. Dit is onderzocht door middel van een besluitvormingsanalyse van vijf recentelijk
opgelegde PIJ-maatregelen. Daarmee vormt de besluitvormingsanalyse een verdieping van
de inzichten die aan het enquêteonderzoek ontleend kunnen worden.
4.1.2

Selectie zaken

Het besluitvormingsonderzoek is uitgevoerd in vijf reeds afgeronde zaken. Onze voorkeur
ging uit naar vijf lopende zaken, maar het signaal uit het veld (de begeleidingscommissie, het
LOVS) was dat rechters niet bereid zouden zijn mee te werken aan onderzoek naar lopende
zaken.
Gezien de obstakels die overkomen moesten worden bij het enquêteonderzoek is besloten om
bij de benadering voor medewerking aan de besluitvormingsanalyse te kiezen voor een
‘bottum up’- in plaats van een ‘top down’-benadering. Via de voorzitter van de Expertgroep
jeugdrechters zijn de namen verkregen van contactpersonen in vijf rechtbanken. De gerechten
zijn door ons zelf gekozen en betreffen twee grote rechtbanken, twee middelgrote
rechtbanken en een kleine rechtbank met een behoorlijke spreiding over het land. Relatief
gesproken ligt daarmee de nadruk op grotere gerechten, wat een bewuste keuze is omdat in
deze arrondissementen de PIJ-maatregel in absolute aantallen vaker wordt opgelegd (zie Ten
Berge et al., 2009) – en daarmee ook de kans op een recentelijk opgelegde PIJ-maatregel groter
is.
Via telefonisch contact met de contactpersonen in de maanden augustus en september 2010 is
het verzoek tot medewerking gedaan. Na afloop van het gesprek is hen een korte, algemene
uiteenzetting van onderzoeksproject gestuurd evenals een toelichting op de
onderzoeksactiviteiten in het kader van de besluitvormingsanalyse. In alle vijf door ons
benaderde rechtbanken werd medewerking aan het onderzoek verkregen. Vervolgens is de
contactpersoon in deze gerechten gevraagd om een zaak te selecteren waarin recentelijk een
PIJ-maatregel is opgelegd. Daarbij is aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar een zo recent
mogelijke zaak en dat deze in elk geval (ten tijde van selectie) niet ouder mocht zijn dan een
jaar. Voor het overige hebben we de contactpersonen geen specifieke criteria meegegeven ten
behoeve van de selectie van de PIJ-zaak. Nadat medewerking van de rechtbank was
verkregen en een zaak geselecteerd, hebben we de zaaksofficier van justitie benaderd van
geselecteerde zaak. Ook voor de officieren van justitie geldt dat allen die benaderd zijn,
bereid waren om mee te werken aan het onderzoek.
Gegeven de gevoeligheid van de materie is de informatie die met de besluitvorminganalyse is
verzameld geanonimiseerd. We hebben de vijf arrondissementen waar het onderzoek heeft
plaatsgevonden een nummer meegegeven. Tabel 4.1 maakt duidelijk wat de grootte van
arrondissement 1 tot en met 5 is en in welke maand de maatregel is opgelegd.
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Tabel 4.1

Tijdstip opgelegde PIJ-maatregel van betrokken zaken
grootte arrondissement

tijdstip opgelegde PIJ-maatregel

arrondissement 1

groot

augustus 2010

arrondissement 2

groot

augustus 2010

arrondissement 3

middelgroot

augustus 2010

arrondissement 4

middelgroot

november 2009

arrondissement 5

klein

september 2009

4.1.3

Werkwijze onderzoek

Bij de besluitvorminganalyse gaat het om een reconstructie van het besluitvormingsproces
van officieren en rechters. Daarbij heeft de nadruk gelegen op de vraag welke kennis en
informatie tijdens dit proces wordt ingezet. Het gaat met andere woorden om het
totstandkomingsproces van de besluitvorming en de rol die algemene kennis en
zaaksspecifieke informatie daarbij speelt. Het betreft nadrukkelijk niet een ‘toetsing’ van het
inhoudelijke afwegingsproces, maar een onderzoek naar de beschikbare informatiebronnen
en de rol van deze bronnen in de besluitvorming.
Ten behoeve van de besluitvormingsanalyse zijn de volgende onderzoeksactiviteiten verricht:
- Dossierstudie: bestudering van het dossier zoals dit bij het OM en de rechtbank
beschikbaar is. Het vonnis maakt onderdeel uit van dit dossier.
- Interview met de zaaksofficier: in het interview met de officier van justitie is aan de orde
gesteld welke overwegingen ertoe hebben geleid de PIJ-maatregel te vorderen en welke
kennis en informatie daarbij een rol hebben gespeeld. Daarbij is ook besproken of andere
straffen of maatregelen zijn overwogen. Tevens is de officier gevraagd aan hoe hij/zij de
kwaliteit van de kennis en informatie beoordeelt en aan welke aanvullende kennis en
informatie hij/zij eventueel behoefte zou hebben gehad.
- Interview met rechters. Het vonnis verschaft informatie over de argumenten waarmee
rechters hebben gekozen voor de PIJ-maatregel. In het interview met hen stond centraal
welke informatie of kennis op deze keuze van invloed is geweest. Ook hetgeen ter zitting
aan de orde is geweest is bij het interview betrokken. Bovendien zijn in de interviews
vragen gesteld over de kwaliteit van de informatie en of de rechter ten behoeve van de
beslissing nog behoefte zouden hebben gehad aan aanvullende kennis en informatie.
Idealiter zou het gesprek plaatsvinden met de drie rechters die tezamen de MK vormden.
In praktijk bleek het om praktische redenen niet mogelijk om meer dan twee rechters
tegelijkertijd te spreken.
De besluitvormingsanalyse heeft plaatsgevonden in de periode september – begin november
2010. In twee arrondissementen (arrondissement 2 en 5) bleek slechts één rechter bij het
gesprek aanwezig te kunnen zijn, wegens onverwachte (zittings)verplichtingen. In de twee
arrondissementen waar slechts is gesproken met één rechter, is dit gesprek eenmaal gevoerd
met de voorzitter van de meervoudige kamer en eenmaal met de langstzittende jeugdrechter.
Deze gesprekken leverden in onze ogen voldoende informatie op, zodat we in deze
arrondissementen niet alsnog contact hebben gezocht met de bijzitter die aanvankelijk bij het
interview aanwezig zou zijn.
Ter controle op feitelijke onjuistheden en ten behoeve van eventuele aanvullingen is een
concept van dit hoofdstuk aan de gesprekspartners voorgelegd. Ruim de helft van de
gesprekspartners heeft gereageerd wat aanleiding heeft gegeven tot enkele kleine
tekstwijzigingen.
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4.2

Resultaten besluitvormingsanalyse

4.2.1

Delict en dader

Eerder in deze rapportage is geconcludeerd dat de doelgroep van de PIJ-maatregel jongeren
betreft met ernstige problemen die over het algemeen ernstige delicten begaan. Dit beeld
wordt bevestigd in de vijf door ons bestudeerde zaken, zij het dat er niet altijd sprake was
van een justitiële voorgeschiedenis. Zo had de verdachte in arrondissement 1 nog geen
strafblad opgebouwd en was het strafblad van de verdachte in arrondissement 5 relatief
beperkt. In vier van de vijf zaken ging het om gewelds- en vermogensdelicten. In één zaak (in
arrondissement 5) ging het om een zedendelict. Naast de PIJ-maatregel is in vier van de vijf
bestudeerde zaken ook jeugddetentie opgelegd. Tabel 4.2 op de volgende twee pagina’s geeft
een schematisch overzicht voor elk van de bestudeerde cases met betrekking tot: het bewezen
verklaarde delict; de kenmerken van de dader zoals die in het vonnis op basis van de
gedragsdeskundige rapportages worden besproken; en de opgelegde sanctie. Voor alle vijf
zaken geldt dat de PIJ-maatregel door het OM was geëist.
4.2.2

De voorbereiding

- Officieren van justitie. De voorbereiding van een zitting waar door de officier van justitie een
PIJ-maatregel wordt gevorderd, begint voor het openbaar ministerie al geruime tijd
voorafgaande aan de zittingsdatum, namelijk in de opsporingsfase. In veel gevallen gaat het
bij jongeren aan wie een PIJ-maatregel wordt opgelegd om “bekenden van justitie”. Zij zijn
dan (met enige regelmaat) onderwerp van gesprek geweest in het justitieel casus overleg, c.q.
veelplegersoverleg. In het geval zij een nieuw delict begaan, regelt de officier van justitie een
‘aanhouding buiten heterdaad’. Indien aan de orde, worden de voorbereidingen getroffen
voor de aanvraag van een dubbelrapportage via de RC (onder andere door advies in te
winnen bij de Jeugdreclassering of de Raad voor de Kinderbescherming). In sommige
arrondissementen wordt dit voorafgegaan door een trajectconsult van het NIFP. De officier
van justitie van arrondissement 5 geeft aan het trajectconsult ‘blind te volgen’, tenzij het NIFP
een monorapportage adviseert terwijl naar haar oordeel een dubbelrapportage aan de orde is.
Voorts is het de verantwoordelijkheid van de officier van justitie om de in bewaring stelling
aan te vragen indien dit aan de orde is – in alle vijf de zaken die onderdeel uitmaakten van de
besluitvormingsanalyse zaten de jongeren (langdurig) in hechtenis voorafgaand aan de
zitting. Gedurende het traject naar de zitting, heeft de officier de verantwoordelijkheid zorg
te dragen voor een compleet en goed dossier (onder meer door toezicht te houden op het
door de politie te verrichten onderzoek).
Voorafgaand aan de feitelijke zitting neemt de officier van justitie het dossier door, waarbij de
secretaris controleert of alle stukken aanwezig zijn en een samenvatting van het dossier
maakt. De rol van de parketsecretaris heeft vooral betrekking op de logistiek en wat minder
op de inhoud. De officier van justitie formuleert de eis. Deze eis komt tot stand in het
zogenaamde strafmaatoverleg. Dit is een overleg op het parket waar de officieren van justitie
en parketsecretarissen met betrekking tot de zwaardere zaken overleg voeren over de te
vorderen strafmaat. Het requisitoir is slechts in één zaak, de zaak in arrondissement 4, op
papier gezet.
- Rechters. De voorbereiding van de rechters bestaat uit het bestuderen van het dossier. De
griffier controleert of alle stukken compleet zijn. Er vindt tussen de rechters geen inhoudelijk
vooroverleg plaats. Als reden brengen zij naar voren dat het erg belangrijk is om niet
vooringenomen de zitting in te gaan. Wel komt het voor dat er afspraken gemaakt over de
taakverdeling ter zitting. De voorzitter van de meervoudige kamer neemt het dossier het
meest nauwgezet door, maar ook de bijzitters nemen het gehele dossier tot zich.
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Tabel 4.2

Overzicht van aard delict, kenmerken dader en de opgelegde sanctie
Bewezen delicten

Dader

Sanctie

(Informatie uit vonnis op basis van pJ-rapportage)
Arr. 1

-

medeplegen poging doodslag

Gedragsstoornis; ouder-kind

-

7 maanden jeugddetentie

-

diefstal

relatieproblematiek; zorgelijke

-

PIJ-maatregel

-

mishandeling

gewetensontwikkeling, nauwelijks empathische

-

poging tot afpersing

en reflectieve vermogens; impulsief,

-

medeplegen mishandeling

zelfbepalend. Zeer groot recidiverisico.

-

poging diefstal met geweld

Verminderd toerekeningsvatbaar

-

bedreiging met enig misdrijf tegen het leven
gericht (straatroof)

Arr. 2

-

diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd

agressieregulatie- en emotieregulatie stoornis;

- 7 maanden jeugddetentie

van geweld of bedreiging gepleegd op de

neiging verantwoordelijkheid voor gedrag te

- PIJ-maatregel;

openbare weg, door twee of meer verenigde

ontkennen of te bagatelliseren; afwezigheid

- gelasting teruggave/bewaring

personen (straatroof);

schuld en spijtbesef; weinig empathisch

-

mishandeling, meermalen gepleegd (in JJI);

vermogen richting slachtoffers; toename van

-

afpersing, gepleegd door twee of meer

antisociale gedragspatroon met lacunaire

verenigde personen op de openbare weg;

gewetensfuncties en egocentriciteit, mogelijk

-

opzetheling, meermalen gepleegd

leidend tot een antisociale en narcistische

-

handelen in strijd met artikel 2 van de Wet

persoonlijkheidsstoornis. Risico op nieuw

op de Identificatieplicht

algeheel gewelddadig gedrag hoog.

goederen/geld rechthebbende

(NB: Op basis van Forca-onderzoek)
Arr. 3

-

-

diefstal voorafgegaan en vergezeld van

gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens

geweld gepleegd op de openbare weg door

in de vorm van een gedragsstoornis beginnend

twee of meer verenigde personen

bij de kindertijd; kenmerken neigend naar

-

PIJ-maatregel;

afpersing op openbare weg door meer of

antisociale persoonlijkheidstoornis; onthechte,

-

toewijzing vordering benadeelde partij

twee verenigde personen

zelfbepalende ‘noodrijpe’ adolescent; gestoorde
impulsregulatie, gebrekkige gewetensfunctie, en
gebrek aan empathische vermogens:
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-

129 dagen jeugddetentie (= periode
verzekering en voorlopige hechtenis);

