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Rectificatie 

In Justitiele Verkenningen nr. 1 van 1990 is in de 
bijdrage van dr. J. Junger-Tas op p. 23 
abusievelijk vermeld dat volgens de politiecijfers 
het aantal minderjarige verdachten per 100.000 
12- tot en met 17-jarigen sinds 1982 is 
teruggelopen met 19%. Deze afname van 19% 
betreft echter de absolute aantallen. Per 100.000 
minderjarigen is er sinds 1982 een daling van 6% 
opgetreden. 



Voorwoord 

'Het is ook nooit goed of het deugt niet.' In deze 
termen wordt in kringen van de jeugdbescherming 
wel eens gereageerd op de uiteenlopende aantijgingen 
die de Raden voor de Kinderbescherming te horen 
krijgen. De kwetsbare positie van de jeugdbe-
scherming heeft vanzelfsprekend alles te maken met 
de delicate taak die zij heeft: de bescherming van de 
belangen van het kind. In deze doelstelling lijkt een 
permanente bron van kritiek besloten te liggen. In 
haar werk zijn immers niet alleen de belangen van 
kinderen in het geding, maar ook die van de 
(pleeg)ouders, de instanties eromheen en ten slotte de 
maatschappij als zodanig. Maar vooral: wat zijn de 
belangen van kinderen eigenlijk? In de bijna 
honderdjarige geschiedenis van de kinderbescherming 
is hier op zeer verschillende manieren over gedacht. 
Wat is wijs, in een samenleving die zo wisselvallig is 
in haar beoordeling van het gedrag van haar jeugd? 

De Raad voor de Kinderbescherming heeft diverse 
rekestmogelijkheden bij de kinderrechter, zoals 
ontheffing, ontzetting en ondertoezichtstelling. Eind 
jaren zeventig bereikte de oplegging van dergelijke 
maatregelen een historisch minimum. Zo waren in 
1979 bijvoorbeeld nog slechts 22 per 10.000 jongeren 
onder toezicht gesteld (in 1970 waren dit er nog 37). 
Dit 'dieptepunt' lijkt samen te vallen met het 
hoogtepunt in het 'welzijnsdenken' over de jeugd; 
van justitiele maatregelen werd weinig goeds meer 
verwacht. Men vestigde de hoop op de (vrijwillige) 
hulpverlening aan jongeren. In de loop van het 
afgelopen decennium was er echter weer sprake van 
een geleidelijke toename van de ots-maatregel. Dit 
lijkt er op te wijzen dat het welzijnsmodel op zijn 
retour is. In dat verband wordt in de literatuur wet 
gerept van een 'juridiseringstendens' in de jeugdbe- , 
scherming. 

In dit themanummer van Justitiele Verkenningen - 
dat toevalligerwijze verschijnt op . een moment dat een 
tweetal commissies de jeugdbescherming onder de 
loep neemt - wordt deze nieuwe ontwikkeling op 
verschillende manieren belicht. P.H. van der Laan 
onderzoekt in het openingsartikel het afscheid van 
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het welzijnsmodel in het civiele recht. Ook in het 
jeugdstrafrecht signaleert hij veranderingen. De 
ontwikkelingen zijn niet eenduidig maar wijzen naar 
zijn mening onmiskenbaar in de opkomst van justi-
tiele noties: rechten en plichten; mondigheid en 
verantwoordelijkheid zijn centrale begrippen in de 
benadering van jongeren geworden. Dat Ml echter 
nog niet zeggen dat alle 'verworvenheden' van het 
welzijnsmodel op de tocht zijn komen te staan. 

In het tweede artikel worden de jeugdbescher-
mingsmaatregelen en de ontwikkeling in de oplegging 
ervan nauwkeurig uit de doeken gedaan. Het artikel 
van N. Mertens vormt een voorbeschouwing op een 
WODC-onderzoek naar de gronden voor ondertoe-
zichtstelling. ICrijgen de Raden te maken met meer of 
andersoortige meldingen? Is er sprake van een veran-
dering in de beoordeling en de conclusies van de 
Raden voor de ICinderbescherming? Om deze vragen 
te beantwoorden, wordt eerst de werkwijze van de 
Raden - althans voor wat betreft de klachtzaken - 
uiteengezet. 

De daaropvolgende twee artikelen behandelen de 
positie van de kinderrechter. De kinderrechter heeft 
een tweeledige opdracht: zij of hij is rechter en 
uitvoerder van de rechterlijke beslissing - althans in 
het geval van ots. Deze januskop in het jeugdrecht is 
volgens sommigen een juridisch monstrum; anderen 
vinden deze tweekoppigheid echter onvermijdelijk 
gezien de specifieke positie van jongeren. E.P. von 
Brucken Fock is van mening dat zowel de 
ots-maatregel als de positie van de kinderrechter niet 
te verdedigen zijn indien zij worden getoetst aan het 
Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. In 
zijn strikt juridische artikel bereikt hij conclusies die 
haaks staan op de vigerende jeugdbeschermings-
praktijk. 

P. van Teeffelen verdedigt daarentegen de huidige 
positie van de kinderrechter. Hij gaat daarbij met 
name in op het veel gehoorde argument dat jongeren 
mondiger zijn geworden en om die reden juridisch 
'volwassener' benaderd zouden dienen te worden. 
Het. 'hebben van een grote mond' is zijns inziens 
echter iets anders dan mondigheid en wijst zeker niet 
op een vermindering van de problemen onder 
jongeren. Deze zijn naar zijn mening zelfs sterk toege-
nomen. De kinderrechter dient te balanceren tussen 
rechtsbescherming en hulpveriening en dient op beide 
terreinen deskundig te zijn. Bevordering van de 
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pedagogische deskundigheid is naar zijn mening 
gedigender dan het tornen aan de positie van de 
kinderrechter. 

Ten slotte wordt in dit nummer aandacht besteed 
aan de jeugdreclassering. Het belang van een 
dergelijke instantie wordt sinds enkele jaren allerwege 
onderkend. In vrijwel alle arrondissementen worden 
projecten op dit gebied gestart of reeds uitgevoerd. 
En sinds begin 1989 houdt op het Ministerie van 
Justitie een ambtelijke werkgroep zich bezig met dit 
onderwerp. Ook deze nieuwe ontwikkeling past 
binnen de genoemde justitieringstendens. Over de 
doelstellingen en werkwijze heerst echter nog ondui-
delijkheid. E. Spaans doet in zijn artikel verslag van 
een vijftal projecten op het gebied van de jeugdreclas-
sering. Hij inventariseert verschillen en overeen-
komsten en concludeert dat vooralsnog verschillende 
vormen bestaansrecht hebben. Over de mate waarin 
zij remmend werken op crimineel gedrag van hun 
clienten is vooralsnog weinig duidelijkheid. 
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Afscheid van het 

welzijnsmodel 

Ontwikkelingen in jeugdbescherming en 
jeugdstrafrecht 

drs. P.H. van der 'sant 

Inleiding 

In de jaren tachtig hebben zich binnen de justitiele 
kinderbescherming - in zowel de civielrechtelijke als 
de strafrechtelijke sector - belangrijke gebeurtenissen 
en ontwikkelingen voorgedaan. Dat betreft deels 
gebeurtenissen en ontwikkelingen waarop doelbewust 
is aangestuurd. DeeIs zijn zij het gevolg van externe, 
niet altijd te beinvloeden factoren. Als voorbeeld van 
de eerste soort kan genoemd worden het stimuleren 
van de pleegzorg. Bij de tweede soort kan men 
denken aan demografische veranderingen en de sterke 
toename van allochtone jongeren in de jeugdbescher-
mingspopulatie. Sommige ontwikkelingen kennen een 
lange voorgeschiedenis, zoals de introductie van alter-
natieve sancties in het jeugdstrafrecht, andere daaren-
tegen deden zich in meerdere of mindere mate plots-
klaps voor, waarbij men kan denken aan de overhe-
veling van de particuliere inrichtingen van het Minis- 
terie van Justitie naar het Ministerie van WVC. 
Daarnaast waren er de omvangrijke bezuinigingen en 
de uitleg van Europese verdragsregels die elk op hun 
eigen manier van invloed waren op de gang van 
zaken in de jeugdbescherming. 

In deze bijdrage worth op een aantal gebeurte-
nissen en veranderingen nader ingegaan. Allereerst 
zal de civielrechtelijke sector aan de orde worden 
gesteld en vervolgens de strafrechtelijke. Bij beide 
sectoren zal geprobeerd worden de ontwikkelingen te 
plaatsen in het licht van vigerende opvattingen over 
de praktijk van de justitiele jeugdhulpverlening en het 
jeugdstrafrecht. 

* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het WODC. 
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Ontwikkelingen in de civiele jeugdbescherming 

Beleidsvoornemens en regelgeving 

Uit de enorme reeks, van gebeurtenissen rond de 
civiele jeugdbescherming in de jaren tachtig doen we 
een willekeurige greep. Zo was er onder meer de 
verschijning in 1984 van de eindrapporten van de 	• 
IWRV (Interdepartementale Werkgroep Residentiele 
Voorzieningen voor Jeugdigen) en de IWAPV (Inter-
departementale Werkgroep Ambulante en Preventieve 
Voorzieningen voor hulpverlening aan jeugdigen) en, 
op de valreep van de jaren tachtig, natuurlijk de 
invoering van de nieuwe Wet op de Jeugdhulpver-
lening. De IWRV- en IWAPV-rapporten beoogden 
enige samenhang aan te brengen in het brede en 
gedifferentieerde terrein van de jeugdhulpverlening. 
In de Wet op de Jeugdhulpverlening is dat verder 
uitgewerkt en is het wettelijk ingekaderd. 

In 1983 en 1984 verschenen er twee notities, 
opgesteld door de Staatssecretaris van Justitie voor de 
Tweede Kamer, over de taak en het functioneren van 
de raden voor de kinderbescherming. (Tweede 
Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18122; Tweede 
Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18122) In 1984 werd 
een aanvang gemaakt met het experiment pleeggezin-
plaatsingen. Dit experiment had tot doel de plaatsing 
in pleeggezinnen te bevorderen van jonge kinderen 
(0 t/m 10 jaar) als alternatief voor tehuisplaatsingen. 
Een geheel andersoortige gebeurtenis was de overhe-
veling op 1 januari 1987 van de particuliere inrich-
tingen naar het Ministerie van WVC. De inrichtingen 
vallen niet langer onder de beleidsverantwoorde-
lijkheid van het Ministerie van Justitie, maar onder 
die van het Ministerie van WVC. 

Een laatste belangrijke gebeurtenis die we hier 
willen memoreren is de verlaging van de meerderja-
righeidsgrens van eeneritwintig naar achttien jaar op 
1 januari 1988. Een van de implicaties van deze 
verlaging is de automatische beeindiging van kinder-
beschermingsmaatregelen bij het bereiken van de 
leeftijd van achttien jaar. Om een al te abrupte 
overgang van (intensieve) hulpverlening en 
begeleiding naar helemaal geen hulpverlening en 
begeleiding te voorkomen werd de zogenoemde voort-
gezette hulpverlening gentroduceerd. Jeugdigen 
waarvan de maatregel bij het meerderjarig worden 
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eindigt kunnen opteren voor voortzetting van de 
hulpverlening op vrijwillige basis. 

De positie van de kinderrechter 

Het lijkt niet overdreven te stellen dat sinds het 
instituut kinderrechter werd geIntroduceerd in 1922 
discussies zijn gevoerd over de positie van de kinder-
rechter. Na flinke discussies eind jaren zestig en begin 
jaren zeventig (vgl. Van Nijnatten, 1986), die vrnwel 
zonder gevolg bleven, lijkt deze discussie zich in de 
jaren tachtig (weer) verhevigd te hebben. Centraal in 
de discussie staat de vraag of de kinderrechter naast 
het opleggen van maatregelen ook belast moet/mag 
zijn met de uitvoering ervan (zoals in het geval van de 
ondertoezichtstelling). Verschillende aspecten worden 
in deze discussie naar voren gebracht: de onafhanke-
lijkheid van de rechter die al dan niet in het geding 
is, de bescherming van de rechten van de betrokken 
gezinnen, maar ook de vraag of de kinderrechter 
gezien zijn achtergrond en opleiding wel voldoende 
in staat zou zijn leiding te geven aan de hulpverlening 
in het kader van de ondertoezichtstelling. 

Simpel gesteld kun je in de discussie twee kampen 
onderscheiden. Aan de ene kant staan mensen die 
van mening zijn dat de verschillende functies zeer wel 
in een persoon verenigbaar zijn, mits in de opleiding 
voldoende aandacht gegeven wordt aan de specifieke 
aspecten van de taak van de kinderrechter. Van 
Teeffelen (zie zijn bijdrage in dit nummer) kan 
gesitueerd worden in dit kamp. Von Brucken Fock 
(eveneens elders in dit nummer) kan worden 
beschouwd als een exponent van de 'andere kant', de 
mensen die een (strikte) scheiding van functies 
voorstaan.' 

Het 'nieuwe' in de benadering van Von Brucken 
Fock is het internationale element. In zijn bijdrage 
laat hij duidelijk zien dat het Europees Verdrag van 
de Rechten voor de Mens (EVRM) voor deze 
discussie van grote en waarschijnlijk doorslaggevende 
betekenis zal zijn. Op grond van zijn argumentatie 
valt aan te nemen dat op termijn een einde zal komen 
aan de bijzondere positie van de kinderrechter in de 
zin van (onafhankelijk) rechter en hulpverlener in een 
persoon. 
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Toepassing van maatregelen 

Na een jarenlange, aanzienlijke afname van het 
aantal kinderbeschermingsmaatregelen - in 1960 
stonden nog ruim 42.000 kinderen en jeugdigen onder 
een of andere rnaatregel van kinderbescherming, in 
1979 was dat aantal met de helft afgenomen tot ruim 
21.000 - wijzigt zich dit beeld in de jaren tachtig. In 
een brief aan de Tweede Kamer (Tweede Kamer, 
vergaderjaar 1987 - 1988, 20 634) wijst de Staatssecre-
taris van Justitie in reactie op vragen van het 
kamerlid Van Es op een trendbreuk in de toepassing 
van kinderbeschermingsmaatregelen. Na een jaren-
lange dating van het aantal kinderbeschermingsmaat-
regelen is er sinds 1980 sprake van stabilisering. 
Afgezet tegen de totale populatie van minderjarigen 
neemt het aantal kinderbeschermingspupillen niet 
verder af. Meer recente gegevens wijzen zelfs op een 
toename. 

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van het 
aantal kinderbeschermingspupillen, dat wit zeggen 
ots-pupillen (ondertoezichtstellingen) en voogdijpu-
pillen (ontheffing en ontzetting uit de ouderlijke 
macht alsmede wezen), in de periode 1977-1988. Het 
gaat daarbij om kinderen en jeugdigen in de leeftijd 
van 0 t/m 17 jaar. 2  In de tabel wordt het aantal 
kinderbeschermingspupillen tevens gerelateerd aan de 
totale (minderjarigen-)bevolking door het aantal 
minderjarigen per 10.000 aan te geven op wie een 
maatregel van kinderbescherming van toepassing is. 

Tabel 1 maakt duidelijk dat de absolute dating van 
het aantal kinderbeschermingsmaatregelen voortduurt 
tot 1985. In dat jaar begint het aantal weer te stijgen. 

Meer inzicht bieden de gegevens die zijn gerela-
teerd aan de totale omvang van de jeugdbevolking 
(proportie). Vanaf 1979 is er sprake van stabilisering 
(39 a 40 jeugdigen per 10.000 onder een maatregel), 3  
maar in 1986 lijkt aan die stabilisering een eind te 
komen. Vooral in 1988 neemt het aantal kinderbe-
schermingspupillen sterk toe: ten opzichte van 1987 
met bijna 8% waar het gaat om absolute aantallen en 
met bijna 10% voor wat betreft de aan de totale 
bevolking gerelateerde aantallen. 4  Nog niet duidelijk 
is in hoeverre de gegevens over 1988 uitzonderlijk zijn 
en bijvoorbeeld `eenmalig hoog'. Dat er opnieuw 
sprake is van een trendbreuk - dit maal in de zin van 
een toename van kinderbeschermingsmaatregelen - is 
echter onmiskenbaar. 
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Tabel 1: Overzicht kinderbeschermingspupillen (0 t/m 17 Jr.)* 

Jaar 	 Aantal 	Per 10.000 

1977 	 17.735 	 44 
1978 	 16.709 	 42 
1979 	 15.760 	 40 
1980 	 15.517 	 40 
1981 	 15.128 	• 	39 
1982 	 14.790 	 39 
1983 	 14.595 	 40 
1984 	 13.967 	 39 
1985 	 14.128 	 40 
1986 	 14.293 	 41 
1987 	 14.663 	 43 
1988 	 15.814 	 47 

• peildata: 31 december van elk jaar 
Bron: Directie Kinderbescherming/Directie Jeugdbescherming en Reclas-
sering 

Tabel 2 maakt duidelijk dat de stijging voorna-
melijk wordt veroorzaakt door een toename van 
ots-pupillen. Oat het aantal voogdijpupillen niet 
langer meer afneemt, maar stabiel blijft speelt 
uiteraard ook een rol. 

Vanaf 1981 neemt het absolute aantal ots-pupillen 
eerst licht en daarna vrij sterk toe. Gerelateerd aan de 
bevolkingsomvang komt al in 1982 een einde aan de 
stabilisering met vooral in 1988 een opmerkelijke 
stijging (ruim 14% ten opzichte van 1987). Het 
absolute aantal voogdijpupillen daalt nog steeds, zij 
het de laatste jaren nog maar mondjesmaat. Gerela-
teerd aan de bevolking is al met ingang van 1985 
sprake van stabilisering. 

De gang van zaken rond de toepassing van kinder-
beschermingsmaatregelen gedurende de eerste helft 
van de jaren tachtig wijst niet in de richting van meer 
justitieel ingrijpen. Weliswaar neemt het aantal 
kinderbeschermingspupillen per 10.000 niet verder 
meer af, maar het neemt ook niet toe. Bovendien lijkt 
er sprake te zijn van een verschuiving van de meer 
ingrijpende maatregelen ontheffing en ontzetting uit 
de ouderlijke macht (voogijpupillen) naar de onder-
toezichtstelling (ots). Zwetsloot signaleert in dit 
verband `een verandering van het kinderbescher-
mingsbestand: lichtere problematiek naar de 
vrijwillige hulpverlening en zwaardere problematiek 
naar de lichtere maatregel (van ondertoezicht-
stelling)'. (Bavinck, 1989, p. 135) 

Na 1985 neemt het totale aantal kinderbescher- 
mingspupillen echter weer toe en aan de verschuiving 
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Tabel 2: Overzicht ots- en voogdijpupillen (0 t/m 17 jr.)* 

Jaar 
ots 	 Voogdij 
Aantal 	Per 10.000 	Aantal Per 10.000 

1977 	 9.459 	 23 	8.276 	20 
1978 	 8.970 	 22 . 	7.739 	19 
1979 	 8.626 	 22 	7.134 	18 
1980 	 8.642 	 22 	6.875 	18 
1981 	 8.550 	 22 	6.578 	17 
1982 	 8.666 	 23 	6.124 	16 
1983 	 8.854 	 24 	5.741 	16 
1984 	 8.628 	 24 	5.339 	15 
1985 	 8.996 	 25 	 5.132 	14 
1986 	 9.277 	 27 	 5.016 	14 
1987 	 9.759 	 28 	4.904 	14 
1988 	 10.945 	 32 	4.869 	14 

peildata: 31 december van elk jaar 
Bron: Directie Kinderbescherming/Directie Jeugdbescherming en Reclas-
sering 

van meer ingrijpende naar minder ingrijpende 
maatregelen lijkt eveneens een eind te zijn gekomen, 
gezien de stabilisering van het aantal voogdijpupillen. 
Justitieel ingrijpen neemt dus voor het eerst in jaren 
weer toe. 

Mogelijke verklaringen voor toename van maatre-
gelen 

Diverse suggesties zijn gedaan om de toename van 
maatregelen te verklaren. Ook is aangegeven waaraan 
het in ieder geval niet toe te schrijven zou zijn. We 
bespreken er hier een aantal van deze suggesties 
zonder overigens de pretentie te hebben volledig te 
zijn. 

— Bezuinigingen 
Het kamerlid Van Es liet in een televisie-interview 

weten dat naar haar mening de toename vooral het 
gevolg was van bezuinigingen in de vrijwillige 
hulpverlening. De als gevolg van de bezuinigingen 
afgenomen hulpverleningsmogelijkheden in de 
vrijwillige sector dwingen als het ware gebruik te 
maken van de justitiele hulpverleningskanalen. Niet 
veranderende hulpverleningsideologieen, maar 
'ordinaire' bezuinigingen zijn verantwoordelijk voor 
de verschuivingen. Ruimere financiering van de 
vrijwillige hulpverlening zou weer een beweging 
richting vrijwillige hulpverlening op gang kunnen 
brengen. 
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— Minder effectieve vrijwillige hulpvertening 
Anderen hebben eveneens een relatie gelegd met de 

vrijwillige hulpverlening, maar de uitleg is anders. De 
toename van de maatregelen wordt gezien als een 
reactie op de 'hang naar vrijwilligheid'. De nadruk 
was te zeer komen te liggen op vrijwillige hulpver-
lening. De balans was als het ware te ver doorge-
slagen. De vrijwillige hulpverlening kon daardoor 
niet altijd aan de hooggespannen verwachtingen 
voldoen en was niet steeds voldoende effectief. Te 
moeilijke, al te problematische gevallen zouden ten 
onrechte verwezen zijn naar de vrijwillige hulpver-
lening. De vrijwillige hulpverlening kon die gevallen 
niet aan, waarna de jongeren alsnog in de justitiele 
sector terecht zijn gekomen. 

De huidige toename van justitiele maatregelen moet 
in deze optiek worden beschouwd als een correctie 
van hetgeen in voorgaande jaren scheef is gegroeid. 
De geconstateerde toename van maatregelen is vooral 
een soort inhaal- of hersteloperatie. Mocht deze inter-
pretatie juist zijn, dan zou de toename van het aantal 
kinderbeschermingspupillen slechts korte tijd duren 
om zich daarna op het nieuwe, wat hogere niveau te 
stabiliseren. 

— Kritiek op de vrijwillige hulpverlening 
In de loop der tijd is de houding ten aanzien van 

de vrijwillige hulpverlening veranderd. Richtte de 
kritiek zich aanvankelijk alleen op de gedwongen 
hulpverlening, op een gegeven moment werd ook de 
vrijwillige hulpverlening niet langer kritiekloos 
aanvaard. Men begon in te zien dat ook aan de 
vrijwillige hulpverlening het element niet geheel 
vreemd is. Het gaat weliswaar niet zozeer om formele 
dwang, maar geheel vrijblijvend is het allemaal niet. 
Alhoewel dat niet betekent dat de critici de bedoeling 
hadden weer meer gedwongen (i.e. justitiele) hulpver-
lening te propageren (vgl. Van Montfoort, 1989), is 
het niet ondenkbaar dat dat (onbedoeld) toch tot 
meer maatregelen heeft geleid. 

— Toename allochtone jongeren 
In de brief aan de Tweede Kamer van 7 juli 1988 

over de toename van het aantal kinderbeschermings-
pupillen wijst de Staatssecretaris op het toenemende 
aandeel van allochtone jongeren in de kinderbe-
scherming. In de periode 1982-1986 steeg hun 

14 	Justitiele Verkenningen, jrg. 16, nr. 2, 1990 



aandeel in het totale ots-bestand met 70%. Door te 
wijzen op de veranderde samenstelling van de kinder-
beschermingspopulatie wordt echter nog geen 
verklaring gegeven voor de toename van maatregelen. 
De gewijzigde samenstelling van de kinderbescher-
mingspopulatie zou immers het gevolg kunnen zijn 
van 'gewone' algemene demografische ontwikke-
lingen. Of zou vrijwillige hulpverlening voor 
allochtone jongeren minder geschikt worden geacht? 
Of gaat het wellicht om een groep kinderen en 
jeugdigen (en ouders) met grotere (specifieke) 
problemen? 

Meer inzicht is nodig in de motiveringen voor het 
opleggen van de maatregelen alsmede in de partici-
patie van allochtone jongeren in de vrijwillige 
hulpverlening om de toename van allochtone 
jongeren te kunnen verklaren. Vooralsnog vormt het 
toenemend aandeel van allochtone jongeren in de 
kinderbescherming nog geen verklaring voor de 
toename van maatregelen in zijn algemeenheid. 

— Beleidswijziging 
In hun jaarverslag over 1988 gaan de raden voor de 

kinderbescherming eveneens in op de toename van 
het aantal maatregelen. Daarbij wijzen zij op boven-
genoemde factoren als de toename van allochtone 
jongeren en de minder (effectieve) mogelijkheden van 
de vrijwillige hulpverlening en vooral ook op de 
toename van zaken van ernstige opvoedingsproble-
matiek. (p. 7) Zij wijzen er op dat het beleid van de 
raden ten aanzien van het uitlokken van maatregelen 
zich niet gewijzigd heeft. Nog altijd, zo luidt de 
argumentatie, resulteert jets minder dan de helft van 
de behandelde zaken onder de noemer opvoedings-
problematiek 5  uiteindelijk in een maatregelverzoek. 

Geheel sluitend is deze verklaring overigens niet. 
Het beleid ten aanzien van in behandeling genomen 
zaken moge dan niet veranderd zijn, dat zegt nog 
niets over het beleid dat gevoerd wordt ten aanzien 
van de beslissing aangemelde zaken al dan niet in 
behandeling te nemen. Werden er in 1984 nog 4.690 
zaken van opvoedingsproblematiek door de raden 
behandeld, in 1988 was dat aantal gestegen tot 7.129. 
Het feit dat er meer zaken door de raad in behan-
deling worden genomen zou het gevolg kunnen zijn 
van een beleidswijziging. Het jaarverslag van de 
raden geeft daarover geen uitsluitsel, omdat niet 
wordt aangegeven hoeveel zaken bij de raden worden 
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aangemeld. We weten dus niet of er van de aange-
melde zaken tegenwoordig verhoudingsgewijs meer in 
behandeling worden genomen. Net  als ten aanzien 
van allochtone jongeren is hier meer inzicht gewenst 
in de achtergronden van de aangemelde en behan-
delde zaken alvorens definitieve conclusies te kunnen 
trekken 

— Toegenomen, ernstiger problematiek 
In hun jaarverslag wijzen de raden voor de kinder-

bescherming er op dat zij vaker geconfronteerd 
worden met zaken van ernstige opvoedingsproble-
matiek. Dat geluid viel de afgelopen jaren vaker te 
beluisteren. Vlaardingerbroek wijst op `een toename 
van specifieke problematiek (alcohol- en drugsver-
slaving, buitenlandse jongeren, jeugdcriminaliteit, 
enz.) ...'. (1989, p. 140) Er is echter geen onderzoek 
voorhanden dat empirische basis verleent aan de 
veronderstelling dat (groepen) Nederlandse jongeren 
te kampen hebben met meer en ernstiger problemen. 
Zou dat het geval zijn, dan was daarmee de toename 
van maatregelen nar alle waarschijnlijkheid afdoende 
verklaard. Wellicht dat het onlangs gestarte 
onderzoek naar de gronden voor de ondertoezicht-
stelling (zie Mertens, elders in dit nummer) daarover 
uitsluitsel kan geven. 

Er zijn wel aanwijzingen dat de problematiek van 
justitiepupillen zwaarder is geworden. Zo vragen de 
kinderrechters alweer enige jaren aandacht voor het 
probleem van 'moeilijk plaatsbare jongeren'. Zij zijn 
bezorgd over de afname van plaatsingsmogelijkheden 
voor de gedragsmatig moeilijkste jongeren. Een groep 
jongeren die zij in omvang alleen maar zien 
toenemen. 6  In hun onderzoeksrapport Tehuizen in 
Beeld komen Van der Ploeg en Scholte (1988) tot de 
conclusie dat de problematiek van jongeren in 
tehuizen in tien jaar tijd ernstiger is geworden. Zij 
komen tot deze conclusie op basis van een verge-
lijking met gegevens van jongeren die in de jaren 
zeventig in internaten verbleven. Zij constateren voor 
zowel de vrijwillig geplaatste als de justitieel 
geplaatste jongeren een verzwaring van de proble-
matiek. Tevens stellen zij vast dat vrijwillig geplaatste 
en justitieel geplaatste jongeren op dit punt verder uit 
elkaar zijn gegroeid: de problematiek van de justitieel 
geplaatsten is in sterkere mate verzwaard. 

Zowel de ervaringen van de kinderrechters als de 
uitkomsten van het onderzoek van Van der Ploeg en 
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Scholte vormen vooralsnog geen verklaring voor de 
toename van maatregelen. Wel laten zij zien wat het 
beleid, waarbij gestreefd wordt naar meer vrijwillige 
hulpverlening en/of ambulante hulpverlening, teweeg 
heeft gebracht: als de lichtere gevallen worden 
doorverwezen naar de vrijwillige hulpverlening 
resteert een zwaardere groep in de justitiele hulpver-
lening. En ook: als het uitgangspunt luidt dat meer 
via ambulante hulpverlening dient te gebeuren dan 
komen daar de relatief lichtere zaken terecht en 
blijven voor de residentiele hulpverlening de zwaarste 
gevallen over. Van der Ploeg en Scholte zeggen het 
aldus: `Zo gezien voert versterking van de ambulante 
hulp onherroepelijk tot verzwaring van de residentiele 
hulp'. (p. 239)7  

- De voorrangsregeling 	 4 
Een andere mogelijke verklaring voor de toename 

van maatregelen die we hier noemen, hangt samen 
met de overheveling van de particuliere inrichtingen 
van Justitie naar WVC. In het Protocol van overdracht 
van inrichtingen op het terrein van de Kinderbe-
scherming van het Ministerie van Justitie naar het 
Ministerie van WVC is vastgelegd dat jongeren op wie 
een kinderbeschermingsmaatregel van toepassing is 
voorrang krijgen boven vrijwillig te plaatsen jongeren 
bij plaatsing in een WVC-inrichting. Bartels (1987) 
wijst er op dat plaatsgebrek bij de inrichtingen kan 
leiden tot (oneigenlijk) gebruik van kinderbescher-
mingsmaatergelen om zo plaatsing in een inrichting 
(alsnog) te kunnen bewerkstelligen. Overigens 
beschikken we niet over gegevens die deze veronder-
stelling kunnen ondersteunen dan we! tegenspreken. 

- 'Nieuwe' probleemgebieden 
Van Montfoort (1989) wijst op een nieuwe tendens, 

namelijk dat expliciet wordt aangedrongen op justi-
tiele interventie in gevallen van incest. Hij acht 'het 
aannemelijk dat deze nieuwe opvattingen bij incest 
een uitstralende werking hebben naar andere gedra-
gingen van ouders die voor kinderen ongunstig zijn'. 
(p. 11) Hoewel we (nog) niet over numerieke 
gegevens beschikken - ook hier kan het 
WODC-onderzoek naar de gronden van de ondertoe-
zichstelling mogelijkerwijs meer duidelijkheid 
verschaffen - zou er dus sprake zijn van meer en 
eerder justitieel ingrijpen op dit specifieke probleem- 
gebied. 8  En daarmee zou de toename van maatregelen 
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voor een deel kunnen worden verklaard. 

De jaren tachtig en het welzijnsmodel 

Tien jaar geleden stelde Junger-Tas in dit tijdschrift 
dat het systeem van de kinderbescherming "is 
verschoVen naar het welzijnsmodel". (1980, p. 9) 
Veranderde inzichten met betrekking tot de positie en 
de ontwikkeling van het kind en de (on)wenselijkheid 
van justitieel ingrijpen hebben er toe geleid dat steeds 
meer `andere dan justitiele welzijns- en hulpverle-
ningsinstellingen worden ingeschakeld'. (p. 35) De 
overtuiging dat justitieel ingrijpen schadelijk zou 
kunnen zijn voor de verdere ontplooiing van de 
jeugdige en derhalve zoveel mogelijk vermeden 
diende te worden leidde tot minder justitieel 
ingrijpen. 

De kinderbeschermingsstatistieken van de jaren 
zestig en zeventig laten op dit punt weinig ruimte 
voor twijfel. Hiervoor werd reeds gewezen op de 
halvering van het aantal kinderbeschermingspupillen 
in de periode 1960-1979. De daling van het aantal 
kinderbeschermingsmaatregelen ging bovendien 
gepaard met een daling van het aantal uithuisplaat-
singen. Residentiele plaatsingen werden terugge-
drongen, plaatsingen in pleeggezinnen en vooral 
ambulante hulpverlening werden bevorderd. De voor 
het welzijnsmodel kenmerkende gedachte wordt 
daarmee duidelijk: de aanpak van problematische 
situaties dient zo weinig ingrijpend van aard te zijn 
als maar mogelijk is en bij voorkeur te geschieden op 
vrijwillige basis. Bisschops spreekt van `(het zo-zo-zo 
beleid): hulp zo licht mogelijk, zo nabij mogelijk, zo 
kart mogelijk'. (1989, p. 9) 

— Begin jaren tachtig: bestendiging van het 
welzijnsmodel 

De in een van de voorgaande paragrafen 
beschreven beleidsvoornemens en ontwikkelingen op 
het gebied van de regelgeving in de jaren tachrig 
hebben met elkaar gemeen dat zij in meerdere of 
mindere mate goed passen in het welzijnsmodel, zoals 
zich dat in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Zij 
dragen als het ware bij aan de bestendiging van het 
welzijnsmodel, zij geven er door de regelgeving en 
beleidsvoornemens een meer structurele basis aan. 
Voor de IWRV- en IWAPV-rapporten en de Wet op 
de Jeugdhulpverlening geldt dat wellicht meer in 
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algemene zin, voor de overige hierboven genoemde 
gebeurtenissen meer specifiek. Zo maken de notities 
over de raden voor de kinderbescherming duidelijk 
wat het beleidsuitgangspunt dient te zijn: terughou-
dendheid in optreden en, als maatregelhulp onvermij-
delijk is, kiezen voor de minst ingrijpende maatregel. 
Met andere woorden, een beleidsuitgangspunt dat 
geheel past in het welzijnsmodel. 

