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Samenvatting

INLEIDING

In dit exploratieve kwantitatieve onderzoek wordt een beeld geschetst van
de voorlopige hechtenispraktijk in jeugdstrafzaken en de kenmerken van de
betrokken jeugdige verdachten. Hiermee wordt kennis vergaard die nodig
is om passende alternatieven te kunnen ontwikkelen voor voorlopige hechtenis
van jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen. Zodoende kan dit onderzoek
bijdragen aan de verdere overdenking en nadere invulling van de mogelijke
nieuwe beleidskoers voor vrijheidsbeneming van jeugdigen in het jeugdstraf-
recht, zoals die is uitgezet in het rapport ‘Verkenning Invulling Vrijheidsbene-
ming Justitiële Jeugd’ (‘VIV JJ’) dat op 13 november 2015 aan de Tweede Kamer
is aangeboden.

CENTRALE ONDERZOEKSVRAGEN

In dit onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal:
I In welke gevallen en met welke redenen wordt bij jeugdige verdachten

voorlopige hechtenis gevorderd en bevolen, wordt de tenuitvoerlegging
van een bevel tot voorlopige hechtenis (wel of niet) geschorst of wordt
dit bevel op een alternatieve wijze tenuitvoergelegd?

II Wat zijn de kenmerken van de betreffende jeugdige verdachten?
III Hoe verhoudt de toepassing van voorlopige hechtenis zich tot de straftoe-

meting in jeugdstrafzaken en is er sprake van ‘prejudiciërende werking’
van de voorlopige hechtenis?

IV Zijn – op basis van de bevindingen onder vragen I, II en III – uitspraken
te doen over mogelijkheden voor de ontwikkeling van alternatieven voor
voorlopige hechtenis van jeugdige verdachten in justitiële jeugdinrichtingen
en, zo ja, welke?

ONDERZOEKSMETHODEN

In dit onderzoek zijn 250 aselect geselecteerde dossiers bestudeerd van jeug-
digen (<18 jaar ten tijde van het delict) die in de periode van 1 april 2014 tot
1 april 2015 door de officier van justitie op basis van een vordering tot inbewa-
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ringstelling zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris. De bestudeerde dos-
siers zijn afkomstig van de Rechtbank Rotterdam, de Rechtbank Midden-
Nederland en de Rechtbank Gelderland. Gelet op de omvang en het aselecte
karakter van de steekproef en de betrokkenheid van meerdere rechtbanken,
kan worden aangenomen dat de verzamelde en geanalyseerde data een goede
indicatie geven van de voorlopige hechtenispraktijk van jeugdigen in Neder-
land.

Aan de hand van een codeboek zijn uit de dossiers systematisch data
verzameld over de beslissingen over (1) de inbewaringstelling, (2) de gevangen-
houding, (3) de verlenging van de gevangenhouding en (4) het vonnis in eerste
aanleg. De verzamelde data zijn geanalyseerd met behulp van SPSS. Door
middel van beschrijvende analyses en multivariabele (regressie)analyses is
getracht antwoorden te krijgen op de onderzoeksvragen. Niet eerder zijn op
deze wijze kwantitatieve onderzoeksmethoden en -technieken gebruikt om
beslissingen over de voorlopige hechtenis van jeugdige verdachten in Neder-
land te analyseren.

KENMERKEN VAN DE VOORGELEIDE JEUGDIGE VERDACHTEN

Het rapport bevat een uitvoerige beschrijving van de resultaten van de analyses
van de delictskenmerken en persoonlijke kenmerken van de 250 jeugdige
verdachten uit de onderzoekspopulatie (zie hoofdstuk 5). Deze resultaten laten
zien dat vermogensdelicten, waarbij gebruik is gemaakt van geweld tegen
personen, het meest voorkomende type misdrijf betreft waarvoor jeugdigen
uit de onderzoekspopulatie zijn voorgeleid (43%). Daarnaast indiceren de
resultaten dat de onderzoekspopulatie voor een substantieel deel bestaat uit
jeugdigen bij wie de adolescentie verre van probleemloos verloopt. Zo is het
overgrote deel (circa 75%) van de jeugdigen uit de onderzoekspopulatie,
ondanks zijn of haar jonge leeftijd, eerder met politie en justitie in aanraking
geweest. Ook rapporteert de Raad voor de Kinderbescherming bij veel van
deze jeugdigen dat sprake is van problemen op één of meer leefgebieden, zoals
thuis, op school of in de vrije tijdsbesteding. Niet zelden hebben deze jeugdigen
ook nog eens een laag intelligentieniveau en/of psychische problematiek (resp.
31% en 38%). Het merendeel van de onderzoekspopulatie was ten tijde van
de voorgeleiding reeds in beeld bij hulpverlenende instanties.

