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Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland: een verkenning naar 

een jeugdstrafrechtmonitor – J.V.O.R. Doekhie e.a. 2020 

Samenvatting  

 
Achtergrond onderzoek en onderzoeksvragen  
 
In tegenstelling tot Europees-Nederland is er momenteel geen apart jeugdstrafrecht in Caribisch 

Nederland. De Nederlandse overheid streeft ernaar om in 2020 een apart jeugdstrafrecht in te voeren 

in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). De implementatie van het jeugdstrafrecht zal plaatsvinden 

door het toevoegen van een titel in het huidige wetboek van Strafrecht BES met bijzondere bepalingen 

betreffende jeugd.1 De introductie van het jeugdstrafrecht heeft tot gevolg dat er jeugddetentie wordt 

ingevoerd en geeft bovendien een wettelijke grondslag aan de reeds bestaande buitengerechtelijke 

afdoening. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de doeltreffendheid en doelmatigheid van de 

invoering van een jeugdstrafrecht beter kunnen bepalen2 en heeft daartoe onderhavig onderzoek 

laten uitvoeren naar de mogelijkheden van een kwantitatieve en kwalitatieve monitor.3 

 

De probleemstellingen van het onderzoek luiden: 

• Wat is de 0-situatie als het gaat om de kwalitatieve en kwantitatieve instroom van jeugdigen 

van 12-18 jaar in 20184 die met politie en justitie in Caribisch Nederland in aanraking zijn 

gekomen, op welke wijze zijn deze zaken in de jeugdstrafrechtketen afgedaan en wat is 

hierover geregistreerd? 

 

• In hoeverre is een kwantitatieve dan wel kwalitatieve monitor jeugdstrafrecht haalbaar in 

Caribisch Nederland om periodiek inzicht te hebben in de toepassing van het jeugdstrafrecht 

en de mate van recidive onder jeugdigen? Aan welke voorwaarden, zoals eisen aan de 

betrouwbaarheid en validiteit van de registraties van de verschillende instellingen in de 

jeugdstrafrechtketen, zou deze jeugdmonitor moeten voldoen en hoe zou deze er dan uit 

kunnen zien? 

 

 
1 TK 31.568, nr. 209 en de bijlage hierbij kst-31568-209 (big-868920) waarin opgenomen is de ‘Titel met 

bepalingen voor jeugd Wetboek van Strafrecht BES’. 
2 Startnotitie WODC-onderzoek ‘Verkenning monitor jeugdstrafrecht Caribisch Nederland’.  
3 TK 31.568, nr. 209. 
4 In het huidige onderzoek is uiteindelijk ook een deel van 2019 meegenomen en een verkenning gedaan naar 
de groep 18-21 jaar. Over deze groep wordt minder gedetailleerd gerapporteerd.  
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Methoden van onderzoek  

In dit onderzoek zijn verschillende onderzoeksmethoden gecombineerd. Ten eerste is een juridische 

analyse uitgevoerd, waarbij het huidige en het in te voeren (jeugd)strafrecht BES zijn beschreven en 

vergeleken (ook met vergelijkbare wetgeving in Nederland, Aruba en Curaçao). Hierbij is gebruik 

gemaakt van wetteksten, parlementaire stukken (waaronder memories van toelichting of antwoord, 

nota’s van wijziging en handelingen) en beleidsnota’s. Ook is aandacht besteed aan het internationale 

kinderrechtenkader met betrekking tot het jeugdstrafrecht op basis van verdragen en andere 

internationale regelgeving en aan de hand van juridische commentaren in literatuur. Ten tweede zijn 

250 dossiers bestudeerd van 105 unieke jongeren en jongvolwassenen die in 2018 (en een gedeelte 

2019) in aanraking zijn gekomen met politie en justitie om de 0-situatie in kaart te brengen. Gegevens 

zijn verzameld over de zaak (delict, opgelegde straf of maatregel, verloop) en algemene 

persoonskenmerken (leeftijd, geslacht, school/opleiding, werk, eerdere delicten). Tevens is de 

kwaliteit van de registraties bestudeerd (o.a. beschikbaarheid van data, registratiesystemen) om de 

randvoorwaarden te verkennen voor het inrichten van een eventuele kwantitatieve monitor op de 

BES. Ten derde zijn kwalitatieve interviews afgenomen met 31 personen in 26 interviews op de 

verschillende eilanden en is één focusgroep georganiseerd op Bonaire. De geïnterviewden zijn allen 

werkzaam bij de ketenpartners (onder andere het Korps Politie Caribisch Nederland, Openbaar 

Ministerie, Voogdijraad Caribisch Nederland, Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland, 

Stichting Reclassering Caribisch Nederland), maar ook daarbuiten (in het zorgcircuit, zoals Centrum 

Jeugd en Gezin). In de interviews hebben de ervaringen van de respondenten centraal gestaan met 

betrekking tot het in te voeren jeugdstrafrecht, voorbereiding op de uitvoering van hun (soms nieuwe) 

taken, en ervaren of beoogde knelpunten. In de laatste fase van het onderzoek is een focusgroep 

georganiseerd waar geïnterviewde respondenten uit de verschillende (keten)partners aan hebben 

deelgenomen en hun input hebben gegeven op een aantal bevindingen uit het dossieronderzoek, de 

individuele interviews, en het inrichten van een monitor jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland.  