(licht) verminderd toerekeningsvatbaar
Arr. 4

-

-

Arr. 5

acht maal diefstal, vergezeld van geweld en

gebrekkige ontwikkeling van geestvermogens,

-

2 jaar jeugddetentie

bedreiging, gepleegd door twee of meer

ernstige gedragsstoornis; gebrek aan invoelend

-

PIJ-maatregel

verenigde personen (overvallen op

vermogen, gebrekkige gewetensvorming,

-

verbeurdverklaring van in beslag genomen

snackbars, videotheken met gebruik van

onvoldoende kunnen reflecteren op en weinig

wapen (bibigun/ mes)

verantwoording nemen voor gedrag; gesloten

4 maal afpersing, door twee of meer

setting en behandeling noodzakelijk om

verenigde personen

recidivegevaar te verminderen - PIJ-maatregel is

medeplegen vrijheidsberoving en beroofd

enige manier om recidiverisico met enige

houden (gijzelen minderjarige tijdens diefstal

zekerheid voor langere tijd te verminderen

en mishandeling door groep van daders)

verminderd toerekeningsvatbaar

goederen
-

teruggave van in beslag genomen goederen

-

mishandeling

-

met iemand beneden de leeftijd van twaalf

zwakbegaafd (functionerend op niveau van 10-

-

PIJ-maatregel

-

toewijzing vordering benadeelde partij

-

-

jaar handelingen plegen die bestaan uit het

12), autistische stoornis, seksuele obsessie en

seksueel binnendringen van het lichaam

deficiënt functionerend geweten (in vonnis)

met iemand beneden de leeftijd van zestien

Er is sprake van een kernautistische aandoening.

jaar buiten echt ontuchtige handelingen

Daarbij is onderzochte impulsief, gedreven,

plegen

obsessief compulsief, niet reciproque aangaande

feitelijke aanranding van de eerbaarheid

zijn ongewenste gedrag en ontbreken

(gaat om seksueel misbruik van in totaal drie

spijtgevoelens

meisjes)

sterk verminderd toerekeningsvatbaar
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(eenmaal van € 500 en eenmaal van € 250)

4.2.3

De stukken

Algemeen oordeel
Zowel aan de officieren van justitie de rechters hebben wij de vraag voorgelegd hoe zij
oordelen over de kwaliteit en het belang van de verschillende stukken die onderdeel
uitmaken van het dossier. Over het algemeen geldt dat men hierover tevreden is. Wel
worden opmerkingen gemaakt over het tijdstip waarop de stukken worden aangeleverd. Het
gaat dan met name om de late aanlevering van de pro Justitia rapportages en dientengevolge
het late tijdstip waarop het aansluitende advies van de Raad voor de Kinderbescherming
arriveert. De officier van justitie van arrondissement 3 merkt over de late aanlevering van de
pro Justitia rapportages op dat op die manier weinig tijd overblijft voor kritische reflectie op
de resultaten van het onderzoek. ‘Je leunt wel heel sterk op één bron. (…) Je loopt het gevaar
dat positie wordt ingenomen en dat vervolgens iedereen op hetzelfde spoor blijft zitten.’ De
officier van justitie van arrondissement 4 wijst er op dat wanneer stukken in een laat stadium
arriveren, je vaak niet meer in de gelegenheid bent om vragen te stellen aan de rapporteurs.
Ze voegt daaraan toe dat ze het ook een verkeerd signaal vindt voor de ouders en de jongere.
Tegelijkertijd hoeft volgens haar de late aanlevering van de rapportages niet
noodzakelijkerwijs problematisch te zijn. Als de kwaliteit van de rapportage goed is dan
houdt bespreking ervan ter zitting in dat er sprake is van het ‘onmiddelijkheidsbeginsel in
optima forma’. Overigens wordt bij de late aanlevering van de pro Justitia rapportages door
verschillende gesprekspartners naar voren gebracht dat zij hiervoor wel begrip hebben. De
officier van justitie van arrondissement 3: ‘Ik begrijp dat de tijdsnood er niet zo maar is
gekomen. Er is daar [bij het NIFP] ook sprake van wachtlijsten.’
De officier van justitie uit arrondissement 3 geeft aan dat wanneer de pro Justitia rapportage
nog niet gereed is voor de zitting wel een eerste pro forma zitting plaatsvindt maar dat de
feitelijke behandeling van de zaak wordt uitgesteld tot dat de gedragsdeskundigen hun
advies hebben gegeven. In andere gevallen, als bijvoorbeeld een rapport van de
Jeugdreclassering of de Raad voor de Kinderbescherming ontbreekt, leidt de afweging tussen
de vertraging die aanhouden zou inhouden en de extra informatie die met aanhouden
verkregen zou worden, doorgaans tot het niet aanhouden de zitting. De officier van justitie
van arrondissement 4: ‘We hebben een tijd gehad dat het wel vier tot vijf maanden duurde
voor MK-zittingen konden plaatsvinden.’ In een dergelijke situatie ben je als officier van
justitie niet snel geneigd om te vragen om aanhouding. Ze voegt daaraan toe: ‘We vragen het
alleen als we denken dat het in het voordeel van de jongere is.’
Diverse malen maken onze gesprekspartners melding gemaakt van de (grote) overlap in
inhoud van de verschillende rapporten. Dit leidt bij de officier van arrondissement 5 tot de
verzuchting: ‘Van mij mogen ze de helft minder opschrijven.’ Inderdaad hebben wij zelf bij
bestudering van de dossiers kunnen constateren dat de pro Justitia rapportages, de rapporten
van de Jeugdreclassering en de Raad voor de Kinderbescherming een grote hoeveelheid
overeenkomstige informatie bevatten.
Oordeel per bron
Tijdens de interviews zijn we per bron die onderdeel uitmaakt van het dossier, consequent
nagegaan hoe over de kwaliteit ervan wordt geoordeeld. Daarbij was de te bestuderen casus
leidend, maar hebben we ook wel gevraagd naar het belang van de bronnen in meer
algemene zin. In het onderstaande lopen we de verschillende bronnen na. Vooraf maken we
daarbij de opmerking dat onze gesprekspartners diverse malen hebben aangegeven dat er
over het algemeen goede relaties bestaan met de ketenpartners; de “lijnen” zijn kort en als er
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behoefte is aan overleg of toelichting dan wordt met de desbetreffende organisatie contact
opgenomen.
- Processen-verbaal: De door de politie opgemaakte processen-verbaal worden zeer belangrijk
gevonden, waarbij kwalificaties als ‘essentieel’ en ‘doorslaggevend’ worden gebruikt. Deze
informatie levert immers de input voor beantwoording van de vraag of de verdachte
schuldig is van hetgeen hem ten laste wordt gelegd. Over de kwaliteit van het politiedossier
zijn de geïnterviewden (zeer) tevreden. In de bestudeerde zaak in arrondissement 5 was
sprake van een zedenzaak waarbij de processen-verbaal zijn opgemaakt door speciale
zedenrechercheurs. De officier van justitie: ‘In het algemeen ben ik tevreden over de kwaliteit
van de zedendossiers. Daar stuur ik ook sterk op.’ Wel geven meerdere geïnterviewden aan
dat het wel van belang is zelf kritisch te blijven kijken naar de stukken in het politiedossier,
vooral naar de onderdelen die een subjectief aspect in zich dragen. Zo speelt in het
zogenaamde Landelijk Overdrachtsformulier of het formulier van het Justitieel Casus
Overleg vaak de mening van de betreffende politiebeambte mee.
- Justitiële documentatie: De justitiële documentatie vormt een belangrijk onderdeel van het
dossier en is van belang voor zowel de eis van de officier van justitie als de beslissing van de
rechter. De kwaliteit ervan wordt door de respondenten als voldoende beoordeeld. De
justitiële informatie biedt een overzicht van de in het verleden gepleegde delicten en de ernst
van die delicten. Het overzicht wordt daarom mede gezien als een indicatie voor het
recidiverisico. Overigens was er in één van de bestudeerde zaken sprake van een “blanco”
strafblad.
- Rapportages pro Justitia: De rapportages van de gedragsdeskundigen (de psycholoog en
psychiater) zijn van zeer groot belang bij de bepaling van (de eis met betrekking tot) de
sanctie, i.c. het opleggen van de PIJ-maatregel. Met name de forensisch
psychologische/psychiatrische beschouwing aan het einde van de rapportage en de
antwoorden op de vragen worden van belang gevonden. Dit komt overeen met resultaten
van eerder onderzoek naar de relatie tussen advies en vonnis, waarbij gebleken is dat het
merendeel van de pro Justitia adviezen wordt overgenomen door de rechtbank. (Ten Berge &
Duits, 2008; Ten Berge et al., 2009) De geïnterviewden zijn positief in hun oordeel ten aanzien
van de kwaliteit van de rapportages. Wel is een aantal maal opgemerkt dat de indruk bestaat
dat er afstemming plaatsvindt tussen de psycholoog en de psychiater en zij aldus niet geheel
zelfstandig tot hun oordeel komen.
De rapportages worden met name zo van belang geacht omdat zij worden opgesteld door
gedragwetenschappelijke experts. ‘Zij zijn de deskundigen’, zo hebben we verschillende
malen gehoord. Of zoals de officier uit arrondissement 5 het verwoordt: ‘Je kunt als officier
wel denken dat iemand wel aan een stoornis moet lijden om zulk gedrag te vertonen, maar
die conclusie moet wel een basis hebben in het oordeel van een deskundige’. En de voorzitter
van de kamer uit arrondissement 2 waar de pro Justitia rapportage was opgesteld op basis
van een Forca-observatie: ‘Op de Forca-rapportage stoelt het hele vonnis. Dat kunnen we zelf
ook niet bedenken. Hoe de jongere in elkaar zit, dat moeten we echt via de Forca-rapportage
vernemen.’
Wat betreft het vereiste kennisniveau zijn onze gesprekspartners unaniem van mening dat
het voldoende is als zij in staat zijn de pro Justitia rapportages te begrijpen en kritisch te
kunnen volgen. Een eigen analyse van de problematiek van jongere, kennis over de het
testinstrumentarium, precies inzicht in de verschillende stoornissen et cetera, wordt niet
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nodig geacht. Zoals de officier van justitie van arrondissement 2 zegt: ‘je vertrouwt erop dat
de juiste conclusies worden getrokken’. De officier van arrondissement 3:
Je kijkt vanuit een lekenpositie naar het rapport en je vraagt je af of het tot een logische conclusie
leidt. (….) Je beoordeelt het rapport in samenhang. Het echte diagnostische deel, daar wil ik niet te
veel in treden.’

Ten aanzien van de onderbouwing van de straf- en behandeladviezen wordt opgemerkt dat
dit over het algemeen goed te begrijpen is; de bepaling of totstandkoming van de mate van
toerekeningsvatbaarheid is soms echter niet helemaal goed te volgen.
- Raad voor de Kinderbescherming. De Raad voor de Kinderbescherming geeft - mede op basis
van de pro Justitia rapportages - een strafadvies aan de rechter. Volgens de geïnterviewden
lijkt de Raad doorgaans het advies van de pro Justitia rapporteurs te volgen. De
gesprekspartners vinden de adviezen van de Raad van belang, maar de toegevoegde waarde
op de pro Justitia rapportage wordt als beperkt gezien. In twee van de bestudeerde cases (in
arrondissement 2 en 5) ontbrak een advies van de Raad. In een geval wellicht vanwege de
late aanlevering van de pro Justitia rapportages, in een ander geval omdat de verdachte
inmiddels meerderjarig was.
- Jeugdreclassering: Ook voor het rapport van de Jeugdreclassering geldt dat dit vooral als
aanvulling op de pro Justitia rapportage wordt gezien. Met name wordt belang aan het
advies van de Jeugdreclassering gehecht, omdat zij doorgaans daadwerkelijk met de jongen
hebben gewerkt en veelal over recente informatie beschikken. Deze rapportages zijn dan ook
meer dan de pro Justitia rapportage handelings- dan wel actiegericht.
De officier van justitie van arrondissement 5 maakt de kanttekening dat het advies van de
Jeugdreclassering bij een PIJ-maatregel minder zwaar weegt dan wanneer een ambulant
traject wordt overwogen. In het laatste geval moet de Jeugdreclassering namelijk
daadwerkelijk met de jongere aan de slag.
- Gezinsvoogdij-instelling. Als er door de gesprekspartners meer kritische opmerkingen over de
kwaliteit van het dossier werden gemaakt dan hadden die betrekking de rapportages van de
gezinsvoogden, indien van toepassing. De officier van justitie van arrondissement 4 brengt
naar voren dat het de gezinsvoogden ontbreekt aan voldoende kennis van de verschillende
sanctiemodaliteiten.
- Rapportages van de JJI. De rapportages van de JJI’s (over de periode dat de jongere daar in
voorlopige hechtenis heeft doorgebracht) worden als zeer informatief beschouwd omdat deze
rapportages zeer recente informatie verschaffen en soms een indicatie geven van de
behandelbaarheid van de jongere. Enkele geïnterviewden geven aan dat een standaard eigen
rapportage vanuit de JJI meerwaarde kan hebben, anderen geven echter aan dat deze
informatie vaak ook al in de pro Justitia rapportages opgenomen is.
4.2.4