Ten aanzien van het experiment ter bevordering 
van de pleegzorg is dat eveneens duidelijk. Het gaat 
immers niet alleen om het bevorderen van de 
pleegzorg, maar ook om het terugdringen van de als 
meer ingrijpend ingeschatte internaatsplaatsingen. 9  
Ook de overheveling van de particuliere inrichtingen 
van Justitie naar WVC, hoe onverwachts dat ook 
overeengekomen was in het regeerakkoord van het 
tweede kabinet Lubbers, past zeer goed in het 
welzijnsmodel. In de voorafgaande jaren had het 
aantal vrijwillige plaatsingen in tehuizen steeds meer 
de overhand gekregen boven de justitiele plaatsingen. 
Ook in de inrichtingen toonde het welzijnsmodel zich 
in de toename van vrijwillige plaatsingen en de 
afname van justitiele plaatsingen. In dat licht bezien 
was een overheveling naar WVC dus niet onlogisch. 
De bijdrage van de verlaging van de meerderjarig-
heidsgrens is meer indirect. Het is met name de 
voortgezette hulpverlening die in dit verband van 
belang is. Immers, het kenmerkende van de voortge-
zette hulpverlening is dat het geschiedt op vrijwillige 
basis. 

— Eind jaren tachtig: afbrokkeling van het 
welzijnsmodel 

Hoewel regelgeving en beleidsvoornemens duidelijk 
maken dat het welzijnsmodel volledig geaccepteerd is, 
roept de praktijk van de maatregelhulp op dit punt 
vragen op. Immers, de meest recente gegevens met 
betrekking tot de toepassing van kinderbeschermings-
maatregelen wijzen in de richting van meer justitieel 
ingrijpen. Zoals gezegd geldt dat niet voor de eerste 
helft van de jaren tachtig. Weliswaar nam het aantal 
kinderbeschermingspupillen niet verder af, maar was 
er nog wel sprake van een verschuiving van de 
ontheffing en ontzetting uit de ouderlijke macht naar 
de ondertoezichtsteffing en daarmee van minder 
vergaand ingrijpen. Een dergelijke beweging is geheel 
in lijn met het hiervoor reeds genoemde beleidsuit-
gangspunt bij de raden voor de kinderbescherming: 
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als een maatregel onvermijdelijk is kiezen voor de 
minst ingrijpende. Een voortzetting van het welzijns-
model derhalve, zij het in wat minder sterke mate dan 
voorheen. Maar na 1985 verandert de situatie. 

Het totale aantal kinderbeschermingspupillen 
neemt weer toe en aan de verschuiving van meer 
ingrijpende naar minder ingrijpende maatregelen is 
(voorlopig) een eind gekomen. In diverse opzichte is 
er dus sprake van meer justitieel ingrijpen en 
daarmee lijkt aan de hoogtijdagen van het welzijns-
model een eind te zijn gekomen. De afkalving is 
begonnen. Was het in de jaren zestig en zeventig juist 
de gang van zaken in de praktijk die de ontwikkeling 
richting welzijnsmodel inzette (aanzienlijke afname 
van het aantal kinderbeschermingsmaatregelen), nu 
laat diezelfde praktijk een tegengestelde ontwikkeling 
zien. 

De afbrokkeling van het welzijnsmodel laat zich 
overigens niet alleen afleiden uit de toename van 
kinderbeschermingsmaatregelen, maar ook uit de 
pleidooien voor meer residentiele plaatsen. In het 
jaarverslag over 1988 van de Inspectie Jeugdhulpver-
lening wordt gepleit voor uitbreiding van het aantal 
hulpverleningsplaatsen in de zogenoemde landelijke 
voorzieningen. Het pleidooi is ingegeven door de 
lange wachtlijsten bij de landelijke voorzieningen en 
bij de justitie-inrichtingen. Ook de Projectgroep 
Greven, die tot taak had een studie te maken van het 
te verwachten aanbod voor de penitentiaire inrich-
tingen, de tbs-inrichtingen en de (justitiele) jeugdin-
richtingen, wijst op de noodzaak van uitbreiding van 
de capaciteit van de justitie-inrichtingen voor 
jeugdigen in het rapport Voorzieningenbeleid delin-
quentenzorg en jeugdinrichtingen: 1990-1994 (1989). 
Het zou er op kunnen wijzen dat weer sneller 
gekozen wordt voor de zwaarste vorm van ingrijpen: 
de tehuisplaatsing. Felt is in ieder geval dat na jaren-
lange daling het aandeel van justitiepupillen in de 
inrichtingen weer toeneemt.'° 

— Geen welzijnsmodel, maar wat dan we!? 
Alhoewel een meerderheid van de eerder genoemde 

mogelijke verklaringen voor de toename van justitiele 
maatregelen niet of slechts in geringe mate de indruk 
wekt als zou het principe van het welzijnsmodel 
worden losgelaten, is er onmiskenbaar een kentering 
gaande. Nog afgezien van het feit dat genoemde 
verklaringen niet of in geringe mate (empirisch) 
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onderbouwd zijn, kan niet ontkend worden dat er 
feitelijk meer justitieel ingrij pen plaats vindt. Juist 
een van de belangrijkste kenmerken van het welzijns-
model (minder justitiele interventies) verdwijnt 
derhalve uit beeld. Betekent dat ook dat we daardoor 
terugkeren naar de tijd van voor het welzijnsmodel? 
Van Montfoort meent van niet: de onmaatschappe-
lijkheid die met de maatregelhulp wordt bestreden is 
thans van een ander karakter. Niet de zedenverwil-
dering en de aantasting van het gezin als hoeksteen 
van de samenleving, maar de machtsongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen en tussen volwassenen en 
kinderen wordt bestreden. Ook zijn de criteria voor 
ingrijpen gewijzigd: `destijds de materiele verzorging 
van de kinderen en het huishouden, de regelmaat in 
het dagelijks leven en de arbeidsdiscipline van vader' 
en nu 'het stoppen van (seksueel) geweld tegen 
kinderen'. (p. 11) De bescherming van het kind, het 
streven waarvan de kinderbescherming al vanaf het 
begin van deze eeuw doordrenkt is, staat nog steeds 
voorop. 

Dat betekent dat het 'belang van het kind' de 
leidraad vormt voor het handelen. Wat dat belang 
precies inhoudt, wordt echter anders uitgelegd. Niet 
zozeer er voor zorgen dat het kind zich aanpast aan 
de conventies van de samenleving, maar het kind, het 
individu beschermen tegen misbruik binnen het gezin. 
Het lijkt er op dat een nieuw model tot ontwikkeling 
komt. Niet een model dat radicaal breekt met het 
welzijnsmodel. Integendeel, 'verworvenheden' van het 
welzijnsmodel blijven behouden. De voordelen van 
vrijwillige hulpverlening worden onderkend, zoals 
ook aan het adagium het justitieel of overheidsin-
grijpen tot een minimum te beperken vooralsnog geen 
einde lijkt te komen. Wel een model dat uitgaat van 
de erkenning dat justitieel ingrijpen niet altijd kan 
worden voorkomen en in bepaalde gevallen zelfs zeer 
gewenst is. 

De discussies omtrent de positie van de kinder-
rechter lijken een belangrijke aanvulling voor dit 
model te vormen. De kritiek op de dubbelrol van de 
kinderrechter en de gebrekkige rechtspositie van 
kinderen en ouders is wellicht niet heftiger dan 
voorheen. Maar het feit dat het min of meer 
synchroon loopt met de uitleg die gegeven wordt aan 
bepalingen uit internationale verdragen, maken het 
aannemelijk dat op niet al te lange termijn zich op dit 
punt veranderingen zullen (moeten) voordoen. 
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Ontwikkelingen in het jeugdstraf(proces)recht 

Adviezen, beleidsvoornemens en regelgeving 

Het lijkt bepaald niet teveel gezegd de verschijning, 
in 1982, van het eindrapport Sanctierecht voor jeugdi-
genvan de Commissie Herziening strafrecht jeugdigen 
(Commissie Anneveldt) als een van de belangrijkste 
gebeurtenissen aan te merken op het terrein van het 
jeugdstrafrecht in de jaren tachtig. In het rapport 
wordt een groot aantal voorstellen gedaan ter 
herziening van het jeugdstrafrecht en het jeugdstraf-
procesrecht. Een deel van deze voorstellen is terug te 
vinden in het onlangs, september 1989, bij de Tweede 
Kamer ingediende wetsvoorstel ter herziening van het 
jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht dat in 1989 
werd ingediend. 

Maar er zijn meer ontwikkelingen op het terrein 
van het jeugdstrafrecht vermeldenswaard. Het inter-
imrapport (1984) en het eindrapport (1986) van de 
Commissie kleine criminaliteit (Commisie Roethof) 
en het (gedeeltelijk) op deze rapporten voortbou- 
wende beleidsplan Samenleving en criminaliteit 
(Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18995) zijn 
van betekenis voor de strafrechtelijke bejegening van 
minderjarigen. Enerzijds omdat het belang van 
buiten-justitiele aanpak wordt onderkend, maar 
tevens gepleit wordt voor meer justitiele interventies 
bij regelovertredend gedrag, in het bijzonder bij 
kleine of veelvoorkomende criminaliteit. 

Opnieuw dienen hier de twee notities van de Staats-
secretaris van Justitie over taak en functie van de 
raden voor de kinderbescherming te worden vermeld. 
De raden voor de kinderbescherming vervullen 
immers niet alleen een belangrijke rol op het terrein 
van het civiele jeugdrecht, maar ook in de strafrech-
telijke sfeer zijn zij actief. In deze notities wordt 
onder meer ingegaan op de rol van de raad bij het 
verlenen van 'vroeghulp' aan inverzekeringgestelden 
en de raad als vestigingspunt van het bureau alterna-
tieve sancties. 

Medio 1987 verscheen het Rapport van de 
Werkgroep Strafzaken van de raden voor de kinderbe-
scherming. In dit rapport worden de resultaten van 
een meer fundamentele bezinning op de taak van de 
raden in strafzaken weergegeven. Een aanpassing van 
de beleidsuitgangspunten op het gebied van straf-
zaken wordt wenselijk geacht Het rapport eindigt 
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met: `Teneinde extra aandacht te geven an de 
behandeling van strafzaken en zowel intern als extern 
de ontwikkelingen in gang te zetten, beveelt de 
werkgroep tenslotte aan strafzaken in 1988 tot 
speerpunt van het beleid te maken.' (p. 99) 

Toegenomen aandacht voor strafzaken zien we ook 
bij de (gezins)voogdij-instellingen. Nieuw zijn de 
(vergevorderde of zelfs al in uitvoering gebrachte) 
plannen om te komen tot jeugdreclassering, uit te 
voeren door de instellingen. Op het Ministerie van 
Justitie bracht in september 1989 een werkgroep van 
de Directie Jeugdbescherming en Reclassering een 
eerste interimrapport over dit onderwerp uit. Over 
hetzelfde onderwerp verschenen er ook nota's van de 
Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen 
(NFR) en van de Vereniging van directeuren van 
(gezins)voogdij-instellingen (VEDIVO). 

De praktijk van de strafrechtstoepassing 

Allereerst kijken we naar het aantal jongeren dat 
met politie, officier van justitie en kinderrechter te 
maken heeft gekregen. De gegevens zijn ontleend aa'n 
Junger-Tas en Kruissink (1990). Het aantal bij de 
politic bekend geworden minderjarige verdachten is 
tussen 1981 en 1986 vrij stabiel gebleven; het schom-
melde rond de 46.000. Na 1986 is het duidelijk 
afgenomen. Junger-Tas en Kruissink maken, zich 
baserend op CBS-gegevens, melding van 41.865 
jongeren in 1987 en 39.525 in 1988. De in omvang 
kleiner wordende Nederlandse jeugdbevolking is hier 
zeker debet aan, maar verklaart de dating niet 
volledig. Ook het aantal bekend geworden minder-
jarige verdachten per 100.000 inwoners in de leeftijd 
van 12 t/m 17 jaar is na 1986 gedaald. In 1986 waren 
het er 3.273 per 100.000, in 1988 3.095. Daarmee is 
het weer bijna op het niveau van 1981 toen het er 
3.016 waren. 

Het aantal ten parkette ingeschreven maar 
niet-vervolgde (beleidssepots)" minderjarigen steeg 
tussen 1981 en 1983 van 17.854 naar 19.889. Daarna 
daalde het voortdurend tot 15.716 in 1987. Het aantal 
door de kinderrechter schuldigverklaarde minderja-
rigen tenslotte steeg aanvankelijk van 6.781 in 1981 
naar 6.992 in 1982. Daarna daalde het tot 5.542 in 
1986. In 1987 was er echter sprake van (weer) een 
flinke toename naar 5.967. Ten opzichte van 1986 
betekent dat een stijging van bijna 8%. 
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Tabel 3: Bij politie bekend gevvorden minderjarige verdachten, beleids-
sepots en schuldigverkleringen 1981-1988' 

Jeer 

	

Aantal bekend 	Beleidssepots Schuldigverklaringen 

	

geworden 	 aantal (%) 	 aantal (%) 
verdachten 

1981 	 44.847 	17.854 (39,8) 	6.781 (15,1) 
1982 	 48.869 	18.242 (37,3) 	6.992 (14,3) 
1983 	 45.445 	19.889 (43,8) 	6.767 (14,9) 
1984 	 46.854 	18.344 (39,1) 	6.064(12.9) 
1985 	 46.491 	17.596 (37,8) 	5.917 (12,7) 
1986 	 45.653 	16.927 (37,1) 	5.542 (12,1) 
1987 	 41.865 	15.716 (37,5) 	5.967 (14,2) 
1988 	 39.525 	 onbekend 	 onbekend 

• Cijfers ontleend aan Junger-Tas en Kruissink (1990) 

In tabel 3 is het voorgaande nog eens samengevat. 
Daarbij zijn tevens de aantallen beleidssepots en 
schuldigverklaringen voor de peri ode 1981-1987 
gerelateerd aan het aantal bij de politie bekend 
geworden minderjarigen. Dit heeft geresulteerd in 
percentages beleidssepots en schuldigverklaringen. 12  

De in de tabel vermelde percentages maken 
duidelijk dat over het algemeen de aantallen beleids-
sepots en schuldigverklaringen Ineedalen' met het 
aantal bekend geworden verdachte minderjarigen. 
(Nog afgewacht moet worden of de plotselinge 
stijging van het aantal schuldigverklaringen in 1987 
eenmalig is, dan wet dat het wijst op een trendbreuk.) 
Geconcludeerd mag worden dat de aanpak van de 
(bekend geworden) jeugdcriminaliteit in grote lijnen 
niet aan grote veranderingen onderhevig is. 

Toch zijn er aanwijzingen dat het strafrechtelijk 
klimaat zich enigszins wijzigt in de zin van 
verharding. Junger-Tas en Kruissink wijzen in dat 
verband op de stijging van het aantal minderjarigen 
dat in voorlopige hechtenis wordt genomen. In 1981 
waren dater 1.573 en in 1987 1.911. Ten aanzien van 
de opgelegde sancties maken zij een vergelijking 
tussen 1985 en 1987. Het totaal aantal sancties 
(exclusief schuldigverklaringen zonder toepassing van 
straf) bleef vrijwel gelijk: 5.654 in 1985 en 5.689 in 
1987. Het aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen 
bleef eveneens gelijk: 1.208 in 1985 tegen 1.192 in 
1987. Maar aangenomen mag worden dat zij 
gemiddeld van langere duur zijn, want tegenover een 
daling van het aantal (kortere) arreststraffen met 
42,5% stond een stijging van het aantal (langere) 
tuchtschoolstraf met ruim 18%. Het aantal voorwaar- 
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delijke vrijheidsstraffen nam toe van 1.474 tot 1.869, 
een stijging van bijna 27%. Ook in deze cijfers is een 
aanwijzing te vinden dat het strafklimaat ten opzichte 
van minderjarigen zich heeft verhard. 

Nieuw in de praktijk van de sanctietoepassing is de 
alternatieve sanctie. Op voorstel van de Commissie 
Anneveldt en verder uitgewerkt door de Werkgroep 
alternatieve sancties jeugdigen (Werkgroep Slagter) 
werd in 1983, in een zestal proefarrondissementen, 
een begin gemaakt met een experiment met alterna-
tieve sancties. Tot de alternatieve sancties worden 
twee typen projecten gerekend: werkprojecten 
(dienstverlening) en leerprojecten. Bij de werkpro-
jecten gaat het om het verrichten van bepaalde 
werkzaamheden (veelal reparatie-, schilder- en onder-
houdswerkzaamheden, keuken- en schoonmaakwerk-
zaamheden) gedurende een bepaald aantal uren. 
Leerprojecten zijn door de Werkgroep Slagter 
omschreven als trainingen, cursussen of andersoortige 
activiteiten die gericht zijn op vergroting van de 
indivuele sociale vaardigheid en weerbaarheid. 

In 1985 werd het experiment uitgebreid tot het 
gehele land. De daarmee gepaard gaande groei van 
het aantal toegepaste alternatieve sancties is enorm. 
Werden gedurende het eerste jaar van het experiment 
ongeveer 300 alternatieve sancties toegepast, in 1987 
steeg dat aantal tot ruim 1.900 en in 1988 waren het 
er al meer dan 2.100 (zie de jaarverslagen van de 
raden voor de kinderbescherming over 1987 en 1988). 
Ongeveer drie kwart van alle alternatieve sancties 
wordt opgelegd door de kinderrechter.' 3  Het grote 
aantal door de kinderrechter toegepaste alternatieve 
sancties vormt wellicht een verklaring voor het sinds 
1986 toegenomen aantal schuldigverklaringen. Mocht 
deze veronderstelling juist zijn, dan kan de geconsta-
teerde stijging inderdaad worden beschouwd als een 
trendbreuk. De grote toename van het aantal 
voorwaardelijke vrijheidsstraffen wordt hiermee 
eveneens verklaard, aangezien de meeste zaken, 
waarin met goed gevolg een alternatieve sancties is 
uitgevoerd, worden afgedaan met een voorwaar-
delijke vrijheidsstraf. 

Opmerkelijk is ook de toename van het aantal 
leerprojecten. In het begin maakten de leerprojecten 
nauwelijks 5% van alle alternatieve sancties uit. In 
1988 was dat toegenomen tot bijna 25%. 
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Buiten-justaiele aanpak 

De buiten-justitiele aanpak van jeugdige delin-
quenten kwam in de jaren tachtig verder tot ontwik-
keling. Naast het RBS-project in Groningen dat al in 
1976 van start ging, ontstonden vergelijkbare 
projecten in Nijmegen (Archo), Utrecht (Argus) en 
Den Haag (Prejop). Smit en Scholte noemen de 
volgende doelstellingen die deze projecten met elkaar 
gemeen hebben: 
- de jongeren buiten het justitiele systeem houden 
(diversie); 
- het begeleiden van de jongere bij de justitiele 
afdoening en het verlenen van vroeghulp; 
- verbeteren van de psychosociale situatie van de 
jongere; 
- het signaleren en verbeteren van maatschappelijke 
structuren die in het nadeel van deze doelgroepjon-
geren werken. (1986, p. 610) 

Hoewel inmiddels ook in Amsterdam een dergelijk 
project van start is gegaan (Prejop) is het vooralsnog 
bij enkele plaatselijke initiatieven gebleven. 

Dat gold oorspronkelijk ook voor de zogenoemde 
Halt-afdoening. Maar sinds in het kader van het 
beleidsplan Samenleving en criminaliteit geld 
beschikbaar is gesteld ter subsidiering van gemeen-
telijke Halt-bureaus, schoten de projecten als padde-
stoelen uit de grond. ICruissink en Verwers (1989) 
telden in de zomer van 1989 43 Halt-bureaus. De 
Halt-afdoening is overigens niet vergelijkbaar met 
bovengenoemde projecten. Ten eerste richt de 
Halt-afdoening zich voornamelijk op vandalisme. Ten 
tweede is het niet in eerste instantie een hulpverle-
ningsproject. Alhoewel eventuele verwijzing naar 
hulpverleningsinstanties niet op voorhand wordt 
afgewezen, gaat het eerst en vooral om werkpro-
jecten. Jongeren dienen gedurende enkele uren 
schoonmaak- of reparatiewerlczaamheden te 
verrichten om zo de door hen toegebrachte schade 
(symbolisch) te herstellen. Het treffen van een 
financiele schaderegeling maakt ook vaak deel uit van 
de Halt-afdoening. 

In dat verband is ook het derde onderscheid van 
belang. Wellicht dient gesproken te worden van een 
semi buiten-justitiele aanpak. De jongeren worden 
naar Halt verwezen door de politie. Door bij Halt 
opgedragen werlczaamheden naar behoren te 
verrichten kunnen zij voorkomen dat proces-verbaal 
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wordt opgemaakt, dat naar de officier van justitie 
wordt gestuurd. Op deze wijze wordt de zaak buiten 
justitie om afgehandeld. Gaat de jongere echter niet 
akkoord met de verwijzing naar Halt, of voldoet hij 
niet aan de voorwaarden, dan volgt alsnog verwijzing 
naar de officier van justitie en is dus geen sprake van 
een buiten-justitiele aanpak. Het feit dat voor de 

• Halt-afdoening plaats is ingeruimd in het 
wetsvoorstel ter herziening van het jeugdstrafrecht 
wijst overigens ook in die richting. 

Een derde beweging die we hier willen noemen is 
wellicht nog het verst verwijderd van 'echte' buiten-
justitiele aanpak. We doelen op de al even gememo-
reerde jeugdreclasseringsprojecten, die momenteel in 
een groot aantal arrondissementen worden opgezet. 
Kenmerkend voor jeugdreclassering is de gerichtheid 
op de individuele jongere en de benadering via het 
strafrecht. Jeugdreclassering heeft diversie-achtige 
trekken: niet alleen wordt gepoogd een vrijheidsstraf 
te voorkomen of de voorlopige hechtenis zo snel 
mogelijk te schorsen, maar waar mogelijk worden ook 
pogingen in het werk gesteld om dagvaarding te 
voorkomen. Tegelijkertijd echter hanteren vrijwel alle 
jeugdreclasseringsprojecten het 'verplichte model'. 
Dat wil zeggen dat de jongeren bij aanvaarding van 
het (hulpverlenings-)aanbod van de jeugdreclassering 
zich verplichten de afspraken na te komen. Bij niet 
nakomen van die verplichtingen wordt gerapporteerd 
aan de justitiele autoriteiten. Het `gehouden kader' 
lijkt bij de jeugdreclassering overigens meer centraal 
te staan dan bij de reclassering voor volwassenen. 
Voor een meer uitvoerige beschrijving van jeugdre-
classering wordt verwezen naar Spaans elders in dit 
nummer. 

De jaren tachtig en de opkomst van de juridiserings-
gedachte 

Het jeugdstrafrecht heeft zich sinds de invoering in 
belangrijke mate onderscheiden van het strafrecht. 
Kern van dat onderscheid is de beschermingsgedachte. 
Niet zozeer de feiten waaraan een jeugdige zich 
schuldig maakt en de bijbehorende sancties staan 
centraal, maar veeleer de behoeften van de jeugdige 
en de (persoonlijke) omstandigheden waaronder de 
feiten zijn gepleegd. De keuze voor de vorm van 
reageren, het nemen van maatregelen geschiedt in 
'het belang van het kind'. Dat kan er bijvoorbeeld toe 
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leiden dat bij een delict niet gekozen wordt voor een 
strafrechtelijke afhandeling, maar voor een civielrech-
telijke afdoening in de vorm van een kinderbescher-
mingsmaatregel. In dat geval wordt de nadruk gelegd 
op hulpverlening. Daarmee komt ook het welzijns-
model in beeld. Immers het welzijn van het kind staat 
voorop en niet de gerechtelijke afdoening. Toch 
spreken we hier liever van de beschermingsgedachte 
dan van het welzijnsmodel. Niet eens zozeer omdat 
de beschermingsgedachte dateert van langer terug en 
het welzijnsmodel gewoonlijk geplaatst wordt in de 
jaren zestig en zeventig, maar omdat het om twee 
verschillende concepten gaat. In onze opvatting is het 
welzijnsmode/ de aanduiding, de beschrijving van een 
bepaalde situatie. Het duidt op de praktijk van de 
(justitiele) jeugdhulpverlening. De beschermingsge-
dachte wijst meer op de achterliggende ideeen. Het 
typeert het karakter van de benadering; het geeft de 
(hulpverlenings-)ideologie aan. 

Dat er niet altijd onderscheid wordt gemaakt tussen 
enerzijds de beschermingsgedachte en anderzijds het 
welzijnsmodel is begrijpelijk, omdat het niet (altijd) 
om aan elkaar tegengestelde concepten gaat. De 
beschermingsgedachte als leiddraad voor het 
handelen kan namelijk leiden tot (de praktijk van) het 
welzijnsmodel: minder justitieel ingrijpen. Het is 
echter geen noodzakelijkheid. De beschermingsge-
dachte kan ook leiden tot meer justitieel ingrijpen, 
zolang dat ingrijpen maar in het belang van het kind 
wordt geacht. 

In de jaren zestig en zeventig kwam er steeds meer 
kritiek op de beschermingsgedachte vanwege het 
bevoogdende en paternalistische karakter ervan. 
Tegen die achtergrond moet het rapport van de 
Commisie Anneveldt worden gezien. Het markeert 
het moment waarop de kritiek op de beschermingsge-
dachte een (voorlopig) hoogtepunt bereikte. Het 
rapport zette in belangrijke mate de toon voor de 
verdere ontwikkelingen en vooral ook discussies in 
het jeugdstrafrecht. Het vormde de voorlopige 
weerslag van het denken omtrent de maatschappelijke 
en ontwikkelingspsychologische positie van 
jeugdigen. Het rapport geeft `vrij goed de stand van 
denken over ons kinderstrafrecht en zijn toekomst 
weer, aldus Doek. (1986, p. 44) 

Het rapport van de Commissie Anneveldt heeft 
zeker oog voor de bijzondere positie van jeugdigen en 
het bijzondere karakter van het jeugdstrafrecht, 
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immers 'het sanctierecht voor jeugdigen (dient) uit te 
gaan van de erkenning dat de psychische en 
maatschappelijke ontwikkeling van jeugdigen nog 
niet is voltooid. Bij justitieel ingrijpen moet deze 
ontwikkeling zo min mogelijk belemmerd worden'. 
(p. 13) Maar de kritiek op de beschermingsgedachte 
is er niet minder om: "De beschermingsgedachte in 
het kinderstrafprocesrecht is er de oorzaak van dat 
rechtswaarborgen die voor volwassenen gelden aan 
jeugdigen worden onthouden". (p. 12) Niet de 
beschermingsgedachte, maar de juridiseringsgedachte 
vormde de leidraad voor het werk van de Commissie 
Anneveldt. 

De juridiseringsgedachte zou moeten leiden tot een 
nieuw jeugdstrafrechtsysteem." Junger-Tas heeft de 
kenmerken van zo'n nieuw systeem, dat zij overigens 
aanduidt als het individualistische model, samengevat: 
- een vervaging van de verschillen tussen het jeugd-
strafrecht en het volwassenenstrafrecht; 
- een versterking van de rechtspositie van minderja-
rigen in het zogenaamde 'due process' model; 
- een geringer accent op het beginsel van 
bescherming, zorg en behandeling en grotere nadruk 
op de eigen verantwoordelijkheid van de jongere; 
- minder aandacht voor de persoonlijkheid van de 
jongere en meer aandacht voor de slachtoffers van 
delinquentie; 
- een sterker accent op de eis tot schadevergoeding, 
compensatie en reparatie van schade of letsel aan het 
slachtoffer, hetzij particulier, hetzij gemeenschap. 
(1988, p. 25) 

- Juridiseringsgedachte in de praktijk 
Diverse ontwikkelingen in de praktijk van het 

jeugdstrafrecht wijzen op de toenemende invloed van 
de juridiseringsgedachte. De (nieuwe) uitgangspunten 
brengt de Commissie Anneveldt tot het doen van 
voorstellen tot wijziging van het jeugdstrafprocesrecht 
en van het materieel jeugdsanctierecht. Een belangrijk 
nieuwtje daarbij, voorgesteld in een interim-advies in 
1981, is de introductie van alternatieve sancties. 

De alternatieve sanctie, in het bijzonder het naar 
het voorbeeld van de Engelse Community Service 
Order voorgestelde werkproject (dienstverlening), 
komt in belangrijke mate tegemoet aan bovenge-
noemde kenmerken. Door gedurende een bepaald 
aantal uren bepaalde werkzaamheden te verrichten 
wordt een appel gedaan op de eigen verantwoorde- 
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lijkheid van de jongeren, worden zij zo mogelijk 
geconfronteerd met de gevolgen van hun daden, is er 
daardoor aandacht voor het slachtoffer en is er 
sprake van (symbolische) schadevergoeding, compen-
satie en reparatie. 

Ook de bescherming van de rechtspositie van de 
jeugdigen kreeg aandacht. Zo is er door de 
Werkgroep Slagter met nadruk op gewezen dat alleen 
'dagvaardingswaardige' zaken voor een alternatieve 
sanctie in aanmerking mochten komen. Het was 
nadrukkelijk niet de bedoeling dat jongeren die 
voorheen om goede redenen niet vervolgd werden nu 
een (alternatieve) sanctie opgelegd zouden krijgen 
(aanzuigende werking). In het verlengde daarvan 
moet ook de aanbeveling worden gezien om in geval 
van toepassing van alternatieve sancties door de 
officier van justitie een advocaat toe te voegen. 

Gezien het feit dat de alternatieve sanctie zich in 
betrekkelijk korte tijd heeft ontwikkeld tot de na de 
geldboete meest veelvuldig toegepaste jeugdsanctie, 
(Van der Laan, 1989b) kunnen we spreken van een 
voorspoedige gang van zaken, geheel passend binnen 
in de juridiseringsgedachte. 

De aanpak van de jeugdcriminaliteit wordt ook niet 
langer gezocht 'in het sterk aanleunen tegen het 
civielrechtelijke jeugdrecht 	maar 'in het juist wat 
afstand nemen daarvan en meer aansluiting zoeken 
bij het volwassenenstrafrecht'. (Rood-de Boer, 1986, 
p. 22) Een goed voorbeeld hiervan is de opkomst van 
jeugdreclassering. Waar vroeger de oplossing niet 
zelden werd gezocht in een civielrechtelijke 
benadering door middel van een ondertoezicht-
stelling, wordt nu vooral ten aanzien van jongeren 
van zestien en zeventien jaar, (vgl. Wibaut, 1989) bij 
wie de ondertoezichtstelling in de ervaring van veel 
gezinsvoogden nauwelijks nog aanslaat, meer en meer 
gekozen voor een aanpak in het kader van jeugdre-
classering. 15  Niet de opvoedingssituatie en de 
hulpverlening aan het gezin, maar praktische hulp 
aan de individuele jongere staat centraal. 

Een andere aanwijzing voor de opkomst van de 
juridiseringsgedachte is te vinden in de algemene 
praktijk van de sanctietoepassing, met name in de 
neiging tot harder ingrijpen. Junger-Tas wees er al 
op: `Weliswaar hebben we jongeren meer rechten 
geschonken, maar dit is gekoppeld aan een grotere 
verantwoordingsplicht voor hun gedragingen. Ms ze 
hier niet aan beantwoorden hebben we minder 
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geduld en grijpen we harder in dan voorheen.' (1988, 
p. 26) Overigens gaat het wel wat ver de mogelijke 
verharding van het strafklimaat geheel op het conto 
van de juridiseringsgedachte te schrijven. Er is onmis-
kenbaar ook sprake van een algemene repenalisering-
stendens (zie ook Ballet en Eliaerts, 1989). Met name 
waar het gaat om de zwaardere jeugddelinquentie (i.e. 
geweldsdelicten) lijkt de aanpak harder geworden. 

— Beschermingsgedachte niet losgelaten 
Alhoewel er dus aanwijzingen zijn dat de juridise-

ringsgedachte, zoals uitgedragen door de Commissie 
Anneveldt, zeker tot bepaalde ontwikkelingen heeft 
geleid, moeten we ons tegelijkertijd afvragen of dat 
ook betekent dat de beschermingsgedachte voorgoed 
is losgelaten. 