 

Bevindingen 

Deel 1: Juridische context (juridische analyse) 

Het staat vast dat de invoering van het jeugdstrafrecht grote veranderingen in de positie van de 

jeugdige verdachte en voor de partners in de justitiële strafrechtketen in de BES met zich meebrengt. 

Door jeugdspecifieke sancties, zoals de jeugddetentie en de Pij-maatregel in te voeren, die beperkt zijn 

in duur, beoogt de wetgever het leveren van meer maatwerk mogelijk te maken en te voldoen aan het 

principe dat vrijheidsbeneming voor een zo kort mogelijke duur moet worden toegepast, zoals het 

Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) voorschrijft. Ook worden de 
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politietransactie en de OM-transactie van een wettelijke basis voorzien, hetgeen eveneens goed 

aansluit bij het internationaal kinderrechtelijke uitgangspunt dat ingeval van jeugdige verdachten een 

buitengerechtelijke afdoening de voorkeur verdient. Specifieke jeugdsancties en buitengerechtelijke 

procedures dragen bij aan het bevorderen van de herintegratie van jeugdige verdachten en passen bij 

de pedagogische doelstellingen van het jeugdstrafrecht. Om de tenuitvoerlegging van de nieuwe 

sancties goed te laten verlopen, is uitvoeringswet- of regelgeving nodig om de specifieke taken van de 

uitvoeringsorganen en hun onderlinge verhouding af te bakenen. Daarnaast is van belang dat deze 

organen voldoende worden toegerust om hun taken te kunnen volbrengen. De in dit onderzoek 

onderzochte monitor kan hieraan bijdragen. 

 

Deel 2: 0-situatie delicten & registraties (kwantitatief dossieronderzoek) 

Uit de beschikbare registraties van de politie, het OM en de Voogdijraad blijkt dat 61 minderjarigen en 

44 jongvolwassenen in 2018 in aanraking zijn gekomen met de strafrechtketen; een totaal van 105 

unieke jongeren in de leeftijd 12-21 jaar. Voor de meeste achtergrondkenmerken is maar beperkt 

informatie voor slechts een kleine groep beschikbaar. 

 

De gemiddelde leeftijd van de minderjarigen die in de politieregistraties (KPCN) van 2018 naar voren 

zijn gekomen, is 15.7 jaar oud. Het hoofdfeit waarvoor minderjarigen geregistreerd zijn bij de politie, 

is voornamelijk diefstal of rijden zonder rijbewijs. Informatie over delictgeschiedenis is voor bijna alle 

minderjarigen bekend. Ruim de helft van de minderjarigen heeft geen registraties voor 2018 en staat 

dus geregistreerd als first-offender, een derde deel heeft nog één registratie bij het KPCN voorafgaand 

aan 2018. De rest (ongeveer 15%) varieert van twee tot zeven registraties. De gemiddelde leeftijd van 

de jongvolwassenen die naar voren zijn gekomen in de politieregistraties van 2018 is 19.5 jaar oud. 

Iets minder dan de helft van de registraties betreft verkeersdelicten, zoals rijden zonder rijbewijs en 

joyriding. Verder komen geweldsdelicten, drugsdelicten en diefstal voor. Ook voor bijna alle 

jongvolwassenen is informatie te vinden over delictgeschiedenis en blijkt dat iets meer dan de helft 

first-offender is en een vijfde deel nog één registratie had vóór 2018. Een kwart heeft meerdere 

registraties voor 2018, meestal voor een delict als diefstal. In zowel zaken met minderjarigen als 

meerderjarigen is de geregistreerde verdachte meestal de enige dader. 