De zitting

Door de rechters wordt naar voren gebracht dat zij het belangrijk vinden open (en niet met
een vooringenomen beeld van de op te leggen sanctie) de zitting in te gaan. Allereerst vindt
ter zitting een bespreking van de (juridische) feiten plaats, waarna de persoonlijke
omstandigheden van de jeugdige verdachte aan de orde komen.
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Voor alle geïnterviewde rechters geldt dat zij de interactie met de jongere van belang vinden.
Een van de rechters uit arrondissement 1: ‘Dan [ter zitting] zie je wat voor vlees je in de kuip
hebt.’ De rechter uit arrondissement 2 merkt in dit verband op dat een jongere zich ter zitting
sociaal wenselijk kan gedragen. Ze stellen zich dan heel beleefd op maar ‘je vraagt je af wat er
in hun hart gebeurt’. Later in het interview voegt hij daaraan toe: ‘Je moet voorzichtig zijn
met de waarneming ter zitting. Het zwaartepunt ligt bij de rapportage. Maar je kunt niet om
je eigen indrukken, waarnemingen en gevoelens heen.’ Met betrekking tot de vijf bestudeerde
cases brengen de rechters naar voren dat het beeld van de jongere voorafgaand aan de zitting
goed aansluit bij de opstelling van de jongere ter zitting. Alleen met betrekking tot de jongere
in arrondissement 5 stelt de rechter dat : ‘Je hebt van tevoren op basis van het dossier een
beeld en dan zit er gewoon een jonge jongen’.
Evenals voor rechters is voor de officier van justitie de houding van de verdachte tijdens de
zitting van belang, hoewel meestal geen gevolgen heeft voor te formuleren eis. In de zaak van
arrondissement 4 gaf de opstelling van de verdachte wél de doorslag. Tot op het laatste
moment twijfelde de officier van justitie over de eis. Ter zitting besloot zij, mede gezien de
coöperatieve houding van de verdachte, om de PIJ-maatregel (en jeugddetentie) te vorderen
en om niet te vragen om toepassing van het volwassenenstrafrecht (en dan TBS te eisen).
Bij de besluitvormingsanalyse bleek dat de Raad voor de Kinderbescherming slechts bij één
zaak (in arrondissement 1) op de zitting aanwezig was. De rechter in arrondissement 2: ‘Het
valt me eerder op als ze er wel zijn, dan wanneer ze er niet zijn.’ De respondenten vinden dat
de Raad wel aanwezig zou moeten. De toegevoegde waarde is weliswaar niet altijd maximaal
omdat vaak gewerkt wordt met zittingsvertegenwoordigers, maar zo stelt de officier van
justitie uit arrondissement 4: ‘Het is belangrijk dat ze er zijn omdat ze een pedagogische
inbreng kunnen leveren.’
De Jeugdreclassering was niet aanwezig bij de zaak in arrondissement 1 omdat de jongere
nog geen strafblad had en ook niet in de zaak in arrondissement 5, omdat het om een
meerderjarige jongere ging. Door de rechters van arrondissement 3 wordt naar voren
gebracht dat de verstrekking van recente informatie door de JR vaak ter zitting plaatsvindt.
In slechts een arrondissement, arrondissement 2, was de gezinsvoogd tijdens de zitting
aanwezig. Het betrof een medewerker van de Jeugdreclassering die als gezinsvoogd was
benoemd. In de desbetreffende zaak lag er naast de pro Justitia rapportages vanuit het
civielrechtelijk kader ook een rapport van een psycholoog die adviseerde om een ambulant
traject voor de verdachte te overwegen. Ter zitting sluit de gezinsvoogd (van de
Jeugdreclassering) zich aan bij het advies voor gesloten plaatsing.
Voor de overige zaken geldt dat ten tijde van de zitting er geen gezinsvoogd voor de
desbetreffende jongeren was benoemd. Volgens de officier van justitie van arrondissement 4
komen gezinsvoogden ook niet op zitting als jongeren wel onder toezicht zijn gesteld.’Ik zie
ze bijna nooit. Dat verbaast me.’
In geen van de vijf bestudeerde zaken zijn de gedragsdeskundigen die de pro Justitia
rapportage hebben opgesteld ter zitting aanwezig. Wel heeft de officier van arrondissement 4
voorafgaand aan de zitting bij beide pro Justitia rapporteurs aanvullende vragen gesteld ten
behoeve van de besluitvorming (met de mededeling dat als het antwoord niet op tijd zou
komen de gedragsdeskundigen ter zitting zouden worden opgeroepen).18
18

De reden voor de aanvraag van een aanvullende rapportage was dat de officier, die overwoog de rechtbank te
verzoeken het meerderjarigenstrafrecht toe te passen, meer wilde weten over de kans van slagen van
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Rechters uit arrondissement 1 geven aan dat zij het fijn zouden vinden als
gedragsdeskundigen standaard op zitting aanwezig zouden zijn. Een van hen: ‘In deze zaak
zou ik de deskundige hebben gevraagd naar oordeel over behandeling in gesloten jeugdzorg,
zoals dit was gevraagd door advocaat van de verdachte. Ook zou ik de vraag hebben gesteld:
hoe kan een jongere zonder doc [dat wil zeggen: zonder criminele antecedenten] dit doen?’
Daaraan voegen de rechters toe dat de aanwezigheid van een deskundige ook in het voordeel
is van de verdachte en zijn ouders die dan ter zitting ook nog vragen kunnen stellen. De
rechters uit de andere arrondissementen geven aan niet standaard de behoefte te hebben aan
aanwezigheid van de gedragsdeskundigen ter zitting. Zij geven aan hen op te roepen indien
zij daar behoefte aan hebben in geval van specifieke vragen of onduidelijkheden. Een rechter
uit arrondissement 2: ‘Als de psychiater en psycholoog overeenstemmen - onafhankelijk hoop
je dan - dan heb ik daar niet zo veel behoefte aan.’
4.2.5

De besluitvorming

Bij het besluit tot het vorderen en opleggen van de PIJ-maatregel zijn de pro Justitia
rapportages leidend. In het vonnis wordt dit vaak verwoordt als: ‘De rechtbank neemt deze
conclusies en adviezen [van de gedragsdeskundigen] en de grond waarop zij berusten over
en maakt deze tot de hare’, of woorden van gelijke strekking. De argumenten om de PIJmaatregel op te leggen zijn duidelijk afgeleid van de relevante bepalingen uit de wetgeving
(artikel 77 Sr, lid 1). Zo wordt in de vonnissen van de vijf bestudeerde zaken er melding van
gemaakt dat het opleggen van de PIJ-maatregel vereist is gezien de veiligheid van anderen
dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen (of woorden van gelijke
strekking). Ook wordt in alle vijf zaken vermeld dat de maatregel in het belang is van een zo
gunstig mogelijke ontwikkeling van de verdachte.
Via de interviews hebben we meer zicht gekregen op het concrete afwegingsproces van
officieren van justitie en de rechters in de vijf bestudeerde zaken. Tabel 4.3 geeft een kort
samenvattend overzicht van de argumenten die naar voren zijn gebracht voor het vorderen
dan wel het opleggen van de PIJ-maatregel. De argumenten komen grotendeels overeen met
eerder onderzoek naar de indicatiestelling PIJ-maatregel. (Ten Berge et al., 2009).
Duidelijk is dat de PIJ-maatregel in alle gevallen als ultimum remedium wordt beschouwd.
De officier uit arrondissement 3: ‘In het jeugdstrafrecht wil je altijd dat het minst zware
middel wordt ingezet, binnen de reële mogelijkheden.’ De ernst van het delict, het
recidiverisico, de ernst van de problematiek van de jongere, de noodzaak van behandeling,
en (in de meeste gevallen) het ontbreken van stabiele thuissituatie, leidt bij officieren van
justitie en de rechters tot de conclusie dat er geen alternatief is voor de PIJ. Hoewel zowel het
gevaars- en behandelcriterium een rol spelen, verschillen de zaken in het gewicht dat aan
beide criteria wordt gehecht. Zo zegt de officier van justitie uit arrondissement 2: ‘Het
hulpverleningscriterium staat voorop. Natuurlijk zijn er altijd gevallen waar gezien de ernst
van het feit de PIJ aan de orde is. Maar dan nog staat voorop wat bereikt kan worden met
zo’n jongere.’ Maar een rechter uit arrondissement 2 vindt: ‘Als verbetering twijfelachtig
wordt, dan komt de nadruk te liggen op bescherming.’ Vaak wordt de hoop uitgesproken
dat, ondanks dat succes geenszins verzekerd is, via oplegging van de PIJ-maatregel de
situatie van de jongere ten gunste wordt gekeerd.

pedagogische interventies in het kader van het minderjarigenstrafrecht. Tevens wilde zij weten wat maakte dat
het advies bij een mededader luidde dat het volwassenenstrafrecht toegepast diende te worden, niet van
toepassing was op de verdachte in kwestie. Ook informeerde de officier van justitie bij de psycholoog en
psychiater naar de passendheid en effectiviteit van behandeling in het meerderjarigenstrafrecht.
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Tabel 4.3

Overwegingen die hebben geleid tot vorderen/opleggen PIJ-maatregel

Arrondissement

Officier van justitie

Rechters

Arr. 1

- aard en ernst geweld (waaronder duur

- ernst delict (duur mishandeling)

mishandeling)

- verdachte toonde geen spijt

- veiligheid (te weinig gegarandeerd bij
voorwaardelijke PIJ)

- te jong voor het
volwassenenstrafrecht

- problematiek verdachte,

- voorwaardelijke PIJ/ GBM geen
alternatief: ontbreken stabiele

gewetensloosheid
- recidiverisico

thuissituatie en verdachte niet

- behandelprognose twijfelachtig, maar

gevoelig voor strafdreiging

nog kans geven (verdachte is 15 jaar)
Arr. 2

- er is sprake van gebrekkige

- recidiverisico/ beveiliging van de

ontwikkeling en ziekelijke stoornis
- groot recidivegevaar

maatschappij
- “onbereikbaarheid” jongere/

- geen alternatief want: civiel plaatsing
is niet effectief gebleken en ambulant
traject niet mogelijk vanwege

ongenaakbaarheid/ narcistische
persoonlijkheid
- ambulante hulp niet aan de orde

ontbreken stabiele thuissituatie

gezien het gevaarcriterium en gezien
falen van eerdere hulpverlening en
begeleiding

Arr. 3

- ernst feit/ geschokte rechtsorde
- persoonlijk problematiek

- strafblad en daaruit voortvloeiend
recidiverisico/ beveiliging van de

- overduidelijk advies van de

maatschappij

gedragsdeskundigen

- agressieve component delict
- behandeling nodig en eerdere
hulpverlening gefaald
- geen alternatief: PIJ is enige
overgebleven optie

Arr. 4

Deze zaak ging over de afweging tussen de PIJ-maatregel en volwassenenstrafrecht
- beveiliging van de samenleving
(jongere mag niet na twee jaar weer op
straat staan)

- groot strafblad
- ernstige feiten waaronder gijzeling/
hij pleegde delicten met wapen

- toepassing van geweld bij delicten
- ernst van de problematiek van de
verdachte

- jongere was van “volger” een “leider”
geworden
- jongere leek leerbaar

- behandelmogelijkheden van verdachte

- behandeling was noodzakelijk

NB: In strafmaatoverleg was TBS
geadviseerd.
Arr. 5

In deze zaak is besloten bij een meerderjarige (19 jaar) het jeugdstrafrecht toe te
passen
- sterk verminderd toerekeningsvatbare
jongere

- verminderd toerekeningsvatbaar
- groot gevaar recidive

- hoog recidiverisico

- verdachte heeft zichzelf niet in de

- behoefte aan behandeling

hand
- behandeling om problematiek
beheersbaar te maken noodzakelijk
- behandeling in belang van de
verdachte
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De rechter uit arrondissement 2 brengt de hoop dat de PIJ-maatregel een gunstige uitwerking
heeft op de jongere als volgt naar voren:
‘Soms ben je wel cynisch. Maar het alternatief, alles met cynisme afwijzen, daar kom je ook nergens
mee. En: soms komt het wel goed met een jongere. (…) Hoe klein de kans ook is, die moet toch benut
worden. Je kunt nooit weten hoe dingen zich ontwikkelen.’

PIJ en detentie
In drie van de vier gevallen waarin aanvullend op de PIJ-maatregel jeugddetentie is
opgelegd, valt het aantal dagen opgelegde detentie samen met de periode die de jongere in
(voorlopige) hechtenis heeft doorgebracht. In de zaak uit arrondissement 4 is naast de PIJmaatregel voor een periode van twee jaar jeugddetentie opgelegd. De reden hiervoor is om
uitdrukking te geven aan ernst van de gepleegde feiten: ‘Een zekere mate van vergelding
voor hetgeen is gebeurd is gepast.’ (Requisitoir officier van justitie) Daarbij merkt de officier
van justitie overigens wel op dat ook in het kader van detentie behandeling plaatsvindt en
dat deze feitelijk al tijdens het voorarrest aanvangt. Zij stelt: ‘We bakkeleien juridisch, maar in
de inrichting trekken ze hun eigen pad.’
In de zaak in arrondissement 5 is geen jeugddetentie opgelegd. Er was wel drie weken
jeugddetentie door de officier van justitie geëist. De overweging daarbij was dat de jongere
weliswaar sterk verminderd toerekeningsvatbaar moest worden beschouwd, maar voor een
deel ook niet. ‘Een deel van hem wist dat het verkeerd was wat hij deed. Voor dat deel zou
een jeugddetentie op z’n plaats zijn geweest.’ Overigens viel de door de officier geëiste
periode van jeugddetentie samen met de periode dat de jongere vast had gezeten. De eis had
dan ook vooral een symbolische functie. De voorzitter van de kamer die de zaak heeft
behandeld geeft aan dat niet is besloten tot jeugddetentie omdat dit geen meerwaarde zou
hebben: ‘Wat voegt het toe?’
Jeugddetentie als alternatief voor (in plaats van in aanvulling op de PIJ-maatregel) is volgens
de geïnterviewde rechters in geen van de onderzochte gevallen serieus aan de orde geweest.
De belangrijkste reden daarvoor is de behandelbehoefte van de jongere in kwestie. Een
belangrijk verschil, zo wordt naar voren gebracht door de rechter uit arrondissement 2, is
tevens de duur van de maatregel. Hij stelt:
‘We maken steeds vaker mee dat een deel van de PIJ buitenshuis wordt doorgebracht, in de vorm
van proefverlof. Die open setting heb je bij jeugddetentie niet – dat is lang niet zo flexibel als bij de
PIJ. Zeker als je aan verlenging gaat denken, dan komt terugkeer in de samenleving in beeld. Dit
beschouw ik als een vorm van nazorg. Gestructureerde en geleidelijke overgang naar de
samenleving met flinke stok achter de deur. Dat zie ik nog wel eens als voordeel. Met alle mitsen en
maren.’