BESLISSINGEN OVER VOORLOPIGE HECHTENIS VAN JEUGDIGEN

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de vorderingen tot inbewaring-
stelling (N=250), gevangenhouding (N=104) en verlenging van de gevangen-
houding (N=55) van de jeugdige verdachten uit de onderzoekspopulatie in
veruit de meeste gevallen zijn toegewezen (resp. 87%, 97% en 98%) door de
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rechter-commissaris dan wel raadkamer. Tegelijkertijd tonen de resultaten dat
veelvuldig gebruik is gemaakt van de schorsing onder voorwaarden, waardoor
lang niet alle bevelen tot voorlopige hechtenis daadwerkelijk hebben geresul-
teerd in een plaatsing in een justitiële jeugdinrichting. Dit geldt het sterkst
voor de beslissing omtrent de inbewaringstelling waar 55% van de bevelen
tot voorlopige hechtenis is geschorst, en in mindere mate voor gevangenhou-
ding en verlenging gevangenhouding (resp. 25% en 35%). Van nachtdetentie
en thuisdetentie als alternatieve tenuitvoerleggingsmodaliteiten van voorlopige
hechtenis is slechts sporadisch gebruik gemaakt.

Uit de resultaten kan worden opgemaakt dat in de meeste zaken niet zozeer
de beslissing over het wel of niet toewijzen van de vordering tot inbewaring-
stelling, gevangenhouding of verlenging gevangenhouding, maar de beslissing
over het wel of niet schorsen daarvan heeft bepaald of de betreffende jeugdige
verdachte zijn of haar (verdere) proces in vrijheid heeft mogen afwachten. Om
deze reden is ervoor gekozen om de beslissingen over de schorsing van de
inbewaringstelling, gevangenhouding en verlenging van de gevangenhouding
verdiepend te analyseren.

SCHORSING VAN DE INBEWARINGSTELLING VAN JEUGDIGEN

Uit de analyses is naar voren gekomen dat een aantal kenmerken significant
samenhangt met de uitkomst van de beslissing van de rechter-commissaris
over de schorsing van de inbewaringstelling (zie par. 6.4.2.2 en par. 10.3). Uit
de analyses volgt voorts dat enkele van deze kenmerken in feite al in een
eerder stadium een rol lijken te spelen, namelijk bij het advies van de Raad voor
de Kinderbescherming over de schorsing, hetgeen vervolgens lijkt door te werken
in de beslissing van de rechter-commissaris over de schorsing. De analyses
laten een zeer sterk verband zien tussen het advies van de Raad voor de
Kinderbescherming en de uitkomst van de schorsingsbeslissing van de rechter-
commissaris.

Uit de analyses kan worden afgeleid dat de Raad terughoudender lijkt
te zijn met het adviseren om zeer jonge verdachten in een justitiële jeugdinrich-
ting te plaatsen (lees: niet te schorsen) dan wanneer het gaat om verdachten
van 15 jaar en ouder, hetgeen doorwerkt in de beslissing van de rechter-
commissaris over de schorsing. Een verklaring hiervoor is mogelijk gelegen
in de kwetsbaarheid van jonge verdachten en de mogelijke schadelijke gevol-
gen van een verblijf in een inrichting.