Veel commentatoren van het rapport van de 
Commissie Anneveldt alsook van het onlangs 
ingediende wetsvoorstel hebben er op gewezen dat 
het jeugdstrafrecht toch altijd een pedagogisch 
georienteerd strafrecht zal moeten blijven en rekening 
zal.moeten blijven houden met het feit dat het om 
minderjarigen gaat. Alleen al daarom zal de bescher-
mingsgedachte, het belang van het kind, nooit uit het 
oog (mogen) worden verloren. Onlangs is dat door 
Bartels (1989b) nog eens uitvoerig onder woorden 
gebracht. Waar de prioriteit volgens hem dient te 
liggen is duidelijk: Woorzover de verbetering van de 
rechtspositie van de jeugdige het pedagogisch 
karakter van het jeugdstrafrecht niet aantast, kan 
deze alleen maar worden toegejuicht. Overigens 
zouden we er beducht voor moeten zijn de geprivili-
geerde positie van de jeugdige verdachte op te geven 
in ruil voor 'cosmetische' verbetering van de rechts-
positie.' (p. 51) Bartels verwijst daarmee naar de 
Vervaging van de grenzen tussen het volwassenen-
strafrecht en het jeugdstrafrecht en acht dat dus niet 
(altijd) gewenst. Doek ziet in de voorstellen van de 
Commissie Anneveldt bepaald geen breuk met het 
verleden: Integendeel, ondanks een enigszins 
gewijzigde terminologie wordt de lijn van de 
opvoeding krachtig doorgetrokken ....' (1986, p. 29) 
Ook hij wijst op de gevaren van een ontwikkeling van 
het jeugdstrafrecht richting volwassenenstrafrecht: 
'Maar we moeten oppassen en niet denken dat 
formele veranderingen hoe terecht op zich ook 
wellicht, de kwaliteit van ons kinderstrafrecht 
wezenlijk verbeteren. Overwinningen op dat terrein 
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zouden best een schijn-overwinningen kunnen blijken 
te zijn.' (p. 46) 

De commentaren overziende kan de conclusie 
nauwelijks anders luiden dan dat de voorstellen van 
de Commissie Anneveldt en daarmee tot op zekere 
hoogte ook het wetsvoorstel welwillend worden 
ontvangen voor zover het recht doet aan de bescher-
mingsgedachte en de bestaande ideeen over het 
jeugdstrafrecht ook niet al teveel geweld aandoen. 
Rood-de Boer zegt hierover: 'Verder vind ik toch wel 
dat het rapport uiteindelijk een zeker evenwicht heeft 
gevonden tussen het streven de rechtspositie van de 
jeugdige verdachte te versterken enerzijds en het 
behoud van het welzijns- of het beschermingskarakter 
van het jeugdstrafrecht anderzijds.' (Bartels, 1989a, p. 
132) 

Opvallend echter is dat vrijwel alle voorstellen die 
gericht zijn op het bieden van meer rechtswaarborgen 
aan de jeugdige verdachte kritisch worden ontvangen. 
Dat kwam nog eens heel duidelijk tot uiting op een 
studiedag over het wetsvoorstel van de Vereniging 
voor Familie- en Jeugdrecht in september 1989. 
Voorstellen om bepaalde aspecten op het terrein van 
het jeugdstrafprocesrecht (afschaffing driehoeks-
overleg, afschaffing verplichte verschijning ter zitting, 
afschaffing zitting met 'gesloten deuren', zittings-
rechter en rechter-commissaris/raadkamer niet 
combineren in een persoon) analoog aan dat van het 
volwassenenstrafrecht te regelen, kregen slechts 
weinig bijval van de aanwezige kinderrechters (zie 
ook Drewes, 1989). De beschermingsgedachte wordt 
zeker niet losgelaten, voor de juridiseringsgedachte 
lijkt slechts in beperkte mate sympathie te bestaan. 

De toegenomen mondigheid van jeugdigen, door de 
Commissie Anneveldt gehanteerd als een van de 
motiveringen voor de voorstellen, wordt in kringen • 
van kinderrechters in de praktijk niet ervaren. Van 
der Goes van Naters hierover: 'Ik moet een beken-
tenis afleggen: lk geloof niet in de 'Toegenomen 
mondigheid' van de tegenwoordige jeugd.' (1989, 
p. 244) 

Het zijn niet alleen de commentatoren die ons 
duidelijk maken dat de beschermingsgedachte niet 
echt wordt losgelaten en de juridiseringsgedachte 
vooralsnog niet tot grote bloei is gekomen. Ook de 
recente praktijk van de strafrechtstoepassing bij 
minderjarigen laat dat zien. Die praktijk vertoont niet 
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alleen de tekenen van een opkomende juridiserings-
gedachte, maar ook (nog altijd) van de beschermings-
gedachte. Een goed voorbeeld van dit 'dubbelzinnige' 
karakter is de toepassing van alternatieve sancties. 
We vermeldden de alternatieve sancties reeds in 
verband met de opkomst van de juridiseringsge-
dachte. De beschermingsgedachte is echter ook niet 
vreemd aan de toepassing van alternatieve sancties. 
En wet op twee manieren. 

Ten eerste is dat te zien aan het feit dat alternatieve 
sancties voor minderjarigen twee vormen kunnen 
aannemen: de werkprojecten (dienstverlening) en de 
leerprojecten. Zoals we hiervoor hebben kunnen zien 
passen de werkprojecten in diverse opzichten zeer 
goed in de juridiseringsgedachte, zeker als we de 
nadruk leggen op het aangesproken worden op de 
eigen verantwoordelijkheid van de jongeren, gecon-
fronteerd worden met de gevolgen van het delict, 
(symbolisch) herstel van de aangerichte schade 
enzovoort. Bij de leeroprojecten ligt dat anders. De 
Commisie Anneveldt sprak in haar interim-rapport 
waarin werd geadviseerd een experiment met alterna-
tieve sancties op te zetten; at van projecten met een 
uitgesproken pedagogisch belang.' 6  Je zou kunnen 
zeggen dat de leerprojecten, meer dan de werkpro-
jecten, gericht zijn 'op veranderingen in gedrag, in 
kennis, in toekomstmogelijkheden, of wat dan ook. 
Het veranderingsaspect, en daarmee ook een 
duidelijke gerichtheid op de toekomst, staat voorop 
en niet, zoals bij de werkprojecten, de genoegdoening 
aan individu en/of samenleving'. (Van der Laan, 
1989b, p. 135) Het is daarom ook niet verwonderlijk 
dat gesuggereerd is om de leerprojecten, pedagogisch 
georienteerd als zij zijn, meer te zien als een alter-
natief voor een (strafrechtelijke) maatregel dan voor 
een (hoofd)straf (zie in dit verband ook 
Huysmans-van Opstal, 1989). 

Het moge duidelijk zijn dat de leerprojecten, zeker 
ook gezien de gestage groei van het aantal leerpro-
jecten (aanvankelijk nog geen 5% van alle alternatieve 
sancties, in 1988 bijna 25%), de beschermingsgedachte 
in stand houden en niet direct de verdere ontplooiing 
van de juridiseringsgedachte illustreren. Immers, bij 
leerprojecten krijgen de persoonlijkheid van de 
jongere, bescherming, zorg en behandeling nu juist 
meer aandacht dan eigen verantwoordelijkheid, 
schadevergoeding, compensatie, reparatie en 
aandacht voor het slachtoffer. Genoegdoening aan de 
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samenleving speelt eigenlijk geen rot, het geheel is 
vooral gericht op speciale preventie. Dat geldt niet 
alleen voor de veelvuldig toegepaste trainingen 
sociale vaardigheden (zie Van der Laan, 1987), maar 
zeker ook voor het zeer intensieve leerproject 
'Kwartaalkursus' (zie Van der Laan en Van der Veer, 
1988). Bij opzet van de Kwartaalkursus is er expliciet 
vanuit gegaan dat van het project een zodanige 
invloed dient uit te gaan dat de jongeren helemaal 
niet meer of minder dan voorheen met justitie in 
aanraking komen." (Van der Laan en Essers, 1990) 
Gedragsverandering bij de individuele jongere staat 
voorop. 

Een andere ontwikkeling binnen het jeugdstrafrecht 
wijst eveneens op de kracht van de beschermingsge-
dachte. We doelen hier op de eerder beschreven 
diversie-achtige projecten als RBS, Archo, Argus en 
Prejop. Bij deze projecten gaat het om een vroeg-
tijdige, dat wil zeggen zo kort mogelijk nadat 
jongeren in aanraking zijn gekomen met de politie, 
verwijzing naar hulpverleningsinstellingen onder 
gelijktijdige voorkoming van verdere justitiele afhan-
deling. Kenmerkend voor de verwijzing en de 
eventuele hulpverlening is bovenal het vrijwillige 
karakter. De aandacht is gericht op de persoon-
lijkheid van de jongere en op hulp en behandeling. 
Justitieel ingrijpen dient zoveel mogelijk te worden 
voorkomen. Kortom de beschermingsgedachte staat 
voorop. 

— Juridiseringsgedachte stagneert 
De gang van zaken rond de alternatieve sancties 

toont nog op een andere wijze dat de juridiseringsge-
dachte niet edit grote weerk1ank heeft gevonden. De 
toepassing van de alternatieve sancties heeft een 
opmerkelijke groei ondergaan. Een zodanige groei 
zelfs dat bepaalde aspecten van de juridiseringsge-
dachte, in het bijzonder de rechtswaarborgen, op de 
tocht komen te staan. We hebben gezien dat het 
aantal alternatieve sancties gestaag is gegroeid tot 
ruim 1.900 in 1987 en bijna 2.200 in 1988. Het zijn 
deze alternatieve sancties die er naar alle waarschijn-
lijkheid toe hebben geleid dat het aantal schuldigver-
klaringen (dagvaardingen) niet verder afgenomen 
maar gestegen is. Op zich zou de toename van 
dagvaardingen en schuldigverklaringen nog wel 
passen in de verschuivingen als gevolg van de juridi-
seringsgedachte (zie het citaat van Junger-Tas 
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hierboven). De enorme toename van alternatieve 
sancties doet echter vermoeden dat er uiteindelijk 
toch sprake is van 'aanzuigende werking'. Dat alleen 
'dagvaardingswaardige' zaken voor een alternatieve 
sanctie in aanmerking komen, is niet langer vol te 
houden. 

Dat de alternatieve sanctie in de plaats komt van de 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf heb ik eerder reeds 
(grotendeels) een illusie genoemd. Daarvoor is er niet 
alleen onvoldoende sprake van een aanwijsbare 
verschuiving bij de vrijheidsstraffen (van onvoorwaar-
delijk naar voorwaardelijk), maar laten ook delict- en 
andere gegevens te weinig ruimte voor een andere 
interpretatie. (Van der Laan, 1989a) Steeds opnieuw 
opnieuw moeten we vaststellen dat op het punt van 
delict- en andere gegevens de alternatief gestrafte 
jongeren voornamelijk overeenkomen met jongeren 
die een voorwaardelijke straf al dan niet gecombi-
neerd met een geldboete opgelegd hebben gekregen. 
Slechts de Kwartaalkursus functioneert als een alter-
natief voor de vrijheidsstraf. (Van der Laan en Essers, 
1990) Daar komt bij dat arrondissementen sterk van 
elkaar kunnen verschillen in het beleid dat ten 
aanzien van alternatieve sancties wordt gevoerd. In 
sommige arrondissementen kiest men vooral voor de 
'lichtere' zaken. (Van der Laan en Van Hecke, 1986) 
Het kan niet anders dan dat thans ook jongeren, van 
wie voorheen de zaak zou zijn geseponeerd, een alter-
natieve sanctie krijgen. Aanzuigende werking 
derhalve en dus (deels) niet passend in de juridise-
ringsgedachte. 

In dit verband kan ook gewezen worden op de 
stormachtige groei van de Halt-afdoening. Deze 
afdoening vindt, zoals we hebben kunnen zien plaats 
in het kader van een politie-sepot. Jongeren kunnen 
het opmaken van proces-verbaal door de politic 
voorkomen door gedurende een aantal uren bepaalde 
werkzaamheden te verrichten. In een periode van 
ongeveer anderhalf jaar (1988-1989) werden bijna 
3.000 Halt-afdoeningen geteld bij de 43 
Halt-projecten die toen bestonden. (Kruissink en 
Verwers, 1989) Afgezien van het feit dat de rechtsbe-
scherming van deze jongeren slechts minimaal, of 
eigenlijk helemaal niet geregeld is, kan het niet 
anders dan dat jongeren vanwege bepaalde overtre-
dingen naar een Bureau Halt worden gestuurd, terwijl 
vroeger zou zijn volstaan met een standje door de 
politic (zie ook Besier, 1986). Om overigens respec- 
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tabele redenen wordt gekozen voor deze aanpak. Een 
aanpak echter die slechts in beperkte mate past in de 
juridiseringsgedachte: wel meer tegemoet komen aan 
eigen verantwoordelijkheid, schadevergoeding en 
slachtoffer, maar tegelijkertijd ook minder oog voor 
rechtswaarborgen. 

- Juridiseringsgedachte en bescherrningsgedachte 
naast elkaar? 

Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de 
praktijk van het jeugdstrafrecht niet langer door de 
beschermingsgedachte, maar door de juridiseringsge-
dachte wordt bepaald. Om het hardst wordt geroepen 
dat in het rapport van de Commissie Anneveldt en 
vooral ook in het onlangs ingediende wetsvoorstel ter 
herziening van het jeugdstrafrecht een goede balans is 
gevonden tussen enerzijds de beschermingsgedachte 
en anderzijds de juridiseringsgedachte. In werke-
lijkheid lijkt het er echter vooral op neer te komen 
dat de oude situatie niet al teveel geweld wordt 
aangedaan. De beschermingsgedachte heeft daardoor 
nog altijd het primaat. De voorgestelde wijzigingen in 
de taken en betrokkenheid van de kinderrechter bij 
strafzaken ondervinden oppositie bij de kinder-
rechters. De kinderrechters lijken de afschaffing van 
het driehoeksoverleg en de scheiding kinderrechter - 
rechter-commissaris niet noodzakelijk toe en in ieder 
geval niet noodzakelijk voor een goed en onaflian-
kelijk opereren. Of dat standpunt op termijn kan 
worden gehandhaafd, moet gezien de uitleg van inter-
nationale verdragsregels overigens worden betwijfeld. 
Ook de praktijk met betrekking tot alternatieve 
sancties leert dat een en ander vooral wordt uitgelegd 
en toegepast (denk bijvoorbeeld aan de leerprojecten) 
in termen van het 'belang van het kind'. Het 
aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid wordt 
wel als element genoemd, maar lijkt vooral bepaalde 
(minder gewenste) ontwikkelingen als aanzuigende 
werking te vergoelijken. 

In dit verband is het ook teleurstellend dat in de 
discussie over de toepassing van alternatieve sancties 
het element terugdringen van de vrijheidsbeneming 
vrijwel geheel is verdwenen. Opmerkelijk, omdat er 
grote overeenstemming lijkt te bestaan over het 
geringe effect van de vrijheidsstraf, die daardoor 
allerminst in het belang van het kind genoemd kan 
worden. Dat het terugdringen van de vrijheidsstraf 
niet echt in de belangstelling staat komt wel heel 
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duidelijk tot uitdrukking in de opvatting dat een 
intensief leerproject als de Kwartaalkursus in de ogen 
van velen gezien moet worden als een alternatief voor 
een maatregel. Het is een pedagogische 'ingreep' bij 
uitstek. Dat de Kwartaalkursus opgezet is vanuit de 
idee nu eindelijk een volwaardig (dat wil zeggen 
intensief genoeg) alternatief te ontwikkelen voor de 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wordt nauwelijks 
onderkend. 

In dit verband moet de weinig optimistische 
voorspelling voor de jaren negentig dan ook wel 
luiden: verdere toename van alternatieve sancties 
zonder dat dat een bijdrage van enige betekenis levert 
aan het terugdringen van de onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf. Integendeel, aangenomen mag worden 
dat de vrijheidsstraf als die at niet meer zal worden 
toegepast, in ieder geval van langere duur zal zijn dan 
thans . het geval is. Het in het wetsvoorstel genoemde 
maximum van de straf van jeugddetentie van een jaar 
(een verdubbeling ten opzichte van de tuchtschool-
straf) zal wat dit betreft zijn sporen we! achterlaten 
(vergelijk ook Doek, 1989). 

Slotbeschouwing 

In deze bijdrage hebben we geprobeerd de ontwik-
kelingen in de civielrechtelijke jeugdbescherming te 
plaatsen tegen de achtergrond van het welzijnsmodel. 
De ontwikkelingen op het terrein van het jeugdstraf-
recht hielden we tegen het licht van de beschermings-
gedachte en de juridiseringsgedachte. 

Dat het tijdperk van overheersing van het welzijns-
model voorbij zou zijn is een al te boute veronder-
stelling. Er zijn echter voldoende aanwijzingen dat 
het tij aan het keren is. Dat uit zich niet alleen in de 
praktijk van de (justitiele) hulpverlening (een 
toename van kinderbeschermingsmaatregelen), maar 
ook in de houding ten opzichte van de justitiele 
hulpverlening en de vrijwillige hulpverlening. De 
vrijwillige hulpverlening wordt niet langer kritiekloos 
aanvaard en de justitiele hulpverlening wordt niet 
langer bij voorbaat afgewezen. Aangezien het 
welzijnsmodel niet zonder meer heeft gefaald en dus 
ook niet als 'waardeloos' terzijde zal worden 
geschoven en de 'nieuwe' praktijk bovendien andere 
kenmerken heeft dan de praktijk van voor het 
welzijnsmodel, mogen we aannemen dat zich een 
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Noten 

geheel nieuwe jeugdbeschermingspraktijk aan het 
ontwikkelen is en daarmee een nieuw model. Een 
'tussenmodel' dat elementen van zowel het oorspron-
kelijke welzijnsmodel als van de meer recente praktijk 
in zich heeft. Een model dat recht doet aan de 
voordelen van vrijwillige hulpverlening, aan de wens 
justitieel of overheidsingrijpen tot een minimum te 
beperken, aan de wetenschap dat justitieel ingrijpen 
niet altijd voorkomen kan worden, maar zelfs zeer 
gewenst kan zijn, aan de behoefte meer rechtswaar-
borgen voor kinderen en ouders in te bouwen en aan 
de wens een einde te maken aan de dubbelrol van de 
kinderrechter. 

In de strafrechtelijke sector lijkt er nog nauwelijks 
sprake van een beweging van de beschermingsge-
dachte naar de juridiseringsgedachte in de zin dat de 
beschermingsgedachte zou worden losgelaten. Alles 
wijst er op dat de beschermingsgedachte nog altijd 
overheerst. De juridiseringsgedachte is niet op 
zodanige wijze tot ontplooiing gekomen als de 
Commissie Anneveldt misschien had verwacht. 
Allerwege wordt gesproken van een balans tussen 
beide modellen en gedachten. Dat het echter nog niet 
zover is, komt tot uitdrukking in het pleidooi van 
Junger-Tas (1988) voor een verzoening tussen het 
`bescherming'- en Individualistische' model, een 
synthese derhalve. Hoe we een dergelijk `tussen-
model' of verzoening ook gaan noemen," de bescher-
mingsgedachte en de juridiseringsgedachte zullen we 
er zeker in terug vinden. Hopelijk vindt de 
overtuiging dat de vrijheidsstraf moet worden terug-
gedrongen daarin ook eindelijk een volwaardige 
plaats. Waar de inrichtingsplaatsingen in het kader 
van civielrechtelijke kinderbeschermingsmaatregelen 
wel zijn afgenomen, kunnen we dat van de vrijheids-
straffen bepaald niet zeggen. De justitiele autoriteiten 
praten er wel over, maar in de praktijk heeft dat tot 
nu toe weinig tot niets opgeleverd. 

Met zijn pleidooi voor een 
verbetering van de processuele 
positie van ouders en kind zonder 
verder in te gaan op de rol van de 
kinderrechter lijkt Vlaardinger-
broek (1987) zich min of meer 
tussen beide standpunten te 
plaatsen. 

Voor de jaren 1977 t/m 1987 
betekent dat, dat de cijfers zijn 
gecorrigeerd: I8-jarigen en ouder 
zijn buiten beschouwing gelaten 
teneinde vergelijking met 1988, 
toen de verlaging van de meerder-
jarigheidsgrens een feit was, te 
kunnen vergelijken. 
I De stabilisering zet zich eerder 
in dan vermeld in de brief van de 
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Staatssecretaris van Justitie. Het 
verschil is vermoedelijk gelegen in 
het feit dat de brief betrekking 
heeft op de situatie van voor 1988, 
dus voordat de verlaging van de 
meerderjarigheidsgrens een feit 
was. De gegevens omvatten 
daarom ook betrekking op de 
18-jarigen en ouder. 

4  Het aantal minderjarigen per 
10.000 dat onder een maatregel 
staat is overigens nog altijd 
betrekkelijk laag in vergelijking 
met 1960. Toen stbnden per 
10.000 minderjarigen (inclusief 
18-, 19- en 20-jarigen) nog 93 
kinderen en jeugdigen onder een 
maatregel van kinderbescherming. 

Zie de bijdrage van Mertens 
elders in dit nummer voor een 
nadere uiteenzetting van zaken 
van opvoedingsproblematiek en 
andere categorieen zaken die de 
raden behandelen. 
6  In de onlangs afgesloten eerste 
fase van het WODC-onderzoek 
'Capaciteitsproblemen in de 
residentiele jeugdhulpverlening' is 
naar voren gekomen dat zich 
inderdaad plaatsingsproblemen 
voordoen (zie Van der Laan, 
1990). Dat komt deels tot uiting in 
het feit, dat bijna 20% van alle 
justitiele plaatsingen plaats vond 
in andere inrichtingen dan 
waarnaar de voorkeur in eerste 
instantie uitging, en deels in het 
gegeven dat een kwart van de 
plaatsingen die wel overeen-
komstig de voorkeur geschiedden, 
niet onmiddellijk of binnen een 
redelijke termijn kon worden 
gerealiseerd. In bepaalde catego-
rieen inrichtingen, met name de 
tehuizen voor zeer intensieve 
behandeling (ZIB's), was dat zelfs 
in meer dan de helft van de plaat-
singen zo. Over de, eventueel 
zwaardere, problematiek als 
zodanig zeggen deze onderzoeks-
uitkomsten echter weinig. 

Elders spreken Van der Ploeg en 
Scholte van het `... discutabele 

principe: eerst ambulante hulp en 
als dat niets oplevert, dan in 's 
hemelsnaam maar residentiele 
hulp'. (p. 230) Discutabel omdat, 
zoals zij laten zien, de laatste jaren 
het aantal tehuisplaatsingen 
vanuit mislukte pleeggezinplaat-
singen is verdubbeld en de 
ambulante hulpverlening in een 
aantal gevallen te lang met 
hulpverlenen doorgaat. In die zin 
kan inderdaad van een discutabel 
principe gesproken worden. Zij 
gaan echter niet in op de 
mogelijkheid dat ambulante 
hulpverlening en/of pleeggezin-
plaatsingen voor een aantal 
kinderen en jeugdigen wel eens 
een tehuisplaatsing kan hebben 
voorkomen en daarom een 
welkome aanpak betekende. 
8  Aangenomen mag worden dat 
Van Montfoort in tegenstelling tot 
het jaarverslag van de raden voor 
de kinderbescherming wel de 
mening zal zijn toegedaan dat het 
beleid bij de raden inzake maatre-
gelhulp zich (gedeeltelijk) heeft 
gewijzigd. 
9  Het zal duidelijk zijn dat het 
welzijnsmodel hier de overheid, 
die zich gedwongen zag stevig te 
bezuinigen, een goede dienst 
bewees. Pleeggezinplaatsingen 
passen door hun minder ingrij-
pende karakter niet alleen goed in 
het welzijnsmodel, ze zijn ook 
aanzienlijk goedkoper dan inter-
naatsplaatsingen. 
1 ° De overheveling van de particu-
liere inrichtingen van Justitie naar 
WVC komt daarmee in een ander 
daglicht te staan. Was gezien het 
groeiend aandeel van de vrijwillig 
geplaatste jeugdigen de overhe-
veling niet onlogisch, een tegenge-
stelde beweging zou de vraag 
kunnen oproepen of een overhe-
veling (terug) naar Justitie 
wenselijk is. 
" De zogenoemde technische 
sepots zijn hier buiten 
beschouwing gelaten. 
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" Het koppelen van gegevens uit 
de justitiale statistiek (sepots en 
schuldigverklaringen) aan . 
gegevens uit de politiele statistiek 
(bekend geworden verdachten) is 
eigen1ijk niet toegestaan, 
aangezien deze statistieken 
gebaseerd zijn op verschillende 
bronnen en daarom niet 
'naadloos' op elkaar aansluiten. 
Voor ons doe! (het verstrekken 
van enig inzicht in ontwikke-
lingen) lijkt dat echter geen 
onoverkomelijk bezwaar. 
13  Alternatieve sancties kunnen 
ook worden toegepast door de 
officier van justitie. Door een 
alternatieve sanctie uit te voeren 
kunnen de jeugdigen strafver-
volging (dagvaarding) voorkomen. 
" De voorstellen van de 
Commissie Anneveldt inzake een 
adolescentenstrafrecht laten we 
hier buiten beschouwing. 
" Vrijwel alle jeugdreclasserings-
projecten zijn opgezet door instel-
lingen voor (gezins-)voogdij. 
Enerzijds moet dit gezien worden 
als een teken dat denken over 
strafrecht weer "mag' en 
anderzijds zullen de bezuinigingen 
van de afgelopen jaren hier ook 
niet vreemd aan zijn. Er moeten 
`nieuwe markten' worden aange-
boord. 
16  Het illustreert nog eens dat ook 
de Commissie Anneveldt de 
beschermingsgedachte nooit heeft 
(willen) losgelaten. 
" Waarbij uiteraard wordt verge-
leken met jongeren die niet naar 
de Kwartaalkursus worden 
gestuurd, maar een (langere) 
vrijheidsstraf ondergaan. 
18  Pratt (1989) spreekt van een 
'third model of juvenile justice: 
corporatism'. Dat duidt op zoiets 
als een 'georganiseerde samen-
werking' van hulpverleners en 
juristen, die allen beschouwd 
moeten worden als 'juvenile 
justice experts'. En die 
gezamenlijk werken aan de 

ontwikkeling en implementatie 
van beleid. 
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De werkwijze van de Raad 

voor de Kinderbescherming in 

klachtzaken 

N.M. Mertens, Lic.* 

Sinds enkele jaren staat de justitiele hulpverlening 
aan kinderen en gezinnen weer volop in de belang-
stelling. In kringen van deskundigen, maar evenzeer 
in middens van diegenen die er in hun persoonlijke 
levenssfeer mee betrokken raakten, werd de discussie 
omtrent de legitimiteit en de grenzen van overheids-
bemoeienis in opvoedingssituaties, toepassing van 
kinderbeschermingsmaatregelen en uithuisplaatsing 
van kinderen opnieuw tevoorschijn gehaald. Niet in 
het minst kwam de werkwijze van de Raad voor de 
Kinderbescherming, als toegangspoort tot die kinder-
bescherming, hierbij voortdurend in opspraak. De 
Raad werd (en wordt) bij uitstek geviseerd als de 
adviserende en verzoekende partij bij het van 
rechtswege ingrijpen in het gezag tegen de wit van 
ouders. Met name deze controversiele raadstaak in de 
zogenaamde categorie Ilachtzaken' of wat vroeger 
heette `eventuele maatregelzaken', overheerst de 
maatschappelijke beeldvorming van dit justitieel 
overheidsorgaan in fluctuerende mate. 

In onderhavig artikel wordt naar aanleiding van het 
WODC-onderzoek naar de gronden van de maatregel 
van ondertoezichtstelling, een overzicht gegeven van 
de voorlopige bevindingen omtrent de ontwikkeling 
van de toepassing van maatregelhulp tij dens de jaren 
zeventig en tachtig. Dit onderzoek, dat naar 
verwachting bij het verschijnen van dit kinderbescher-
mingsnummer bij een aantal Raden voor de Kinder-
bescherming van start is gegaan, heeft inhoudelijk 
juist betrekking op het werk dat de Raad op het 
gebied van die maatregelhulp verricht. De aanzet tot 
dit onderzoek ligt niet zozeer in het kielzog van de 
recente golf van initiatieven tot het instellen van 
onderzoek naar het functioneren van de kinderbe-
scherming en van de justitiele instanties op dit 

* De auteur is als onderzoekster verbonden aan het WODC. 
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terrein. Zeer onlangs is namelijk door de Staatssecre-
tans van Justitie een parlementaire onderzoekscom-
missie ingesteld en heeft de vaste Kamercommissie 
voor Jeugdwelzijnsbeleid een subcommissie Kinder-
bescherming in het leven geroepen. Beide commissies 
beogen overigens verschillende doelen. 

De reden dat het WODC het zogenaamde 
`ots-onderzoek' heeft aangezwengeld dateert van 
enkele jaren terug, toen de ontwikkeling van de 
maatregelhulp langzaam maar zeker een groei van 
ondertoezichtstellingen vertoonde. Geluiden uit de 
hoek van de kinderbescherming, dat er sprake zou 
zijn van een toenemende ernst en complexiteit van 
opvoedings- en gezinsproblemen waarmee kinderbe-
schermers te maken krijgen, sluimerden ook al 
geruime tijd. Uiteindelijk wend het 1989 vooraleer de 
aanzet tot een onderzoek bij het WODC feitelijk van 
de grond kwam. Mede gezien de Lange aanlooppe-
node maar in hoofdzaak door het verschil in vraag-
stelling, houdt het onderzoek naar de gronden van de 
maatregel van ondertoezichtstelling geen enkel 
verband met eerdergenoemde onderzoeken die recen-
telijk op het terrein van de kinderbescherming 
ingesteld zijn en haast gelijktijdig plaats zullen 
vinden. In deze bijdrage zal dan ook uitsluitend het 
genoemde WODC-onderzoek naar de gronden voor 
de ondertoezichtstelling gepresenteerd worden. 

Teneinde een heldere beschrijving van het betref-
fende onderzoeksobject te kunnen bieden en tot - zij 
het voorlopige - beschouwingen te kunnen komen, is 
het aangewezen eerst kort in te gaan op het fenomeen 
van de Raad voor de Kinderbescherming als zodanig, 
en op de bemoeienis van de Raad inzake opvoedings-
moeilijkheden in het bijzonder: de klachtzaken. 
Aansluitend volgt een beknopte uiteenzetting over het 
pakket van kinderbeschermingsmaatregelen, om 
uiteindelijk voldoende geequipeerd tot de bespreking 
van het onderzoek over te gaan. 

De Raad voor de Kinderbescherming 

In haar nog vrij korte bestaan heeft de Raad reeds 
een aantal inhoudelijke en organisatorische ontwikke-
lingen gekend. Sinds de voogdijraden in 1956 door 
een reorganisatie in Raden voor de Kinderbe-
scherming werden getransformeerd,' is de toekom-
stige organisatie en functie van deze laatsten zowel 
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voor de raadsmedewerkers zelf, als voor de betrokken 
overheidsinstanties een steeds terugkerend beleids-
vraagstuk geweest. Diverse betrokkenen op het terrein 
van de kinderbescherming hebben daar - getuige de 
hoeveelheid stukken, notities en voorstellen in de 
politieke arena en de vakliteratuur - meermaals hun 
licht over laten schijnen. (Hermans, 1983) 

Waar het debat in de jaren zeventig in hoofdzaak 
draaide rond de vraag naar de positiebepaling en de 
doelstellingen van dit overheidsorgaan, 2  verplaatste 
de politieke belangstelling het afgelopen decennium 
de schijnwerpers naar het reilen en zeilen van de 
kinderbescherming in de praktijk. Daarmee kwam het 
functioneren van de Raden op het terrein van de 
kinderbeschermingsmaatregelen weer op de politieke 
en publieke agenda. De Raad is met name op dit 
terrein in de meeste gevallen zelf procespartij, dat wit 
zeggen wanneer de belangen van de minderjarige in 
het gedrang komen of dreigen te komen, en de ouders 
of gezagsdragers in de uitoefening van hun gezag 
tekortschieten. 

De taken waarmee de Raad voor de Kinderbe-
scherming belast is vallen in twee sectoren uiteen: de 
financiele en de sociale sector. In dit artikel zal 
verder geen gewag worden gemaakt van de financiele 
raadstaken. In het kort heeft de financiele afdeling tot 
taak de vaststelling van (ouder)bijdragen in de kosten 
voor opvoeding en verzorging van hun kind(eren) te 
bevorderen na scheiding en nadat een maatregel van 
kinderbescherming uitgesproken is. Bovendien 
behoort het innen en doorbetalen van bij rechterlijke 
beslissing vastgelegde bijdragen en advisering van de 
rechter over wijziging van bijdragen tot de financiele 
taken van de raden. Een financieel onderzoek kan 
ingesteld worden om de hoogte van een bijdrage te 
bepalen of een wijziging in die bijdrage te beoor-
delen, dan wel om na te gaan of de Raad gebruik 
dient te maken van zijn inningsbevoegdheid. Wat 
onder de sociale taken van de Raad ressorteert wordt 
in een volgende paragraaf uiteengezet. 