Andere alternatieven
In twee bestudeerde zaken (in arrondissement 1 en 2) werd door respectievelijk de advocaat
van de verdachte en een gedragswetenschapper vanuit de civiele hulpverlening, een voorstel
gedaan voor een ambulant behandeltraject. In beide gevallen verzette volgens de rechters met
name het recidiverisico zich hier tegen. In een andere zaak (die van arrondissement 4) is
overwogen het volwassenenstrafrecht toe te passen. De ernst en het aantal gepleegde delicten
gaven aanleiding tot deze overweging, maar het feit dat de verdachte mogelijk nog
behandelbaar zou zijn en zijn coöperatieve opstelling, gaven aanleiding om deze jongere toch
via het jeugdstrafrecht te berechten. In de zaak uit arrondissement 5 is het jeugdrecht
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toegepast ondanks dat de verdachte net meerderjarig was. Deze beslissing werd bij de
rechters ingegeven door het feit dat de jongere gezien zijn zwakbegaafdheid en autistische
stoornis op een veel lager niveau functioneert dan zijn kalenderleeftijd.
4.2.6

De tenuitvoerlegging

Ondanks dat in een aantal zaken specifiek door de gedragsdeskundigen een voorstel wordt
gedaan over de instelling waar de PIJ-maatregel het beste ten uitvoer gelegd kan worden
(tweemaal ‘Rentray’ in de zaak van arrondissement 2 en 5 en eenmaal ‘De Sprengen’ in zaak
4), wordt in het vonnis van deze zaken geen advies over de inrichting gegeven. Bij de zaak in
arrondissement 1, waar de advocaat verzoekt tot plaatsing in een met name genoemde
jeugdforensische kliniek, nemen de rechters deze kliniek op in het vonnis als locatie waar de
PIJ-maatregel ten uitvoer gelegd kan worden. Meer in het algemeen zijn de rechters van
mening dat de verantwoordelijkheid voor het toewijzen van de jongeren bij de
selectiefunctionaris van de afdeling IJZ van de Dienst Justitiële Inrichtingen ligt. In de zaak
uit arrondissement 4 brengt de officier van justitie naar voren: ‘Het verzoek van de
raadsvrouwe om in het vonnis de inrichting te bepalen moet niet worden gevolgd. De
selectiefunctionaris is daarin deskundig. Hij kan daarin worden beknot als de naam van de
inrichting in het vonnis wordt genoemd. Bij verdachte is “De Sprengen” ingegeven door de
opleiding die daar wordt gegeven en niet de behandeling die er wordt gegeven.’ (Bron:
proces-verbaal van de zitting) De rechters hebben de officier van justitie gevolgd. Een van de
rechters in deze zaak voegt daar in het interview aan toe het niet nodig te vinden de
inrichting in het vonnis op te nemen: ‘De plaatsingsambtenaar bekijkt de rapportage ook.’ Dit
argument hebben we meerdere malen van rechters vernomen.
Meer in het algemeen zijn de gesprekspartners zeer terughoudend als hen de vraag wordt
voorgelegd of zij meer invloed zouden willen hebben op de tenuitvoerlegging. Geen van hen
heeft deze vraag bevestigend beantwoord. De rechter uit arrondissement 5 vat dit als volgt
kernachtig samen: ‘Over behandeling gaan we niet en we hebben er ook geen invloed op.’
Bovendien is het niet onze expertise, zo voegt een aantal van onze gesprekspartners daaraan
toe. Ook is wel naar voren gebracht dat kennis over tekortkomingen in de tenuitvoerlegging
niet van invloed dient te zijn op de keuze voor de PIJ-maatregel. De officier van justitie van
arrondissement 5 geeft aan geen invloed uit te willen oefenen op de behandeling tijdens de
tenuitvoerlegging, maar wel op de mate van vrijheid die de jongere gaandeweg het traject
krijgt. Dat is nu voorbehouden aan een executieofficier.
Tegelijkertijd geeft een aantal gesprekspartners aan meer zicht te willen hebben op wat er
tijdens de behandeling in de JJI gebeurt en maken zij kenbaar graag een bezoek aan de JJI te
willen brengen. De rechters van arrondissement 4 geven daarbij aan vooral geïnteresseerd te
zijn in hoe het verblijf er voor jongeren uitziet en in hun ervaringen. Een van hen: ‘Je legt
nogal wat op met zo’n PIJ. Dan wil je ook weten hoe de jongeren zelf de maatregel ervaren.’
Ook brengen deze rechters naar voren wel graag een terugkoppeling te willen hebben van
hoe het de jongere vergaat na oplegging van de maatregel, vooral ook na een paar jaar. De
rechters uit arrondissement 3 geven eveneens aan graag feedback te willen krijgen over het
verloop na de zitting. ‘Hoe pakt het uit? Daar is veel van te leren en belangrijk voor
toekomstige afwegingen.’ De rechter uit arrondissement 5 is met name geïnteresseerd in de
praktische gang van zaken: ‘Wat gebeurt er de hele dag? Hoe ziet zo’n kamer er uit? (…) Je
weet dan beter wat je beslist.’ En de officier van justitie van arrondissement 2: ‘Ik ben nog
nooit in een dergelijke kliniek geweest. (…) Geen idee hoe het er in de praktijk uitziet.’
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4.2.7

Wensen

De wensen van de gesprekspartners met betrekking tot de informatievoorziening sluiten aan
bij gesignaleerde problemen: men zou graag eerder de rapportages ontvangen en ook graag
minder overlap in de rapportages terug zien.
Als het gaat om de verbetering van de meer algemene kennispositie, geeft een aantal
gesprekspartners, zoals in het voorafgaande besproken, aan graag een bezoek aan de JJI te
willen brengen en meer te weten over wat het behandelaanbod en het verblijf in een JJI
inhoudt. Aanvullend heeft een deel van de gesprekspartners behoefte aan meer kennis over
ontwikkelingspsychologie en jeugdpsychiatrie. De rechter uit arrondissement 2 wijst er op
dat permanente scholing in dit opzicht van belang en dat de reeds opgedane kennis een
“houdbaarheidsdatum” heeft. Als voorbeeld van nieuwe relevante kennis wijst hij op
inzichten ontleend aan onderzoek naar het puberbrein en de gevolgen voor het kunnen
overzien van effecten van gedrag. Een van de rechters uit arrondissement 3 geeft aan vooral
behoefte te hebben aan meer uitleg over de verschillende stoornissen die vallen onder DSMIV. De rechter uit arrondissement 5 brengt naar voren dat het naar haar mening vooral de
verantwoordelijkheid van de individuele rechters is om deze kennis te verzamelen via
cursussen en het bijhouden van de literatuur.
Het belang van meer gedragskundige kennis is volgens de geïnterviewden met name gelegen
in een kritischere opstelling. Dit geldt zowel voor het kunnen beoordelen van de rapportages
maar ook de houding ter zitting. Zo zegt de officier van justitie dat als haar kennis in dit
opzicht zou worden vergroot, ‘dan zou ik de gedragsdeskundige ter zitting meer kritische
vragen kunnen stellen.’
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5

Beantwoording onderzoeksvragen

Op basis van onderzoeksmateriaal verkregen met oriënterende interviews, een enquête onder
officieren van justitie en rechters en met de besluitvormingsanalyse in vijf PIJ-zaken,
beantwoorden wij in dit hoofdstuk de onderzoeksvragen.
Bij het uitzetten van de enquête is voor de officieren van justitie gebruik gemaakt van het emailadressenbestand van coördinerende en reguliere jeugdofficieren zoals dit aanwezig is op
het Parket-Generaal. De rechters zijn benaderd via de sectorvoorzitters strafrecht. We hebben
hen verzocht om, afhankelijk van de grootte van het arrondissement, drie of vier rechters te
vragen hun medewerking te verlenen aan het onderzoek. Van de in totaal 65 benaderde
officieren van justitie hebben er 32 (54%) gereageerd en 23 (39%) van hen hebben ons deel van
de vragenlijst tot aan het einde toe ingevuld. In totaal hebben we de sectorvoorzitters
verzocht 62 rechters te vragen deel te nemen aan de enquête. Er hebben 39 rechters (63%)
gereageerd en 31 van hen (50%) hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Gezien de wijze van
benadering, gezien het aantal jaren dat de respondenten werkzaam zijn in hun functie en
gezien het deel van de tijd dat zij zich bezig houden met het terrein ‘jeugd’, gaan we ervan uit
dat we met de enquête de relatief meer gespecialiseerde officieren en rechters hebben bereikt.
Het besluitvormingsonderzoek betreft vijf opgelegde PIJ-maatregelen. Idealiter hadden we
dit onderzoek verricht naar vijf lopende zaken zodat we de gesprekspartners in het “hier en
nu” vragen hadden kunnen stellen over de toepassing van kennis en informatie en hadden
we ook de terechtzitting bij kunnen wonen. Signalen uit het veld leerden ons echter dat het
volgen van zaken die nog onder de rechter zijn op bezwaren binnen de rechterlijke macht zou
stuiten.