Voorts volgt uit de analyses dat first offenders minder kans lijken te hebben
op een advies van de Raad dat strekt tot schorsing van de inbewaringstelling
– en daarmee ook minder kans hebben op een schorsing – dan jeugdigen met
justitiële documentatie. Een verklaring hiervoor zou mogelijk gelegen kunnen
zijn in een gebrek aan informatie over deze verdachten in de vroege voorfase
van het strafproces. Ook is het voorstelbaar dat first offenders in beginsel
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uitsluitend worden voorgeleid als het een zeer ernstige zaak betreft (zie voor
een nadere duiding: par. 10.3).

De resultaten van het onderzoek tonen eveneens dat jeugdige verdachten
met een niet-Nederlandse achtergrond, onafhankelijk van verschillende delicts-,
persoons- en proceskenmerken, een kleinere kans lijken te hebben op een
positief schorsingsadvies van de Raad, hetgeen in stand lijkt te worden gehou-
den in de beslissing van de rechter-commissaris over de schorsing. Nader
onderzoek naar onderliggende verklaringen hiervoor is wenselijk (zie wederom
par. 10.3).

Verder volgt uit de analyses dat jeugdigen met een (mogelijke) verstandelijke
beperking een kleinere kans lijken te hebben op een positief schorsingsadvies
van de Raad en (hierdoor) ook minder kans lijken te hebben om te worden
geschorst door de rechter-commissaris. Een verklaring hiervoor zou mogelijk
kunnen zijn dat de communicatie met, en participatie van jeugdige verdachten
met een verstandelijke beperking tijdens de contacten met professionals,
waaronder de raadsonderzoeker en de rechter-commissaris, in de vroege
voorfase van het strafproces moeizamer verloopt, waardoor een minder duide-
lijk of zelfs vertekend beeld kan ontstaan van de jeugdige. Een andere verkla-
ring zou kunnen zijn dat het opstellen van een schorsingsplan door de Raad
of jeugdreclassering complexer is. Nader onderzoek naar de onderliggende
verklaringen is wenselijk (zie wederom par. 10.3).

Voorts zijn ook kenmerken geïdentificeerd die, onafhankelijk van het
schorsingsadvies van de Raad, significant in verband staan met de uitkomst
van de schorsingsbeslissing. Dit zijn factoren die mogelijk al een rol spelen
in het advies, maar daarbovenop nog een extra rol spelen bij de schorsings-
beslissing (in de criminologische literatuur ook wel “cumulative (dis)advan-
tage” genoemd). Zo hebben jeugdigen die niet naar school gaan – ongeacht het
advies van de Raad – een kleinere kans op een schorsing van de inbewaring-
stelling dan jeugdigen die wel naar school gaan en daar goed functioneren.
Ook blijkt dat jeugdigen die volgens het rapport van de Raad een negatieve
houding hebben ten opzichte van hulpverlening en begeleiding door de jeugd-
reclassering minder kans hebben op een schorsing van de inbewaringstelling.

Verder komt uit de analyses een zeer sterk significant verband naar voren
tussen de onderzoeksgrond als grond op het bevel tot inbewaringstelling en de
beslissing van de rechter-commissaris om de inbewaringstelling niet te schor-
sen. Als sprake is van de onderzoeksgrond, dan is de kans op een schorsing
zeer klein. Voorts is ook een negatief verband vastgesteld tussen de recidive-
grond en de schorsingsbeslissing: als recidivegevaar één van de gronden is
waarop het bevel tot inbewaringstelling is gebaseerd, is de kans op een schor-
sing kleiner dan als dit niet het geval is.

Tot slot moet worden geconcludeerd dat voor delictskenmerken, zoals
‘maximale wettelijke strafdreiging voor het zwaarste strafbare feit op de
vordering’, en ‘aantal strafbare feiten op de vordering’ geen significante
verbanden zijn gevonden met de schorsingsbeslissing. Hieruit zou kunnen



Samenvatting xvii

worden afgeleid dat bij jeugdige verdachten – anders dan bij volwassen
verdachten – persoonlijke kenmerken van de jeugdige, zoals het al dan niet
naar school gaan, en proceskenmerken, zoals een lopend politieonderzoek,
een belangrijkere rol spelen bij beslissingen over de voorlopige hechtenis dan
delictskenmerken. Dat geen significante verbanden zijn gevonden, betekent
echter niet dat dergelijke delictskenmerken in specifieke jeugdzaken geen rol
kunnen spelen in beslissingen van rechters-commissarissen over de schorsing
van de inbewaringstelling.