 

De minderjarigen (12-18 jaar) die in 2018 uit de OM-registraties naar voren komen, zijn gemiddeld 

15.3 jaar oud. In de overgrote meerderheid van de gevallen bestaat het hoofdfeit waarvan de 

minderjarigen verdachte is geweest uit rijden zonder rijbewijs of diefstal. In meer dan de helft van de 

gevallen heeft het OM de zaak afgedaan met een (voorwaardelijk) sepot, een kleiner deel wordt door 
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middel van een gerechtelijke afdoening afgehandeld. Van sommige zaken is de afdoening nog niet 

bekend. In tegenstelling tot de geregistreerde data bij de politie, is informatie over delictgeschiedenis 

(aantal eerdere registraties voor 2018) bij het OM voor slechts een kwart van de jongeren (dit gaat om 

11 jongeren) beschikbaar. Er valt op basis van deze gegevens in principe weinig te zeggen over hoeveel 

van deze jongeren first-offender zijn en hoeveel recidiveren. De gemiddelde leeftijd van de 

jongvolwassenen (18-21 jaar) uit de OM-registraties over 2018 is 19.4 jaar oud. De meeste 

jongvolwassenen hebben als hoofdfeit het rijden zonder rijbewijs of diefstal. In twee derde van de 

zaken heeft het OM de zaak afgedaan met een (voorwaardelijk) sepot, een kwart van de zaken wordt 

middels een boete of transactie afgedaan. Delictgeschiedenis is maar voor 30 procent van de 

jongvolwassenen bekend, van wie weer voor de helft duidelijk is dat ze first-offender zijn.  Ook voor 

de jongvolwassenen valt dus weinig te zeggen over recidive, omdat de aantallen klein zijn. In de meeste 

zaken bij het OM zijn zowel de minderjarigen als de jongvolwassenen als de enige daders van het delict 

aangemerkt. 

 

Wanneer het gaat om achtergrondkenmerken van de minderjarigen (de groep die centraal staat in het 

onderzoek), komt over het algemeen bij zowel politie als OM eenzelfde beeld naar voren: 

minderjarigen wonen gemiddeld met vier tot vijf mensen in huis, inclusief henzelf. Van ongeveer de 

helft van de minderjarigen is informatie bekend over de thuissituatie; de meerderheid hiervan lijkt op 

te groeien in incomplete gezinnen, waar moeder het gezag heeft, en vader een kleine of geen rol heeft 

in het leven van de minderjarige. Het merendeel van degenen waar informatie beschikbaar is over 

school/opleiding (minder dan de helft van de groep) gaat naar school.  

 

Deel 3: Ervaringen van ketenpartners (kwalitatieve interviews en focusgroep) 

De bevindingen uit de interviews laten zien dat alle geïnterviewden positief staan tegenover de 

invoering van het jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland, en ze voelen zich over het algemeen 

voorbereid op de uitvoering van hun taken binnen de jeugdstrafrechtketen. Zorgen worden 

voornamelijk geuit over het aanbod van HALT-locaties en gedragsinterventies (binnen bijvoorbeeld de 

leeropdracht) in het licht van de kleinschaligheid op de eilanden, de pedagogische invulling en 

praktische aspecten van jeugddetentie, en hoe de boogde scheiding van toezicht en begeleiding bij 

jeugdreclassering in de praktijk zal verlopen. De samenwerking met andere ketenpartners verloopt 

over het algemeen goed, al worden knelpunten ervaren met betrekking tot de uitwisseling van 

informatie tussen ketenpartners en de werkwijze van de leerplichtambtenaar (voornamelijk op 

Bonaire). Zo treedt vertraging op bij de formele instroom van meldingen van verzuim in de keten, 

terwijl er informeel al stappen zijn gezet. 
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Deel 4: Inrichting kwantitatieve en/of kwalitatieve monitor 

Met de bevindingen uit de juridische analyse, het dossieronderzoek, de interviews, en de focusgroep 

is de wenselijkheid en haalbaarheid van een monitor jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland 

onderzocht. Vanuit de interviews en focusgroep is iedereen eensgezind over de wenselijkheid van een 

monitor. In het huidige onderzoek is data verzameld om de 0-situatie met betrekking tot de registratie 

in kaart te brengen en zo als mogelijk startpunt te kunnen dienen voor het starten van een 

kwantitatieve monitor. Te denken valt bijvoorbeeld aan het jaarlijks verzamelen van dezelfde gegevens 

om uitspraken te kunnen doen over aantallen en instroom, de toepassing van het jeugdstrafrecht 

(hoeveelheid), op welke manier zaken worden afgedaan en binnen welke termijn. De vraag naar de 

werking van het jeugdstrafrecht geeft aanleiding voor het inrichten van een meer kwalitatieve 

monitor, eventueel als aanvulling op de kwantitatieve. De bevindingen uit de interviews geven inzicht 

in de door ketenpartners ervaren knelpunten en voorbereiding op de taken. Het herhalen van 

interviews met dezelfde ketenpartners (bijvoorbeeld over twee jaar) kan informatie opleveren ten 

opzichte van hoe het jeugdstrafrecht wordt toegepast in de praktijk, en welke werkprocessen zoals 

beoogd lopen en welke wellicht niet. Deze kwalitatieve informatie kan betekenis geven aan de 

aantallen en trends in de kwantitatieve monitor en tevens helpen om bijvoorbeeld na te gaan hoe 

wordt omgegaan met internationale kinderrechtelijke uitgangspunten en verplichtingen.  