5.1

Algemene kennis van de tenuitvoerlegging en de doelgroep

1a) Welke kennis hebben officieren van justitie en rechters over de doelgroep van de PIJ-maatregel en
voor welk type jongeren achten zij de maatregel wel/niet geschikt?
Officieren van justitie en rechters zijn ervan doordrongen dat de PIJ-maatregel bedoeld is
voor de ‘zwaarste’ jongeren, zoals ook beoogd door de wetgever.
In het
enquêteonderzoek hebben we de respondenten gevraagd op welke aspecten jongeren
met een PIJ-maatregel verschillen van jongeren bij wie behandeling is opgelegd in het
kader van een GBM. De respondenten noemen vooral als verschil de zware problematiek
van jongeren en de behoefte aan langdurige intramurale behandeling. Ook de ernst van
de feiten noemen de respondenten als onderscheidend criterium. Als het gaat om het
onderscheid tussen jongeren bij wie de PIJ-maatregel is opgelegd en jongeren die
behandeling is opgelegd in het kader van bijzondere voorwaarden bij jeugddetentie,
wordt ook hier naar voren gebracht dat bij PIJ-jongeren de problematiek en de gepleegde
feiten ernstiger zijn evenals naar het gesloten karakter van de PIJ-maatregel. In de
besluitvorminganalyse brengen de respondenten naar voren dat de PIJ-maatregel in de
praktijk vaak een ultimum remedium betreft. Daarbij wijzen zij er op dat het gaat om
jongeren die vaak al heel veel hebben meegemaakt, wiens problematiek niet zelden al in
hun vroege jeugd is begonnen, wiens gezinssituatie te wensen overlaat en bij wie eerdere
interventies niet succesvol zijn gebleken. (Zie verder het onderzoek van de Universiteit
Leiden, Brüning e.a., te verschijnen in 2011)
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1b) In hoeverre beschikken officieren van justitie en rechters over kennis uit ondersteunende
(gedragskundige) disciplines zoals ontwikkelingpsychologie/ jeugdpsychiatrie?
Ongeveer tweederde van officieren en rechters vindt dat zij beschikken over voldoende
kennis van de ontwikkelingspsychologie en jeugdpsychiatrie. Ten aanzien van hun
collega’s stellen zij zich (een stuk) kritischer op: officieren van justitie vinden dat één op
de vijf collega’s en rechters vinden dat één op de drie collega’s in dit opzicht over
voldoende kennis beschikt. In de besluitvormingsanalyse vinden de gesprekspartners
dat kennis van gedragswetenschappen met name van belang is om de pro Justitia
rapportages te kunnen beoordelen op logica en consistentie en om kritische vragen aan
de gedragsdeskundigen te kunnen stellen. De gesprekspartners verschillen van mening
over de vraag of deze kennis hen aangereikt dient te worden (via cursussen en
opleidingstrajecten) dan wel dat zij hier zelf voor verantwoordelijk zijn.
1c) Welke kennis hebben officieren van justitie en rechters over de praktijk van de tenuitvoerlegging
van de PIJ-maatregel, waaronder informatie over de effectiviteit van de maatregel?
Belangrijk onderdeel van de kennis van de tenuitvoerlegging betreft het
behandelaanbod. Vindt tweederde van de officieren dat zij zelf in dit opzicht over
voldoende kennis beschikken, dit geldt naar hun mening slechts voor een derde van hun
collega’s. Van de rechters vindt ruim een vijfde dat zij zelf voldoende kennis hebben van
het behandelaanbod in de tenuitvoerlegging. Zij zijn van mening dat slechts een op
twintig van hun collega’s in dit opzicht goed beslagen ten ijs komt. Met betrekking tot de
kennis van de sociale kaart vindt bijna twee derde van de officieren van justitie en ruim
de helft van de rechters dat zij zelf over voldoende kennis beschikken. Dit geldt naar hun
mening voor ongeveer een derde van hun collega’s.
Een meerderheid van de officieren en rechters heeft de afgelopen drie jaren een of
meerdere malen een JJI bezocht. Deze bezoeken zijn door de respondenten als (zeer)
nuttig ervaren, met name als het gaat om inzicht in het behandelaanbod. In de
besluitvormingsanalyse brengen de respondenten naar voren graag (opnieuw) een
bezoek te brengen aan de JJI. Dit is een logische wens gegeven de snelheid aan
veranderingen die zich met betrekking tot de JJI’s voordoen, ook als het gaat om het
behandelaanbod. De gesprekspartners geven te kennen vooral geïnteresseerd te zijn in
de dagelijkse gang van zaken en de ervaringen van de jongeren.
Gevraagd naar de ontwikkelingen in de tenuitvoerlegging geeft ongeveer een derde van
rechters die deze vraag heeft beantwoord aan geen belangrijke ontwikkelingen te
kunnen noemen. Voor zover zij deze vraag wel hebben beantwoord, noemen zij met
name het opheffen van het onderscheid tussen strafrechtelijk en civielrechtelijk
geplaatste jongeren terwijl officieren daarnaast wijzen op de introductie van de GBM en
vergrote aandacht voor nazorg. Slechts één van hen noemde de introductie van
YOUTURN als belangrijke ontwikkeling en er werd niet verwezen naar het werken met
erkende gedragsinterventies. De respondenten vinden het niet moeilijk om de
tekortkomingen in de tenuitvoerlegging te benoemen. Zij noemen met name de
wachttijden, de mogelijkheden met betrekking tot de uitvoering van het behandelplan,
het vinden van een passende plaats, overplaatsingen, en tekortschietende nazorg.
De kennis van officieren van justitie en rechters over de effectiviteit van de maatregel is
beperkt. Dit geldt, zo blijkt uit de besluitvormingsanalyse in elk geval voor de
effectiviteit in individuele gevallen. Verschillende gesprekspartners geven aan het
jammer te vinden niet te weten hoe het de jongere na oplegging van de maatregel
vergaat. Maar ook in meer algemene zin bestaat er indicatie dat de kennis van officieren
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van justitie en rechters over de effectiviteit van de maatregel beperkt is. Zo geeft ruim
tweederde van zowel de officieren van justitie als de rechters aan niet te weten hoe de
recidive van PIJ-jongeren zich verhoudt tot recidive na jeugddetentie.
1d) Welke voorzieningen zijn getroffen om officieren van justitie en rechters te voorzien van kennis
van de doelgroep en de tenuitvoerleggingspraktijk van de PIJ-maatregel, en hoe bereikt deze kennis
hen de facto?
Door de SSR zijn twee cursussen ontwikkeld die officieren van justitie en rechters
voorzien van relevante kennis over de PIJ-maatregel. Het gaat om het vijfdaagse
leertraject jeugdrecht en een verdiepende eendaagse cursus over het jeugdstrafrecht. Niet
alle respondenten hebben deze cursussen gevolgd: vier op de tien officieren en vijf op de
tien rechters heeft de basiscursus niet gevolgd. Voorts hebben vier op de tien officieren
en zes op de tien rechters de eendaagse verdiepingscursus over het jeugdstrafrecht niet
gevolgd. Bijna een op de vijf respondenten heeft noch de basiscursus, noch de
verdiepingscursus nog een andere vorm van (bij)scholing specifiek gericht op het
jeugdrecht ontvangen.
Uit de enquêteresultaten blijkt dat overleg met collega’s door zowel vrijwel alle officieren
van justitie als alle rechters van groot belang wordt gevonden als bron van kennis over
de praktijk van de tenuitvoerlegging en de doelgroep van de PIJ-maatregel. Voor
rechters zijn aanvullend de drie belangrijkste bronnen: lezingen/congressen/ symposia;
vakliteratuur; en overleg met ketenpartners. Voor officieren van justitie zijn dit: overleg
met ketenpartners; informatieverstrekking van het ministerie van justitie/DJI; en
vakliteratuur. Uit de besluitvormingsanalyse blijkt dat officieren van justitie doorgaans
reeds lange tijd voorafgaand aan de zitting de mogelijkheid van een PIJ-maatregel
overwegen. Het overleg hierover vindt plaats met ketenpartners. Dit verklaart waarom
overleg met ketenpartners een belangrijkere informatiebron is voor officieren dan voor
rechters.
1e) In hoeverre wordt deze kennis door officieren van justitie en rechters als voldoende beschouwd
(volledigheid van kennis) en in hoeverre zijn zij van mening dat zij beschikken over kennis van
relevante ontwikkelingen (actualiteit van kennis)?
Wanneer hen hier in algemene zin naar wordt gevraagd, zijn officieren en rechters
tevreden over hun kennisniveau. Gevraagd naar een aantal specifieke terreinen behandelaanbod, ontwikkelingspsychologie en jeugdpsychiatrie en de sociale kaart zijn zij echter minder overtuigd van de toereikendheid van hun eigen kennis en dat geldt
nog in versterkte mate voor het kennisniveau van hun collega’s (zie de beantwoording
bij vraag 1b en 1c). Ondanks dat zowel officieren als rechters aangeven dat het voor hun
beslissingen van belang is kennis van de sociale kaart te hebben, vinden zij dat deze
kennis aangeleverd moet worden door deskundigen. Tegelijkertijd geven zij aan deze
door deskundigen aangeleverde kennis primair te gebruiken om een oordeel te kunnen
geven over de passendheid van het (behandel)advies van de gedragsdeskundigen.

5.2

Inzet van kennis en informatie

2a) In hoeverre speelt de algemene kennis van de tenuitvoerlegging en de doelgroepen een rol bij de
beslissing tot het vorderen dan wel opleggen van de PIJ-maatregel en om welke kennis gaat het
daarbij?
Bij de beslissing over het vorderen dan wel opleggen van de PIJ-maatregel is met name
zaaksspecifieke informatie relevant. Voor de officieren van justitie komt de eventuele

48

mogelijkheid van een PIJ-maatregel al geruime tijd voordat de zaak op zitting komt aan
de orde. Niet zelden is een jongere aan wie uiteindelijk een PIJ-maatregel wordt
opgelegd in het justitieel casusoverleg (geregeld) onderwerp van gesprek geweest.
Algemene kennis van de tenuitvoerlegging lijkt geen zwaarwegende rol te spelen bij de
beslissing over het vorderen dan wel opleggen van de PIJ-maatregel. Er wordt geen
expliciete koppeling gelegd tussen de kenmerken van de onderhavige zaak/jongere en
(algemene) ontwikkelingen/ het aanbod in de tenuitvoerlegging. Kennis over de
doelgroep speelt in zoverre een rol dat de maatregel zoals gezegd als ultimum remedium
voor de ‘zwaarste’ categorie jongeren wordt gezien.
Met betrekking tot de doelgroep geldt voorts dat de pedagogische gedachte voorop staat,
wat meer concreet betekent dat bij rechters de hoop op verbetering van de persoonlijke
problematiek van de jongere een belangrijke overweging is om de PIJ-maatregel op te
leggen (in plaats van jeugddetentie).
2b) Welke zaaksspecifieke informatie (uit het dossier) is met name van belang bij de beslissing van de
officier om een PIJ-maatregel te vorderen en voor de rechter om een PIJ-maatregel op te leggen?
Uit de enquêteresultaten blijkt dat met name de pro Justitia rapportages, de rapporten
van de Raad voor de Kinderbescherming en die van JJI’s in geval van een mogelijke
verlenging, door een overgrote meerderheid van de respondenten belangrijk worden
gevonden voor hun beslissingen over de vordering dan wel het opleggen van de PIJmaatregel. Dit wordt bevestigd door de resultaten van de besluitvormingsanalyse. Bij de
besluitvorming over (het vorderen dan wel opleggen) van de PIJ-maatregel is de pro
Justitia rapportage leidend. Wanneer de pro Justitia rapportage geen (grote) vragen
oproept en de argumentatielijn van de deskundigen logisch en consistent wordt
bevonden, wordt het advies doorgaans gevolgd. Geïnterviewden geven aan dat ook de
Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdreclassering deze adviezen vaak lijken
over te nemen. Mede hierdoor is het belang dat aan de rapportages van de Raad en de
Jeugdreclassering wordt gehecht minder groot dan dat van de pro Justitia rapportage.
De rapportages van de Jeugdreclassering en de JJI’s worden blijkens de
besluitvormingsanalyse met name van belang gevonden omdat zij vaak voorzien in
recente informatie en een goed beeld van het feitelijke functioneren van de jongeren.
2c) Hoe wordt deze zaaksspecifieke informatie beoordeeld als het gaat om de bruikbaarheid van
informatie en de tijdigheid van de aangeleverde informatie?
Over het algemeen zijn officieren van justitie en rechters, zo blijkt uit de
besluitvormingsanalyse, tevreden over de zaaksspecifieke informatie die in de dossiers
wordt aangeleverd.
In de enquête is de vraag voorgelegd hoe de respondenten oordelen over de
bruikbaarheid en tijdigheid van de informatie verstrekt door: de Raad voor de
Kinderbescherming, de Jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg, de gezinsvoogden van
Bureau Jeugdzorg; gedragsdeskundigen in pro Justitia rapportages; de JJI’s; en
deskundigen ter zitting. Ook hier komt de pro Justitia Rapportage als belangrijkste bron
naar voren, tezamen met informatie van de Raad voor de Kinderbescherming en (bij
verlening) de informatieverstrekking door de JJI. Het minst positief oordelen de
respondenten over de bruikbaarheid van informatie door gezinsvoogden.
De ook al in eerder onderzoek geconstateerde klacht van rechters over de tijdigheid van
rapportages zien we terug in het enquêteonderzoek en blijkt ook voor officieren van
justitie te gelden. Het oordeel over de tijdigheid van de rapportages is dan ook minder
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positief dan het oordeel over de bruikbaarheid. Minder dan een derde van de officieren
van justitie en rechters is tevreden over de tijdigheid van de pro Justitia rapportages.
Opvallend is dat uit het enquêteonderzoek naar voren komt dat bruikbaarheid van
informatieverstrekking door de Raad voor de Kinderbescherming groot is, maar
tegelijkertijd in de besluitvormingsanalyse is gebleken dat er niet altijd een Raadsadvies
ligt en de Raad slechts in één van de vijf zaken op de zitting aanwezig was. Dit wekt
verbazing gezien het feit dat de Raad de functie van casusregisseur in het jeugdstrafrecht
heeft.
2d) Hoe oordelen officieren van justitie en rechters over de wijze waarop de informatievoorziening in
individuele zaken is vormgegeven?
In algemene zin zijn officieren en rechters tevreden over de informatievoorziening in
individuele zaken. Toch geeft een derde van de respondenten van het enquêteonderzoek
aan behoefte te hebben aan verbetering van zaaksspecifieke informatie. Als
verbeterpunten worden genoemd de tijdigheid van de informatievoorziening, minder
overlap in de rapportages en minder jargon. Dit beeld op basis van het
enquêteonderzoek werd tijdens de besluitvormingsanalyse bevestigd.
2e) Welke (normatieve) overwegingen hanteren officieren van justitie en rechters om beschikbare
kennis over de tenuitvoerlegging al dan niet te betrekken bij de beslissing tot het vorderen of het
opleggen van de PIJ-maatregel en in hoeverre wensen zij invloed uit te oefenen op de
tenuitvoerlegging?
Bij hun beslissingen over het vorderen dan wel opleggen van de PIJ-maatregel staat de
(zaaksspecifieke) informatie uit het dossier centraal. Deze informatie wordt zoals gezegd
in de besluitvorming niet expliciet gekoppeld aan de algemene kennis over de
tenuitvoerlegging (zie 2a). Dit kan deels worden verklaard door de beperkte kennis over
de tenuitvoerlegging, maar officieren van justitie en rechters zijn daarnaast van mening
dat hun eigen beslissingen en de tenuitvoerlegging tot op grote hoogte gescheiden
werelden zijn. Daarbij is naar voren gebracht dat kennis over de knelpunten in de JJI’s de
keuze over het al dan niet opleggen van de PIJ-maatregel niet behoort te beïnvloeden.
Zowel uit het enquêteonderzoek als de besluitvormingsanalyse blijkt dat officieren en
rechters zich terughoudend opstellen als het gaat om de invloed die zij willen uitoefenen
op de tenuitvoerlegging. Zo nemen rechters in het vonnis doorgaans niet een advies op
over de inrichting waar de PIJ-maatregel ten uitvoer gelegd zou kunnen worden. Ook in
die situaties waarin gedragsdeskundigen hierover wel een aanbeveling doen.
Uit het enquêteonderzoek blijkt de respondenten ten aanzien van de executie voor
zichzelf met name een toezichthoudende taak weggelegd zien: zo vindt een ruime
meerderheid dat het hun taak is om bij verlenging van de PIJ-maatregel te controleren of
het behandelplan is opgevolgd. En ook vinden zij dat gegeven de tekortkomingen in de
tenuitvoerlegging rechters kritische vragen dienen te stellen over de inhoud van
behandeling in de JJI. Als rechters hun invloed op de tenuitvoerlegging van de PIJmaatregel willen vergroten, dan gaat het om een toetsende rol door frequentere zittingen
waarin de voortgang in de behandelinrichting wordt besproken.
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5.3