SCHORSING VAN DE GEVANGENHOUDING VAN JEUGDIGEN

Als het gaat om de schorsing van de gevangenhouding, laten de analyseresulta-
ten zien dat de raadkamer daartoe in de steekproef geen enkele keer is over-
gegaan zonder dat de raadsman daarom had verzocht (zie par. 7.4.2.2 en par.
10.4). Dit zou kunnen indiceren dat de raadkamer, ondanks de wettelijke
mogelijkheid om daartoe ambtshalve te beslissen (art. 493 lid 1 Sv), een schor-
singsverzoek welhaast als een minimumvoorwaarde beschouwt voor een
schorsing van de gevangenhouding. Een andere verklaring voor deze bevin-
ding is dat het voorstelbaar is dat als de raadsman al geen heil ziet in het doen
van een schorsingsverzoek, de zaak zich mogelijk om evidente redenen niet
leent voor een schorsing.

Voorts is vastgesteld dat er een zeer sterk significant verband bestaat tussen
het standpunt van het Openbaar Ministerie over de schorsing en de uitkomst van
de schorsingsbeslissing van de raadkamer. Als het Openbaar Ministerie zich
op het standpunt stelt dat de gevangenhouding kan worden geschorst, vergroot
dit de kans aanzienlijk dat de raadkamer beslist tot schorsing. Een soortgelijke
bevinding komt naar voren met betrekking tot het advies van de Raad voor de
Kinderbescherming. Als de Raad adviseert tot schorsing van de gevangenhou-
ding, is de kans dat de raadkamer overgaat tot schorsing significant groter
dan als de Raad adviseert om niet te schorsen.

Deze resultaten zouden kunnen worden opgevat als een aanwijzing dat
de raadkamer zich in haar beslissing over de schorsing veelal laat leiden door
het standpunt van het Openbaar Ministerie en/of het advies van de Raad.
Andersom zouden deze resultaten ook kunnen betekenen dat de te verwachten
beslissing van de raadkamer een rol speelt bij het bepalen van het standpunt
van het Openbaar Ministerie en het advies van de Raad doordat zij daarop
anticiperen. Een alternatieve verklaring is dat de raadkamer, het Openbaar
Ministerie en de Raad, volstrekt onafhankelijk van elkaar, vaak tot eenzelfde
oordeel komen over de schorsing van de gevangenhouding. De resultaten lijken
evenwel aan te sluiten bij de in de criminologische literatuur ontwikkelde notie
dat besluitvorming in het strafproces moet worden beschouwd als een ‘collec-
tief proces’, waarbij de beslissingen van de ene actor een rol spelen bij de
beslissingen van de andere actoren (zie par. 10.4).
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SCHORSING VAN DE VERLENGING VAN DE GEVANGENHOUDING VAN JEUGDIGEN

De beslissing van de raadkamer over de schorsing van de verlenging van de
gevangenhouding is uitsluitend beschrijvend geanalyseerd (zie hoofdstuk 8).
Vanwege de kleine aantallen jeugdige verdachten waarbij een verlenging van
de gevangenhouding is gevorderd en bevolen, moet terughoudend worden
omgegaan met het generaliseren van de resultaten van deze analyse. Desalniet-
temin is een opvallende bevinding dat een aantal jeugdigen dat aanvankelijk
– op het moment van de voorgeleiding – geen zinvolle dagbesteding had en
(mede daardoor) niet voor schorsing in aanmerking leek te komen, nu wel
is geschorst. Dit zou erop kunnen duiden dat de jeugdreclassering in de
tussenliggende periode een dagbestedingsactiviteit voor deze jeugdigen heeft
gerealiseerd (zie par. 10.5).