 

De haalbaarheid van een monitor is echter een ander verhaal en is in het huidige onderzoek op 

verschillende aspecten verkend. Zo is bij het in kaart brengen van de 0-situatie op basis van registraties 

duidelijk geworden dat voor veel achtergrondkenmerken van de jongeren en jongvolwassenen 

beperkt tot geen informatie beschikbaar is. Dit geldt voor factoren als school/opleiding en 

gezinssituatie, maar ook voor bijvoorbeeld delictgeschiedenis (geeft informatie over recidive) staat 

maar voor een zeer kleine groep informatie geregistreerd. Het starten van een monitor waarin deze 

gegevens ook structureel verzameld zouden worden, betekent dat ketenpartners deze gegevens meer 

zullen moeten registreren. In de eerste plaats zal dit betekenen dat het noodzakelijk is dat elke 

ketenpartner met een digitaal systeem gegevens registreert om de benodigde gegevens te kunnen 

aanleveren. Daarnaast is het belangrijk om bij ketenpartners bewustzijn te creëren over het belang 

van het registreren van bijvoorbeeld delictgeschiedenis of thuissituatie, zodat een meer betrouwbaar 

beeld geschetst kan worden van de groep jongeren in de strafrechtketen buiten de basale informatie 

als leeftijd, geslacht en delict.  
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Bij het inrichten van een monitor moet rekening worden gehouden met de kleinschaligheid van de 

eilanden, zeker de Bovenwindse eilanden. Sommige onderwerpen/thema’s zullen niet opgenomen 

en/of gepubliceerd kunnen worden, omdat de kans op onthulling groot is en zodoende de privacy van 

de betreffende jongeren of de gezinnen waarin ze wonen niet voldoende gewaarborgd kan worden. 

Tot slot moet een weloverwogen keuze worden genomen over de regievoering: wie gaat de benodigde 

gegevens voor een monitor (structureel) van alle ketenpartners verzamelen en beheren?  

 

Slotoverwegingen 

Hoewel de juridische analyse laat zien dat er een aantal opmerkelijke verschillen bestaat tussen de 

wettelijke regelingen van Nederland, Aruba, Curaçao en de BES, in de kern bestaat straks overal een 

apart jeugdstrafrecht, met regelingen voor buitengerechtelijke afdoening en specifieke jeugdsancties 

en met een duidelijke pedagogische oriëntatie. Dat sluit goed aan bij de eisen die aan het strafrecht 

worden gesteld op grond van internationale kinderrechten en daarmee komt Nederland – en dus de 

BES - tegemoet aan aanbevelingen van het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties, UNICEF en 

de Kinderombudsman. De bevindingen in dit onderzoek laten bovendien zien dat de aanstaande 

wetgeving van harte wordt verwelkomd door de verschillende relevante actoren in het veld. Zij kijken 

ernaar uit om binnen de nieuwe wettelijke kaders aan de slag te gaan of om hun bestaande werkwijze 

geformaliseerd te zien in wetgeving. 

 

De bevindingen in dit onderzoek geven aanleiding om een aantal aannames te relativeren, zij het met 

enige voorzichtigheid vanwege de beperkingen van dit onderzoek. De cijfers lijken te suggereren dat 

de jongeren die in aanraking komen met politie en justitie vooral first-offender zijn en dat anders dan 

eerdere beelden geschetst op basis van beeldvormingsonderzoek geen sprake lijkt te zijn van 

registratie van zware strafbare feiten die verband houden met groepscriminaliteit of bendes.  

 

De conclusies van dit onderzoek geven aanleiding om daadwerkelijk een monitor te ontwikkelen, deze 

te voorzien van zowel kwantitatieve als kwalitatieve elementen en te laten aansluiten bij reeds 

bestaande initiatieven, zoals de Jeugdmonitor CN, en duidelijkheid te verschaffen over de 

regievoering. Voor zover een zekere terughoudendheid bestaat vanwege de vraag of het 

jeugdstrafrechtssysteem wel klaar is om in de praktijk uitvoering te geven aan de nieuwe wet- en 

regelgeving, lijkt op grond van dit onderzoek terughoudendheid niet noodzakelijk te zijn. Het is wel 

van belang om rekening te (blijven) houden met aspecten zoals de kleinschaligheid van de eilanden en 

de daarmee samenhangende uitvoerings- en privacyvraagstukken, en voor het belang van 

kinderrechtelijke uitgangspunten waaronder terughoudendheid bij de inzet van het jeugdstrafrecht 
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(en het voorkomen van aanzuigende werking), de pedagogische oriëntatie, het gebruik van 

buitengerechtelijke afdoening, een eerlijk proces, participatie van jeugdigen, bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer en het zoveel mogelijk voorkomen van vrijheidsbeneming van kinderen.  
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