Verbetering van de kennis- en informatievoorziening

3a) Wat is de stand der kennis onder officieren van justitie en rechters met betrekking tot de doelgroep
en de tenuitvoerlegging van de PIJ-maatregel?
De kennis van officieren van justitie en rechters met betrekking tot de doelgroep en de
tenuitvoerlegging van de PIJ-maatregel is voor verbetering vatbaar. Ondanks dat ze in
het algemeen van mening zijn dat ze over voldoende kennis beschikken als het gaat om
de beslissingen die zij moeten nemen ten aanzien van de PIJ-maatregel, plaatst met name
de opvatting van de respondenten over het kennisniveau van de eigen beroepsgroep hier
vraagtekens bij. Zo vindt ongeveer tweederde van de officieren van justitie dat zij zelf
voldoende kennis hebben van zowel het behandelaanbod in de tenuitvoerlegging, van
ontwikkelingspsychologie en jeugdpsychiatrie en van de sociale kaart. Tegelijkertijd zijn
zij van mening dat slechts een duidelijke minderheid (maximaal een derde) van de
officieren van justitie op deze terreinen voldoende kennis heeft. Van de rechters vindt
ongeveer tweederde dat zij zelf voldoende kennis hebben van ontwikkelingspsychologie
en jeugdpsychiatrie, de helft denkt voldoende kennis te hebben van de sociale kaart en
slechts één op de vijf is van mening zelf voldoende kennis te hebben van het
behandelaanbod in de tenuitvoerlegging. Het kennisniveau van collega’s schatten zij
beduidend minder hoger in dan dat van henzelf, met name als het gaat om kennis van
het behandelaanbod in de tenuitvoerlegging. Slechts 6% van hen denkt dat de rechters
die belast zijn met beslissingen over de PIJ-maatregel in dit opzicht over voldoende
kennis beschikken. Als het gaat om de juridische kennis zou verwacht worden dat
(vrijwel) alle respondenten vinden dat zij zelf én hun collega’s over voldoende kennis
beschikken. Van de officieren vindt 97% dat hun eigen juridische kennis voldoende is en
dat geldt volgens hen voor 84% van de eigen beroepsgroep. Van de rechters vindt 85%
dat de eigen juridische kennis voldoende is; zij zijn van mening dat dit geldt slechts voor
72% van hun collega’s.
Bij deze toch wel zorgwekkende resultaten moet opgemerkt worden dat we in het
enquêteonderzoek de meer ervaren officieren van justitie en rechters hebben bereikt. Dit
kan verklaren waarom zij het kennisniveau van hun collega’s beduidend lager inschatten
dan dat van hen zelf. Tegelijkertijd is ook het eigen kennisniveau voor verbetering
vatbaar. In dit verband is het relevant dat een groot deel van de respondenten de
basiscursus jeugdrecht en de verdiepingscursus jeugdstrafrecht niet heeft gevolgd.
3b) In hoeverre ervaren officieren van justitie en rechters lacunes in het algemene kennisniveau over
de doelgroep en de tenuitvoerlegging van de PIJ-maatregel?
Hoewel zij in algemene zin aangeven wel tevreden te zijn over hun kennispositie, bestaat
er tegelijkertijd de wens om het eigen kennisniveau te vergroten: dat geldt onder de
respondenten van het enquêteonderzoek voor 60% van de officieren en 77% van de
rechters. Gegeven de antwoorden met betrekking tot vier thema’s waarvoor meer
specifiek naar het kennisniveau van officieren en rechters is gevraagd, dient de behoefte
aan kennisverbetering zich zowel aan met betrekking tot de kennis van het
behandelaanbod in de tenuitvoerlegging, als kennis van ontwikkelingspsychologie en
jeugdpsychiatrie als kennis van de sociale kaart. In het besluitvormingsonderzoek werd
door de respondenten met name de behoefte aan meer gedragswetenschappelijke kennis
naar voren gebracht, met name om de pro Justitia rapportages beter op waarde te
kunnen schatten. Ook is verschillende malen de wens uit gesproken om een JJI te
bezoeken.
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3c) In hoeverre ervaren officieren van justitie en rechters lacunes in de zaaksspecifieke informatie
zoals die hen in het zaaksdossier wordt aangereikt?
Met betrekking tot de zaaksspecifieke informatievoorziening zijn geen duidelijke lacunes
geconstateerd. De officieren van justitie en de rechters die hebben deelgenomen aan de
besluitvormingsanalyse vonden het zaaksdossier van goede kwaliteit en misten geen
informatie. Wel laat de tijdigheid van de informatievoorziening vaak te wensen over. In
de besluitvormingsanalyse werd daarbij met name gewezen op de tijdigheid van de pro
Justitia rapportages. Tevens werd daaraan toegevoegd dat als gevolg van de late
aanlevering van de pro Justitia rapportages ook rapporten van de Raad voor de
Kinderbescherming en de Jeugdreclassering waarin een advies wordt geformuleerd
mede op basis van de pro Justitia rapportage, laat arriveren.
3d) Welke (voorzienbare) consequenties zijn er verbonden aan eventueel geconstateerde lacunes bij de
beantwoording van vraag 3a, 3b en 3c?
Als op basis van juridische argumenten de overtuiging is ontstaan dat de jongere zich
schuldig heeft gemaakt aan de delicten waarvan hij wordt verdacht en dat hij hiervoor
strafbaar is, wordt daarna bij de afweging tussen de verschillende sanctiemodaliteiten
met name vertrouwd op het oordeel van deskundigen. Aan de late aanlevering van de
pro Justitia rapportage verbinden wij het risico dat de overige instanties die de rechter
adviseren (de Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdreclassering) onvoldoende
tijd hebben om het advies van de gedragsdeskundigen kritisch te beschouwen. Ook bij
rechters en officieren van justitie kan het dan aan tijd voor kritische reflectie ontbreken.
De consequentie daarvan zou kunnen zijn dat bij constatering van eventuele
onduidelijkheden zij geen gebruik maken van de mogelijkheid om bij de
gedragsdeskundigen om verduidelijking te vragen of ze op te roepen ter zitting eenvoudigweg omdat het hen daarvoor aan tijd ontbreekt.
Aan de door henzelf gepercipieerde tekortkomingen in het kennisniveau verbinden wij
met name het risico dat officieren van justitie en rechters onvoldoende in staat zijn om
zich kritisch op te stellen ten opzichte van de door deskundigen ingebrachte informatie.
Door tekortschietende kennis van ontwikkelingspsychologie en jeugdpsychiatrie kunnen
zij mogelijk de pro Justitia rapportages niet volledig op waarde schatten. En door een
incompleet beeld van behandeling in de JJI’s en tekortschietende kennis van de sociale
kaart, is het mogelijk lastig om in alle gevallen een goede afweging te maken tussen de
verschillende sanctiemodaliteiten. Het niet goed op de hoogte zijn van het
behandelaanbod in de inrichtingen maakt voorts dat het voor rechters lastig zal zijn om
te bepalen in welke inrichting de jongere (gezien de specifieke behandelbehoefte) het
beste terecht kan. Een advies over de inrichting maakt dan over het algemeen ook geen
onderdeel uit van het vonnis. Overigens brengen de rechters in de
besluitvormingsanalyse naar voren dat dit met name komt omdat zij vinden dat dit een
taak van de selectiefunctionaris van IJZ is.
3e) Welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd bij eventueel geconstateerde lacunes bij
beantwoording van vraag 3a, 3b en 3c op te heffen?
Als het gaat om de informatiepositie van officieren van justitie en rechters, dan ligt de
gewenste verbetering vooral bij de tijdige aanlevering van rapportages. Daarbij
realiseren we ons overigens dat dit niet eenvoudig is, gegeven onder meer de schaarste
aan deskundigen (psychiaters). Vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie is hier
overigens aandacht voor, onder meer in de vorm van het project ‘Aanpak doorlooptijden
jeugdstrafrechtketen’ (zie bijvoorbeeld Ministerie van Justitie, 2010). Tevens zou de
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komst van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) verandering in de
beschikbare pool van rapporteurs – en mogelijk ook in de kwaliteit van de rapportages met zich mee kunnen brengen. Aan het standaard ter zitting aanwezig laten zijn van de
pro Justitia rapporteurs, bestaat overigens blijkens een eerste verkenning tijdens de
besluitvormingsanalyse weinig behoefte. Wel valt aan te bevelen om maatregelen te
nemen om de tijdigheid van de pro Justitia rapportages te verbeteren, zodat áls er vragen
over de pro Justitia rapportages zijn, er voldoende tijd is om de rapporteurs in dat geval
wel op te roepen.
Bij de verbetering van de kennispositie van officieren en rechters is het van belang om ten
eerste te investeren in de algemene opleiding van officieren van justitie en rechters,
opdat degenen die MK-jeugdzittingen doen tenminste allemaal de basiscursus
jeugdrecht hebben gevolgd, evenals de verdiepingscursus. In dit verband is het
overigens relevant te vermelden dat door de Expertgroep jeugdrechters initiatieven zijn
genomen voor een inhaalslag met betrekking tot de basiscursus. Zo kunnen reeds
praktiserende jeugdofficieren en –rechters eenmalig gebruik maken van de gelegenheid
om deze cursus in verkorte vorm te volgen. Doen zij dit niet, dan worden zij alsnog
verplicht de volledige cursus te volgen.
Tevens verdient het aanbeveling dat rechters en officieren met enige regelmaat een JJI
bezoeken, mede gegeven het belang dat hieraan door jeugdrechters wordt gehecht en de
kennis die op deze wijze over het behandelaanbod in de inrichtingen wordt opgedaan,
Om deze kennis up to date te houden, kan daarbij gedacht worden aan een bezoek van
eenmaal per twee jaar. Tijdens een dergelijke excursie dient dan met name stilgestaan te
worden bij het behandelaanbod en de dagbesteding van jongeren in de inrichting.
Overigens worden ook in dit opzicht reeds initiatieven ontplooid: de SSR is bezig om
een programma op te zetten voor bezoeken van officieren van justitie en rechters aan de
inrichtingen.
In de besluitvormingsanalyse is bovendien door verschillende van onze
gesprekspartners de wens naar voren gebracht meer te willen weten van
ontwikkelingspsychologie en jeugdpsychiatrie. Tevens is de behoefte naar voren
gekomen aan bijscholing op het gebied van de beoordeling en inhoudelijke interpretatie
van pro Justitia rapportages, om deze kritisch te kunnen beoordelen. Het verdient dan
ook aanbeveling bij- of nascholing op dit vlak te ontwikkelen, als aanvulling op het
bestaande cursusaanbod.
Voorts kan worden gedacht aan het standaard verspreiden van relevante rapporten en
‘up dates’ via de landelijk coördinerend jeugdofficier en de Expertgroep jeugdrechters.
Teneinde de kennis over het behandelaanbod en de sociale kaart te verbeteren, valt te
denken aan de ontwikkeling van een website (bijvoorbeeld door de Expertgroep) waarop
centraal informatie wordt bijgehouden, waaronder het (lokale) behandelaanbod en
specialisaties van de verschillende JJI’s. Tevens zou door intensivering van het overleg
met ketenpartners en instelling in de regio de kennispositie van officieren van justitie en
rechters kunnen verbeteren.
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Bijlage 3 De enquête

Vragenlijst
‘Kennis OM en ZM van de PIJ-maatregel’
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Handreiking bij het invullen van de vragenlijst
In deze enquête werken we omwille van de duidelijkheid en verwerkingsgemak zo veel
mogelijk met gesloten vragen. Niet altijd zal de bewoording van de antwoordmogelijkheden
precies overeenkomen met het antwoord dat u zou willen geven. In dat geval vragen we u de
antwoordmogelijkheid te kiezen die uw opvatting het dichtst benadert. Doorgaans moet u
volstaan met de keuze van één antwoordmogelijkheid; waar meerdere opties mogelijk zijn
wordt dit expliciet aangegeven. Bij een aantal vragen bieden we u naast de
gestandaardiseerde antwoorden ruimte voor “open antwoorden”. Indien u het antwoord op
een vraag in het geheel niet weet, kunt u de desbetreffende vraag overslaan. Verder heeft u
de mogelijkheid om “terug te bladeren” en een eerder antwoord te wijzigen.
De opbouw van deze vragenlijst is als volgt: Allereerst stellen we u enkele algemene vragen
of uzelf en de aard van uw werkzaamheden. Daarna volgt een deel dat gaat over uw
kennispositie met betrekking tot de PIJ-maatregel en de informatie die u gebruikt ten behoeve
van uw beslissingen. Vervolgens leggen we u een aantal vragen voor over de onderlinge
verhouding van de zwaarste jeugdsancties. Tot slot krijgt u aan het einde van de vragenlijst
de gelegenheid om zaken aan de orde te stellen die naar uw mening ten onrechte nog niet of
onvoldoende aan bod zijn gekomen.
Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer een half uur in beslag. U kunt de vragenlijst
tussentijds opslaan en daarna opnieuw inloggen met uw persoonlijke code.
Uw anonimiteit bij het invullen van de vragenlijst is gegarandeerd.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met Suzan Verberk (via
s.verberk@frg.eur.nl of 06 – 4358 0188) of Pauline Schuyt (via p.m.schuyt@law.leidenuniv.nl
of 071-5277526).
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1. Enkele achtergrondgegevens
In dit eerste deel van de enquête stellen we u enkele vragen over uzelf en de aard van uw
werkzaamheden.
1.