VOORLOPIGE HECHTENIS EN DE AFDOENING VAN JEUGDSTRAFZAKEN

Dit rapport besteedt ook aandacht aan de verhouding tussen de toepassing
van voorlopige hechtenis van jeugdigen en de afdoening van jeugdstrafzaken
(zie hoofdstuk 9). Uit de analyses zijn drie belangwekkende bevindingen naar
voren gekomen (zie ook par. 10.6)

Een eerste bevinding is dat van de 108 jeugdigen uit de onderzoekspopula-
tie die daadwerkelijk tijd in bewaring hebben doorgebracht, bij dertien jeug-
digen de strafzaak heeft geresulteerd in een vrijspraak of sepot. Met andere
woorden: ruim één op de tien jeugdige verdachten uit de onderzoekspopulatie
die heeft vast gezeten in voorlopige hechtenis, is uiteindelijk niet veroordeeld.

Een tweede bevinding is dat de toepassing van voorlopige hechtenis in
de voorfase van het strafproces sterk in verband kan worden gebracht met
het opleggen van een onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende sanctie bij veroor-
deling. Andersom is de kans dat een jeugdige verdachte die niet in voorlopige
hechtenis heeft gezeten, wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheids-
benemende sanctie zeer klein.

Een derde bevinding is dat uit de analyses een sterk verband naar voren
komt tussen de duur van het voorarrest en de duur van de opgelegde jeugd-
detentie. Dit zou enerzijds kunnen indiceren dat rechters-commissarissen en
raadkamers met de duur van het voorarrest anticiperen op de verwachte duur
van de bij veroordeling op te leggen jeugddetentiestraf. Anderzijds kan deze
bevinding ook betekenen dat zittingsrechters zich bij de straftoemeting, althans
voor wat betreft de duur van de onvoorwaardelijk op te leggen jeugddetentie,
conformeren aan de duur van het reeds uitgezeten voorarrest.

Kortom, deze bevindingen laten zien dat van de voorlopige hechtenis een
‘prejudiciërende werking’ lijkt uit te gaan ten aanzien van de straftoemeting
in jeugdstrafzaken. Hieruit kan worden afgeleid dat factoren die een rol spelen
bij de beslissingen van de rechter-commissaris en raadkamer over de (schorsing
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van de) inbewaringstelling en gevangenhouding in de voorfase van het straf-
proces mogelijk doorwerken tot aan de uiteindelijke afdoening van de jeugd-
strafzaak.

AANDACHTSPUNTEN VOOR ALTERNATIEVEN VOOR VOORLOPIGE HECHTENIS IN

JUSTITIËLE JEUGDINRICHTINGEN

De resultaten van dit onderzoek indiceren dat in de huidige jeugdstrafrechts-
praktijk weinig gebruik wordt gemaakt van alternatieve tenuitvoerleggings-
modaliteiten van voorlopige hechtenis, zoals nachtdetentie en thuisdetentie.
De schorsing onder voorwaarden wordt daarentegen wel veelvuldig toegepast.
Gesteld kan worden dat hiermee in de huidige praktijk reeds ruim gebruik
wordt gemaakt van alternatieven voor voorlopige hechtenis van jeugdigen.
Toch is er een groep jeugdige verdachten die kennelijk niet (onmiddellijk) voor
een schorsing in aanmerking komt en dus wel in een justitiële jeugdinrichting
terecht komt. Deze jeugdigen vormen de doelgroep voor (mogelijk) nieuw
te ontwikkelen alternatieven voor voorlopige hechtenis in justitiële jeugdinrich-
tingen. De resultaten van deze studie bevatten een aantal concrete aandachts-
punten die relevant zijn voor het gebruik van bestaande alternatieven en de
ontwikkeling van nieuwe alternatieven voor voorlopige hechtenis in justitiële
jeugdinrichtingen, zowel met betrekking tot de besluitvorming van actoren
in de voorlopige hechtenispraktijk als op beleidsniveau (zie par. 10.7).