De beleidsuitgangspunten gelden echter voor alle 
raadsbemoeienissen: `de Raad heeft een taak in 
verband met het verwezenlijken van de rechtsregels, 
die betrekking hebben op minderjarigen' en scherper 
geformuleerd 'die taken behoren typisch bij de Raden 
voor de Kinderbescherming waarbij met het oog op 
het welzijn van een minderjarige at dan niet tegenge-
stelde belangen van hem en van zijn ouder(s) of 
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gezagsdragers tegen elkaar afgewogen dienen te 
worden en waaruit eventueel afdwingbare rechtsge-
volgen kunnen voortvloeien'. 3  

De eigen positie van de Raad wordt gekenmerkt 
door de mogelijkheid de daadwerkelijke toepassing 
van rechtsregels in het belang van de minderjarige 
aan bod te laten komen, zelfs bij het ontbreken van 
vrijwillige medewerking van de betrokkenen. Hierbij 
moet het welzijn van de minderjarige bepalend zijn: 
`bij de afweging van belangen tussen ouders en 
kinderen zal door de Raad het belang van het kind 
vooropgesteld dienen te worden'. 4  

Een andere richtlijn die de instelling van de Raad 
bij het gebruikmaken van haar unieke rekestrerende 
en adviserende bevoegdheden moet kenmerken is 
terughoudendheid. De Raad hanteert als 
uitgangspunt in elk geval dat hem wordt voorgelegd, 
in eerste instantie na te gaan of betrokkenen niet op 
basis van vrijwilligheid, in onderling overleg, tot een 
oplossing kunnen komen of dat (terug)verwijzing 
naar de hulpverlening mogelijk is. In die situaties 
waarin de betrokkenen bereid zijn zelf naar een 
oplossing te zoeken, dient de Raad zich te onthouden 
van inhoudelijke bemoeienis. In die gevallen waarin 
de bereidheid niet of niet bij alle betrokkenen 
aanwezig is om op basis van vrijwilligheid tot een 
bevredigende oplossing te komen, zal de Raad 
overleg met de betrokkenen moeten voeren, teneinde 
alsnog een oplossing te vinden zonder rechterlijk 
ingrijpen, dan wel (een advies of een verzoek tot) een 
rechterlijke beslissing te overwegen. Anders gezegd: 
Woor het optreden van de Raad zal een handelwijze, 
waarheen een ieder wil meewerken, meestal de 
voorkeur verdienen boven een maatregel of een 
advies tegen de zin van betrokkenen." 

Dat deze algemene beleidsuitgangspunten bedoeld 
zijn als richtlijn voor de wijze waarop de Raad haar 
taken en bevoegdheden uitoefent, en meer in het 
bijzonder voor de raadsbemoeienis in de categorie 
klachtzaken, wordt in een volgende paragraaf nader 
toegelicht. 

Klachtzaken 

Met behulp van een gestandaardiseerd registratie-
systeem hanteren de negentien raden voor de 
casu'istiek een indeling in categorieen van zaken 
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(inhoudelijke raadsbemoeienissen) welke door de 
sociale afdeling van de Raad in behandeling 
genomen worden. 6  Naast de advieszaken en de 
toezichthoudende taken behelst de sociale raadstaak 
tevens de zogenaamde klachtzaken. Bij deze laatste 
categorie gaat het om klachten over het opvoedings-
en verzorgingsmilieu die een ingreep in de gezagssi-
tuatie door middel van een kinderbeschermingsmaat-
regel nodig kunnen maken. 7  Als zodanig vormen de 
Raden de belangrijkste sluis naar de (maatregelen 
van) kinderbescherming. Het moge duidelijk zijn dat 
de categorie klachtzaken ofte wel opvoedingsmoeilijk-
heden een zeer breed bereik heeft. De zaken die in 
deze categorie terechtkomen varieren van lichte tot 
zeer ernstige opvoedings-, verwaarlozings-, of mishan-
delingsproblematiek. De klachten kunnen betrekking 
hebben op een vermoeden van een dergelijke proble-
matiek tot een overduidelijk bewijs of een acuut 
signaal van een bedreigende opvoedingssituatie. 

Zowel personen als instanties kunnen (opvoe-
dings)klachten melden bij de Raad. Zo kunnen 
ouders en kinderen zich ook zelf tot de Raad richten 
met opvoedingsproblemen en de wenselijkheid van 
een kinderbeschermingsmaatregel aankaarten. In een 
aantal gevallen treedt de Raad als melder (ambts-
halve) op. Dit is het geval wanneer de Raad reeds 
bemoeienis heeft (gehad) in het desbetreffende gezin, 
naar aanleiding van een bemoeienis in dezelfde 
categoric dan wel in een van de andere categorieen 
(bijvoorbeeld voogdij, adoptie, strafzaken, omgangs-
regeling). 

De Raad neemt niet elke aangemelde klacht in 
behandeling voor nader onderzoek. Elke klacht wordt 
bij aanmelding getaxeerd, in eerste instantie om na te 
gaan of de behandeling van de klacht binnen de 
taken en bevoegdheden van de Raad valt, en zoja, of 
raadsbemoeienis aangewezen is. Het reeds in de 
voorafgaande paragraaf aangegeven algemene 
uitgangspunt van terughoudendheid in de beleids-
voering is hier bij uitstek van toepassing. De Raad 
wordt geacht alleen in die gevallen een klacht in 
behandeling te nemen als 'de opvoedings- en verzor-
gingssituatie van een minderjarige zo bedreigend is, 
dat overwogen moet worden of het welzijn van die 
minderjarige nodig maakt dat een rekest wordt 
ingediend tot beperking of ontneming van het 
ouderlijk gezag'. 8  

Wanneer na intern raadsoverleg toch besloten 
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wordt een klacht in behandeling te nemen, is er 
sprake van een klachtzaak. In de meeste gevallen 
wordt een maatschappelijk werk(st)er opgedragen een 
raadsonderzoek (hier: sociaal onderzoek) naar de 
situatie in te stellen, wat met een rapport afgesloten 
wordt. De besluitvorming geschiedt op basis van de 
bespreking van het maatschappelijk werkrapport in 
overleg tussen (tenminste) drie raadsmedewerkers, 
teneinde een weloverwogen raadsbesluit te nemen. 
Het besluit van de Raad in een klachtzaak kan de 
vorm aannemen van het formuleren van een advies of 
een rekest (aan de rechterlijke macht of het Openbaar 
Ministerie gericht). De Raad verleent in de categorie 
klachtzaken bijvoorbeeld advies aan de kinderrechter 
wanneer deze laatste de Raad om advies verzocht 
heeft inzake een verzoek van een ouder aan de 
kinderrechter tot ondertoezichtstelling van zijn/haar 
kind. Ms de Raad besluit te rekestreren, dan richt hij 
een verzoek tot de kinderrechter, de rechtbank of de 
officier van justitie, al naar gelang welke kinderbe-
schermingsmaatregel gerekestreerd wordt. In het 
rekest van de Raad wordt in al dan niet geijkte 
formuleringen de aanwezige grond(en) voor de betref-
fende maatregel van kinderbescherming vermeld. 
Hierop wordt in volgende paragrafen nog terugge-
komen. 

Een derde mogelijkheid is dat de Raad besluit de 
zaak op te leggen, wat zoveel betekent als deze 
zonder advies of verzoek tot een rechterlijke 
beslissing afsluiten. De redenen van opleggen kunnen 
zeer verschillend zijn. Enkele voorbeelden zijn dat de 
bedreigende situatie waarop de klacht betrekking 
had, niet van dien aard blijkt te zijn, dat justitieel 
ingrijpen aangewezen is, of dat de omstandigheden 
tijdens de raadsbemoeienis zodanig wijzigden, dat de 
taak van de Raad daarmee ophoudt. Een andere 
mogelijkheid is de situatie waarin (alle) betrokkenen 
tijdens het raadsonderzoek er van overtuigd raken op 
eigen krachten en/of met behulp van vrijwillige 
hulpverlening tot een aanvaardbare oplossing te 
kunnen komen. De Raad zal in dat laatste geval geen 
rechterlijke beslissing adviseren of rekestreren, maar 
doorverwijzen naar een andere instantie wanneer een 
bepaalde vorm van hulp gelndiceerd is. 

Ook in de fase van behandeling (onderzoek) en 
besluitvorming gelden de hierboven geschetste 
algemene richtlijnen van terughoudendheid en margi-
naliteit. Vooropgesteld wordt dat justitieel ingrijpen 
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indien mogelijk voorkomen wordt - en er dus geen 
maatregel volgt - en dat de juiste hulpverlening op 
gang gebracht wordt. De formulering in de eerste 
Kamernotitie uit 1984 laat hierover geen twijfel 
bestaan: 'de bemoeiing van de Raad (zal) niet altijd 
tot een maatregel leiden; integendeel, (hij) is pas echt 
geslaagd, als die maatregel voorkomen kan worden 
en de juiste hulpverlening op gang is gebrache. 9  Zelfs 
wanneer het uitlokken van een kinderbeschermings-
maatregel niet voorkomen kan worden is de raadsin-
tentie Indien nodig en mogelijk, de minst ingrijpende 
maatregel (de ondertoezichtstelling) te bevorderen'." 
Om een idee te krijgen van wat die minst ingrijpende 
maatregel inhoudt en welke de andere, ingrijpender 
maatregelen zijn, volgt een summier overzicht van de 
kinderbeschermingsmaatregelen. 

Maatregelhulp 

De maatregelen van kinderbescherming zijn civiele 
maatregelen die krachtens een rechterlijke beslissing 
toegepast kunnen worden. De wet voorziet in de 
mogelijkheid om, indien het ouders niet gelukt de 
taak tot verzorging en opvoeding van hun minder-
jarige kinderen naar behoren te vervullen, en tevens 
de mogelijkheden ter verbetering van de opvoedings-
situatie op basis van vrijblijvende medewerking en 
overleg uitgeput zijn, in te grijpen in het belang van 
deze minderjarigen. Het Nederlands burgerlijk recht 
kent naast een beperking van het gezag van de 
ouders/voogd, in de hoedanigheid van de ondertoe-
zichtstelling, twee maatregelen die het ouderlijk gezag 
ontnemen, te weten de ontheffing en de ontzetting." 

De jongste van deze maatregelen, de ondertoezicht-
stelling, is ontworpen als zogenaamde preventieve 
maatregel, ter voorkoming van de meer ingrijpende 
maatregelen van ontheffing en ontzetting. (Wiarda, 
1971) Door hulp te bieden aan ouders en kinderen 
beoogt de ondertoezichtstelling de gezinsbanden te 
herstellen en de eenheid van het gezin te bevorderen 
en te versterken. Het gezag van ouders over hun 
kinderen wordt met de maatregel van ondertoezicht-
stelling door de kinderrechter ingeperkt. Deze laatste 
benoemt een gezinsvoogd(es) die onder zijn leiding 
toezicht houdt op het kind. De ouders zijn niet meer 
geheel vrij in het uitoefenen van hun gezag; zij 
dienen de raadgevingen van de gezinsvoogd(es) op te 
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volgen. Hoewel deze maatregel aanvankelijk bedoeld 
was om niet-vrijblijvende hulpverlening in-het-gezin 
mogelijk te maken, heeft er zich vrij snel na invoering 
van de maatregel in 1921 een ontwikkeling 
voorgedaan waarbij ondertoezichtgestelde kinderen 
eventueel tegen de wil van de ouders uithuisgeplaatst 
werden." 

Na een jaar kan de maatregel van ondertoezicht-
stelling telkens met een jaar verlengd worden. Na 
twee jaar uithuisplaatsing in het kader van ondertoe-
zichtstelling wordt bekeken of de opvoedingssituatie 
zodanig verbeterd is dat het kind naar huis kan terug-
keren en maatregelhulp niet langer noodzakelijk is, 
dan wet of gronden aanwezig zijn om een meer ingrij-
pende maatregel op te leggen. Er zijn echter uitzonde-
ringsgronden waarop een verlenging van de ondertoe-
zichtstelling na de tweejaarstermijn gemotiveerd kan 
worden.' 3  

Waar de maatregel van ondertoezichtstelling erop 
gericht is de ouders/voogd in hun gezagsdragende 
functie bij de verzorging en opvoeding van hun kind 
te ondersteunen en te bevestigen, zijn de ontheffing 
en de ontzetting rechterlijke mogelijkheden om het 
gezag van ouders te ontnemen. De ontheffing is - 
juridisch gezien - een zachter middel dan de 
ontzetting om een minderjarig kind aan het ouderlijk 
gezag te onttrekken. (Delfos en Doek, 1982) In geval 
van onmacht of ongeschiktheid van de ouder/voogd 
katt deze van de ouderlijke macht ontheven worden. 
Als regel geldt dat de ontheffing niet uitgesproken 
kan worden als de ouder zich daartegen verzet. Er 
zijn echter uitzonderingen, waarbij gesproken wordt 
van gedwongen ontheffing.' 4  

Bij de ontzetting daarentegen moet er sprake zijn 
van wangedrag van de ouder(s)/voogd. Aan de te 
ontzetten ouder(s) is dit wangedrag verwijtbaar. De 
ontzetting is de meest ingrijpende maatregel. In 
tegenstelling tot de ondertoezichtstelling en de 
ontheffing, waarvoor vrij vaag omschreven gronden 
aangegeven zijn, noemt de wet vijf gronden voor 
ontzetting van de ouderlijke macht." In dit kader is 
het wellicht van belang de mogelijkheid aan te 
stippen dat in gevallen waarbij gronden aanwezig zijn 
die ook een meer ingrijpende maatregel wettigen, er 
toch 'maw' een ondertoezichtstelling kan worden 
gevraagd. De zeer ruim gestelde grond waarop onder-
toezichtstelling kan worden uitgesproken vermeldt 
niet meer dan dat er sprake moet zijn van bedreiging 
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van het kind met zedelijke of lichamelijke ondergang. 
Ook in dergelijke gevallen is alleen de overweging 
doorslaggevend of de ondertoezichtstelling licha-
melijke of zedelijke ondergang kan voorkomen. 
(Delfos en Doek, 1982) Een laatste opmerking in dit 
verband heeft juist te maken met laatstgenoemde 
overweging. Als voorwaarde voor het toepassen van 
de maatregel van ondertoezichtstelling geldt steeds 
dat met het opleggen ervan redelijkerwijze een verbe-
tering van de opvoedingssituatie verwacht mag 
worden en dat de bedreiging met ondergang zal 
kunnen afgewend worden. Hierbij wordt de ondertoe-
zichtstelling begrensd en wordt voor oneigenlijk 
gebruik ervan gewaarschuwd.' 6  

Naast de genoemde maatregelen van kinderbe-
scherming kent de wet voor een minderjarige die 
onder gezag van zijn ouders/voogd staat nog een 
aantal voorlopige maatregelen. Kortheidshalve 
worden hier alleen de voorlopige toevertrouwing van 
de minderjarige aan de Raad voor de Kinderbe-
scherming en de voorlopig uitgesproken ondertoezicht-
stelling genoemd.' 7  Ook hier is sprake van een minder 
ingrijpende maatregel (de ondertoezichtstelling die 
voorlopig uitgesproken wordt), waar de voorlopige 
toevertrouwing als een zwaarder middel fungeert. 
Deze laatste maatregel kan op grond van het 
ontbreken van uitoefening van het gezag over een 
kind dan wel op ontzettingsgronden uitgesproken 
worden. 

Kenmerkend voor beide maatregelen is het 
spoedeisend karakter van de interventie. De opvoe-
dingssituatie is in die mate bedreigend voor het kind 
dat - hangende het onderzoek - ingrijpen (om hulp 
aan het kind mogelijk te maken) dringend geboden is. 
In het kader van een voorlopige maatregel kan in 
dergelijke acute situaties onmiddellijk tot handelen 
(en veelal tot uithuisplaatsing) overgegaan worden. 
Naast de beoogde positieve bijdrage van een 
voorlopige maatregel aan het rechtmatig optreden 
van de overheid in urgentiegevallen, kleven er ook 
bezwaren aan de wetgeving op dit terrein. Zo is bij 
toewijzing door de kinderrechter van het verzoek tot 
het voorlopig uitspreken van de ondertoezichtstelling 
voorafgaand verhoor van ouders en minderjarigen 
wettelijk niet vereist. Bovendien kan de voorlopig 
uitgesproken ondertoezichtstelling onbeperkt voort-
duren omdat er geen termijn gesteld is in de wet en is 
hoger beroep niet mogelijk. (Krooi, 1985) 
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Na dit beknopte overzicht van justitiele kinderbe-
schermingsmaatregelen komt de ontwikkeling van de 
maatregelhulp in de volgende paragraaf aan de orde. 

Toepassing kinderbeschermingsmaatregelen 

Om een aantal ontwikkelingen op dit terrein in het 
juiste tijdsperspectief te plaatsen is het wenselijk een 
terugblik te werpen op de jaren zeventig en tachtig. 
In de loop van de jaren tachtig rezen namelijk steeds 
meer vragen omtrent de toepassing van de kinderbe-
schermingsmaatregelen en de invulling daarvan door 
de daartoe bevoegde (gezins)voogdij-instellingen. De 
Raad voor de Kinderbescherming stond herhaaldelijk 
ter discussie naar aanleiding van haar optreden in 
concrete gezins- en opvoedingssituaties met middelen 
als maatregelhulp en uithuisplaatsing. 

De directe aanleiding voor deze focus was gelegen 
in de opmerkelijke ommekeer in de ontwikkeling van 
de toepassing van kinderbeschermingsmaatregelen - 
en meer in het bijzonder van de maatregel van onder-
toezichtstelling - in de beginjaren tachtig. Na jaren 
van (sterke) daling nam deze laatste maatregel vanaf 
1982 weer in aantal toe. Recentelijk deed de 
constante stijging van het aantal jaarlijks uitge-
sproken ondertoezichtstellingen nog vragen rijzen in 
de Tweede Kamer. (Van Es, 1987) Hierop volgde in 
1988 de reeds geciteerde Notitie Toepassing van 
Kinderbeschermingsmaatregelen, waarin de ontwik-
keling van het aantal kinderbeschermingsmaatregelen 
en de functie van de maatregel van kinderbe-
scherming in een tijdskader worden gesitueerd.'s 

Deze kwantitatieve ontwikkeling is opmerkelijk, 
gezien in het licht van de algemene beleidslijnen van 
de Raden, zoals die in een aantal Kamerstukken uit 
1984 over de taken en de functies van de Raden 
uitvoerig aan de orde gesteld worden. Daarin wordt 
dit beleid vrij expliciet geformuleerd, met de 
klemtoon op de aanbeveling tot terughoudendheid 
van raadswege en op de marginale positie van de 
Raad, balancerend op het snijvlak van rechtstoe-
passing en hulpverlening. 

Als we even terugblikken naar de ontwikkeling van 
de kinderbeschermingspopulatie vanaf 1960 tot nu, 
dan mogen we concluderen dat het aantal kinderen 
die onder een maatregel van kinderbescherming 
vallen in de loop van die periode gehalveerd is. In 
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1960 bedroeg de totale kinderbeschermingspopulatie 
42.181 kinderen, dit aantal was in 1970 gedaald tot 
37.905 kinderbeschermingspupillen. De jaren zeventig 
werden vervolgens gekenmerkt door een forse afname 
van deze populatie tot ruim 21.000 kinderen onder 
een maatregel. In 1988, het meest recente jaar 
waarvan cijfers beschikbaar zijn, is de kinderbescher-
mingspopulatie tot minder dan de helft teruggevallen 
van haar omvang in 1960, namelijk 20.240 kinderen.i 9  
In absolute cijfers blijkt de tendens tot marginali-
sering van maatregelhulp door de jaren heen wel in 
praktijk te zijn omgezet. De mate waarin dit 
uitgangspunt in de casuIstiek verwezenlijkt kon 
worden was in belangrijke mate afhankelijk van de 
aanwezigheid van vrijwillige hulpverleningsmogelijk-
heden. (Delfos en Doek, 1982) 

Zolang het aanbod van niet-justitiele hulp beperkt 
bleef tot liefdadigheidsinitiatieven en rudimentair 
maatschappelijk werk, was de stap tot het treffen en 
uitvoeren van een maatregel vrij snel gezet. 2° In de 
loop van de jaren zestig, maar vooral tijdens de jaren 
zeventig werd de vrijwillige hulpverlening zowel 
kwantitatief als kwalitatief uitgebouwd, tot wat nu 
een haast onoverzichtelijk netwerk van voorzieningen 
is geworden. Hoe breder en dichter dit draagvlak 
werd, hoe meer de overheid zich kon onthouden van 
de toepassing van maatregelhulp, omdat een 
dergelijke ingreep niet langer wenselijk was of ten 
minste kon worden uitgesteld. De opvatting van de 
kinderbeschermingsmaatregel als ultimum remedium 
heeft zich, mede door de groei van de niet-justitiele 
hulpverlening, vertaald in een beleidsrichtlijn dat 
eerst de vrijwillige hulpverlening ingezet moet worden 
en alleen wanneer de mogelijkheden op vrijwillige 
basis uitgeput zijn, er een maatregel overwogen kan 
worden. (Delfos en Doek, 1982) 

Een ander gegeven dat met de sterke afname van 
het aantal maatregelen in de jaren zeventig verband 
hield en wat eerder in de paragraaf over de Raad 
voor de Kinderbescherming reeds werd vernoemd, 
was de zelflcritiek bij de kinderbescherming. (Bartels, 
1980) De Raden bogen zich over hun eigen organi-
satie en hun plaats temidden het jeugdhulpverle-
ningsveld. De terughoudende opstelling bij het 
indienen van verzoeken tot het treffen van een 
maatregel werd - getuige het afnemend aantal 
rekesten door de Raden 2 ' - in de jaren zeventig 
bewerkstelligd. 
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Deze bevindingen dienen echter wel tegen het licht 
van de demografische ontwikkelingen gehouden te 
worden. De populatie minderjarigen in Nederland 
kent vanaf 1974 een continue inkrimping. 22  Een 
juister beeld van de ontwikkeling van de kinderbe-
schermingspopulatie wordt verkregen door deze 
populatie af te zetten tegen de totale populatie 
minderjarigen. Aan de hand van de relatieve 
aantallen van kinderen die jaarlijks onder een kinder-
beschermingsmaatregel staan kan nagegaan worden 
of de kinderbeschermingspopulatie in verhouding tot 
de totale populatie van minderjarigen door de jaren 
heen is toegenomen of afgenomen. Uit de gegevens 
van de jaarverslagen van de voormalige Directie 
Kinderbescherming blijkt dat de kinderbeschermings-
populatie niet alleen in absolute omvang maar ook in 
relatieve cijfers vanaf 1960 een jarenlange afname 
heeft gekend. Waar in 1960 er per 10.000 minderja-
rigen nog 93 kinderen onder een maatregel stonden, 
een aantal dat in 1970 daalde tot 77 kinderbescher-
mingspupillen, bedroeg de verhouding in 1980 nog 46 
per 10.000 minderjarigen. 23  

Vanaf 1979 treedt er een kentering op in de 
relatieve omvang van de kinderbeschermingspopu-
latie. In absolute aantallen neemt de groep kinderen 
met een maatregel nog wel verder af, maar die 
afname gaat gepaard met de terugloop van de totale 
groep van minderjarigen in de jaren tachtig. De 
maatregelhulp kent een stabilisering vanaf dat jaar, 
met een verhouding die tot 1987 schommelt rond 46 
kinderbeschermingspupillen per 10.000 minderja-
rigen. Deze globale tendens van stabilisatie geldt 
trouwens niet voor alle kinderbeschermingsmaatre-
gelen afzonderlijk. In tabel 1 wordt dit onderscheid 
voor de twee grootste subgroepen, de voogdijkin-
deren en de ondertoezichtgestelden, duidelijk. 24  Waar 
de populatie voogdijpupillen zowel in absolute als in 
relatieve cijfers continu in omvang afneemt, neemt 
het aantal kinderen met een maatregel van ondertoe-
zichtstelling vanaf 1982, met uitzondering van 1984, 
voortdurend toe. 

De meest recente gegevens wijzen uit dat deze 
ontwikkeling nog niet op haar retour is: de populatie 
ondertoezichtgestelden bleef in 1988 net onder 
elfduizend, het voogdijbestand daarentegen liep terug 
tot een kleine vijfduizend pupillen. Bij de vergelijking 
en de interpretatie van absolute en relatieve aantallen 
van voor en na 1 januari 1988 dient echter rekening 
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Tabel 1: Aantal voogdijpupillen en ondertoezichtgestelde minderjarigen 
(0 t/m 20jr.) op 31 december van de jaren 1970, 1979, 1982 en 1987, 
absoluut en relatief (per 10.000 minderjarigen) 

Jaar 

1970 
1979 
1982 
1987 

gehouden te worden met de eenmalige maar aanzien-
lijke verkleining van de totale populatie van minder-
jarigen met zo'n driekwart miljoen op die datum. 25  

De vraag die zich' bij een reflectie op deze cijfers 
onmiddellijk stelt is hoe de trendbreuk in de jaren 
tachtig, de ommekeer in de toepassing van de maatre-
gelhulp, verklaard kan worden. De laatste jaren werd 
meer en meer duidelijk dat deze ontwikkeling nader 
onderzoek behoefde. In dat kader heeft het WODC 
een onderzoek naar de maatregelhulp en in het 
bijzonder naar de maatregel van ondertoezichtstelling 
geInitieerd. De volgende paragraaf gaat uitvoerig op 
de vraagstelling van dit onderzoek in. 

Verschuiving? 

Voogdij 	Ondertoezichtstelling 

17.820 (36) 
10.814 (23) 
9.909 (22) 
7.223 (17) 

De aandacht voor de kinderbeschermingsmaatre-
gelen verscherpte naarmate de stijgende beweging in 
de toepassing van de maatregel van ondertoezicht-
stelling zich in de jaren tachtig voortzette. De vraag 
bij uitstek betrof de aan deze ontwikkeling ten 
grondslag liggende oorzaak, temeer omdat juist in dit 
decennium de richtlijnen voor het bevorderen van 
maatregelhulp restrictief geformuleerd waren. 
Enerzijds is het niet verwonderlijk dat maatschap-
pelijke commotie ontstaat na een jarenlange 
inkrimping van overheidsbemoeienis op het private 
terrein van het opvoeden van kinderen. Deze tendens 
kon goed gedijen in een tijdgeest van een uitge-
sproken (hulpverlenings)optimisme en van een 
overtuigd geloof in de mogelijkheden van vrijwillige 
en vrijblijvende hulpverlening. 

Anderzijds is met enige realiteitszin toch ook te 
voorspellen dat er zowel aan de terughoudendheid 
van de justitiele bevoegdheden als aan de potenties 
van het particuliere hulpverleningsveld grenzen zijn. 
De invulling van de kinderbeschermingsmaatregelen 
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18.316 (37) 
10.265 (22) 
10.512 (23) 
11.744 (28) 
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- en daarmee ook van wat buiten die kinderbe-
scherming dient gehouden te worden - kan als het 
ware beschouwd worden als een weerspiegeling van 
het maatschappelijk gangbare ideeengoed over 
opvoeding, ouderschap, rechten en plichten van 
ouders/gezagsdragers en kinderen. Maatschappelijke 
ontwikkelingen en fenomenen kunnen direct dan wel 
indirect van invloed zijn op de normen en waarden 
die gestalte krijgen in opvoedingssituaties en in de 
mate van toelaatbaarheid van overheidsbemoeienis in 
deze. 

Een maatstaf voor de afbakening van wat - ruim 
gesteld - wet en vooral wat niet 'in het belang van het 
kind' beschouwd wordt, is gelegen in de concrete 
afweging van het geoorloofd zijn van justitieel 
ingrijpen in problematische opvoedingssituaties. Dat 
afwegingsproces in klachtzaken draait rond de vraag 
of er gronden aanwezig zijn voor (het uitlokken van) 
een kinderbeschermingsmaatregel. De gronden voor 
de reeds genoemde maatregelen van kinderbe-
scherming zijn wettelijk vastgelegd. Maar daar is niet 
alles mee gezegd. De bepalingen in de wet laten 
inhoudelijk ruime bewegingsvrijheid aan de justitiele 
autoriteiten over. Dat betekent dat de invulling van 
de grond(en) die voor een maatregel aangevoerd 
worden, al naar gelang de tijdgeest, inhoudelijk kan 
verschillen. De ruime toepassingsmogelijkheden 
voorzien in ieder geval in de mogelijkheid om, 
gegeven de feitelijke situatie waarin een kind of een 
gezin verkeert, in concreto te overwegen of er 
gronden aanwezig zijn voor beperking of ontneming 
van gezag, en of maatregelhulp gelindiceerd is. Een 
vraag die zich hierbij stelt is of er zich in de jaren 
zeventig en tachtig een verschuiving heeft 
voorgedaan, en we! tweeerlei. 

In de eerste plaats is het de vraag of in de jaren 
tachtig de gronden voor een maatregel tiberhaupt 
ruimer dan voorheen geinterpreteerd en ingevuld zijn. 
Met andere woorden of de grens tussen de verwijzing 
naar de maatregelhulp (in beginsel naar de minst 
ingrijpende) en de verwijzing naar de vrijwillige 
hulpverlening - om welke redenen dan ook - verlegd 
is. Het spreekt voor zich dat de werkwijze van de 
Raad voor de Kinderbescherming hierbij een 
belangrijke rol speelt. De raden krijgen weliswaar 
meldingen van klachtzaken, zij werven deze zaken in 
beginsel niet zelf, 26  maar in hun intake-beleid en 
inhoudelijke bemoeienis wegen zij autonoom de ernst 
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van de situatie, met gewichten - waaronder de 
invulling van de gronden - af. 

De eerste filtering van aangemelde opvoedingspro-
blemen tot potentiele klachtzaken vindt plaats bij de 
intake. Een melding komt schriftelijk, telefonisch dan 
wel op het spreekuur van de Raad binnen. Op dat 
moment wordt, na intern overleg, overwogen een 
aangemelde klacht al dan niet in behandeling te 
nemen. Opvoedingsklachten die voor een inhou-
delijke bemoeienis door de Raad in behandeling 
worden genomen, worden klachtzaken. Hierbij treedt 
een selectiemechanisme in werking dat vooralsnog 
buiten beeld blijft, daar geen systematische registratie 
wordt gehouden van alle meldingen die bij de Raad 
binnenkomen. 

In een recent verslag van de raden wordt 
ondermeer over de toename van behandelde klacht-
zaken welke de raden jaarlijks te verwerken krijgen, 
gerapporteerd. Deze toename staat in verhouding tot 
de stijging van het aantal uitgelokte kinderbescher-
mingsmaatregelen. De raden sluiten al meer dan vijf 
jaar ongeveer de helft van de behandelde klachtzaken 
af met een maatregelrekest. Een conclusie die 
vervolgens getrokken wordt luidt dat de werkwijze 
van de raden bij het uitlokken van maatregelen de 
laatste jaren niet veranderd is. (Van Gent, 1988) Een 
bezwaar dat bij deze conclusie geopperd kan worden 
heeft betrekking op het feit dat de invloed van het 
eerste selectieproces op de omvang van de categorie 
klachtzaken buiten beschouwing blijft. Er wordt 
alleen melding gemaakt van de verhouding tussen de 
in behandeling genomen opvoedingsmoeilijkheden, 
de klachtzaken, en de daaruit resulterende maatregel-
rekesten. Het zou wel zo volledig zijn om ook de 
eerste besluitvormingsprocedure van raadswege, met 
name bij de intake, door te lichten. 

Aan het andere uiteinde van het traject, waar de 
behandelde klachtzaken opgelegd worden dan wel in 
een advies of een rekest uitmonden, is het selectie-
proces wel te traceren. Nog een stap verder is het aan 
de kinderrechter, de rechtbank of de officier van 
justitie om, in die zaken waarin de Raad geadviseerd 
dan wel gerekestreerd heeft, uiteindelijk onafhan-
kelijk de beslissing te nemen tot het al dan niet 
uitspreken van een maatregel. Bekend is overigens 
dat de rechterlijke macht in bijna alle gevallen het 
adviesrekest van de Raad volgt. Een gegeven 
waarmee rekening is gehouden bij de keuze van de 
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Tabel 2: Aantal jaarlijks onder eon nieuvve maatregel van kinderbe-
scherming gepleatete kinderen 

Jaar 

	

Ondertoezichtstelling 	Voorlopige 	 Voogdij 
toevertr, 

civiel 	strafrechtelijk 	aid Raad 	ontheffing 	ontzetting 

1970 	3.984 	 448 	1.814 	1.635 	 207 
1979 	2.570 	 105 	 410 	 575 	 30 
1982 	2.800 	 86 	 278 	 455 	 26 
1987 	3.477 	 117 	 305 	 466 	 31 

onderzoeksgegevens naar de invulling van de gronden 
voor maatregelhulp. 