Wat is uw functie?
officier van justitie (N=35)

46%
waarvan coördinerend jeugdofficier

rechter (N=41)
waarvan teven rechter-commissaris in jeugdzaken
2.

33%

Hoe lang vervult u uw functie als officier van justitie/ rechter al?
gemiddelde (in jaren)

3.

49%
54%

mediaan (in jaren)

officieren (N= 33)

7,1

5

rechters (N=40)

9,2

8

Hoe lang heeft u al ervaring met MK-jeugdzittingen waar de zwaarste jeugdsancties (de PIJmaatregel, jeugddetentie en de gedragsbeïnvloedende maatregel) aan de orde zijn?

4.

gemiddelde (in jaren)

mediaan (in jaren)

officieren (N= 33)

4,9

4

rechters (N=40)

5,7

4

In hoeveel zittingen waar de zwaarste jeugdsancties aan de orde waren, bent u het afgelopen
jaar naar schatting opgetreden als officier van justitie/ rechter?

5.

officieren (N= 33)

rechters (N=39 )

1 zitting

3,0%

12,8%

2 tot 5 zittingen

30,3%

48,7%

6 tot 10 zittingen

21,2%

20,5%

10 tot 20 zittingen

24,2%

12,8%

meer dan 20 zittingen

21,2%

5,1%

In hoeverre houdt u zich in uw huidige functie bezig met het rechtsgebied ‘jeugd’?
officieren (N= 33)

rechters (N=39 )

uitsluitend

21,2%

17,9%

meer dan de helft van tijd

36,4%

20,5%

ongeveer de helft van de tijd

21,2%

17,9%

minder dan de helft van de tijd

18,2%

23,1%

incidenteel

3,0%%

20,5%

 Indien ‘incidenteel’: ga naar vraag 7
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6.

In hoeverre was het uw eigen keuze om op het rechtsgebied ‘jeugd’ werkzaam te zijn?
officieren (N= 32)

rechters (N=31)

het was primair mijn eigen keuze

71,9%

61,3%

ik werd aangewezen, maar had

25,0%

32,3%

3,1%

6,5%

officieren (N= 33)

rechters (N=38)

daarbij wel enige zeggenschap
ik werd aangewezen en had hierin
nauwelijks zeggenschap
7.

8.

Bent u een man of vrouw?
man

21,2%

36,8%

vrouw

78,8%

63,2%

In welk arrondissement bent u werkzaam?
officieren (N= 33)

rechters (N=39)

Alkmaar

2

1

Almelo

1

-

Amsterdam

2

1

Arnhem

-

5

Assen

1

1

Breda

1

3

Den Bosch

-

-

Den Haag

6

3

Dordrecht

1

4

Groningen

1

-

Haarlem

2

5

Leeuwarden

2

2

Maastricht

2

2

Middelburg

-

3

Roermond

1

2

Rotterdam

6

-

Utrecht

1

2

Zutphen

3

3

Zwolle-Lelystad

1

2
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2.

Kennis- & informatiepositie

Dit tweede deel van de enquête gaat over uw kennis- en informatiepositie met betrekking tot de
onvoorwaardelijke PIJ-maatregel (hierna PIJ-maatregel). Met kennis doelen wij op algemene kennis over de
doelgroep,

de

tenuitvoerleggingspraktijk

in

de

JJI’s

evenals

kennis

op

het

gebied

van

de

ontwikkelingspsychologie, jeugdpsychiatrie en de “sociale kaart”. De term sociale kaart verwijst naar de
instellingen en instanties die betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging

van jeugdsancties in uw

arrondissement of Nederland in het algemeen. U kunt daarbij denken aan kennis over de instellingen,
ambulante projecten, jeugdhulpverlening, et cetera. Met informatie doelen wij op zaaksspecifieke informatie
over het gepleegde delict, de delictshistorie, de persoonlijke geschiedenis van de dader, in verleden reeds
ondernomen behandelingen en strafrechtelijke interventies, etc.

A

Opleiding en cursussen

Door de SSR worden voor officieren van justitie en rechters cursussen georganiseerd die zich specifiek
richten op het rechtsgebied ‘jeugd’.
9.a

9.b

10.a

Heeft u de afgelopen vijf jaar de vijfdaagse ‘Leertraject Jeugdrecht basis’ van de SSR gevolgd?
officieren (N= 32)

rechters (N=37)

ja

59,4%

48,6%

nee

40,6%

51,4%

Heeft u de afgelopen vijf jaar de eendaagse verdiepingsdag ‘Jeugdstrafrecht’ van de SSR gevolgd?
officieren (N= 32)

rechters (N=36)

ja

59,4%

38,9%

nee

40,6%

61,1%

Heeft u binnen het kader van uw functie de afgelopen vijf jaar nog andere (bij)scholing specifiek
gericht op het rechtsgebied ‘jeugd’ genoten?

10.b

officieren (N= 32)

rechters (N=37)

ja

40,6%

62,2%

nee

59,4%

37,8%

Zo ja, kunt u aangeven om welke opleiding/cursussen dit ging?
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11.

De opleidingen en/of cursussen die ik heb gevolgd, hebben mij voldoende kennis verschaft als het
gaat om de beslissingen die ik thans moet nemen ten aanzien van de PIJ-maatregel.
mee eens, ik heb in dit opzicht geen

officieren (N= 30)

rechters (N=34)

33,3%

20,6%

60,0%

76,5%

6,7%

2,9%

behoefte aan verder
kennisontwikkeling
mee eens, maar toch zou ik graag
mijn kennis vergroten
mee oneens, de kennis waarover ik
beschik schiet tekort
 Indien gekozen voor één van de laatste twee opties: Kunt u aangeven op welk gebied u uw kennis
zou willen vergroten?

12.

Officieren van justitie: In het algemeen beschikken de officieren van justitie in Nederland die zijn
belast met beslissingen over de PIJ-maatregel voor deze beslissingen over:
noch eens,
zeer mee
mee
mee
noch
oneens
oneens
eens
oneens

zeer
mee
eens

geen
mening

12_1 voldoende juridische kennis
(N=32)

0,0%

0,0%

3,1%

68,8%

15,6%

12,5%

12_2 voldoende kennis van het
behandelaanbod in de
tenuitvoerlegging (N=32)

0,0%

34,4%

18,8%

31,3%

0,0%

15,6%

12_3 voldoende kennis van de
ontwikkelingspsychologie en
jeugdpsychiatrie (N=31)

0,0%

38,7%

25,8%

19,4%

0,0%

16,4%

12_4 voldoende kennis van de sociale
kaart (N=32)

0,0%

25,0%

21,9%

31,3%

0,0%

21,9%

12.

Rechters: In het algemeen beschikken rechters in Nederland die zijn belast met beslissingen over de
PIJ-maatregel voor deze beslissingen over:
zeer mee
oneens

mee
oneens

noch eens,
noch
oneens

mee
eens

zeer
mee
eens

12_1 voldoende juridische kennis
(N=36)

2,8%

0,0%

13,9%

66,7%

5,6%

11,1%

12_2 voldoende kennis van het
behandelaanbod in de
tenuitvoerlegging (N= 36)

2,8%

66,7%

8,3%

5,6%

0,0%

16,7%
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geen
mening

12_3 voldoende kennis van de
ontwikkelingspsychologie en
jeugdpsychiatrie (N=36)

8,3%

30,6%

13,9%

30,6%

0,0%

16,7%

12_4 voldoende kennis van de sociale
kaart (N=36)

5,6%

33,3%

11,1%

33,3%

0,0%

16,7%

13.

Officieren van justitie: Als het gaat om beslissingen aangaande de PIJ-maatregel beschik ik zelf
over:
zeer mee
oneens

mee
oneens

noch eens,
noch
oneens

mee
eens

zeer
mee
eens

13_1 voldoende juridische kennis
(N=31)

0,0%

0,0%

3,2%

54,8%

41,9%

0,0%

13_2 voldoende kennis van het
behandelaanbod in de
tenuitvoerlegging (N=32)

0,0%

25,0%

9,4%

59,4%

6,3%

0,0%

13_3 voldoende kennis van de
ontwikkelingspsychologie en
jeugdpsychiatrie (N=32)

0,0%

25,0%

9,4%

59,4%

6,3%

0,0%

13_4 voldoende kennis van de sociale
kaart (N=32)

0,0%

15,6%

15,6%

53,1%

9,4%

6,3%

13.

Rechters: Als het gaat om beslissingen aangaande de PIJ-maatregel beschik ik zelf over:
noch eens,
zeer
zeer mee
mee
mee
noch
mee
oneens
oneens
eens
oneens
eens

geen
mening

geen
mening

13_1 voldoende juridische kennis
(N=37)

5,4%

0,0%

10,8%

70,3%

13,5%

0,0%

13_2 voldoende kennis van het
behandelaanbod in de
tenuitvoerlegging (N=37)

5,4%

51,4%

21,6%

21,6%

0,0%

0,0%

13_3 voldoende kennis van de
ontwikkelingspsychologie en
jeugdpsychiatrie (N=37)

8,1%

16,2%

10,8%

56,8%

8,1%

0,0%

13_4 voldoende kennis van de sociale
kaart (N=37)

5,4%

18,9%

21,6%

45,9%

8,1%

0,0%
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B.
14.

Kennisbronnen PIJ-maatregel
Naast opleidingen en cursussen verkrijgt u ook op andere manieren kennis over het jeugdstrafrecht.
Wilt u, specifiek voor de ontwikkelingen in de tenuitvoerleggingspraktijk en de doelgroep van
de PIJ-maatregel aangeven in hoeverre onderstaande kennisbronnen voor u van belang zijn.

Officieren van justitie:
onbelangrijk

noch
belangrijk,
noch
onbelangrijk

belangrijk

zeer
belangrijk

0,0%

3,1%

25,0%

65,6%

6,3%

14_2 lezingen/congressen/
symposia (N=32)

0,0%

12,5%

28,1%

56,3%

3,1%

14_3 informatieverstrekking
vanuit het ministerie van
justitie/ DJI (N=32)

0,0%

3,1%

12,5%

68,8%

15,6%

14_4 informatieverstrekking
vanuit eigen rechtbank
(N=32)

0,0%

15,6%

34,4%

43,8%

6,3%

14_5 overleg met ketenpartners
(N=32)

0,0%

3,1%

6,3%

71,9%

18,8%

14_6 uitwisseling met collega’s
(N=32)

0,0%

0,0%

6,3%

68,8%

25,0%

14_7 overleg met de
parketsecretaris (N=32)

6,3%

18,8%

43,8%

31,3%

0,0%

zeer
onbelangrijk

onbelangrijk

noch
belangrijk,
noch
onbelangrijk

belangrijk

zeer
belangrijk

14_1 vakliteratuur (N=37)

0,0%

2,7%

16,2%

75,7%

5,4%

14_2 lezingen/congressen/
symposia (N=36)

0,0%

0,0%

16,7%

75,0%

8,3%

14_3 informatieverstrekking
vanuit het ministerie van
justitie/ DJI (N=36)

0,0%

2,8%

30,6%

55,6%

11,1%

14_4 informatieverstrekking
vanuit eigen rechtbank

0,0%

8,3%

25,0%

50,0%

16,7%

zeer
onbelangrijk
14_1 vakliteratuur (N=32)

14_8 anders, namelijk (N=2)

Rechters
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(N=36)
14_5 overleg met ketenpartners
(N=37)

2,7%

2,7%

18,9%

70,3%

5,4%

14_6 uitwisseling met collega’s
(N=37)

2,7%

0,0%

2,7%

81,1%

13,5%

14_7 overleg met de
gerechtssecretaris (N=35)

5,7%

5,7%

28,6%

57,1%

2,9%

14_8 anders, namelijk (N=5)

15. a Heeft u de afgelopen drie jaar een JJI bezocht?
Ja, eenmaal

officieren (N=32)

rechters (N=37 )

37,5%

56,8%

Ja, meerdere malen

34,4%

2,7%

Nee

28,1%

40,5%

 Indien ja: ga naar 15.b
15.b

Kunt u kort omschrijven wat voor u de belangrijkste inzichten waren naar aanleiding van uw
bezoek(en) aan de JJI?

C.

Kennis over de doelgroep van de PIJ-maatregel

16.a

Kunt u aangeven op welke aspecten jongeren met een PIJ-maatregel verschillen van jongeren bij wie
een behandeling is opgelegd in het kader van een GBM?
Wilt u tenminste 2 aspecten noemen:
1)
2)

16.b

Kunt u aangeven op welke aspecten jongeren met een PIJ-maatregel verschillen van jongeren bij wie
een behandeling is opgelegd in het kader van bijzondere voorwaarden bij jeugddetentie?
Wilt u tenminste 2 aspecten noemen:
1)
2)
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17.a

Ziet u een verandering in de PIJ-populatie in de laatste jaren?
officieren (N=26)

rechters (N=32)

Ja

30,8%

28,1%

Nee

69,2%

71,9%

 Indien ja: ga naar 17.b
17.b

18.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen die u heeft waargenomen?