AANDACHTSPUNTEN MET BETREKKING TOT BESLUITVORMING IN DE VOORLOPIGE

HECHTENISPRAKTIJK

Een eerste aandachtspunt betreft de gevonden samenhang tussen de voorlopige
hechtenis en de straftoemeting. De prejudiciërende werking die lijkt uit te gaan
van de voorlopige hechtenis zou kunnen impliceren dat de door de rechter-
commissaris of raadkamer beoogde dan wel verwachte straf een rol kan spelen
in zijn of haar beslissing om al dan niet gebruik te maken van alternatieven
voor voorlopige hechtenis (zie hierover par. 10.7.3). Gesteld kan worden dat
het nadenken over de ontwikkeling en het gebruik van alternatieven voor
voorlopige hechtenis ook noopt tot reflectie op de samenhang tussen voor-
lopige hechtenis en vrijheidsstraf, zoals die in de jeugdstrafrechtspraktijk lijkt
te bestaan.

Een tweede aandachtspunt heeft betrekking op de gevonden samenhang
tussen de beslissing van de rechter-commissaris (en raadkamer) over de schorsing
van de voorlopige hechtenis en het advies van de Raad voor de Kinderbescherming.
Met name de bevindingen dat first offenders, jeugdigen met een niet-Neder-
landse achtergrond en jeugdigen met een (mogelijke) verstandelijke beperking
een kleinere kans lijken te hebben op een positief schorsingsadvies van de Raad
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en daarmee ook een kleinere kans lijken te hebben om te worden geschorst
door de rechter-commissaris, geven aanleiding tot verdiepend onderzoek naar
onderliggende verklaringen.

Een derde aandachtspunt betreft de gevonden samenhang tussen de
‘onderzoeksgrond’ als reden voor het bevelen van voorlopige hechtenis en de beslissing
over de schorsing. Als de inbewaringstelling (mede) op basis van de onder-
zoeksgrond wordt bevolen, is de kans op een schorsing doorgaans zeer klein.
Ondanks dat in dit onderzoek geen inzicht wordt gegeven in de wijze waarop
officieren van justitie en rechters inhoudelijk omgaan met de onderzoeksgrond,
kan uit de resultaten worden afgeleid dat het voor de ontwikkeling en het
gebruik van alternatieven voor voorlopige hechtenis van belang is dat zo terug-
houdend mogelijk wordt omgegaan met de onderzoeksgrond en – mocht daad-
werkelijk sprake zijn van zodanig collusiegevaar dat voorlopige hechtenis
noodzakelijk is – het onderzoek zo voortvarend mogelijk wordt uitgevoerd.

AANDACHTSPUNTEN OP BELEIDSNIVEAU

Uit het onderzoek komen tevens vijf belangrijke aandachtspunten naar voren
voor beleidsmakers die zich (mogelijk gaan) bezighouden met het ontwikkelen
van alternatieven voor voorlopige hechtenis in justitiële jeugdinrichtingen (zie
par. 10.7.4).

Een eerste aandachtspunt is dat er behoefte blijkt te zijn aan direct beschik-
bare, passende dagbestedingsprogramma’s voor jeugdige verdachten die nog niet
beschikken over een zinvolle dagbesteding. De resultaten van dit onderzoek
indiceren dat hiermee de mogelijkheden zouden kunnen worden vergroot voor
de schorsing van de inbewaringstelling van de jeugdige verdachten die thans
in bewaring worden gesteld, waarvan een substantieel deel (circa een kwart)
niet naar school gaat en ook niet beschikt over een andere zinvolle dagbeste-
ding.

Een tweede aandachtspunt is dat het bestaande instrumentarium aan
interventies die als bijzondere voorwaarden aan een schorsing kunnen worden
verbonden, naar het oordeel van rechters-commissarissen, kennelijk niet altijd
lijkt te volstaan om het collusie-en/of recidivegevaar af te wenden. Uit de
resultaten zou kunnen worden afgeleid dat er behoefte is aan alternatieven
die voorzien in de mate van toezicht en beveiliging die nodig is om het collusie-en/of
recidivegevaar af te wenden, zonder dat de jeugdige daarvoor (voltijds) in een
justitiële jeugdinrichting hoeft te worden geplaatst. Een mogelijke aanvulling
op de thans bestaande alternatieve tenuitvoerleggingsmodaliteiten van voor-
lopige hechtenis, zoals nachtdetentie en thuisdetentie, zou de plaatsing van
jeugdige verdachten in lokale, kleinschalige voorzieningen kunnen zijn, hetgeen
momenteel door middel van pilots wordt getest. Een ander alternatief zou
kunnen zijn om een ‘buitenschoolse opvang’ (ofwel ‘evening reporting centers’)
te ontwikkelen, waar jeugdige verdachten na schooltijd en eventueel in de
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weekenden moeten verblijven, maar waarbij zij wel thuis overnachten (zie
voor een nadere toelichting: par. 10.7.4). Ook zou het verder investeren in
alternatieve vormen van toezicht, zoals elektronisch toezicht, kunnen worden
overwogen.