Van een heel andere orde is de vraag naar de 
verhouding tussen de maatregelen onderling. Heeft er 
zich een verschuiving voorgedaan in de toepassing 
van de verschillende maatregelen in de jaren zeventig 
en tachtig in de orde van steeds minder aanwenden 
van de (aanwezige) gronden voor de zwaardere 
maatregelen van ontheffing en ontzetting bij het 
uitlokken van een maatregel, gepaard gaande met een 
uitdijen van de gronden voor de ondertoezicht-
stelling? Zoals eerder opgemerkt bestaat de 
mogelijkheid om de ondertoezichtstelling te 
verzoeken, ook al zijn gronden aanwezig voor een 
ingrijpender maatregel. Hetzelfde kan voorkomen bij 
de voorlopige maatregelen. Uit tabel 2 moge blijken 
dat in ieder geval sprake is van een kwantitatieve 
verschuiving in de orde van uitgesproken kinderbe-
schermingsmaatregelen. Voor alle duidelijkheid, een 
kwantitatieve verschuiving van de ingrijpender 
maatregelen naar de minst ingrijpende maatregel van 
ondertoezichtstelling kan te maken hebben met een 
verschuiving in de invulling van de gronden voor de 
verschillende maatregelen, maar dat is niet vanzelf-
sprekend. 

Om nu te achterhalen of er sprake is van een 
verschuiving in de genoemde richtingen is een 
analyse van de kwantitatieve en kwalitatieve ontwik-
keling van maatregelhulp in de jaren zeventig en 
tachtig dan ook geboden. In het aangekondigde 
onderzoek, dat zich toespitst op de maatregel van 
ondertoezichtstelling, worden die factoren 
opgespoord die mogelijkerwijs samenhangen met de 
geschetste ontwikkeling van het aantal en de aard van 
de maatregelhulp. Hieronder worden de opzet en de 
intenties van dit onderzoek kort uiteengezet. 
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Gronden voor ondertoezichtstelling 

Het onderzoek naar de kwantitatieve en kwalita-
tieve ontwikkeling van de maatregel van ondertoe-
zichtstelling in de jaren zeventig en tachtig is in juni 
1989 van start gegaan. Reeds spoedig werd duidelijk 
dat een onderzoek naar de gronden voor deze 
maatregel impliceerde dat ook de andere maatregelen 
van kinderbescherming in de opzet opgenomen 
dienden te worden. Alleen in dat geval kunnen de 
plaats en de toepassing van ondertoezichtstelling in 
het pakket van civiele maatregelen door de tijd heen 
in kaart gebracht worden. En om helemaal volledig te 
zijn dient de benedengrens van de maatregel van 
ondertoezichtstelling en daarmee van de gronden 
voor maatregelhulp, met het terrein waarop de 
niet-justitiele hulp zich beweegt, ook in de opzet 
verdisconteerd te worden. 

Deze uitgangspunten zijn als volgt in het onder-
zoeksplan vertaald. Voor de maatregel van ondertoe-
zichtstelling stelt zich de vraag of er specifieke, voor 
deze maatregel geldende gronden geformuleerd 
worden en of er sprake is van een verschuiving in die 
mogelijk unieke gronden voor ondertoezichtstelling in 
genoemde periode. Is er sprake van een verlaging of 
een verhoging van de benedengrens van de maatre-
gelhulp en is de grens met de ontheffing en zelfs met 
de ontzetting door de tijd heen niet (in het concreti-
seren van de gronden) verlegd? Hetzelfde geldt voor 
de voorlopige maatregelen: hoe verhoudt zich de 
toepassing van de voorlopige uitgesproken maatregel 
van ondertoezichtstelling tot de (zwaardere) 
maatregel van voorlopige toevertrouwing aan de 
Raad voor de Kinderbescherming? 

Met het onderzoek zal een landelijk beeld 
verkregen worden van de ontwikkeling van de in 
raadstermen gecategoriseerde groep potentiele 
maatregelzaken, de klachtzaken. Deze groep van 
raadsbemoeienissen is het voorwerp van het dossier-
onderzoek dat gegevens zal opleveren omtrent de 
kinderen, de gezinnen en de opvoedingssituaties in 
behandelde klachtzaken. Door middel van het 
onderzoek van raadsdossiers worden de gronden voor 
maatregelhulp (in klachtzaken die leiden tot een 
advies/rekest) en het ontbreken van die gronden (in 
klachtzaken die opgelegd worden) uitputtend 
geinventariseerd. Op die manier beslaat het 
onderzoek het hele bereik van de categorie van 
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klachtzaken. In de dossierstudie zijn de verschillende 
maatregelen (de voorlopige maatregelen evenals de 
ondertoezichtstelling, de ontheffing en de ontzetting) 
in de steekproef van raadsdossiers vertegenwoordigd. 

Dat het hoofdbestanddeel van het onderzoek naar 
de gronden van maatregelhulp bij de Raden voor de 
Kinderbescherming plaatsvindt is niet toevallig. Het 
materiaal dat bij de Raad verzameld wordt in het 
kader van het onderzoek in een klachtzaak, verschaft 
de meest uitgebreide informatie over de achtergrond-
gegevens van de opvoedingssituatie en over 
kenmerken van de betrokkenen. Het is ook de Raad 
die als filter die zaken van verdere overheidsbe-
moeienis weerhoudt door ze, of na melding bij de 
intake niet in behandeling te nemen, of na behan-
deling op te leggen. Deze laatste groep, waar de Raad 
een inhoudelijke bemoeienis toch nodig acht, wordt 
dus niet aan de kinderrechter ter beoordeling 
voorgelegd en komt niet - of pas later - in het laatje 
van de kinderbescherming voor. Om het grensgebied 
te kunnen markeren van waar de balans in sommige 
gevallen net doorslaat naar de kinderbescher-
mingskant en waar hij in andere gevallen overhelt 
naar de vrijwillige hulpkant, zijn die klachtzaken 
waarin de Raad besluit om een of andere reden op te 
leggen, een belangrijke (rand)groep. Bovendien 
vormen zij de vergelijkingsgroep voor de klachtzaken 
die wel tot een advies inzake maatregelhulp of tot een 
maatregelrekest leiden. 

Het onderzoek vindt plaats bij vijf Raden voor de 
Kinderbescherming, verspreid over het land. Het 
dossieronderzoek heeft betrekking op een steekproef 
van raadsdossiers in de categorie klachtzaken die 
door de betrokken Raden in de jaren 1979 en 1988 
behandeld zijn en tot een raadsbesluit (opleggen, 
advies, rekest) hebben geleid. De keuze van de 
peiljaren houdt verband met de intentie van het 
onderzoek inzicht te geven in de kwantitatieve en 
kwalitatieve ontwikkelingen op het terrein van de 
maatregelhulp tijdens de laatste twee decennia. De 
trend van snelle en voortdurende afname van het 
aantal kinderbeschermingspupillen in de jaren 
zeventig (met relatief het laagst aantal onder toezicht-
gestelde kinderen in 1979) en de trend van toename 
in de loop van de jaren tachtig (met een forse stijging 
tot in 1988, het jaar waarvan de meest recente cijfers 
en dossiers voor onderzoek beschikbaar zijn) worden 
met behulp van cijfermateriaal en het kwalitatiever 
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dossiermateriaal over de klachtzaken getraceerd. Het 
vergelijken van oudere klachtzaken die behandeld 
zijn in de beginjaren zeventig met de zaken uit 1979 
en 1988 is helaas door beperkte bewaartermijnen van 
raadsdossiers praktisch niet haalbaar. De verwachting 
is echter wel dat voor wat betreft de twee overge-
bleven peiljaren voldoende vergelijkbaar materiaal 
verzameld kan worden om gefundeerde uitspraken te 
kunnen formuleren over de ontwikkeling van de 
maatregeltoepassing in die periode. 

Een aantal opmerkingen in verband met dit gestarte 
onderzoek is hier nog op zijn plaats. Vooreerst dient 
opgemerkt dat het tijdperk waarop het onderzoek 
betrekking heeft, gekenmerkt wordt door een aantal 
ontwikkelingen waarvan de invloed niet onderschat 
mag worden. Zo is de opkomst van de vrijwillige 
hulpverleningsmogelijkheden en de bezinning rond 
de plaats van de justitiele interventies, zoals eerder 
geschetst, zeker betekenisvol geweest. Een heel andet 
fenomeen dat in de jaren tachtig langzaamm opkwam 
was de toenemende signalering van reeds tang 
voorkomende problemen als seksuele kindermishan-
deling en incest, opvoedingsproblemen tijdens en na 
echtscheiding en van problemen bij alloochtone 
jongeren. Een dergelijke maatschappelijke beweging 
heeft gevolgen voor de meldingsactiviteit van betrok-
kenen en van instanties bij de hulpverlening, maar 
ook bij de Raden. Andere maatschappelijke ontwik-
kelingen en discussies op het vlak van bijvoorbeeld 
het (een)ouderschap, het euthanasievraagstuk, het 
begeleiden van verslaafde ouders en hun kinderen, 
doen het raadswerk in de bonte verzameling van 
klachtzaken met meer eigentijdse vraagstellingen in 
complexiteit toenemen. 

Zoals de samenleving in haar vormen en structuren 
aan verandering onderhevig is en leefwijzen en 
opvoedingspatronen zich differentieren, is ook de 
kinderbescherming in voortdurende beweging. 
Daarbij wordt ook de Raad voor de Kinderbe-
scherming niet aflatend aangemaand de bewegingen 
op maatschappelijk vlak en op het gebied van de 
menselijke verhoudingen in haar optreden op de voet 
te volgen. Uit het vergelijkend dossieronderzoek naar 
de gronden van maatregelhulp zal naar verwachting 
een aantal ontwikkelingen gedistilleerd kunnen 
worden dat een neerslag heeft op het optreden en de 
signalering van problematische opvoedingssituaties 

Werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming 61 



Noten 

en op de beheersing ervan door het uiterste middel 
van civiele maatregeltoepassing. 

Tot slot 

De oorzaken die opgeworpen worden ter verklaring 
van de ontwikkeling van de toepassing van kinderbe-
schermingsmaatregelen zijn legio. Punt is dat vele 
verklarende factoren, hoe plausibel ze ook mogen 
klinken, nog niet of nauwelijks hard gemaakt zijn, of 
anders gezegd, op hun verklarend vermogen gewogen 
zijn. Andere factoren worden weliswaar ter verklaring 
aangewend, maar zijn in feite niet meer dan 
beschrijvend van aard. Bekend zijn cijfers van 
toename van aangemelde opvoedingsmoeilijkheden 
bij de Raden en van gerekestreerde maatregelen van 
ondertoezichtstelling in de jaren tachtig, na een jaren-
lange terugdringing van overheidsingrijpen in bedrei-
gende opvoedingssituaties. Wat heerst zijn verwar-
rende geruchten, vaak ingegeven door de gangbare 
publieke opinie, soms gebaseerd op tegenstrijdige 
meningen, vooronderstellingen, of eigen ervaringen. 

De overheidstaak welke de Raad in zijn 
ondankbare rol als onderzoekende en tevens rekestre-
rende partij grotendeels voor zijn rekening neemt, is 
weliswaar controversieel door het karakter van 
maatregelhulp als zodanig. Maar dat neemt niet weg 
dat meer klaarheid in de aard en de ernst van de 
klachtzaken evenals in de invulling van de gronden 
voor het uitlokken van een maatregel van kinderbe-
scherming meer dan wenselijk is. Het aangekondigde 
onderzoek heeft in ieder geval als doel aan de 
onthulling en mogelijk ook aan de ontzenuwing van 
een aantal hinderlijke vaagheden het hoofd te bieden 
en inzicht te geven in de factoren die op basis van 
onderzoeksresultaten met de toepassing van kinderbe-
schermingsmaatregelen in verband gebracht kunnen 
worden. 

Neergelegd in het Organisatie-
besluit Raden voor de Kinderbe-
scherming van 20 juni 1956, stb. 
336. 
2  In 1979 werd de toenmalige 
regering gevraagd een definitief 

standpunt in te nemen aangaande 
de plaats en de taak van de Raden 
voor de Kinderbescherming, 
uitgaande van de bij wet aan de 
Raden opgedragen taken (Motie 
Korte-van Hemel, 15317, nr. 14). 
Dit verzoek leidde tot een Notitie 
en een Vervolgnotitie over de 
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Raad voor de Kinderbescherming 
aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, Kamerstuk 18122 nrs. 1 
en 2 dd. 3 oktober 1984, resp. 
18122 nr. 20 dd. 14 december 
1984, Vergaderjaar 1983-1984. 
Deze notities behandelen uitvoerig 
de taken en functies van de Raden 
op het gebied van rechtstoe-
passing en hulpverlening. 

zie noot 2. 
4  zie noot 2. 

zie noot 2. 
6  De hoofdcategorieen van het 
AZ-registratiesysteem (Algemene 
Zaken) van de raden hebben 
betrekking op bemoeienissen 
inzake voogdij, opvoedingsmoei-
lijkheden, adoptie, lopende onder-
toezichtstelling, strafzaken, pleeg-
ouderonderzoeken voor Neder-
landse en buitenlandse pleegkin-
deren, huwelijksdispensatie, 
achternaamswijziging en omgangs-
regeling. 

zie noot 2. 
8  zie noot 2. 
9  zie noot 2. 
10 Notitie over de toepassing van 
kinderbeschermingsmaatregelen 
en de ontwikkeling daarvan in de 
afgelopen jaren, Kamerstuk 20 634 
nr. 1 dd. 7 juli 1988, Vergaderjaar 
1987-1988. 
" Burgerlijk Wetboek Boek 1, 
artt. 254, 257, 326 e.a. (maatregel 
van ondertoezichtstelling); B.W. 
Boek 1, artt. 266, 330 e.a. 
(ontheffing van de ouderlijke 
macht); B.W. Boek 1, artt. 269, 
327 e.a. (ontzetting van de 
ouderlijke macht). 
12 Uithuisplaatsing van een onder 
toezicht staand kind was aanvan-
kelijk alleen bedoeld voor obser-
vatie of als corrigerende maatregel 
voor kinderen 'die bijzondere 
tucht behoeven'. In de praktijk 
werd echter plaatsing van een 
kind buiten het gezin als pedag-
ogische maatregel in toenemende 
mate aangewend op aanwijzing 
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van de gezinsvoogd; sinds de Wet 
van 20 juli 1955, Stb. 323, is 
uithuisplaatsing uitsluitend bij 
beschikking van de kinderrechter 
mogelijk. 
13  Verlenging is nodig als de 
minderjarige bij het einde van de 
termijn waarvoor de ondertoe-
zichtstelling is uitgesproken, ter 
observatie (B.W. boek 1, art. 262) 
of in het belang van verzorging en 
opvoeding (zie ook B.W. boek 1, 
art. 263) in een inrichting of elders 
is opgenomen en hij (nog) niet 
naar huis kan terugkeren. 
14  Vooreerst onderscheidt de wet 
twee mogelijkheden voor een 
gedwongen ontheffing na onder-
toezichtstelling. Voorts bestaat de 
mogelijkheid een ouder 
gedwongen te ontheffen indien 
zonder de ontheffing van die 
ouder, de ontzetting van de 
andere ouder de kinderen niet aan 
de invloed van deze laatste zou 
onttrekken. In het derde geval kan 
de ouder tegen zijn wil worden 
ontheven wiens geestvermogens 
zodanig zijn gestoord, dat hij niet 
in staat is zijn wil te bepalen of de 
betekenis van zijn verklaring te 
begrijpen. Tenslotte is gedwongen 
ontheffing mogelijk indien het 
kind ten minste een jaar met 
instemming van de ouders in een 
ander dan het ouderlijk gezin is 
verzorgd en opgevoed, voort-
zetting van die verzorging en 
opvoeding in dat andere gezin 
noodzakelijk is en van terugkeer 
naar de ouders ernstig nadeel voor 
het kind kan worden verwacht. 
(B.W. boek 1, art.268) 
" De gronden voor ontzetting van 
de ouderlijke macht zijn geformu-
leerd in art. 269, B.W. boek 1. Zie 
ook Delfos en Doek, 1982. 
16 Een ondertoezichtstelling mag 
niet uitgelokt worden als de 
mislukking van te voren vrijwel 
vaststaat, terwijl het enige doel is 
om een grond voor gedwongen 
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ontheffing te crearen (zie Delfos 
en Doek, 1982). Ontheffing tegen 
de wil van de ouder kan uitge-
sproken worden indien, na een 
ondertoezichtstelling van ten 
minste 6 maanden blijkt, dat deze 
maatregel onvoldoende is om het 
kind voor zedelijke of lichamelijke 
ondergang te behoeden (zie B.W. 
bock I, art. 268). 
" Burgerlijk Wetboek bock 1 artt. 
241, 331 en 332 (voorlopige 
toevertrouwing aan de Raad voor 
de Kinderbescherming); B.W. 
bock 1 artt. 257 en 326 (voorlopig 
uitgesproken ondertoezicht-
stelling). 
IS zie noot 10. 
14  Met de totale kinderbescher-
mingspopulatie in een bepaald 
jaar wordt bedoeld het totaal 
aantal kinderen onder een 
maatregel van kinderbescherming 
op 31 december van dat jaar, 
volgens de gegevens uit de statis-
tieken van de voormalige Directie 
Kinderbescherming van het 
Ministerie van Justitie. Het 
volledige pakket van maatregelen 
bevat de voogdij, de ondertoe-
zichtstelling, de voorlopige toever-
trouwing aan de Raad voor de 
Kinderbescherming, de terbe-
schikkingstelling van de Regering 
en de plaatsing in een inrichting 
voor buitengewone behandeling. 
De vermelde cijfers zijn ontleend 
aan de jaarverslagen 1969/1970 en 
1985/1986 en aan cijfermatige 
overzichten van de inmiddels 
opgeheven Directie Kinderbe-
scherming. 
20 Ter illustratie: in de naoorlogse 
jaren (1946 en 1947) schommelde 
het aantal nieuwe civielrechtelijke 
ondertoezichtstellingen nog rond 
de 4.800 per jaar, waar dat aantal 
tien jaar eerder nog geen vijftien-
honderd bedroeg. In die tijd was 
de proportie strafrechtelijk uitge-
sproken ondertoezichtstellingen 
nog vrij groot: in 1947 werden er 

nog 1.291 nieuwe strafrechtelijke 
ondertoezichtstellingen uitge-
sproken; dit aantal verminderde 
geleidelijk per jaar tot 448 in 1970 
en tot 105 in 1979. In de jaren 
tachtig schommelt het aantal 
nieuwe strafrechtelijk ondertoe-
zichtgestelde pupillen rond de 100 
a 120, een marginaal aantal in 
vergelijking tot de rond de kaap 
van drieduizend schommelende 
civiele maatregel van ondertoe-
zichtstelling. Zie voor een volle-
diger overzicht in: 1899-1989, 
negentig jaren statistiek in 
tijdreeksen, C.B.S., 1989. 
21  Het aantal door de Raden 
ingediende rekesten bedroeg in 
1969 in totaal 3.794 verzoeken; in 
1975 dienden de Raden 1.977 
maatregel- en herstelrekesten in, 
terwijl het aantal verzoeken in 
1980 weer opliep tot 2.147. Deze 
cijfers zijn ontleend aan de 
Jaarverslagen 1975/1967 en 
1985/1986 van de voormalige 
Directie Kinderbescherming. 
" Volgens de CBS-statistieken 
bestond de Nederlandse populatie 
minderjarigen (0-20 jaar) in 1970 
uit 4.892.693 personen; in 1980 
waren er nog 4.659.347 minderja-
rigen. Met de verlaging van de 
meerderjarigheidsgrens per 
1/1/1988 bestond de minderjarige 
bevolkingsgroep een jaar later nog 
maar uit 3.369.222 personen (0-17 
jaar), waardoor de populatie 
minderjarigen bijna 1,3 miljoen 
personen minder telt dan tien jaar 
terug. 
23  zie Jaarverslagen Directie 
Kinderbescherming 1975/1976 en 
1985/1986. 
24  Het cijfermateriaal is ontleend 
aan de Jaarversiagen 1975/1976 
en 1985/1986 van de Directie 
Kinderbescherming en aan recente 
beschikbare gegevens van de 
huidige Directie Jeugdbe-
scherming & Reclassering van het 
Ministerie van Justitie. 
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" zie noot 24. De invloed die van 
de verlaging van de meerderjarig-
heidsgrens van 21 naar 18 jaar per 
1 januari 1988 op de omvang van 
de kinderbeschermingspopulatie 
te verwachten valt is thans nog 
marginaal. Het aantal minderja-
rigen van 18 tot 21 jaar dat 
voorheen onder een kinderbe-
schermingsmaatregel werd gesteld, 
was maar een fractie (ongeveer 
150 jongeren) van het totale 
bestand en bovendien is te zelfder 
tijd de mogelijkheid geschapen tot 
voortgezette hulpverlening bij het 
bereiken van de meerderjarig-
heidsleeftijd. Wel dient bij de 
interpretatie van de relatieve 
aantallen van minderjarigen onder 
een maatregel in 1988 (en later) in 
vergelijking met voorgaande jaren 
rekening gehouden te worden met 
het feit dat de populatie minderja-
rigen in 1988 beduidend kleiner is 
dan voorheen, maar dat relatief 
veel meer 0 t/m 17-jarigen onder 
een maatregel van kinderbe-
scherming vallen dan de 
inmiddels afgevallen 18 tot 
21-jarigen. Dit betekent dan dat 
wanneer de relatieve omvang van 
de kinderbeschermingspopulatie 
in 1988 groter is dan in de 
voorgaande jaren die toename niet 
eenduidig geInterpreteerd kan 
worden als een relatieve toename 
van de kinderbeschermingspopu-
latie in vergelijking tot voorheen, 
omdat de totale groep minderja-
rigen waarmee de kinderbescher-
mingspopulatie wordt vergeleken 
anders samengesteld is. Voorzich-
tigheid bij het vergelijken van 
relatieve aantallen en correctie 
voor de groep 18 tot 21-jarigen in 
de populatie minderjarigen van de 
voorafgaande jaren is dan ook 
geboden. 
26  De Raad is afhankelijk van de 
melders van opvoedingsmoeilijk-
heden die hem inschakelen om 
hulpverlening (weer) op gang te 
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brengen. In een aantal gevallen 
echter is de Raad zelf melder; hij 
treedt dan ambtshalve op. Uit het 
Jaarverslag 1988 van de Raden 
voor de Kinderbescherming blijkt 
dat in dat jaar in 23,3% van de 
behandelde klachtzaken de Raad 
zelf aanmelder was. Het 
percentage ambtshalve in behan-
deling genomen klachtzaken 
bedroeg in 1985 nog 18,7%, een 
stijging dus van 4,6% in drie jaar 
tijd. 
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Ondertoezichtstelling en 

EVRM 

Een tussenstand 

mr. E.P. von Brucken Fock* 

Inleiding 

De ondertoezichtstelling is een door de kinder-
rechter getroffen gezagsbeperkende maatregel ten 
aanzien van personen (ouders of voogden) die ertoe 
strekt om, door middel van gezinsvoogdij, hulp aan 
en toezicht op een kind dat zich in een situatie 
bevindt waarvan ernstige schade van psychische of 
lichamelijke aard te verwachten is, te waarborgen. 

De duur van de ondertoezichtstelling bedraagt 
maximaal een jaar. Zij kan telkens met eenzelfde 
periode worden verlengd en te alien tijde worden 
opgeheven. De maatregel eindigt van rechtswege door 
de meerderjarigheid van het kind (art. 258 BW). De 
kinderrechter benoemt een gezinsvoogd die onder zijn 
leiding op het kind toezicht houdt. Als een gezins-
voogdij-instelling tot gezinsvoogd is benoemd, wijst 
zij een contactpersoon aan die namens haar de taken 
van een gezinsvoogd uitoefent (art. 255 BW). 

In het kader van de ondertoezichtstelling kan de 
kinderrechter een kind ter observatie voor ten hoogste 
vijf maanden doen opnemen in een observatiehuis 
(art. 262 BW). In het belang van de verzorging en 
opvoeding, kan de kinderrechter het kind doen 
opnemen in een voorziening van jeugdhulpverlening 
of elders. De duur van de plaatsing is ten hoogste een 
jaar. De kinderrechter kan de plaatsing tot ten 
hoogste twee jaar verlengen en te alien tijde 
verkorten. Verdere verlenging, telkens ten hoogste 
van een jaar, is slechts op bepaalde gronden mogelijk 
(art. 263 BW). 

Ook op het terrein van het kinderbeschermingsrecht 

* De auteur is oud-kinderrechter en raadsheer in het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage. Hij is thans tijdelijk gedeta-
cheerd bij de Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht van het 
Ministerie van Justitie. 
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werkt het EVRM door, en dan in het bijzonder de 
artikelen 5, 6 en 8 van dat verdrag. Er is een 
verschuiving merkbaar van wettenrecht naar rechters-
recht. Vele oneffenheden in ons wettelijk stelsel 
worden door de rechter in concrete zaken door 
toepassing van deze verdragsbepalingen weggewerkt. 
In een aantal gevallen heeft de rechtspraak geleid tot 
een verdragsconforme uitleg van de wet of een 
verdragsconforme inpassing in het stelsel van de wet. 
Soms ook verplicht het verdrag de rechter een 
wettelijke bepaling geheel of gedeeltelijk buiten 
toepassing te laten. (De Boer, 1987) Niet alle optische 
oneffenheden hebben evenwel tot rechtspraak geleid. 
De onderhavige bijdrage beoogt ten aanzien van het 
ondertoezichtstellingsrecht een tussenstand op te 
maken. ,  

Het EVRM 

Artikel 5 EVRM 

In artikel 5 lid 1 EVRM worden de gronden die een 
vrijheidsbeneming kunnen rechtvaardigen uitputtend 
opgesomd. Een van deze gronden (onder d) heeft 
betrekking op de vrijheidsbeneming van een kind met 
het oog op 'educational supervision'. Het kind heeft 
het recht zich tot een rechter te wenden met het 
verzoek de rechtmatigheid van de vrijheidsbeneming 
op korte termijn te beoordelen. 

Achtereenvolgende plaatsingen van een kind in een 
'remand prison' als tijdelijke veiligheidsmaatregel 
kunnen een onrechtmatige vrijheidsbeneming in de 
zin van genoemde verdragsbepaling opleveren. 
Vooruitlopend op een regiem van opvoeding mag een 
kind slechts tijdelijk in een 'remand prison' worden 
geplaatst. Het kind moet spoedig worden overge-
plaatst naar een inrichting voor opvoeding. 2  Ook 
plaatsing van een kind in een gesloten afdeling van 
een psychiatrisch ziekenhuis kan vrijheidsbeneming 
met zich brengen. ,  

Een kinderrechter kan alleen als rechter in de zin 
van artikel 5 lid 4 EVRM worden beschouwd, indien 
de gevolgde procedure een judicieel karakter draagt 
en het kind waarborgen verschaft die gelet op de aard 
van de vrijheidsbeneming in kwestie als adequaat 
kunnen worden aangemerkt.° Van essentieel belang 
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hierbij is het horen van het kind in persoon en een 
effectieve bijstand van een advocaat. 

Artikel 6 EVRM 

Artikel 6 lid 1 EVRM garandeert een ieder bij de 
vaststelling van zijn burgerlijke rechten en verplich-
tingen het recht op een eerlijk proces binnen een 
redelijke termijn ten overstaan van een onafhan-
kelijke en onpartijdige rechterlijke instantie. Deze 
verdragsbepaling is ook van toepassing op een 
beslechting van geschillen die betrekking hebben op 
het familierecht, waarbij het gezinsleven van artikel 8 
EVRM in het geding is.' 

Artikel 6 lid 1 EVRM houdt niet alleen bepaalde 
garanties in voor het verloop van de procedure doch 
verleent ook een recht op een rechterlijke procedure 
voor de vaststelling van burgerlijke rechten en 
verplichtingen. 6  Het recht op toegang tot de rechter 
omvat ook een recht van een ieder om bij de behan-
deling van de zaak ter zitting aanwezig te zijn. 7  

Niet alle kinderbeschermingsmaatregelen behoeven 
door de rechter zelf te worden genomen. Zulks kan 
worden overgelaten aan instanties op het terrein van 
de kinderbescherming. De rechter dient wel alle 
belangrijke geschillen ten gronde te kunnen beoor-
delen. Anders is er geen sprake van een vaststelling in 
de zin van artikel 6 lid 1 EVRM. 8  Artikel 6 EVRM 
biedt plaats aan inherente beperkingen, onder andere 
ten aanzien van kinderen. 9  Tot hoever deze beper-
kingen reiken (eigen rechtsingang, hoorrecht, wijze 
van verhoor) is nog niet duidelijk. 

Met betrekking tot het begrip onpartijdigheid 
onderscheidt het EHRM een subjectieve benadering, 
dat wit zeggen dat getracht wordt de persoonlijke 
overtuiging van een bepaalde rechter in een bepaald 
geval vast te stellen, en een objectieve benadering, 
hetgeen wit zeggen dat nagegaan wordt of de rechter 
voldoende waarborgen biedt om elke rechtmatige 
twijfel in dit opzicht uit te sluiten." 

Bij de vraag of artikel 6 EVRM is geschonden, 
dient de gehele procedure, inclusief de procedure in 
hoger beroep en cassatie, te worden bezien." Een 
schending van artikel 6 EVRM kan dus door een 
hogere rechter worden gerepareerd. 0  Zo kan het 
verzuim van de kinderrechter om de moeder vooraf-
gaande aan de uithuisplaatsing van haar kind te 
horen zonder schending van artikel 6 EVRM in hoger 
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beroep worden hersteld.' 3  Onder omstandigheden, 
bijvoorbeeld in geval van een schending van het recht 
op een onpartijdige rechtspraak 14, dient de uitspraak 
van de rechter in eerste aanleg uitdrukkelijk op grond 
van schending van artikel 6 EVRM door de rechter in 
hoger beroep te worden vernietigd. Het enkele felt 
dat de rechter in hoger beroep wel voldoet aan de eis 
van onpartijdigheid, is niet altijd toereikend. 

Artikel 6 EVRM vereist niet dat de uitspraak op 
een openbare terechtzitting wordt voorgelezen. 
Voldoende is bijvoorbeeld dat zij vanaf een bepaalde, 
aan de verschenen partijen tevoren bekend gemaakte, 
dag ter griffie in geschreven vorm aanwezig is en dat 
zowel de partijen als elke andere belanghebbende 
inzage en afschrift van die beschikking kunnen 
verkrijgen.” Artikel 6 EVRM kent geen recht van 
hoger beroep toe." 

Of van een verdragsrecht afstand kan worden 
gedaan, hangt af van de aard van dat verdragsrecht. 
Van het recht op een openbare behandeling” alsmede 
van het recht op een rechterlijke procedure en het 
recht om persoonlijk de terechtzitting bij te wonen 
kan afstand worden gedaan." Een dergelijke afstand 
dient uitdrukkelijk te geschieden. 19  

Artikel 8 EVRM 

Artikel 8 EVRM garandeert het recht van een ieder 
op eerbiediging van zijn prive- en gezinsleven. De 
term priveleven omvat het recht op minimale inter-
ventie van het persoonlijk !even van de kant van zijn 
familie, de Staat en de samenleving. Blijkens de 
rechtspraak van het EHRM valt onder meer onder 
priveleven: 
- de fysieke en morele integriteit van de persoon, 
inclusief zijn seksuele leven; 2 ° 
- de rechtsbetrekkingen tussen een man en een 
gedurende zijn huwelijk uit zijn echtgenote geboren 
kind ;2l 
- de betrekkingen in het algemeen tussen echtge-
noten en tussen ouders en hun kinderen. 22  

Onder gezinsleven dient in elk geval te worden 
begrepen de natuurlijke band tussen een ongehuwde 
moeder en haar kind." Artikel 8 EVRM maakt geen 
onderscheid tussen het gezinsleven van het `wettige' 
en dat van het `onwettige' gezin. Ook een langdurig 
concubinaat van man, vrouw en kind dient als een 
gezinsleven te worden aangemerkt. 24  Voorts moet 
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onder gezinsleven worden begrepen de betrekking 
tussen de ouders en hun kinderen die ontstaat door 
een wettig en echt huwelijk, zelfs al is een (feitelijk) 
gezinsleven in de zin van samenleving tussen de 
echtgenoten nog niet volledig tot stand gekomen." 

De samenleving tussen ouders en kinderen is geen 
absolute voorwaarde voor het bestaan van een gezins-
leven tussen hen. In geval van een wettig en echt 
huwelijk dienen de betrekkingen tussen ouders en 
kinderen vanaf het moment van de geboorte en door 
dat enkele feit van rechtswege als een gezinsleven te 
worden aangemerkt, zelfs indien de ouders op het 
moment van de geboorte niet meer samenleven. 26  Die 
band kan evenwel door latere gebeurtenissen worden 
verbroken, bijvoorbeeld door het ontbreken van ieder 
contact tussen ouder en kind. Voor de ontvanke-
lijkheid van het verzoek tot vaststelling van een 
omgangsregeling tussen de biologische vader en zijn 
kind is daarom vereist dat de verzoeker behalve het 
biologisch vaderschap ook bijkomende omstandig-
heden, zoals een relatie tussen de vader en de moeder 
welke in voldoende mate met die van een huwelijk op 
een lijn valt te stellen of een na de geboorte ontstane 
(nauwe) persoonlijke betrekking tussen de biologische 
vader met het kind, aanvoert. 27  Ook voor het bestaan 
van een gezinsleven tussen een grootouder en een 
kleinkind komt het aan op de vraag of uit de gestelde 
feiten voortvloeit dat tussen de grootouder en het 
kleinkind een zo nauwe persoonlijke betrekking 
bestaat dat voor een onderzoek naar de eventuele 
gerechtvaardigdheid van een omgangsregeling plaats 
is. Of aan deze eis is voldaan, zal in hoofdzaak een 
kwestie zijn van feitelijke waardering. 28  

Een gezinsleven kan dus verdwijnen, hetgeen impli-
ceert dat ook een nieuw gezinsleven kan ontstaan. Zo 
kan het verblijf van een kind in een pleeggezin van 
zodanige aard zijn geweest dat aangenomen moet 
worden dat tussen de pleegouder(s) en het kind 
betrekkingen zijn ontstaan die een gezinsleven 
opleveren. 29  In geval van een verblijf van het kind in 
het pleeggezin van twee jaar of meer zal in de regel 
van een gezinsleven sprake zijn. 