Kunt u aangeven hoe na een verblijf in een JJI het recidivepercentage van PIJ-jongeren zich verhoudt
tot het recidivepercentage van jongeren bij wie jeugddetentie is opgelegd?
het recidivepercentage van PIJ-

officieren (N=26)

rechters (N= 35)

11,5%

17,1%

7,7%

11,4%

11,5%

2,9%

69,2%

68,6%

jongeren ligt lager
het recidivepercentage van PIJjongeren ligt hoger
het recidivepercentage van PIJjongeren is ongeveer gelijk aan dat
van jongeren bij wie jeugddetentie
is opgelegd
weet niet/ geen mening

19. De kans op recidive bij PIJ-jongeren wordt vooral bepaald door:
Wilt u tenminste 2 factoren noemen:
1)
2)

D.

Kennis over ontwikkelingpsychologie/ jeugdpsychiatrie en sociale kaart

20.

Ook als een jongere onbehandelbaar lijkt, verdient hij het toch behandeling te ondergaan.
Welke antwoord komt het dichtst in de buurt bij uw opvatting over deze stelling:
ja, in principe verdient iedere jongere een kans op

officieren (N=27)

rechters (N=33)

81,5%

78,8%

18,5%

21,2%

behandeling
nee, behandeling dient gereserveerd te worden voor
die jongeren waarbij er daadwerkelijk kans op succes
is
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21.a

In mijn arrondissement zijn voldoende (ambulante) behandelinstellingen beschikbaar voor jongeren
met (gedrags)problematiek en/of stoornissen.
officieren (N=26)

rechters (N= 30)

Ja

34,6%

50,0%

Nee

65,4%

50,0%

 Indien nee: ga naar 21.b
21. b

Welke tekortkomingen met betrekking tot de behandelmogelijkheden constateert u?

22.a

Welke stelling benadert het beste uw opvatting over kennis van de sociale kaart:
kennis van de sociale kaart is voor mijn beslissingen

officieren (N=27)

rechters (N=33)

0,0%

3,0%

92,3%

87,9%

7,7%

9,1%

niet of nauwelijks van belang
kennis van de sociale kaart is van belang en dient
primair te worden ingebracht door deskundigen
(zoals deskundigen van de Raad voor
Kinderbescherming)
kennis van de sociale kaart is van belang en ik ben
zelf primair verantwoordelijk voor het vergaren van
deze kennis
 Indien kennis van de sociale kaart van belang is: ga naar 22.b
22.b

Kennis over de sociale kaart is primair van belang omdat:
ik met deze kennis een oordeel kan vormen over de

officieren (N=25)

rechters (N=31)

92,0%

93,5%

8,0%

0,0%

0,0%

6,5%

passendheid van het (behandel)advies van de
gedragsdeskundigen
ik met deze kennis zelf aanbevelingen kan doen over
de invulling van de behandeling
anders, namelijk

E. Kennis over de tenuitvoerlegging
[NB: De antwoorden op vraag 23 kunnen niet worden weergegeven als gevolg van een programmeerfout in
de elektronische vragenlijst.]
23.a

Indien u een PIJ-maatregel oplegt, geeft u in uw vonnis dan aan waar de PIJ-maatregel ten uitvoer
gelegd zou kunnen te worden?
 ja, regelmatig[ ga naar 23.b1]
 ja, soms [ ga naar 23.b1]
 nee, (bijna) nooit [ ga naar 23.b2]
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23.b1 In welke gevallen gaat u over tot het noemen van de inrichting en met welk doel?

23.b2 Waarom geeft u in uw vonnis niet aan waar de PIJ-maatregel ten uitvoer gelegd dient te worden?

23.

Indien u een PIJ-maatregel vordert, geeft u in uw eis dan aan waar de PIJ-maatregel ten uitvoer
gelegd zou kunnen te worden?
 ja, regelmatig[ ga naar 23.b1]
 ja, soms [ ga naar 23.b1]
 nee, (bijna) nooit [ ga naar 23.b2]

23.b1 In welke gevallen gaat u over tot het noemen van de inrichting en met welk doel?

23.b2 Waarom geeft u in uw eis niet aan waar de PIJ-maatregel ten uitvoer gelegd dient te worden?

24.a

Wat zijn naar uw mening de belangrijkste (minimaal 2) ontwikkelingen die zich de afgelopen twee
jaren in de tenuitvoerleggingspraktijk van de PIJ-maatregel hebben voorgedaan?

24.b

Hebben deze ontwikkelingen in de tenuitvoerleggingspraktijk uw werk als officier van justitie/
rechter beïnvloed?
officieren (N=24)

rechters (N=27)

Ja

20,8%

18,5%

Nee

33,3%

37,0%

Niet van toepassing

45,8%

44,4%

 Indien ja: ga naar 24.c
24.c

Kunt u aangeven op welke wijze de ontwikkelingen in de tenuitvoerleggingspraktijk uw werk
hebben beïnvloed?
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25.

Wat zijn naar uw mening de belangrijkste (minimaal 2) tekortkomingen in de praktijk van de
tenuitvoerlegging met betrekking tot de PIJ-maatregel?

F. Invloed op de tenuitvoerlegging
26.

Bij het vorderen/ opleggen van de PIJ-maatregel dient de inschatting over de effectiviteit van de
behandeling in belangrijke mate mee te wegen.

27.

officieren (N=25)

rechters (N=32)

zeer mee oneens

0,0%

0,0%

mee oneens

0,0%

6,3%

noch eens, noch oneens

4,0%

6,3%

mee eens

80,0%

68,8%

zeer mee eens

16,0%

18,8%

geen mening

0,0%

0,0%

In het vonnis dient de rechter expliciet aan te geven hoe het behandelplan er uit hoort te zien.
officieren (N=25)

28.

rechters (N=32)

zeer mee oneens

7,7%

12,5%

mee oneens

65,4%

56,3%

noch eens, noch oneens

11,5%

18,8%

mee eens

11,5%

9,4%

zeer mee eens

3,8%

0,0%

geen mening

0,0%

3,1%

Het is de taak van de officier van justitie/rechter om bij beslissingen over verlenging van de PIJmaatregel te controleren of goed gevolg is gegeven aan het behandelplan.
officieren (N=25)

rechters (N=30)

zeer mee oneens

0,0%

3,3%

mee oneens

8,0%

6,7%

noch eens, noch oneens

12,0%

13,3%

mee eens

64,0%

60,0%

zeer mee eens

16,0%

16,7%

geen mening

0,0%

0,0%
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29.

Als gevolg geconstateerde tekortkomingen in de tenuitvoerlegging is het belangrijker geworden dat
rechters kritische vragen stellen ten aanzien van de inhoud van de behandeling in JJI’s.

30.

officieren (N=25)

rechters (N=31)

zeer mee oneens

0,0%

3,2%

mee oneens

4,0%

3,2%

noch eens, noch oneens

8,0%

9,7%

mee eens

80,0%

64,5%

zeer mee eens

8,0%

19,4%

geen mening

0,0%

0,0%

Wilt u voor de volgende sancties in het jeugdrecht aangeven of u tevreden bent over de mate van uw
invloed op de tenuitvoerlegging:

Officieren van Justitie (NB: antwoorden in aantallen, niet in percentages):
ik zou mijn invloed op de
ik ben over het algemeen
tevreden over de mate van
tenuitvoerlegging willen
invloed op de tenuitvoerlegging
vergroten
30_1 taakstraf (N=24)

20

4

30_2 gedragsbeïnvloedende
maatregel (N=24)

18

6

30_3 voorwaardelijke
jeugddetentie (N=25)

21

4

30_4 jeugddetentie (N=24)

18

6

30_5 voorwaardelijke PIJ (N=25)

15

10

30_6 PIJ-maatregel (N=24)

20

4

Rechters (NB: antwoorden in aantallen, niet in percentages):
ik ben over het algemeen
tevreden over de mate van
invloed op de tenuitvoerlegging

ik zou mijn invloed op de
tenuitvoerlegging willen
vergroten

30_1 taakstraf (N=27)

20

7

30_2 gedragsbeïnvloedende
maatregel (N=26)

18

8

30_3 voorwaardelijke
jeugddetentie (N=28)

26

2

30_4 jeugddetentie (N=28)

21

7

30_5 voorwaardelijke PIJ (N=28)

21

7

30_6 PIJ-maatregel (N=27)

17

10
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31.a

Bent u tevreden over de wijze waarop u invloed kunt uitoefenen op de tenuitvoerlegging van de PIJmaatregel?
Ja, over het algemeen ben ik

officieren (N=22)

rechters (N=28)

95,5%

50,0%

4,5%

50,0%

hierover tevreden
Nee, over het algemeen ben ik
hierover niet tevreden
31.b

Indien u meer directe invloed zou mogen uitoefenen op de tenuitvoerlegging van de PIJ-maatregel,
op welke wijze zou u uw invloed dan willen vergroten?
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3.

Zaakspecifieke informatie

32.

Kunt u voor elk van de genoemde instanties aangeven in hoeverre u tevreden bent over de
bruikbaarheid en de tijdigheid van de informatieverstrekking van de volgende instanties ten
behoeve van uw beslissing over het vorderen/ opleggen van een PIJ-maatregel ?
Officieren van justitie:
zeer
ontevreden

ontevreden

noch
ontevreden,
noch tevreden

tevreden

zeer
tevreden

geen
mening

Rapportages Raad voor de Kinderbescherming
32_1

bruikbaarheid (N=24)

0,0%

0,0%

8,3%

70,8%

20,8%

0,0%

32_2

tijdigheid (N=24)

0,0%

29,2%

33,3%

37,5%

0,0%

0,0%

Rapportages Bureau Jeugdzorg: de Jeugdreclassering
32_3 bruikbaarheid (N=24)

0,0%

8,3%

20,8%

66,7

4,2%

0,0%

32_4 tijdigheid (N=24)

0,0%

25,0%

37,5%

37,5%

0,0%

0,0%

Rapportages Bureau Jeugdzorg: de gezinsvoogdij
32_5 bruikbaarheid (N=24)

0,0%

54,2%

12,5%

20,8%

0,0%

12,5%

32_6 tijdigheid(N=24)

0,0%

29,2%

45,8%

12,5%

0,0%

12,5%

32_7 bruikbaarheid (N=23)

0,0%

0,0%

4,2%

58,3%

37,5%

0,0%

32_8 tijdigheid (N=23)

16,7%

37,5%

16,7%

29,2%

0,0%

0,0%

Rapportages pro Justitia

Rapportages JJI’s (in het geval van verlengingen)
32_9 bruikbaarheid (N=23)

0,0%

0,0%

4,3%

69,6%

26,1%

0,0%

32_10 tijdigheid

4,3%

4,3%

0,0

73,9%

17,4%

0,0%

8,7%

4,3%

56,5%

21,7%

8,7%

Deskundigen, opgeroepen ter zitting
32_11 bruikbaarheid

0,0%
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Rechters:
zeer
ontevreden

ontevreden

noch
ontevreden,
noch
tevreden

tevreden

zeer
tevreden

geen
mening

Rapportages Raad voor de Kinderbescherming
32_1

bruikbaarheid (N=31)

0,0%

12,9%

12,9%

58,1%

16,1%

0,0%

32_2

tijdigheid (N=31)

3,2%

45,2%

25,8%

25,8%

0,0%

0,0%

Rapportages Bureau Jeugdzorg: de Jeugdreclassering
32_3 bruikbaarheid (N=31)

0,0%

6,5%

25,8%

58,1%

9,7%

0,0%

32_4 tijdigheid (N=31)

3,2%

32,3%

38,7%

25,8%

0,0%

0,0%

Rapportages Bureau Jeugdzorg: de gezinsvoogdij
32_5 bruikbaarheid (N=28)

0,0%

14,3%

28,6%

32,1%

10,7%

14,3%

32_6 tijdigheid (N=28)

3,6%

39,3%

25,0%

17,9%

0,0%

14,3%

32_7 bruikbaarheid (N=31)

3,2%

6,5%

9,7%

48,4%

32,3%

0,0%

32_8 tijdigheid (N=31)

6,5%

48,4%

16,1%

25,8%

3,2%

0,0%

Rapportages pro Justitia

Rapportages JJI’s (in het geval van verlengingen)
32_9 bruikbaarheid (N=31)

0,0%

3,2%

16,1%

54,8%

25,8%

0,0%

32_10 tijdigheid (N=31)

3,2%

12,9%

16,1%

64,5%

3,2%

0,0%

3,2%

12,9%

64,5%

19,4%

0,0%

Deskundigen, opgeroepen ter zitting
32_11 bruikbaarheid (N=31)

33.a

33.b

0,0%

Heeft u behoefte aan verbetering van de kwaliteit van zaakspecifieke informatie?
officieren (N=21)

rechters (N=28)

Ja

33,3%

35,7%

Nee

66,7%

64,3%

Kunt u aangeven op welke aspecten u met name behoefte aan verbetering heeft?
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4.

Tot besluit

In een enquêteonderzoek is het aantal onderwerpen dat aan de orde kan worden gesteld noodzakelijkerwijs
beperkt. Wellicht zijn er onderwerpen waarvan u vindt dat ze in deze vragenlijst ten onrechte niet aan de
orde zijn gesteld. Dat horen we graag van u. U kunt daartoe gebruik maken van onderstaande kader.

Dit waren alle vragen. Als u op "volgende vraag" klikt, rondt u af en wordt u vanzelf uitgelogd.
U kunt hierna geen wijzigingen meer aanbrengen in de door u ingevulde lijst.
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking aan het onderzoek!
Uiteraard zullen wij u op de hoogte stellen van de resultaten.
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