Een derde aandachtspunt voor de bestaande en (mogelijk) nieuw te ontwik-
kelen alternatieven voor voorlopige hechtenis in justitiële jeugdinrichtingen
is dat een aanzienlijk deel van de doelgroep bestaat uit jeugdigen met beperkte
verstandelijke vermogens en psychische problematiek. Alternatieven voor voorlopige
hechtenis in justitiële jeugdinrichtingen moeten zijn toegerust op deze popula-
tie. Dit betekent onder meer dat de uitvoerende professionals getraind moeten
zijn om met jeugdigen met dergelijke beperkingen en problematiek om te gaan.

Een vierde aandachtspunt is dat alternatieven voor voorlopige hechtenis
in justitiële jeugdinrichtingen uitsluitend kans van slagen hebben als de betrok-
ken professionele actoren goed op de hoogte zijn van het bestaan van deze alternatieven,
kennis hebben van de doelgroep en vertrouwen hebben in deze alternatieven (zie
hierover par 10.7.4). Het is daarom van belang dat de betrokken actoren,
waaronder rechters, officieren van justitie, advocaten en professionals van de
Raad voor de Kinderbescherming en jeugdreclassering, worden getraind in
het gebruik van alternatieven voor voorlopige hechtenis in justitiële jeugd-
inrichtingen.

Een vijfde aandachtspunt is dat het gebruik van alternatieven voor voorlopige
hechtenis in justitiële jeugdinrichtingen moet worden gemonitord.

RECHTSWAARBORGEN BIJ ALTERNATIEVEN

Bij de ontwikkeling van passende alternatieven voor voorlopige hechtenis in
justitiële jeugdinrichtingen in het Nederlandse jeugdstrafrecht is het van groot
belang dat fundamentele rechtswaarborgen niet uit het oog worden verloren.
Dit geldt voor waarborgen die voortvloeien uit het internationale recht, alsook
voor kernbeginselen uit het Nederlandse (jeugd)strafrecht, zoals de beginselen
van proportionaliteit en subsidiariteit (zie par. 10.7.5). Indachtig de rechtswaar-
borgen waarmee alternatieven zouden moeten worden omkleed, is het voor
zowel de bestaande alternatieven als voor eventuele nieuwe alternatieven voor
voorlopige hechtenis (in justitiële jeugdinrichtingen) van belang dat goed wordt
nagedacht over de wettelijke grondslag daarvan (zie ook par. 10.7.1).

AFSLUITING

Dit onderzoek heeft voor het eerst in kaart gebracht hoe de populatie van
jeugdigen die op vordering tot inbewaringstelling worden voorgeleid aan de
rechter-commissaris eruit ziet, wat zijn belangrijkste kenmerken zijn, en hoe
deze kenmerken zich verhouden tot de rechterlijke besluitvorming over de
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voorlopige hechtenis. Deels laat dit een bekend beeld zien, deels is sprake van
een nieuw beeld. Met de bevindingen uit dit onderzoek kan niet alleen beter
invulling worden gegeven aan de verplichtingen die voortvloeien uit het
Nederlandse en internationale recht ten aanzien van jeugdigen in voorlopige
hechtenis. Ook wordt een belangrijke basis gelegd voor de specifieke beleids-
keuzes die voortvloeien uit het programma ‘VIV JJ’ dat is gericht op de ontwik-
keling van passende alternatieven voor de voorlopige hechtenis van jeugdige
verdachten in justitiële jeugdinrichtingen.