Een als `gezinsleven' aan te merken betrekking tot 
een kind kan niet gevestigd worden door een tussen 
de moeder en haar vriendin gesloten overeenkomst, 
waarin is voorzien in een eventueel door de rechter 
bij de verbreking van de samenwoning te treffen 
omgangsregeling. De rechter beoordeelt zelfstandig — 
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zonder gebonden te zijn aan een dergelijke privaat-
rechtelijke overeenkomst - of een recht op omgang 
bestaat. 3 ° 

Degenen die tot elkaar in een zodanige betrekking 
staan dat zij met elkaar een gezinsleven hebben, 
hebben recht op eerbiediging daarvan. Een funda-
menteel onderdeel van het gezinsleven is de 
uitoefening van het ouderlijk gezag." Een gezinsleven 
zoals dat tussen ouders en kind bestaat, schept 
ouderlijke rechten en verantwoordelijkheden onder 
meer ten aanzien van de verblijfplaats van het kind 
alsmede de beperking van de bewegingsvrijheid en 
andere vrijheden van het kind door opname in een 
inrichting voor opvoeding, in een vakantiekamp of in 
een (psychiatrisch) ziekenhuis. 32  

Voorts vormt de persoonlijke omgang met kinderen, 
het wederzijds genot van elkaars gezelschap, een 
fundamenteel onderdeel van het gezinsleven." 
Ouders en kinderen hebben een omgangsrecht, tenzij 
er sprake is van een beperking die voldoet aan de in 
artikel 8 lid 2 EVRM gestelde vereisten. 34  

De natuurlijke familierelatie blijft ook bestaan als 
een kinderbeschermingsmaatregel is getroffen. 35  De 
enkele verbreking van de samenleving ten gevolge 
van een kinderbeschermingsmaatregel doet het 
gezinsleven tussen de ouders en het kind niet be-
eindigen. 

Bij de berekening van de duur van het verblijf van 
een kind in een pleeggezin dient met het oog op het 
ontstaan van een gezinsleven tussen pleegouders en 
kind de periode waarbinnen het kind in het kader van 
een ondertoezichtstelling in het pleeggezin verblijft, 
volledig meegerekend te worden." Een ondertoezicht-
stelling heeft met het oog op het ontstaan van een 
gezinsleven tussen pleegouders en kind geen schor-
sende werking. 

Vindt er door toedoen van een kinderbeschermings-
maatregel een scheiding tussen ouder en kind plaats, 
dan omvat het recht van de ouder op eerbiediging 
van het gezinsleven het recht om maatregelen te 
nemen met het oog op de hereniging, zoals de 
omgang met het kind op een zodanige wijze dat deze 
de hereniging en de positieve ontwikkeling van hun 
relatie ten goede komt.” De ontzegging van ieder 
omgangsrecht aan de ouder tijdens de ten uitvoer-
legging van een kinderbeschermingsmaatregel kan 
nauwelijks verenigbaar worden geacht met funda-
mentele noties inzake het gezinsleven en de gezins- 
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banden, zoals artikel 8 EVRM die tracht te 
beschermen. 38  

Het bestaan van een gezinsleven kan in het geval 
dat door kinderbeschermingsinstanties maatregelen 
zijn getroffen die als een inmenging in het recht op 
eerbiediging daarvan dienen te worden aangemerkt 
(bijvoorbeeld een beperking van het omgangsrecht), 
zelfs procedurele rechten in het leven roepen. Artikel 
8 EVRM bevat weliswaar geen expliciete procedurele 
rechten doch het EHRM acht zulks niet van 
doorslaggevende betekenis. De gevolgde procedure 
kan invloed hebben op de inhoud van de beslissing 
door te waarborgen dat deze gebaseerd is op 
relevante overwegingen, niet eenzijdig is en geen 
(schijn van) willekeur oplevert. De gevolgde 
procedure dient eerlijk te zijn en recht te doen aan de 
belangen, beschermd door artikel 8 EVRM. Rekening 
moet worden gehouden met de zienswijze en de 
belangen van de ouders. Deze dienen voorts in de 
gelegenheid te worden gesteld tijdig de getroffen 
maatregelen aan te vechten. Ms de gevolgde 
procedure niet aan deze eisen voldoet, is er sprake 
van een tekortkoming in de eerbiediging van het recht 
op gezinsleven en kan de genomen maatregel niet als 
een noodzakelijke inmenging in de zin van artikel 8 
lid 2 EVRM worden beschouwd. Artikel 8 EVRM 
stelt dus bepaalde eisen aan het optreden van kinder-
beschermingsinstanties tijdens een ondertoezicht-
stelling. Aangenomen moet worden dat die instanties 
zich in gelijke zin tegenover kinderen dienen op te 
stellen. 

Deze procedurele vereisten gelden ook voor de 
kinderrechter in zijn functie van leidinggever aan de 
gezinsvoogdij-instelling tijdens de ondertoezicht-
stelling. Het is geenszins ondenkbaar dat de door de 
kinderrechter gevolgde procedure zoveel gebreken 
vertoont dat zulks een gebrek aan respect voor het 
gezinsleven van ouders en kind oplevert en de 
inmenging in dat gezinsleven niet meer het predikaat 
`noodzakelijk' verdient. 

In de context van artikel 8 EVRM is de duur van 
de gevolgde procedure een relevante factor. Er 
bestaat altijd het gevaar dat een vertraging in de 
gevolgde procedure de facto resulteert in een 
beslechting van het betreffende geschil voordat de 
rechter daaromtrent tot een oordeel is gekomen. Een 
effectieve eerbiediging van het gezinsleven vereist dat 
toekomstige relaties tussen ouder en kind uitsluitend 
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worden bepaald in het licht van alle relevante 
omstandigheden en niet door het enkele 
tijdsverloop." 

Artikel 8 EVRM heeft in wezen ten doel het 
individu te beschermen tegen willekeurige inmenging 
van de overheid." Deze negatieve verplichting van de 
overheid wordt uitgewerkt in artikel 8 lid 2 EVRM. 
Daarnaast kan een effectieve eerbiediging van het 
prive- of gezinsleven ook positieve verplichtingen van 
de overheid impliceren.°' Deze kunnen inhouden het 
nemen van maatregelen die de eerbiediging van het 
prive- of gezinsleven ook in de betrekkingen tussen 
personen onderling beogen. Deze verplichtingen 
houden in de regel het initieren van wetgevende 
maatregelen in doch kunnen ook tot rechterlijk 
ingrijpen nopen. 

Het is niet altijd eenvoudig om uit te maken of het 
om positieve dan wel om negatieve verplichtingen 
gaat. Zo valt de inzage van het kinderbeschermings-
dossier na de meerderjarigheid van het kind zonder 
enige twijfel onder het toepassingsbereik van artikel 8 
EVRM. De weigering tot inzage door een kinderbe-
schermingsinstantie kan vervolgens als een inmenging 
in de zin van lid 2 worden beschouwd. Men zou ook 
kunnen stellen dat op de overheid de verplichting 
rust om een procedure te ontwerpen waarbij een 
onafhankelijke autoriteit over een verzoek tot inzage 
beslist, als de kinderbeschermingsinstantie weigert te 
antwoorden op een verzoek tot het geven van 
toestemming tot inzage of de inzage zelf weigert. 42 

Kinderbeschermingsmaatregelen zijn in de regel 
negatieve inmengingen. Als zij eenmaal getroffen zijn, 
kan op de overheid de positieve verplichting rusten 
om het prive- en gezinsleven zoveel mogelijk intact te 
laten. Te denken valt bijvoorbeeld aan het recht op 
omgang. Een eventuele tekortkoming in wetgeving of 
rechtspraak van deze rechten tijdens een ondertoe-
zichtstelling kan een schending van artikel 8 EVRM 
opleveren. Voor de overheid kan ook een positieve 
verplichting bestaan om het prive- en gezinsleven te 
beschermen. Een dergelijke positieve verplichting is 
overigens uitdrukkelijk opgenomen in de artikelen 23 
lid 1 en 24 IVBPR. Te denken valt aan de 
verplichting van de overheid om een ondertoezicht-
stelling uit te lokken, als de fysieke of psychische 
integriteit van het kind gevaar loopt. 

Artikel 8 lid 2 EVRM biedt geen ruimte voor 
inherente beperkingen ten aanzien van kinderen. Dat 
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volgt uit de restrictieve formulering van lid 2. 
Aangezien lid 2 een uitzondering bevat op een door 
het EVRM gegarandeerd recht, moet het eng worden 
uitgelegd. Ingeval kinderbeschermingsmaatregelen 
zijn getroffen, bestaat er een grotere behoefte dan 
gebruikelijk aan bescherming tegen willekeurige 
inmenging. 43  

Een inmenging in het recht op eerbiediging van het 
prive- en gezinsleven is willekeurig en impliceert 
derhalve een schending van dit recht, tenzij een 
dergelijke inmenging berust op geschreven of 
ongeschreven recht of in overeenstemming is met een 
van de in artikel 8 EVRM limitatief omschreven 
doelcriteria en nodig is in een democratische samen-
leving." Het noodzakelijkheidsvereiste impliceert dat 
de inmenging correspondeert met een dringende 
maatschappelijke noodzakelijkheid en in het 
bijzonder evenredig is aan het betreffende doelcri-
terium." 

Als afzonderlijke inmengingen zijn onder meer 
aangemerkt het treffen van kinderbeschermingsmaat-
regelen, de instandhouding daarvan alsmede beper-
kingen ter zake van de omgang van de ouder met het 
kind. De ondertoezichtstelling en de uithuisplaatsing 
in het kader daarvan zijn mitsdien als dergelijke 
inmengingen te beschouwen." Hetzelfde geldt voor 
het verbod aan degene die tot het kind in een 
zodanige betrekking staat dat van een gezinsleven kan 
worden gesproken, om omgang met het kind te 
hebben. Als inmenging wordt niet alleen beschouwd 
de daadwerkelijk inmenging in het recht op eerbie-
diging van het prive- of gezinsleven, doch ook het 
enkele bestaan van wetgeving die dat toelaat. Dus 
niet alleen het verbod van een ouder om zijn kind in 
een tehuis te bezoeken is een inmenging, doch ook de 
wetgeving die een dergelijk verbod toelaat. 47  

Artikel 8 lid 2 EVRM heeft slechts betrekking op de 
verhouding burger - overheid. Het verbod tot 
inmenging op andere dan in dat lid genoemde 
gronden is gericht tot de overheid en geldt dus niet 
voor de verhouding tussen ouders en kinderen 
enerzijds en de particuliere kinderbeschermingsinstel-
lingen en -inrichtingen anderzijds. Wel is de Staat - 
onder meer door zijn wetgeving - verantwoordelijk 
voor de verzekering van het recht op eerbiediging van 
het prive- en gezinsleven. Als regel zal een tekort-
koming in dit opzicht de positieve verplichting van 
artikel 8 lid 1 EVRM betreffen. 
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Aan de kwaliteit van het recht (wet) worden 
bepaalde eisen gesteld. 1-let recht moet voor de burger 
kenbaar zijn. De norm moet voorts met voldoende 
precisie geformuleerd zijn teneinde de burger in staat 
te stellen in redelijke mate de consequenties van zijn 
handelen te overzien. Een zekere vaagheid is echter - 
teneinde gelijke tred te houden met de zich 
wijzigende omstandigheden - niet te vermijden. Zulks 
geldt in het bijzonder bij de wettelijke regeling van 
kinderbeschermingsmaatregelen. 

In geval van een inmenging in het recht op eerbie-
diging van het prive- of gezinsleven in verband met 
het treffen van kinderbeschermingsmaatregelen zijn 
de bescherming van de rechten en vrijheden van 
anderen alsmede de bescherming van de (lichamelijke 
of geestelijke) gezondheid (van bijvoorbeeld een kind) 
de meest genoemde doelcriteria die een dergelijke 
inmenging kunnen rechtvaardigen. 

De anderen om wier rechten en vrijheden het in 
artikel 8 EVRM gaat, kunnen ook personen zijn die 
tot dezelfde gezin behoren als degene op wiens recht 
op eerbiediging van het gezinsleven inbreuk wordt 
gemaakt." Een inbreuk op dit recht van de ouders 
door een ondertoezichtstelling en daarop volgende 
uithuisplaatsing kan worden gerechtvaardigd door het 
recht van het kind op bescherming. 49  Ook het recht 
op respect voor het gezinsleven van de een kan 
worden beperkt door hetzelfde recht van de ander. 
Aldus kan een sterk en een zwak gezinsleven 
ontstaan. Zo zal in geval van een gezinsleven van een 
kind met gescheiden ouders en grootouders het 
omgangsrecht van de grootouder dat zij aan dit 
gezinsleven kunnen ontlenen, een zwakkere werking 
hebben dan het omgangsrecht van de niet met het 
gezag belaste ouder. Zulks kan in een geringere 
frequentie van het contact met het kind tot 
uitdrukking komen. 

De rechten en vrijheden behoeven niet uitsluitend 
in het EVRM te zijn opgenomen. Zeker in geval van 
toepassing van artikel 8 EVRM door de nationale 
rechter kunnen andere verdragsrechten, zoals artikel 
24 IVBPR, onder rechten in de zin van artikel 8 
EVRM worden begrepen. 
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De tussenstand 

De gronden voor ondertoezichtstelling en uithuis-
plaatsing 

De kinderrechter kan een kind onder toezicht 
stellen, indien het zodanig opgroeit dat het met 
zedelijke of lichamelijke ondergang wordt bedreigd 
(art. 254 lid 1 BW). De ondertoezichtstelling kan op 
tweeerlei wijze inbreuk maken op het recht op 
eerbieding van het prive- en gezinsleven van ouders 
en kind. In de eerste plaats vormt de ondertoezicht-
stelling een inbreuk op het ouderlijk gezag. De 
inbreuk bestaat hierin dat, indien de gezinsvoogd de 
ouders inzake de verzorging en opvoeding van het 
kind aanwijzingen geeft, de ouders verplicht zijn zich 
naar die aanwijzingen te gedragen. Bij verschil van 
mening tussen ouders en gezinsvoogd beslist de 
kinderrechter (art. 260 BW). In de tweede plaats 
kunnen de door de gezinsvoogd gegeven aanwij-
zingen evenzovele inmengingen in het recht op 
eerbiedi-ging van het prive- en gezinsleven van 
ouders en kind opleveren. 

De uithuisplaatsing van een kind vormt een 
zelfstandige inbreuk op genoemd verdragsrecht. De 
kinderrechter kan een kind uithuisplaatsen, indien dit 
in het belang van zijn verzorging of opvoeding of met 
het oog op een onderzoek van zijn geestelijke of 
lichamelijke gesteldheid noodzakelijk is (artt. 262 en 
263 BW). 

Bij de wettelijke omschrijving van de grond is een 
zekere vaagheid onvermijdelijk. Ouders en kinderen 
hebben er evenwel recht op te weten waarom en op 
welke grond juist in hun situatie een ondertoezicht-
stelling en eventueel een uithuisplaatsing noodza-
kelijk is. Aan een beschikking van de kinderrechter 
dienen scherpe motiveringseisen te worden gesteld en 
zijn standaardformules ongeoorloofd. (Dock, 1988) 

De werking van artikel 8 EVRM leidt er voorts toe 
dat geen ondertoezichtstelling mag worden uitge-
sproken, zolang niet is komen vast te staan dat 
hulpverlening in het vrijwillige kader niet mogelijk of 
niet effectief is. De ondertoezichtstelling is dan niet 
noodzakelijk met het oog op de bescherming van het 
kind. Door als voorwaarde voor het uitspreken van 
een ondertoezichtstelling te stellen dat in de ontwik-
keling van een kind door velerlei oorzaken een 
situatie moet zijn ontstaan waardoor ernstige schade 
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van psychische of lichamelijke aard te verwachten is, 
indien geen ondertoezichtstelling zou worden uitge-
sproken, heeft de HR50, zonder overigens artikel 8 
EVRM uitdrukkelijk te noemen, artikel 254 lid 1 BW 
reeds verdragsconform uitgelegd. In geval van een 
uithuisplaatsing betekent het een en ander dat een 
gedwongen uithuisplaatsing achterwege dient te 
blijven, als ouders en kind bereid zijn aan een 
vrijwillige uithuisplaatsing mee te werken. Fen 
regeling, waarbij de kinderrechter enkel en alleen 
vanwege de financiering van de plaatsing wordt 
gedwongen een plaatsingsbeschikking af te geven, is 
niet verenigbaar met artikel 8 EVRM. 

De toegang tot de kinderrechter 

De kinderrechter kan een kind onder toezicht 
stellen op verzoek van onder meer een ouder, de 
voogd, een bloedverwant tot en met de vierde„graad, 
de Raad voor de Kinderbescherming of het OPenbaar 
Ministerie (art. 254 lid 2 jo art. 326 lid 2 BW). 

De tekst van deze wetsbepaling doet vermoeden dat 
het her gaat om een procedureel recht. Uit artikel 8 
EVRM dient evenwel te worden afgeleid dat er 
sprake kan zijn van een plicht om een verzoek tot 
ondertoezichtstelling in te dienen. Ingeval de fysieke 
of psychische integriteit van een kind wordt bedreigd, 
zijn genoemde instanties gehouden om een verzoek 
tot onder toezichtstelling in te dienen. 

Een kind dat niet meer naar zijn ouders wil terug-
keren, kan er belang bij hebben een ondertoezicht-
stelling uit te lokken ten einde een duurzaam verblijf 
elders te bewerkstelligen. Het kind zou zich daartoe 
tot de Raad voor de Kinderbescherming kunnen 
wenden. Ook zou hij direct de kinderrechter kunnen 
inschakelen. Laatstgenoemde zou gelet op de 
artikelen 6 en 8 EVRM een dergelijk verzoek ontvan-
kelijk kunnen achten." Aangezien de enkele 
indiening van een verzoek door het kind tot ondertoe-
zichtstelling van zichzelf reeds het bestaan van een 
crisissituatie impliceert, lijkt de benoeming van een 
bijzondere curator die het kind in rechte vertegen-
woordigt, niet noodzakelijk. Ook het vereiste van een 
procureurstelling krachtens artikel 429d lid 3 Rv mag 
geen onoverkomelijke barriere vornien. 

Ook pleegouders die met het kind een gezinsleven 
hebben, kunnen via een verdragsconforme inpassing 
van de artikelen 6 en 8 EVRM een verzoek tot onder- 
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toezichtstelling bij de kinderrechter indienen. 52  
Hetzelfde geldt voor de biologische vader van het 
kind. In hun verzoekschrift zullen zij feiten moeten 
stellen die het bestaan van een gezinsleven met het 
kind kunnen rechtvaardigen. 

Een ieder kan zich tot de kinderrechter wenden met 
het verzoek om een (voorlopige) ondertoezichtstelling 
of uithuisplaatsing op te heffen. Het gaat hier immers 
om een ambtshalve beslissing van de kinderrechter. 
Een dergelijk verzoek dient de kinderrechter in 
beginsel ontvankelijk te achten, als het afkomstig is 
van het kind of van iemand met wie het kind een 
gezinsleven heeft." 

Allereerst rijst de vraag onder welke omstandig-
heden de kinderrechter kan weigeren een verzoek tot 
opheffing van genoemde maatregelen niet in behan-
deling te nemen. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat 
een dergelijk verzoek wordt ingediend zonder dat er 
sprake is van gewijzigde omstandigheden. Zo zou in 
de wet als eis gesteld kunnen worden dat het verzoek 
schriftelijk wordt gedaan en dat het feiten of omstan-
digheden bevat die ertoe zouden moeten leiden dat 
de grond waarop de ondertoezichtstelling is uitge-
sproken of de uithuisplaatsing is bevolen thans niet 
meer bestaat. 

Een bijzondere positie in dezen neemt de pleeg-
ouder van het kind in. Het pleegouderschap kan een 
vrijwillig karakter hebben of kan plaatsvinden 
krachtens een door de kinderrechter bevolen 
plaatsing. Beslissend voor de ontvankelijkheid van 
een opheffingsverzoek van een pleegouder is het 
bestaan van een gezinsleven tussen de pleegouder en 
het kind. 54  Dit gezinsleven kan zijn ontstaan voor 
en/of tijdens de ondertoezichtsteffing. 

Een bijzondere situatie doet zich voor als het gezag 
over het kind gewijzigd wordt. Na een echtscheiding 
wordt de voogdij over een onder toezicht gesteld kind 
aan een van de ouders toegewezen. Of de voogdij 
gaat tijdens een ondertoezichtstelling over naar de 
andere ouder. Bij een wijziging van de voogdij eindigt 
de ondertoezichtsteffing niet." De doorlopende 
ondertoezichtstelling vormt een inbreuk op het gezin-
sleven van de ouder-voogd. Ook zonder dat er sprake 
is van gewijzigde omstandigheden dient deze in zijn 
verzoek tot opheffing van die ondertoezichtstelling 
door de kinderrechter ontvankelijk te worden 
verklaard. 
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De oproeping voor verhoor 

Artikel 429a Rv schrijft voor dat, voorzover uit de 
wet niet het tegendeel voortvloeit, de artikelen 
429b-429t Rv van toepassing zijn op alle zaken die 
met een verzoekschrift moeten worden ingeleid, 
alsmede op zaken waarin de rechter ambtshalve een 
beschikking geeft. Deze bepalingen hebben derhalve 
betrekking op verzoeken tot ondertoezichtstelling en 
de door de kinderrechter in dat kader ambtshalve 
gegeven beschikkingen. Daarnaast gelden enkele 
bijzondere procedurevoorschriften neergelegd in de 
artikelen 900-928 en 935-946 Rv. 

Krachtens artikel 902 lid I Rv mag de kinder-
rechter, tenzij dienaangaande anders is bepaald, in 
zaken betreffende ouderlijke macht of voogdij niet 
beslissen dan na verhoor of behoorlijke oproeping 
van de ouders en voogden van de minderjarige. De 
kinderrechter is dus als regel verplicht om de ouders 
in verband met een verzoek tot ondertoezichtstelling 
of een verzoek tot het nemen van een beslissing 
betreffende een meningsverschil tussen de gezins-
voogd en een ouder (art. 260 lid 2 BW) voor verhoor 
op te roepen. Zulks geldt ook voor de door de kinder-
rechter ambtshalve genomen beslissingen, zoals de 
uithuisplaatsing (artt. 262 en 263 lid 1 BW), de 
verlenging van de ondertoezichtstelling (art. 258 lid 1 
BW), de opheffing van de ondertoezichtstelling (art. 
258 lid 2 BW), de verlenging van de uithuisplaatsing 
(artt. 262 en 263 lid 3 en lid 4 BW), de opheffing van 
de uithuisplaatsing (art. 263 lid 3 BW) en de 
vervanging van de gezinsvoogd (art. 256 BW). Zodra 
de kinderrechter overweegt ambtshalve te beschikken, 
hoort hij de normale procedureregels, zoals het horen 
van de ouders, in acht te nemen. Het behoorlijkheids-
vereiste brengt mede dat de beschikking die de 
kinderrechter ambtshalve overweegt te geven, bijvoor-
beeld de uithuisplaatsing, in de oproeping wordt 
vermeld. 

De oproeping van de ouders kan achterwege 
blijven voor zover zij tot de voogdij over hun kind 
onbevoegd zijn (art. 902 lid 2 Rv). Een dergelijke 
uitzondering staat op gespannen voet met de artikelen 
6 en 8 EVRM. De onbevoegdheid van een ouder tot 
de voogdij alleen kan niet verhinderen dat tussen 
ouder en kind een gezinsleven bestaat. De kinder-
rechter dient deze bepaling dan ook als regel buiten 
toepassing te laten. Blijkens het voorontwerp van wet 
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tot herziening van het procesrecht in zaken van 
personen- en familierecht komt deze uitzondering in 
de toekomst te vervallen. (Meijknecht, 1988; 
Wortmann, 1989) Een verzuim van de hoorplicht kan 
in hoger beroep zonder schending van artikel 6 
EVRM worden hersteld. 56  

Toepassing van de artikelen 6 en 8 EVRM kan 
meebrengen dat ook anderen dan de ouders en 
voogden voor verhoor dienen te worden opgeroepen. 
Te denken valt aan de pleegouder", de stiefouder 58  
en de biologische vader. De kinderrechter dient aan 
de hand van de hem - meestal uit het rapport van de 
Raad voor de Kinderbescherming - bekende 
gegevens vast te stellen of ook anderen dan de ouders 
of de voogd voor verhoor moeten worden 
opgeroepen. Bestaat er aanleiding om te vermoeden 
dat een ander met het kind in een zodanige 
betrekking staat dat van een gezinsleven tussen hen 
kan worden gesproken, dan dient de kinderrechter 
die ander voor verhoor op te roepen. De feitelijke 
opvoeding en verzorging van het kind door een ander 
(pleegouder) kan al een sterke indicatie zijn voor het 
bestaan van een dergelijke betrekking. In geval van 
biologisch vaderschap dient de kinderrechter aan de 
hand van het dossier na te gaan of daaruit zodanige 
bijkomende omstandigheden blijken dat van een 
gezinsleven sprake is. 

Voor een oproeping van genoemde personen 
verschaft artikel 429f lid 1 Rv, dat bepaalt dat de 
rechter te alien tijde belanghebbenden kan doen 
oproepen, een wettelijke basis. De betrokken 
personen kunnen ook gescheiden worden gehoord. 59  
In geval van een schorsing van het onderzoek ter 
terechtzitting met het oog op een oproeping voor 
verhoor kunnen via een voorlopige ondertoezicht-
stelling de belangen van het kind veiliggesteld 
worden. In het voorontwerp van wet tot herziening 
van het procesrecht in zaken van personen- en 
familierecht vallen deze personen onder het begrip 
`belanghebbende'. Belanghebbende is onder meer 
ledere meerderjarige op wiens rechten of verplich-
tingen de zaak betrekking heeft'. Tot de rechten en 
verplichtingen worden ook die welke op artikel 8 
EVRM gebaseerd zijn, gerekend. (Wortmann, 1989) 

Het recht om te worden gehoord leent zich voor 
afstand. Deze afstand moet echter uitdrukkelijk te 
worden gedaan. In de praktijk blijft in geval van 
ambtshalve beslissingen van de kinderrechter 
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(uithuisplaatsing, vervanging gezinsvoogd, verlenging 
ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing) regelmatig 
een oproeping achterwege, als de betrokkenen aan de 
gezinsvoogd hebben medegedeeld met de beslissing 
akkoord te gaan. Aan een dergelijke akkoordver-
klaring dienen, gelet op de door het EVRM met 
betrekking tot het doen van afstand voorgeschreven 
uitdrukkelijkheid, bepaalde eisen te worden gesteld. 
Uit het bericht van de gezinsvoogd dient de akkoord-
verklaring, bijvoorbeeld door de handtekening van de 
betrokkene, duidelijk te blijken. 

De band tussen ouder en kind kan door latere 
gebeurtenissen worden doorbroken en wel in die zin 
dat tussen hen geen gezinsleven meer bestaat. Het 
kind heeft bijvoorbeeld al jarenlang geen contact 
meer met de niet met het gezag belaste ouder. Een 
oproeping voor verhoor zou die ouder op de hoogte 
kunnen brengen van de verblijfplaats van het kind en 
bij die ouder de indruk kunnen wekken dat hij zich 
weer met de opvoeding en verzorging van het kind 
kan gaan bemoeien. Artikel 902 lid I Rv dient in dat 
geval buiten toepassing te worden gelaten in verband 
met artikel 8 EVRM (prive-leven van het kind en het 
gezinsleven van de met het gezag belaste ouder en het 
kind) of artikel 24 IVBPR (het recht van het kind op 
bescherming). Deze verdragsbepalingen leveren dus 
een verdragsrechtelijke beperking van de hoorplicht 
op. 

Artikel 902b lid 1 Rv verplicht de (kinder)rechter 
om in alle zaken betreffende ouderlijke macht en 
voogdij de minderjarige van 12 jaar en ouder in de 
gelegenheid te stellen hem zijn mening kenbaar te 
maken, tenzij dit in verband met de lichamelijke of 
geestelijke toestand van de minderjarige niet mogelijk 
is. Dit betekent dat de minderjarige van 12 jaar en 
ouder voorafgaande aan een ondertoezichtstelling of 
uithuisplaatsing door de kinderrechter dient te 
worden gehoord. Laat de kinderrechter zulks na, dan 
kan dit verzuim zonder schending van artikel 6 
EVRM worden hersteld. De wijze van verhoor is aan 
de kinderrechter overgelaten. Hij kan bijvoorbeeld 
kennis nemen van de mening van het kind via een 
rapport van de Raad voor de Kinderbescherming of 
een verslag van een pedagoog. Hij zal er dan wel voor 
moeten waken dat het kind die mening ook vrijelijk 
heeft kunnen vormen. De kinderrechter kan het kind 
ook uitnodigen schriftelijk zijn mening te geven of het 
kind voor de behandeling ter terechtzitting uitno- 
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digen. Bij de keuze tussen de modaliteiten zal het 
belang van het kind voorop moeten staan. 

Kinderen jonger dan 12 jaar kan de kinderrechter 
in de gelegenheid stellen hem zijn mening kenbaar te 
maken (art. 902b lid 2 Rv). Wettelijk is hij hiertoe niet 
verplicht. De toepassing van de artikelen 6 en 8 
EVRM kan evenwel meebrengen dat de kinderrechter 
onder omstandigheden verplicht geacht kan worden 
ook jonge kinderen in de gelegenheid te stellen hun 
mening kenbaar te maken. Vooral in geval van een 
separatie tussen ouder en kind zou in de wet kunnen 
worden vastgelegd dat zulks niet mag gebeuren 
zonder dat door middel van een deskundigenon-
derzoek is aangegeven hoe het kind hier tegenover 
staat. 

Openbare behandeling en uitspraak 

Volgens artikel 429g Rv geschiedt de behandeling 
in zaken betreffende ouderlijke macht en voogdij met 
gesloten deuren. Artikel 938 lid 1 Rv herhaalt zulks 
nog eens met betrekking tot de behandeling van het 
verzoek tot ondertoezichtstelling. De kinderrechter 
kan om bijzondere redenen toegang tot de terecht-
zitting verlenen. Artikel 6 lid 1 EVRM geeft onder 
andere recht op openbare behandeling van geschillen 
op het terrein van het familierecht. De Nederlandse 
wetgever heeft hier kennelijk beslist dat in het 
algemeen de bescherming van het prive-leven van 
ouders en kinderen of de belangen van kinderen 
zwaarder wegen. (De Boer, 1985) In het concrete 
geval kan artikel 6 EVRM evenwel openbaarheid van 
behandeling vereisen, indien een uitdrukkelijk 
verzoek daartoe is gedaan en ter zitting is gebleken 
dat genoemde belangen hieraan niet in de weg staan. 

Artikel 6 lid 1 EVRM bepaalt dat de uitspraak in 
het openbaar moet worden gedaan. Over de 
openbaarheid van de uitspraak bevat artikel 429k Rv 
geen regeling. Openbaarheid van de uitspraak van de 
kinderrechter op een verzoek tot ondertoezichtstelling 
is wel wettelijk voorgeschreven (art. 938 lid 2 Rv). 
Zulks geldt niet voor de overige door de kinder-
rechter in het kader van een ondertoezichtstelling 
gegeven beschikkingen. 6° Aan artikel 6 EVRM is 
evenwel voldaan, indien de regels neergelegd in de 
artikelen 429k, 4291 en 918 lid 3 Rv inachtgenomen 
zijn. Artikel 918 lid 3 Rv verplicht de griffier de 
ouders of voogd onverwijld van elke beschikking 
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strekkende tot verlenging van de ondertoezichtstelling 
of vervanging van de gezinsvoogd dan wel van de 
beschikkingen gegeven ingevolge de artikelen 260, 
262, 263 of 326 BW mededeling te doen. Belangheb-
benden, wider wie diegenen die tot het kind in een 
zodanige betrekking staan dat tussen hen een gezin-
sleven bestaat moeten worden gerekend, hebben 
ingevolge artikel 4291 Rv recht op inzage en 
afschriften van die beschikkingen. Artikel 429k lid 1 
Rv schrijft voor dat de (kinder)rechter na afloop van 
de behandeling de dag waarop hij de beschikking zal 
geven, dient te bepalen. Het een en ander staat er niet 
aan in de weg dat beschilcicingen in het openbaat 
mogen worden uitgesproken. 

De voorlopige ondertoezichtstelling 

De ondertoezichtstelling kan door de kinderrechter 
(ambtshalve) ook hangende het onderzoek worden 
uitgesproken en deswege een voorlopig karakter 
dragen. Dit voorlopig toezicht blijft gelden totdat 
omtrent de ondertoezichtstelling bij gewijsde is beslist 
(art. 257 BW). Dit imperatief behoeft gelet op artikel 
8 EVRM nuancering. De kinderrechter dient de 
voorlopige ondertoezichtstelling op te heffen - en 
mitsdien artikel 257 in zoverre buiten toepassing te 
laten - indien de grond daaraan is komen te 
ontvallen. De inmenging in het recht op eerbiediging 
van het prive- en gezinsleven is dan niet meer 
noodzakelijk. Hij is daartoe ook verplicht als in hoger 
beroep het verzoek tot ondertoezichtstelling is 
afgewezen en het arrest nog niet in kracht van 
gewijsde is gegaan. 

De in de wet opgenomen verplichting om de 
minderjarige van 12 jaar en ouder in de gelegenheid 
te stellen hem zijn mening kenbaar te maken geldt 
niet in geval van een voorlopige ondertoezichtstelling 
(art. 902b lid I onder b Rv). Hij is daartoe we! 
bevoegd. In geval van een voorlopige ondertoezicht-
stelling kan de kinderrechter ook minderjarigen 
jonger dan 12 jaar in de gelegenheid stellen hem zijn 
mening kenbaar te maken (art. 902b lid 2 Rv). Met 
recht kan de vraag worden gesteld of een dergelijke 
verplichting niet uit de artikelen 6 en 8 kan worden 
afgeleid. Onderdeel b van lid I van artikel 9026 Rv 
dient mitsdien door de kinderrechter buiten 
toepassing te worden gelaten. Er kunnen zich omstan-
digheden voordoen waarin onmiddellijk tot een 
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voorlopige ondertoezichtstelling moet worden 
besloten, bijvoorbeeld in crisissituaties. Alsdan zal de 
minderjarige direct na de voorlopige ondertoezicht-
stelling moeten worden gehoord. 

Krachtens artikel 940 lid 1 Rv kan een voorlopige 
ondertoezichtstelling zonder enig voorafgaand 
verhoor worden uitgesproken. Zulks is niet 
verenigbaar met de artikelen 6 en 8 EVRM. Nu dit 
verzuim door een hogere rechter niet kan worden 
hersteld, aangezien ingevolge artikel 940 lid 1 Rv 
tegen een voorlopige ondertoezichtstelling generlei 
voorziening is toegelaten 61 , dwingen deze verdragsbe-
palingen de kinderrechter om als regel al diegenen 
die met het kind in zodanige betrekking staan dat van 
een gezinsleven met dat kind kan worden gesproken, 
in de gelegenheid te stellen te worden gehoord. In 
spoedgevallen kan dat horen ook achteraf plaats-
vinden. Bij een verzoek tot ondertoezichtstelling zal 
de kinderrechter, wanneer hij overweegt een 
voorlopige ondertoezichtstelling uit te spreken, in 
concreto moeten nagaan welke personen daaromtrent 
dienen te worden gehoord. Blijkens het voorontwerp 
van wet tot herziening van het procesrecht in zaken 
van personen- en familierecht komt artikel 940 lid 1 
Rv in de toekomst te vervallen. (Meijknecht, 1988) 

De wetgever heeft aan een voorlopige ondertoe-
zichtstelling geen maximumtermijn verbonden. Gelet 
op de omstandigheid dat op niet-naleving van artikel 
936 lid 3 Rv (verhoor binnen 14 dagen) geen sanctie 
is gesteld, kan een voorlopige ondertoezichtstelling 
maanden, soms jaren, duren. Zulks kan strijd 
opleveren met het in artikel 6 lid 1 EVRM neerge-
legde recht op berechting binnen een redelijke termijn 
en het aan artikel 8 EVRM ontleende recht op eerbie-
diging van het gezinsleven tussen ouder en kind. Een 
onbegrensde duur van een voorlopige ondertoezicht-
stelling kan een gebrek aan respect voor het gezin-
sleven opleveren. De wet dient dan ook met 
betrekking tot de duur van de voorlopige ondertoe-
zichtstelling een periodieke toetsing voor te schrijven 
in de vorm van een verlenging van de voorlopige 
ondertoezichtstelling. Voorts zou in de wet moeten 
worden bepaald dat een voorlopige ondertoezicht-
stelling vervalt als niet binnen een bepaalde periode 
op het verzoek definitief door de kinderrechter is 
beslist. (Krooi, 1985) 
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Het recht op omgang met een uithuisgeplaatst kind 

De huidige artikelen 161 lid 5 en 170 lid 4 BW 
verlenen de (kinder)rechter de bevoegdheid op 
verzoek van beide ouders of van een van hen na 
scheiding een regeling te treffen inzake de omgang 
tussen het kind en de ouder die niet met het gezag 
over het kind is of zal worden belast. 

In het voorstel van wet tot nadere regeling van de 
omgang in verband met scheiding 62, worden 
genoemde wetsartikelen vervangen door een nieuwe 
regeling van de omgang in verband met scheiding 
tussen het kind en de niet met het gezag belaste 
ouder. De artikelen 161a lid 1 en 171 lid 1 BW 
houden in dat het kind en de ouder die niet met het 
gezag is belast, een recht op omgang met elkaar 
hebben vanaf het tijdstip dat voor de andere ouder 
het gezag is begonnen. De ontzeggingsgronden voor 
het omgangsrecht zijn strikt geformuleerd. De 
rechtbanko kan krachtens artikel 171a BW, indien 
haar blijkt dat de minderjarige van 12 jaar en ouder 
hierop prijs stelt, ook ambtshalve een beslissing geven 
inzake de omgang van het kind met de ouders of een 
van hen. Buiten het wetsvoorstel valt een regeling van 
de omgang in andere gevallen dan scheiding. 

Andere aspecten van de omgang, zoals de omgang 
met het kind van anderen dan de ouders die een 
nauwe en intensieve band met het kind hebben 
(stiefouders, pleegouders en grootouders), zullen in 
een apart wetsvoorstel worden geregeld. Met het oog 
hierop is in mei 1986 een concept-wetsvoorstel nadere 
regeling van de ouderlijke zorg voor minderjarige 
kinderen en van de omgang met toelichting aan 
diverse adviesinstanties gezonden. 64  Het wetsvoorstel, 
dat dit begrotingsjaar zal worden ingediend°, bevat 
onder meer een regeling van de omgang (art. 3774 

Aanknopingspunt voor het recht op omgang tussen 
kind en ouder is het feitelijk verbreken van contact 
tussen de ouder en het kind, omdat het kind zijn 
gewone verblijfplaats elders heeft. Het juridisch 
ouderschap vormt een tweede voorwaarde voor het 
recht op omgang. Op verzoek van de ouders of een 
van hen stelt de rechter een regeling inzake de 
uitoefening van het omgangsrecht vast dan wel 
ontzegt hen, al dan niet voor bepaalde tijd, het recht 
op omgang. Artikel 377a lid 3 bevat een viertal 
specifieke ontzeggingsgronden. Voormelde omgangs-
regeling strekt zich ook uit tot de omgang tussen de 
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ouder en een uithuisgeplaatst kind. 66  In de concept-
memorie van toelichting (p. 42) wordt uitdrukkelijk 
als voorbeeld genoemd het verzoek tot omgang van 
een moeder die het kind heeft verwaarloosd waardoor 
het in een pleeggezin wordt geplaatst, met dat kind. 

Krachtens artikel 377e kan de rechter op verzoek 
een omgangsregeling vaststellen tussen het kind en 
degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat 
tot het kind en die bloedverwant in de tweede graad 
is van het kind of die het kind anders dan als ouder 
als behorende tot het gezin gedurende tenminste een 
jaar heeft opgevoed. De rechter kan het verzoek 
afwijzen, als het belang van het kind zich tegen 
toewijzing verzet. Volgens de concept-memorie van 
toelichting (p. 44) hebben anderen dan de ouders 
geen recht op omgang met het kind tot wie zij in een 
zodanige betrekking staan dat dit een gezinsleven 
impliceert. Gezien het feit dat het begrip 'family life' 
een autonome betekenis heeft, waarvan de inhoud 
zelfstandig door de rechter dient te worden vastge-
steld, is deze beperking van het omgangsrecht van 
`anderen' voor de rechter niet bindend. 

Zolang het wetsvoorstel niet is ingediend, dient de 
rechter te voldoen aan de uit artikel 8 EVRM voort-
vloeiende positieve verplichting om de omgang tussen 
een uithuisgeplaatst kind en degene die een gezins-
leven met dat kind hebben, te regelen. Gezien het feit 
dat een geschil omtrent het omgangsrecht ten gronde 
moet worden beoordeeld, dient onder de huidige 
omstandigheden de kinderrechter bevoegd te worden 
geacht op een daartoe strekkend verzoek een 
omgangsregeling met een uithuisgeplaatst kind vast te 
stellen. 

Plaatsing van een kind in een categorie van 
voorzieningen 

Krachtens artikel 263 lid 1 BW, kan de kinder-
rechter in geval van een uithuisplaatsing van een kind 
volstaan met het aanwijzen van de categorie van 
voorzieningen waarin de opneming zal geschieden. 
Of de kinderrechter van deze bevoegdheid gebruik 
maakt staat te zijner beoordeling. 67  

Indien de kinderrechter plaatst in een voorziening 
van pleegzorg is deze verantwoordelijk voor de keuze 
van het pleeggezin. Bij de vrijwillige pleegzorg is dit 
regel. Ten einde te bevorderen dat de kinderrechter 
plaatsing van onder toezicht gestelde kinderen in een 

Ondertoezichtstelling en EVRM 	 87 



pleeggezin laat verlopen via plaatsing in een 
voorziening van pleegzorg, zijn in het Rijksplan 1990 
gezinsvoogdij-instellingen aangemerkt als voorzie-
ningen voor pleegzorg." De keuze van het pleeggezin 
behoeft instemming van de kinderrechter. 

Indien de kinderrechter plaatst in een 
(semi-)residentiele voorziening, stellen de uitvoerders 
van die voorzieningen gezamenlijk vast in welke 
voorziening dat kind zal verblijven (art. 22 lid 1 Wet 
op de jeugdhulpverlening). De instemming van de 
kinderrechter is hier kennelijk niet vereist. 

Aangezien de plaatsing van een kind in een 
bepaald pleeggezin of een bepaalde (semi-)residen-
tiele voorziening als een zelfstandige inmenging in 
het gezinsleven van ouder en kind dient te worden 
aangemerkt, stellen de artikelen 6 en 8 EVRM ten 
aanzien van de te volgen procedure zekere eisen. 
Artikel 8 EVRM schrijft voor dat ouders en kind bij 
het besluitvormingsproces worden betrokken. Artikel 
8 lid 3 Ontwerp-Besluit kwaliteitsregels en taken 
voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen 69  voorziet 
hierin. Ouders en kind moeten zich voorts tot de 
kinderrechter kunnen wenden met het verzoek deze 
plaatsing ongedaan te maken. Zulks betekent dat de 
kinderrechter een verzoek tot opheffing van die 
plaatsing zonder meer ontvankelijk zal moeten achten 
en te dien aanzien een gemotiveerde beslissing zal 
moeten nemen. 

Plaatsing op een geheim adres 

Het komt zo nu en dan bij jongere kinderen voor 
dat de verblijfplaats van het kind voor de ouders 
geheim gehouden wordt. Zulks geldt zowel voor 
plaatsingen in tehuizen als voor plaatsingen in pleeg-
gezinnen. De ontzegging van ieder contact met een 
kind aan een ouder kan nauwelijks verenigbaar 
worden geacht met het gezinsleven zoals artikel 8 
EVRM dat beoogt te respecteren. 

Handhaving van de geheimhouding van de verblijf-
plaats dient als een zelfstandige inmenging in het 
gezinsleven tussen ouder en kind te worden 
beschouwd. Zulks kan nodig zijn indien openbaar-
making van de verblijfplaats in ernstige mate indruist 
tegen de belangen van het kind." Noch artikel 262 
noch artikel 263 BW verleent de kinderrechter 
uitdrukkelijk de bevoegdheid om de verblijfplaats 
geheim te houden. Tegelijkertijd dient evenwel te 
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worden vastgesteld dat deze artikelen een plaatsing in 
inrichting X of pleeggezin Y ook niet verbieden. Bij 
nadere, voor ouder en kind geheim gehouden 
beschikking, wordt dan de werkelijke verblijfplaats 
aangewezen. De wet bevat geen specifieke gronden 
waarop de kinderrechter de verblijfplaats van een 
kind geheim kan houden en voldoet thans niet aan de 
eisen die aan het begrip 'law' in artikel 8 lid 2 EVRM 
worden gesteld. In de wet zullen strengere maatstaven 
dan bijvoorbeeld het belang van de verzorging en 
opvoeding van het kind (art. 263 lid 1 BW) moeten 
worden opgenomen. Voorts dient uitdrukkelijk in de 
wet te worden vastgelegd dat een geheimhouding van 
de verblijfplaats van het kind door de kinderrechter 
met redenen moet zijn omkleed. 

De verlenging van de uithuisplaatsing in het kader 
van de ondertoezichtstelling en de ontheffing 

De duur van de uithuisplaatsing in het belang van 
de verzorging en opvoeding van het kind bedraagt 
maximaal twee jaar. Verdere verlenging is, telkens 
voor een periode van ten hoogste een jaar, slechts 
mogelijk: 
- wanneer het kind de leeftijd van 16 jaar heeft 
bereikt; 
- wanneer het kind de leeftijd van 13 jaar heeft 
bereikt, doch alleen indien de verlenging bepaaldelijk 
terwille van de voortzetting van een aan gevangen 
opleiding noodzakelijk is; 
- indien de verlenging bepaaldelijk terwille van de 
voortzetting van een aangevangen behandeling van 
medische aard noodzakelijk is (art. 263 lid 4 BW). 

Als zich geen van deze gronden voordoet, dient een 
verderstrekkende maatregel (ontheffing of ontzetting) 
te worden getroffen. 

Het begrip `behandeling van medische aard' wordt 
in de rechtspraak ruim uitgelegd. Daaronder valt 
mede een behandeling van `orthopedagogische' aard 
van kinderen die wegens hun bijzondere proble-
matiek verzorging en opvoeding door of met 
begeleiding van speciale deskundigen behoeven. 71  De 
plaatsing van een kind in een therapeutisch 
gezinshuis of therapeutisch pleeggezin betreft 
derhalve een behandeling van medische aard. 
Maandelijkse contacten tussen het kind en een 
psychiater kunnen eveneens een behandeling van 
medische aard opleveren. 72  Een gedwongen 
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ontheffing van de ouderlijke macht (voogdij) is niet 
mogelijk als de ouders bereid zijn het kind in het 
door de kinderrechter aangewezen tehuis of gezin te 
laten opgroeien. 

Ook indien een uithuisplaatsing niet kan worden 
verlengd, kan onder omstandigheden niet zijn 
voldaan aan de door artikel 268 lid 2 onder a BW 
voor gedwongen ontheffing gestelde voorwaarde, dat 
ten gevolge van de onmacht van de ouders gegronde 
vrees bestaat dat de eerder genomen maatregel onvol-
doende is om het kind voor zedelijke of lichamelijke 
ondergang te behoeden." Aan die voorwaarde zal in 
het bijzonder niet zijn voldaan indien en zolang 
aannemelijk is dat de ouders bereid zijn het kind in 
het door de kinderrechter aangewezen tehuis of gezin 
te laten opgroeien. In dit verband dient ook te 
worden gewezen op de in de artikelen 266 en 330 lid 
1 OW voor een gedwongen ontheffing gestelde 
voorwaarde dat het belang van het kind zich 
daartegen niet mag verzetten. 

De ondertoezichtstelling gecombineerd met een 
uithuisplaatsing (een beperking van het gezag) mag 
niet overgaan in een gedwongen ontheffing (een 
ontneming van het gezag) als het belang van het kind 
zulks niet uitdrukkelijk vordert. Voor de ouders zou 
dit immers een verdergaande inbreuk op hun gezin-
sleven betekenen dan door eon van de in artikel 8 lid 
2 EVRM genoemde beperkingsgronden zou kunnen 
worden gerechtvaardigd. Ook een voorlopige toever-
trouwing van het kind aan de Raad voor de Kinder-
bescherming op grond van de artikelen 271, 272 of 
331 BW, welke een schorsing van of onttrekking aan 
het gezag opleveren, client om dezelfde reden 
achterwege te blijven. 

Aldus wordt een nieuwe - verdragsrechtelijke - 
grond geschapen, waarop de plaatsing in het kader 
van de ondertoezichtstelling door de kinderrechter 
kan worden verlengd. De wetgever dient artikel 263 
lid 4 BW in deze zin aan te passen en er aldus voor te 
zorgen dat de regeling inzake de ontheffing en de 
regeling van de verlenging van de plaatsing in het 
kader van de ondertoezichtstelling met elkaar harmo-
nieren. 

De plaatsing van het kind in een gesloten inrichting of 
gesloten afdeling van een inrichting 

De plaatsing van een kind in een gesloten 
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inrichting of een gesloten afdeling van een inrichting 
kan een met artikel 5 EVRM niet verenigbare 
vrijheidsberoving opleveren. Hierbij doen zich twee 
problemen voor. De plaatsing kan strijdig zijn met 
artikel 5 lid 1 onder d EVRM, omdat de plaatsing 
van het kind niet spoedig overgaat in een plaatsing in 
een inrichting vo -or opvoeding of behandeling. Voorts 
kan de ten aanzien van een dergelijke plaatsing 
gevolgde procedure geen judicieel karakter dragen, 
omdat het kind niet persoonlijk in aanwezigheid van 
een advocaat door de kinderrechter is gehoord. 

Blijkens artikel 4 onder b Ontwerp-Besluit regels 
inrichtingen voor justitiele kinderbeschermine zijn 
tuchtscholen onder meer bestemd voor jeugdigen van 
12 jaar en ouder die de kinderrechter ingevolge 
artikel 263 BW aldaar doet opnemen. Artikel 263 lid 
5 BW verbindt aan de duur van dit verblijf een 
maximumtermijn van zes maanden. Met recht kan de 
vraag worden gesteld of een tuchtschool voldoet aan 
de eis van een regiem van 'educational supervision'. 
Een tuchtschool is immers in de eerste plaats bestemd 
voor de tenuitvoerlegging van de tuchtschoolstraf." 

Een aangesloten verblijf van zes maanden in een 
tuchtschool, een gesloten inrichting, om opvoed-
kundige redenen is een ontoelaatbare vrijheidsbe-
roving. Blijkens artikel 3 lid 1 onder d Ontwerp-
Besluit zijn de inrichtingen voor opvang onder meer 
bestemd tot het voorlopig opnemen van jeugdigen 
van 12 jaar en ouder ingevolge de artikelen 262 of 
263 BW. Een dergelijke voorlopige opneming kan ten 
hoogste vijf maanden duren en vindt alleen plaats 
indien onverwijlde opneming is geboden doch de 
definitieve bestemming nog niet gevolgd kan worden 
of nog niet is bepaald. De inrichtingen voor opvang 
zijn gesloten inrichtingen die in de eerste plaats 
bedoeld zijn voor de tenuitvoerlegging van voorlopige 
hechtenis." Een aangesloten verblijf van vijf 
maanden in een opvangtehuis staat op gespannen 
voet met artikel 5 lid 1 onder d EVRM. 

Ingevolge artikel 902b lid 1 Rv is de kinderrechter 
alleen verplicht de minderjarige van 12 jaar en ouder 
in de gelegenheid te stellen hem zijn mening kenbaar 
te maken althans deze daartoe behoorlijk op te 
roepen. Deze procedure voldoet niet aan de eisen 
gesteld in artikel 5 lid 4 EVRM. De wet voorziet noch 
in een verplichting de minderjarige persoonlijk te 
horen noch in een verplichting aan de minderjarige 
ambtshalve een advocaat toe te voegen. 
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Binnen het toepassingsbereik van artikel 5 lid 4 
EVRM vallen ook plaatsingen in gesloten afdelingen 
van psychiatrische ziekenhuizen. Kinderen kunnen 
immers op last van de kinderrechter elders dan in een 
voorziening van jeugdhulpverlening worden 
opgenomen (art. 263 lid I BW). Alsdan doet zich ook 
de vraag voor of de door de kinderrechter volgens de 
geldende wettelijke bepalingen te volgen procedure 
voldoet aan de in deze verdragsbepaling gestelde 
eisen. 

De kinderrechter als onpartijdige rechterlijke instantie 

Het optreden van de kinderrechter tijdens een 
ondertoezichtstelling roept op een aantal plaatsen de 
vraag op of deze als een onpartijdige rechter kan 
worden aangemerkt. 

Artikel 255 lid I BW bepaalt dat de gezinsvoogd 
onder leiding van de kinderrechter op het kind 
toezicht houdt. Recentelijk heeft de Minister van 
WVC, mede namens de Staatsecretaris van Justitie, 
met betrekking tot de justitiele pleegzorg nog eens 
benadrukt dat bij de gezinsvoogdij de begeleiding 
geschiedt onder leiding van de kinderrechter." 
Volgens artikel 8 Uitvoeringsbesluit ondertoezicht-
stelling volgt de gezinsvoogd bij de uitoefening van 
zijn taak de aanwijzingen van de kinderrechter op. 
Ingevolge artikel 8 lid I Ontwerp-Besluit kwaliteits-
regels en taken voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen 
dient de gezinsvoogdij-instelling onder verantwoorde-
lijkheid van de kinderrechter een hulpverleningsplan 
op te stellen. Krachtens artikel 16 Ontwerp-Besluit 
dient de gezinsvoogdij-instelling medewerking te 
verlenen bij het uitoefenen van de leiding van het 
toezicht. De gezinsvoogd kan in zijn betrekking tot de 
ouders, ook wanneer de aangelegenheden welke zij in 
die hoedanigheid te zijner kennis brengen, hen 
persoonlijk treffen, niet als vertrouwensman van die 
ouders worden aangemerkt. 78  De verplichting van 
ouders om zich te gedragen naar de aanwijzingen van 
de gezinsvoogd (art. 260 lid I BW) zal bij gebleken 
bezwaar een inmenging betekenen in het priv6- en 
gezinsleven van de ouders. 

ICrachtens artikel 260 lid 2 BW kan een ouder, die 
met een gezinsvoogd van mening verschilt ten 
aanzien van de in het belang van het kind te nemen 
maatregelen, de beslissing van de kinderrechter 
inroepen. De kinderrechter heeft zodoende deels een 
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leidinggevende functie en deels een rechterlijke 
functie. De cumulatie van deze functies kan onder 
omstandigheden twijfel doen rijzen omtrent zijn 
onpartijdigheid. Immers het meningsverschil tussen 
de gezinsvoogd en de ouder kan zeer wel berusten op 
een eerder door de kinderrechter aan de gezinsvoogd 
gegeven instructie. In dezen is niet van belang of een 
dergelijke instructie ook daadwerkelijk is gegeven; 
het enkele bestaan van de bevoegdheid daartoe doet 
twijfel rijzen aan zijn onpartijdigheid. 

In het kader van het te voeren beleid kan de 
kinderrechter een gezinsvoogd te allen tijde 
vervangen (art. 256 BW). Ouders en kind dienen voor 
verhoor te worden opgeroepen (art. 943 lid 2 Rv). Dit 
verhoor zou ertoe moeten kunnen leiden dat de 
kinderrechter zijn voornemen om een andere gezins-
voogd te benoemen niet tot uitvoering brengt. Soms 
echter kunnen andere motieven dan het belang van 
ouders of kind de doorslag geven, zoals de juiste 
uitvoering van het door de kinderrechter gevoerde 
beleid door de gezinsvoogd of de werkrelatie tussen 
de gezinsvoogdij-instelling en de kinderrechter. 
Ouders en kind zullen zich in geval van een afwijzing 
van een verzoek tot vervanging van de gezinsvoogd 
wel eens afvragen of het optreden van de kinder-
rechter voldoet aan de eisen die aan een onpartijdige 
rechter dienen te worden gesteld. 

Tijdens de ondertoezichtstelling neemt de kinder-
rechter regelmatig ambtshalve beslissingen. Zijn 
leidinggevende taak brengt met zich mede dat regel-
matig overleg bestaat tussen hem en de gezinsvoogd. 
De gezinsvoogd dient de kinderrechter de gewenste 
inlichtingen te verschaffen en regelmatig aan hem te 
rapporteren. Zo is het denkbaar dat de kinderrechter 
in het kader van zijn leidinggevende taak na overleg 
met de gezinsvoogd en andere instanties aan eerstge-
noemde een aanwijzing geeft om een uithuisplaatsing 
voor te bereiden. Kan de kinderrechter bij het 
verhoor van ouders en kind, wanneer eenmaal een 
plaats in een voorziening van jeugdhulpverlening is 
gevonden, ten aanzien van het kind en al diegenen 
die met het kind een gezinsleven hebben als een 
onpartijdige rechter optreden? Het zal voor hen niet 
altijd duidelijk zijn van wie het initiatief tot de 
uithuisplaatsing is uitgegaan: van de gezinsvoogd, 
van de kinderrechter of van beiden na een daartoe 
gevoerd overleg. De rechtsbetrekking tussen gezins-
voogd en kinderrechter is van dien aard dat deze 
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structured l aanleiding geeft am gerede twijfel te 
koesteren aan de onpartijdigheid van laatstgenOemde. 

Tijdens een ondertoezichtstelling kunnen aan de 
kinderrechter verzoeken warden gericht am reeds 
getroffen maatregelen (ondertoezichtstelling, uithuis-
plaatsing, vervanging gezinsvoogd) ongedaan te 
maken, welke tot een formele beslissing van de 
kinderrechter na een daartoe gehouden verhoor 
behoren te leiden. Oak in dat geval rijst de vraag of 
de kinderrechter die de maatregel heeft getroffen en 
een voor de betrokkenen kenbaar beleid voert, wet de 
meest aangewezene is om over de opheffing van de 
maatregel te oordelen. De kinderrechter zou zulks 
aan een collega kunnen overlaten doch zulks gebeurt 
in de praktijk niet altijd. 

Bij het geven van aanwijzingen tot het nemen van 
maatregelen die voor de ouders kosten veroorzaken is 
de machtiging van de kinderrechter vereist (art. 260 
lid 3 BW). Blijkens het Rijksplan 1990 wordt de 
instemming van de kinderrechter vereist bij de 
plaatsing door een voorziening van pleegzorg in een 
bepaald pleeggezin. Een dergelijke vooraf gegeven 
instemming of machtiging doet afbreuk aan zijn 
onpartijdigheid als hij in een later stadium hierom-
trent als rechter een beslissing moet nemen. 

Het aantal belanghebbenden dat zich tijdens een 
ondertoezichtstelling met een formeel verzoek tot de 
kinderrechter kan wenden, neemt toe. Hun belangen 
lopen niet altijd parallel. Wil zijn integriteit onaan-
getast blijven, dan,lijkt een grotere distantie dan tot 
nu toe gebruikelijk was, vereist. 

Tot slot rijst de vraag of de kinderrechter zich niet, 
zolang de ondertoezichtstelling loopt, dient te 
onthouden van iedere deelname aan de behandeling 
van andere rechtszaken die direct of indirect invloed 
kunnen hebben op de rechtsverhouding tussen het 
kind en diegenen die met hem in een zodanige 
betrekking staan dat van een gezinsleven tussen hen 
sprake is. Te denken valt aan de omgangsregeling, de 
gezagsvoorziening, de gedwongen ontheffing of 
ontzetting, de voorlopige toevertrouwing tijdens een 
scheidingsprocedure en de strafzaken tegen het kind. 

Schending van artikel 6 EVRM is weliswaar voor 
herstel door de rechter in hoger beroep vatbaar, doch 
zulks dient dan wel uitdrukkelijk vanwege de partij-
digheid van de kinderrechter te gebeuren. 

Het lijkt de moeite waard nog eens te overwegen of 
de kinderrechter niet van zijn leidinggevende taak 
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moet worden ontheven en in de toekomst uitsluitend 
nog als beroepsrechter dient te fungeren. De tijd lijkt 
daarvoor rijp, nu de kinderrechters recentelijk een 
gemeenschappelijk standpunt omtrent hun positie 
hebben bepaald en dit standpunt in belangrijke mate 
wordt gedragen door de ondertoezichtstellingspraktijk 
van de kinderrechter. (Van Teeffelen, 1989) Uit de 
zaken W, B en 0 tegen het Verenigd Koninkrijk is 
gebleken dat een regeling, waarbij een uithuis-
plaatsing door een gezinsvoogdij-instelling wordt 
gelast met de mogelijkheid van beroep op de kinder-
rechter of een beslissing tot uithuisplaatsing door de 
kinderrechter op verzoek van een gezinsvoogdij-
instelling, op zichzelf geen strijd behoeft op te leveren 
met de artikelen 6 en 8 EVRM. Deze artikelen eisen 
van de kinderrechter tijdens de ondertoezichtstelling 
juist een rechterlijke opstelling. (Thomassen, 1989) 

Slotsom 

Een ondertoezichtstelling grijpt diep in het prive-
en gezinsleven van ouders, kinderen, grootouders en 
pleegouders in. De artikelen 5, 6 en 8 EVRM stellen 
ten aanzien van de toepassing van deze kinderbe-
schermingsmaatregel zowel materiele als procedurele 
eisen. Door de steeds toenemende Straatsburgse juris-
prudentie staat ons ondertoezichtstellingsrecht onder 
druk. De rechter is bereid gebleken bepaalde eisen 
door rechtstreekse toepassing van deze verdragsbepa-
lingen in ons recht te incorporeren en op een flexibele 
wijze op Straatsburgse koersveranderingen in te 
spelen. Soms is dat evenwel niet mogelijk. Te wijzen 
valt op de positie van de kinderrechter tijdens de 
ondertoezichtstelling en de ambtshalve toevoeging 
van een advocaat aan een minderjarige die in een 
gesloten inrichting wordt geplaatst. Soms is dat ook 
ongewenst. Zo dient het buiten toepassing laten van 
wetsbepalingen wegens schending van het EVRM te 
worden voorkomen en behoeven onderwerpen als de 
rechtsingang van minderjarigen, de rechtspositie van 
pleegouders, de geheimhouding van de verblijfplaats 
van het kind, de verlenging van de uithuisplaatsing 
na afloop van de tweejaartermijn en het omgangs-
recht met uithuisgeplaatste kinderen een wettelijke 
regeling. 

De komende herziening van het procesrecht in 
zaken van personen- en familierecht zal een aantal 
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m. nt J.E.Doek. Zie ook HR 4 juni 
1971, NJ 1971, 391. 

99 



Aldus HR 13 mei 1988, NJ 
1989, 396 m. nt E.A.A. Luijten. 
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kracht - op 1 januari 1990 in 
werking treden. 
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De balancerende 

kinderrechter 

Tussen rechtsbescherming en hulpverlening 

mr. P.A.J.Th. van Teeffelen* 

Inleiding 

Er is er bijna continu een levendige discussie over 
de wijze waarop de kinderrechter zou moeten functio-
neren (zie o.a. Vlaardingenbroek, 1986; Doek, 1986; 
Deijkers, 1986; Meijer, 1985; Bruijn-Likkers, 1986; 
Von Brucken Fock, 1988). Hudig (geciteerd in Van 
Teeffelen, 1989) merkt hierover op: `zou het samen-
hangen met het feit, dat het kinderbeschermingsrecht 
een tweesporig karakter heeft, nooit geheel geInte-
greerd? Enerzijds kinderbescherming: beschermen en 
hulp bieden aan hulpbehoevenden; anderzijds rechts-
bescherming: juridische bescherming van rechten en 
vrijheden. Nu eens krijgt het ene aspect de voile 
aandacht, dan weer het andere. De kinderrechter 
loopt als het ware op twee benen. Soms is het ene, 
soms het andere te lang. Dan komt er kritiek uit de 
hoek, die juist het andere aspect belicht.' 

Illustratief is in dit verband de toelichting van de 
Minister van Justitie bij het wetsvoorstel Herziening 
van het strafrecht voor jeugdigen. Handelde de 
kinderrechter voorheen steeds in het belang van de 
minderjarige, thans merkt de minister op: 'De kinder-
rechter wordt niet meer gezien als een goedwillende 
magistraat die het beste met het kind voor heeft, maar 
als een overheidsfunctionaris, die bevoegdheden heeft 
die in strijd kunnen zijn met de belangen van het 
kind.' (Korthals Altes, 1989, p. 233) De jeugdige moet 
dus zelfs tegen de kinderrechter in bescherming 
worden genomen! 

Overigens maakt dit wetsvoorstel een enigszins 
paradoxale indruk. Enerzijds beoogt het wetsvoorstel 
de kinderbeschermingsgedachte te verminderen en de 
rechtspositie van de jeugdige te verbeteren, waardoor 
het jeugdstrafproces meer overeenkomst vertoont met 

* De auteur is kinderrechter te Breda. 
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het straf(proces)recht voor volwassenen. Anderzijds 
wil het wetsvoorstel een wettelijke basis geven aan 
een aantal alternatieve sancties, waarbij juist het 
pedagogisch karakter voorop staat. Twee stromingen: 
een meer theoretische benadering, nog voortvloeiend 
uit de jaren zeventig, en een meer praktische 
benadering, gestoeld op experimenten die in de 
praktijk van de jaren tachtig hun waarde hebben 
bewezen, komen in een wetsontwerp samen! 

In dit artikel wordt eerst een uiteenzetting gegeven 
over de bijzondere positie van de kinderrechter in 
vergelijking met die van zijn collegae in de rechtbank. 
Daarna komt de spanning tussen kinderbescherming 
en rechtsbescherming aan de orde. Kritiek op de 
werkwijze van de kinderrechter wordt besproken: hij 
werkt te informeel, hij werkt bevoogdend en de 
mondig geworden jeugd vraagt om een andere 
aanpak. Behalve op de veelgeroemde mondigheid van 
de jeugd, kan echter gewezen worden op een heel 
andere ontwikkeling: de psychische en gedragspro-
blematiek van het meest kwetsbare gedeelte van de 
jeugd neemt toe. Het loslaten van de snelle, informele 
en directieve aanpak van de kinderrechter is in dit 
verband riskant. Dit geldt zowel voor het civiele 
kinderrecht als voor het kinderstrafrecht. 

Dit betekent niet dat er niet een aantal correcties 
kan worden toegepast, zowel in wetgevend opzicht als 
door middel van landelijke afspraken tussen de 
kinderrechters onderling. In een uitvoerig beraad 
hebben de kinderrechters zelf een profiel voor de 
toekomst geschetst: de gespecialiseerde kinderrechter 
blijft, maar voor een deel van zijn werktijd functio-
neert hij mee in de familie- of strafkamer van de 
rechtbank, waardoor een isolement wordt voorkomen 
en meer rechters zich bekwamen in het kinderrecht. 

Een uitzonderlijke rechter 

Waarom bekleedt de kinderrechter een bijzondere 
positie binnen de rechtbank? (Zie Van Teeffelen, 
1988) Dat komt omdat de kinderrechter niet alleen 
belast is met het (al of niet) uitspreken van de ots, 
maar ook met de uitvoering van de maatregel. 
Gebruikelijk is dat een rechter een geschil krijgt 
voorgelegd waarin hij een beslissing neemt. Na zijn 
uitspraak heeft de rechter geen verdere bemoeienis 
meer met de zaak. Het strafvonnis gaat voor executie 
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naar de officier van justitie, het civiele vonnis naar de 
advocaten van de betrokken partijen, die voor afhan-
deling zorgdragen. Slechts bij toeval ziet de rechter 
wat er later met zijn vonnis gebeurt. 

Anders is dit bij een ots. Na de beslissing dat een 
ots moet worden uitgesproken, komt de hulpverlening 
op gang. Een gezinsvoogd wordt benoemd en een 
werkplan wordt opgemaakt. Na de eerste beslissing 
tot ots worden steeds nieuwe stappen ondernomen, 
waarvoor de kinderrechter telkens zijn fiat moet 
geven. Formeel is de kinderrechter belast met de 
leiding van de ots. De gezinsvoogd dient bij de 
uitoefening van zijn taak de aanwijzingen van de 
kinderrechter op te volgen (art. 8 van uitvoeringsbe-
sluit ots). 

In het kader van de ots moeten beslissingen worden 
genomen waarbij zonodig alle betrokkenen worden 
gehoord. Beslissingen, waarbij er voor ouders en 
kinderen emotioneel veel op het spel staat zoals bij 
een uithuisplaatsing. Uiteindelijk heft de kinder-
rechter de ots ook weer op. Bij oudere minderjarigen 
is het gebruikelijk dat deze afloopt door het bereiken 
van de meerderjarigheidsgrens van 18 jaar. Voor de 
verlaging van de meerderjarigheidsgrens van 21 naar 
18 jaar per 1-1-1988 was de gemiddelde duur van een 
ots ongeveer vier jaar. (Verslag, 1987) Na de verlaging 
van deze grens, neemt de gemiddelde duur af, omdat 
veel 15- en 16- jarigen ondertoezicht worden gesteld. 

Ook in het kinderstrafrecht is de kinderrechter van 
het begin tot het eind bij de behandeling betrokken. 
In die gevallen waarin de jeugdige in voorlopige 
.hechtenis wordt genomen, is de kinderrechter rechter-
commissaris (voor de termijn van bewaring), 
vervolgens raadkamer (voor de gevangenhouding) en 
tenslotte strafrechter, die de strafzaak ter zitting 
berecht. In de grote meerderheid van de strafzaken 
wordt de jeugdige uiteraard niet in voorlopige 
hechtenis genomen. Elk misdrijf, door een jeugdige 
gepleegd, wordt in beginsel besproken in het 
driehoeksoverleg, waaraan de kinderrechter, jeugdof-
ficier van justitie en Raad voor de Kinderbe-
scherming deelnemen. Een betrekkelijk klein deel van 
de daders wordt vervolgens gedagvaard voor een 
kinderstrafzitting. 

Een bijzonderheid is dat zaken die in het straf-
circuit zitten, kunnen worden overgeheveld naar het 
civiele circuit via toepassing van de ots. Op de 
kinderstrafzitting kan een strafrechtelijke ots worden 
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uitgesproken door de kinderrechter, maar het komt 
veel meer voor dat de Raad voor de Kinderbe-
scherming of de jeugdofficier van justitie in de fase 
voor de strafzitting een civielrechtelijke ots bij de 
kinderrechter vordert, omdat de noodzaak daartoe bij 
nader onderzoek voldoende is gebleken. 

Globaal kan worden gesteld dat de kinderrechter 
meer dan zijn collega-rechters in de rechtbank zicht 
heeft op wat zich afspeelt op zijn werkgebied en een 
positie inneemt, waarin hij initiatieven kan 
ontplooien. 

Spanning tussen hulp en recht 

Tussen kinderbescherming enerzijds en rechtsbe-
scherming anderzijds bestaat een bepaald 
spanningsveld. Het is heel moeilijk daarin een goede 
balans te bereiken. In de ene periode wordt het 
accent gelegd op kinderbescherming, in de andere 
periode op rechtsbescherming. In het nieuws kunnen 
die periodes zich snel afwisselen. Op het ene moment 
is er alle aandacht voor en consideratie met kinderen, 
die in hoogst problematische opvoedingssituaties 
verkeren, op het andere moment is er verontwaar-
diging over het gebrek aan rechtsbescherming van 
ouders, die plotseling geconfronteerd worden met de 
uithuisplaatsing van hun kind. 

Er is een drietal thema's, dat telkens weer opdoemt: 
- De kinderrechter heeft (zowel strafrechtelijk als 
civielrechtelijk) dubbelfuncties, waardoor hij bevoor-
oordeeld zou geraken. 
- De informele en snelle werkwijze van de kinder-
rechter doet tekort aan de rechtspositie van betrok-
kenen en leidt - landelijk gezien - tot rechtsonge-
lijkh eid. 
- De kinderbescherming is betuttelend en 
bevoogdend; door de toegenomen mondigheid van 
de jeugd is er veeleer behoefte aan rechtsbe-
scherming. 

Op elk van deze drie thema's ga ik in het kort in. 

De bevooroordeelde rechter 

De kinderrechter bewaakt als rechter de rechten en 
vrijheden van de minderjarige, zijn ouders en alle 
andere betrokkenen. Dat is typisch rechterswerk: het 
afwegen van belangen, leidend tot een bepaalde 
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beslissing. De kinderrechter is echter tevens verant-
woordelijk voor de hulpverlening; hij zal er zoveel 
mogelijk op gericht zijn om deze te doen slagen. De 
veronderstelling is nu dat door deze dubbelfunctie de 
kinderrechter teveel bij de zaak betrokken wordt en 
zijn onafhankelijkheid verliest. Voor het civiele 
kinderrecht oordeelde de commissie Wiarda, dat de 
jeugdrechter, die qua opleiding jurist en qua functie 
rechter is, geen taak behoort te hebben bij de 
uitvoering van de door hem getroffen maatregelen. 
(Rapport, 1971) 

In de jaren zeventig is vervolgens een voorontwerp 
tot herziening van de maatregel van de ots ingediend, 
waarin werd voorgesteld de leiding bij de uitvoering 
van de ots niet meer in handen van de kinderrechter 
te geven, maar over te dragen aan de gezinsvoogdij. 
Dit voorontwerp heeft uiteindelijk niet geleid tot een 
wetsvoorstel. 

Ook voor het kinderstrafrecht is er at lang kritiek 
dat de kinderrechter achtereenvolgens in dezelfde 
zaak rechter-commissaris, raadkamer en zittings-
rechter is. In het huidige wetsvoorstel herziening van 
het strafrecht voor jeugdigen verklaart de Minister: 
'het is de bedoeling dat meer dan thans de jeugdige 
in de verschillende fasen van het strafproces een 
andere rechter voor zich krijgt die onbevangen tegen 
zijn zaak aankijkt.' 

Informele werkwijze 

De meest geciteerde zin uit de Memorie van 
Toelichting, behorende bij de Wet van 5 juli 1921, 
luidt: 'de kinderrechter is een lenig, vlugwerkend, 
gemakkelijk toegankelijk wettelijk orgaan, dat voort-
durend op de hoogte is en blijft van de toestand van 
het kind en van het gezin waartoe het behoort.' De 
wet biedt weinig spelregels als het gaat om beslis-
singen van de kinderrechter. De civiele kinderrecht-
spraak moet vooral snel en soepel kunnen functio-
neren. In tegenstelling tot andere takken van het recht 
staan hier lang niet altijd twee partijen tegenover 
elkaar. Daarom is het niet nodig dat voor alles een 
officieel verzoekschrift, een advocaat en een rechts-
zitting wordt vereist. 

De keerzijde van de medaille is, dat het recht zeer 
afhankelijk kan worden van de persoon van de 
rechter. De kinderrechters kunnen landelijk gezien 
een heel verschillend beleid voeren. Er ontstaat 
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rechtsongelijkheid; de ene kinderrechter stelt zich in 
hetzelfde probleem heel anders op dan de andere, 
zonder dat correctie mogelijk is. Betrokkenen (ouders, 
kinderen, pleegouders) voelen zich tekort gedaan, 
zeker als ze niet gehoord zijn en er ontstaat behoefte 
aan een degelijke rechtspositie, met de mogelijkheid 
van hoger beroep. 

Een bevoogdende rechter 

Na de Tweede Wereldoorlog is er een verandering 
in het tijdsbeeld ontstaan. Aanvankelijk was nog 
sprake van een hierarchische maatschappij, waarin de 
verhoudingen vastlagen en weinig discussie nodig 
was. De maatschappij evolueerde vervolgens naar een 
samenleving, waarin onderhandeld dient te worden, 
met inspraak van alle betrokkenen en soms met het 
recht van medebeslissen. Een beslissing moet gemoti-
veerd zijn en rechtdoen aan argumenten, die in de 
discussie naar voren zijn gekomen. De positie van 
minderjarigen is slechts gradueel verschillend van die 
van volwassenen. Het recente wetsvoorstel verwijst 
voortdurend naar de toegenomen mondigheid van de 
jeugd. Die toegenomen mondigheid moet vooral 
leiden tot het zoveel mogelijk toepassen van de straf-
processuele regels die voor volwassenen gelden. De 
jeugdige wordt een volwassene in zakformaat. Het 
jeugdstrafrecht behoeft geen eigen plaats meer te 
hebben; volstaan kan worden met enkele afwijkingen 
ten opzichte van het strafrecht voor volwassenen. 

In de volgende paragraaf komt eerst aan de orde of 
behalve de toegenomen mondigheid ook niet sprake 
is van toegenomen problematiek onder de jeugd. In 
de slotparagraaf komen we terug op de positie van de 
kinderrechter, waarbij [evens enige aanbevelingen 
worden gedaan om het spanningsveld tussen hulp en 
recht te verminderen. 

Toegenomen mondigheid, toegenomen problematiek 

Collega Van der Goes van Naters (1989) gelooft 
niet in de toegenomen mondigheid van de tegen-
woordige jeugd. Mondigheid omschrijft hij als het 
vermogen in staat te zijn die handelingen te 
verrichten en die beslissingen te nemen die met het 
oog op de eigen toekomst verantwoord en goed zijn. 
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In de praktijk blijkt in ieder geval dat juist dat deel 
van de jeugd waar het jeugdstrafrecht het meest op 
wordt toegepast het minst voldoet aan de 
omschrijving van het begrip mondigheid. Mijns 
inziens kan niet ontkend worden dat de verbale 
kwaliteiten van de jeugd zijn toegenomen, (helaas 
dikwijls ten koste van de schriftelijke uitdrukkings-
vaardigheid). Betekent dit ook meer volwassen 
gedrag? Staat deze veel geroemde mondigheid niet 
menigmaal voor het-hebben-van-een-grote mond? 

Sinds enige tijd kan bovendien worden geconsta-
teerd, dat de problematiek van jeugdigen, die 
vrijwillig of gedwongen uithuis zijn geplaatst, 
zwaarder wordt. Een voorpublikatie van een nog 
lopend onderzoek 'BJ centra in beeld' door Van der 
Ploeg en Scholte (1989) bevestigt dit nog eens. 
Uiteraard gaat het hier om een klein deel van alle 
jeugdigen. Dit kwetsbare deel van de jeugd is in de 
loop van de tijd nog kwetsbaarder geworden, zoals 
uit dit onderzoek blijkt. In een notedop kan de 
problematiek van deze jongeren als volgt worden 
geschetst. Bijna drie kwart van de ouders van de 
jeugdigen is bij opname gescheiden; in ruim de helft 
van de gezinnen zijn de onderlinge relaties slecht. 
Ruim de helft van de ouders heeft bij de opname van 
de jeugdigen te kampen met ernstige psycho-sociale 
problematiek zoals emotionele stocirnissen, addictie-
problemen of delinquentie. 

De belangrijkste problemen van de jeugdigen 
worden aangegeven in tabel 1. De demografische 
kenmerken van de onderzochte jeugdigen zijn als 
volgt. De gemiddelde leeftijd is 15,5 jaar. De 
verhouding jongens/meisjes is 2 op 1. Ruim een 
tiende is afkomstig uit etnische minderheidsgroepen; 
drie kwart is afkomstig uit stadsgebieden. Drie kwart 
van de jeugdigen komt uit de drie onderste lagen van 
de bevolking (vader is ongeschoolde arbeider, 
geoefende arbeider of lagere employe). Eeriderde 
van de jeugdigen wordt opgenomen onder invloed 
van een justitiele maatregel. 

In vergelijking met tien jaar geleden, toen een 
vergelijkbaar onderzoek werd gedaan, zijn de 
gedragsproblemen als aanleiding voor de opname 
over de gehele linie toegenomen. De toename is het 
duidelijkst bij extreme agressie, weglopen en 
spijbelen. Ook de relaties met significante anderen, 
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Tabel 1: Problemen van jeugdigen volgens voorpublikatie van het 
onderzoek 'BJ centre in beeld' 

Gezinsrelatie problemen 	 53% 
Intra-psychische problemen 	 53% 
Problemen rand ouders 	 51% 
Spijbelen 	 51% 
Wegloopgedrag 	 49% 
Agressie 	 44% 
Leerstoornissen 	 35% 
Diefstal 	 27% 

zoals ouders, leerkrachten, leeftijdsgenoten en 
dergelijke blijken in vergelijking met tien jaar geleden 
verslechterd te zijn. Het aantal negatieve relaties van 
opgenomen jeugdigen steekt ver uit boven het aantal 
positieve relaties. De problematiek is aanzienlijk 
zwaarder dan tien jaar geleden. Opgemerkt kan 
worden dat een min of meer analoge trend werd 
vastgesteld voor de kinderbeschermingshuizen in het 
onderzoek `Tehuizen in beeld' (ook van Van der 
Ploeg en Scholte, gepubliceerd in 1988). 

Men behoeft geen socioloog te zijn om te consta-
teren dat minstens een deel van deze toegenomen 
problematiek te wijten is aan het uiteenvallen van het 
oorspronkelijk gezinsverband van deze jeugdigen 
alsmede aan de afname van duidelijk zichtbare 
sociale structuren. In rapportage over deze jeugdigen 
is de structuurbehoefte in het oogspringend. Dat is 
wellicht iets heel anders dan men in de beeldvorming 
over de toegenomen mondigheid van de jeugd zou 
verwachten. In het verleden konden kerkelijke instel-
lingen nog functioneren als een soort vangnet voor 
mensen. Mensen met psychische problemen, of het 
nu gaat om ouderen of jongeren, raken in de huidige 
tijd hun maatschappelijke houvast sneller kwijt. Een 
goed gestructureerde, overzichtelijke werk- of leersi-
tuatie die redelijk bevredigend is, gecombineerd met 
vrijetijdsbesteding in kleine sociale verbanden en een 
buurt die onderling betrokken en behulpzaam is, 
biedt compensatie voor een gebrekkige innerlijke 
structuur. Ontbreekt deze structuur in de naaste 
omgeving, dan dient deze elders gerealiseerd te 
worden. Voor velen is een hierarchische structuur 
duidelijk, overzichtelijk en veilig. De onderhande-
lingsmaatschappij stelt aan niet onaanzienlijke 
groepen van de samenleving te hoge eisen. 

Uiteraard is het onderzoek van Van der Ploeg en 
Scholte niet representatief voor de gehele jeugd. 
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Daarom is het niet eenvoudig te stellen, dat de 
problematiek onder jeugdigen toeneemt; bij veran-
dering van de tijd verschuiven de problemen. Naar 
mijn mening dient echter juist voor het meest 
kwetsbare deel van de jeugd het kinderbeschermings-
aspect allerminst verlaten te worden. Door het gebrek 
aan structuur in de samenleving is er een sterke 
behoefte aan een pedagogische aanpak van de 
jongeren met het soort problemen als hierboven 
omschreven. Behoefte ook aan een kinderrechter die 
betrokken is op de jongeren en zijn gezagsfunctie kan 
en mag uitoefenen. 

In het wetsvoorstel Herziening van het strafrecht 
voor jeugdigen acht ik het bijvoorbeeld een peda-
gogisch monstrum, dat de verschijningsplicht van de 
jeugdigen ter strafzitting zou komen te vervallen. 
Indien de jeugdige niet ter zitting verschijnt, behoeft 
uiteraard ook veel minder gerekend te worden op de 
aanwezigheid van de ouders ter zitting, ondanks dat 
zij (evenals de minderjarige) een oproep blijven 
ontvangen. Verder acht ik de voorgestelde 
openbaarheid van de zitting onnodig belastend voor 
de ouders, die ten overstaan van pers en andere 
omstanders hun gezinsproblemen uit de doeken 
mogen doen. 

Het grootste pedagogische probleem bij de 
toepassing van het jeugdstrafrecht komt overigens in 
het wetsvoorstel niet aan de orde. Dat is gelegen in 
de lange doorlooptijd van strafzaken, inclusief 
kinderstrafzaken. Tussen het tijdstip van het begaan 
van een strafbaar feit en de berechting op de straf-
zitting bij de kinderrechter ligt in de regel een jaar, 
tenzij de jeugdige in voorarrest is. Het opmaken en 
afronden (inclusief typen) van het proces-verbaal 
door de politie neemt al gauw enige maanden in 
beslag; op het parket van de officier van justitie duurt 
het ook nog enige maanden voordat - bij een kinder-
strafzaak - het driehoeksoverleg plaatsvindt. Wordt 
de jeugdige gedagvaard, dan gaan daarmee wederom 
enige maanden heen. Een consequente bewaking van 
de voortgang van een strafzaak ontbreekt zowel bij de 
politie als op het parket. 

Voor jeugdigen is een correctie op de kinderstraf-
zitting na zo'n lang tijdsverloop eenvoudig niet te 
bevatten. Kan een correctie niet binnen drie tot zes 
maanden na begaan van het feit worden gegeven, dan 
is in pedagogisch opzicht de bodem onder de 
strafzaak weggeslagen. Het is niet verwonderlijk dat 
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het succes van de Halt-projecten zo groot is. De 
reactie is adequaat, maar vooral ook snel. Zoals bij 
alle diversie-projecten is er spanning tussen een snelle 
en pedagogisch juiste reactie op stralbaar gedrag en 
het geven van voldoende rechtsbescherming. Rechts- 
bescherming is nuttig, maar kost vooral veel tijd; 
tijdsverloop werkt in kinderzaken fnuikend. 

Toekomst van de gespecialeerde kinderrechter 

In deze paragraaf wit ik kort ingaan op de vraag 
welke toekomst er is weggelegd voor een gespeciali- 
seerde kinderrechter. Daarbij baseer ik mij op de 
uitkomsten van een onderling beraad van kinder-
rechters dat in oktober 1988 gehouden werd. (Hudig, 
1989) Voor de toekomst van het kinderrechterschap is 
het van enorme betekenis welke bevoegdheden men 
wit geven aan de kinderrechter. Wit men een 
betrokken rechter of juist de gebruikelijke, afstan-
delijke persoon? Wit men een kinderrechter, die zelf 
op de hoogte is van allerlei hulpverleningsmogelijk-
heden en ook een echte gesprekspartner is voor de 
gezinsvoogdij-instellingen? Of wit men meer afstan-
delijke rechter, die zich laat voorlichten door deskun-
digen en pas wordt ingeschakeld bij conflicten, als de 
situatie in het gezin at langdurig is geescaleerd? 
Wenst men in het kinderstrafrecht een kinderrechter, 
die, wat Bartels (1989) noemt, het gedragssturingsme-
chanisme hanteert? Een rechter die de jeugdige de 
gelegenheid geeft zijn gedrag aan te passen onder de 
druk van de omstandigheid dat er een straf kan 
worden opgelegd of tenuitvoer kan worden gelegd? 
Of wil men een rechter, die - zoals in het strafrecht 
voor volwassenen - dit soon zaken aan anderen 
overlaat, waardoor een consistent beleid problemati-
scher wordt. In het overleg van de kinderrechters is 
duidelijk gekozen voor een type rechter, voor wie 
kinderbeschermingsbelangen en pedagogische 
aspecten op de eerste plaats komen. 

De sprekers op deze gelegenheid hadden eigenlijk 
geen enkele behoefte om het instituut van kinder-
rechter ter discussie te stellen. Zo prees Worrell de 
kinderrechter aan als een moderne rechter die niet 
lijdelijk is maar actief, inhoudelijk betrokken, aan wie 
grote eisen worden gesteld op het terrein van de 
communicatieve vaardigheden, die goed moet kunnen 
samenwerken met jeugdhulpverleners en de autoriteit 
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bezit om te beslissen. Bavinck wees daarbij wel op het 
risico van de vele ambtshalve bevoegdheden van de 
kinderrechter. Hij pleitte voor een meer gezamenlijk 
beleid van kinderrechters op landelijk niveau, een 
meer gelijke bejegening van justitiabelen en het aldus 
intomen van de eigen machtspositie in afwachting 
van betere rechtsbescherming van ouders en 
kinderen, waaraan dringend behoefte is in de visie 
van de Raden voor de Kinderbescherming. 

Van Kalmthout-Daniels was van mening, dat de 
kinderrechters bij het ontwikkelen van een dergelijk 
landelijk beleid ook aandacht dienen te schenken aan 
het beleid met betrekking tot verderstrekkende 
maatregelen (de gedwongen ontheffing na twee jaar 
uithuisplaatsing), het beleid in vastgelopen ots en de 
positie van weggelopen pupillen. 

Door de verzamelde kinderrechters werd gekozen 
voor een gespecialiseerde rechter, aan wie enige 
beperkte eisen (affiniteit met het werk, flexibel, 
voldoende stressbestendig en communicatief vaardig) 
dienen te worden gesteld buiten de eisen die voor 
elke rechter gelden. Deskundigheid kan vooral 
worden verkregen door ervaring. De functie van 
kinderrechter dient uitdrukkelijk geen aanvangs-
functie te zijn; voorafgaand aan dit ambt behoort 
men als rechter enige jaren werkzaam te zijn geweest 
in familiekamer en straflcamer. Men is als kinder-
rechter tenminste zes jaar werkzaam. Een geIsoleerde 
positie van de kinderrechter binnen de rechtbank 
wordt voorkomen door bij rechtbanken zoveel kinder-
rechters te benoemen dat aan iedere kinderrechter de 
ruimte wordt geboden buiten zijn eigenlijke werk (ots 
en kinderstrafrecht) mee te functioneren in een 
familie- of strafkamer. In deze opzet hoeft geen 
afzonderlijke carriere-lijn geschapen te worden voor 
de kinderrechter. 

Bij de aanvang van het functioneren als kinder-
rechter kan de betrokkene een maand auditeren. 
Voorts is een introductiecursus zeer gewenst; deze 
cursus zou naar het gevoelen van de kinderrechters 
de navolgende onderwerpen moet bevatten: 
- een uiteenzetting over de hulpverleningskaart/ 
sociale kaart in Nederland; 
- het functioneren van de kinderbeschermingsinstel-
lingen, in het bijzonder van instellingen voor gezins-
voogdij ; 
- het voldoende leren beoordelen van rapportage, 
zowel van Raden voor de Kinderbescherming als 
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gezinsvoogdij- en andere instellingen; 
- inzicht in de opvoedingsfasen van kinderen; 
- inzicht in gestoorde gezinsverhoudingen en 
gezinnen, die met vele problemen tegelijk te kampen 
hebben; 
- het bevorderen van communicatieve vaardigheden 
in de omgang tussen rechter en minderjarige van 12 
tot 18 jaar en hun ouders; 
- inzicht in de problematiek van allochtone minderja-
rigen en hun gezinnen. 
Deze introductiecursus zal als een achtdaagse cursus 
van de Stichting Studiecentrum Rechtspleging in juni 
1990 van start gaan. 

Uiteraard is het nuttig en gewenst dat de kinder-
rechters komen tot landelijke afspraken die meer 
rechtsgelijkheid opleveren, vooral op het stuk van de 
ots. Dit neemt niet weg, dat er voor bepaalde 
problemen een goede wettelijke regeling moet komen. 
Zoals at even is aangestipt is een groot manco van de 
huidige wetgeving in het civiele kinderrecht, dat de 
rechtspositie van ouders, oudere minderjarigen en 
pleegouders onvoldoende geregeld is. Daarbij gaat 
het mijns inziens niet in de eerste plaats om de 
materiele rechten van deze personen alswel om de 
processuele positie. Aangetekend dient te worden dat 
de rechtspositie van de ouders nog het beste geregeld 
is. Oudere minderjarigen hebben wel het hoorrecht, 
maar kunnen niet zelf om een ots verzoeken. De 
positie van pleegouders is bij een ots in het geheel 
nog niet geregeld. 

In de wet heeft de kinderrechter - Bavinck wees 
daarop - veel ambtshalve bevoegdheden. Zo is de 
kinderrechter bevoegd te alien tijde de gezinsvoogd 
door een ander te vervangen. Hangende het 
onderzoek kan de kinderrechter het kind ambtshalve 
voorlopig onder toezicht stellen. De kinderrechter 
bepaalt de duur van de ots op een termijn van ten 
hoogste een jaar, die hij telkens ambtshalve met ten 
hoogste een jaar kan verlengen. Verder kan de 
kinderrechter de ots te alien tijde opheffen. 

De kinderrechter zou mijns inziens veel minder 
ambtshalve moeten optreden, maar veel meer op 
verzoek van de betrokkenen, zonder dat dit overigens 
ten koste zou mogen gaan van de snelheid van 
handelen. Een betrekkelijk informele rechtsgang is te 
realiseren, wanneer aan een verzoek geen bijzondere 
eisen worden gesteld en met name indiening door een 
procureur niet verplicht is. De regeling van artikel 
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260 lid 2 bock I van het Burgerlijk Wetboek juncto 
artikel 943 van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering kan hierbij tot voorbeeld strekken. Het 
ambtshalve optreden van de kinderrechter leidt nu 
nog tot soms aanzienlijke verschillen per arrondis-
sement. 

Waar de ene kinderrechter bereid is om in te gaan 
op verzoeken van ouders, minderjarigen, verdere 
familie en pleegouders, daar is een andere kinder-
rechter niet bereid tot overleg, omdat de wet hem 
daartoe niet verplicht. Indien beter geregeld zou 
worden op welke momenten bij aanvang en bij het 
verloop van de ots ouders, kinderen en pleegouders 
zouden mogen optreden, dan zou er automatisch 
door de rechtspraak meer eenheid van beleid komen. 
In beginsel is er geen enkel bezwaar om beroep tegen 
deze beslissingen mogelijk te maken mits in spoedei-
sende gevallen de beslissing uitvoerbaar bij voorraad 
blijft. 

In het kinderstrafrecht is de rechtspositie van 
ouders en kinderen veel meer gewaarborgd. Met Van 
der Goes van Naters en Bartels ben ik van mening 
dat enkele aanpassingen voldoende zijn om de rechts-
positie van de jongere in het strafrecht te verbeteren, 
zonder dat het huidige jeugdstrafrecht in zijn wezen 
wordt aangetast.(Goes van Naters, 1989) Bartels 
noemde onder meer: de meervoudige kamer voor het 
opleggen van de buitengewone behandeling, bij een 
gerechtelijk vooronderzoek de rechter commissaris 
niet op de zitting, een bezwaarschrift tegen de 
dagvaarding en de mogelijkheid van appel bij de 
meervoudige raadkamer tegen beslissingen met 
betrekking tot de voorlopige hechtenis. 

Concluderend kan worden gesteld, dat met een 
beperkt aantal ingrepen een redelijk adequate rechts- 
bescherming in het kinderrecht kan worden 
verkregen. De balans tussen rechtsbescherming en 
kinderbescherming dient echter niet verstoord te 
worden door de gezagsfunctie van de kinderrechter 
uit te hollen. Daar is het belang van de minderjarige 
niet mee gediend, ook en vooral niet in deze tijd. 
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Jeugdreclassering uit de 

kinderschoenen 

drs. E.C. Spaans* 

Inleiding 

Het verschijnsel jeugdreclassering mag zich sinds 
een jaar of drie verheugen in een groeiende belang-
stelling. Thans wordt alom het belang van een 
volwaardig reclasseringsaanbod voor strafrechtelijk 
minderjarigen onderschreven en worden er activi-
teiten ondernomen om een dergelijk hulpaanbod in 
de praktijk gestalte te geven. Zo worden er, blijkens 
een recent rapport,' vanuit de (gezins)voogdij-instel-
lingen momenteel in vrijwel alle arrondissementen 
jeugdreclasseringsprojecten opgericht of reeds uitge-
voerd. Ook de reclassering houdt zich actief met dit 
onderwerp bezig. Naast de instelling van een speciale 
`werkgroep Jeugdreclassering', die onder andere tot 
taak heeft experimenten op dit terrein op te (helpen) 
zetten, biedt een toenemend aantal reclasseringsstich-
tingen actief hulp aan jongeren vanaf (zestien en) 
zeventien jaar. 2  

Op het departement van justitie wordt het belang 
van jeugdreclassering eveneens onderkend, getuige 
onder meer de instelling begin vorig jaar van een 
ambtelijke projectgroep die zich speciaal met dit 
onderwerp bezighoudt. In haar in het najaar 
verschenen interim-rapport' doet deze projectgroep 
zelfs voorstellen tot intensivering en uitbreiding van 
de bestaande jeugdreclasseringsactiviteiten. Jongst-
leden oktober vond bovendien een tweedaagse confe-
rentie over jeugdreclassering plaats, georganiseerd 
door de Directie Jeugdbescherming en Reclassering 
van het departement. 

Hoewel er dus eensgezindheid lijkt te bestaan over 
het belang van jeugdreclassering, lopen de opvat-
tingen over wat jeugdreclassering nu precies inhoudt, 
welke jongeren tot de doelgroep gerekend dienen te 

* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het WODC. 
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worden en hoe en door welke instelling(en) de hulp 
gegeven dient te worden, nogal uiteen. Zo menen 
bijvoorbeeld zowel de gezinsvoogdij-instellingen als 
de reclasseringsstichtingen elk, gezien hun specifieke 
werkwijze, hun deskundigheid en hun ervaring op het 
gebied van hulpverlening aan jongeren rond achttien 
jaar, eeti onmisbare inbreng te (kunnen) hebben op 
dit gebied. Een ander verschil van mening betreft 
bijvoorbeeld de vraag of het jeugdreclasserings-
aanbod zich uitsluitend op de oudere zestien- en 
zeventienjarige recidivisten dient te richten, of dat 
alle strafrechtelijk minderjarigen die wegens het 
plegen van een stratbaar feit met de politie in 
aanraking zijn gekomen tot de doelgroep van 'de' 
jeugdreclassering behoren. 

Deze verschillen in opvatting komen onder meer tot 
uitdrukking in de projecten die op dit moment in den 
lande onder de noemer jeugdreclassering zijn of 
worden opgezet. In sommige projecten is jeugdreclas-
sering bijvoorbeeld opgezet als een aparte afdeling 
van een gezinsvoogdij-instelling en draagt het 
hulpaanbod een duidelijk opgelegd karakter. In 
andere projecten is er sprake van een specifiek op 
strafrechtelijk minderjarigen gericht hulpaanbod 
vanuit de reclasseringsstichtingen, waarbij de 
begeleiding zowel op vrijwillige als op verplichte 
basis wordt geboden. Ook actieve samenwerkingsver-
banden tussen instellingen komen voor, zoals tussen 
gezinsvoogdij-instellingen en vrijwillige jeugdhulpver-
leningsinstellingen of tussen de particuliere kinderbe-
schermingsinstellingen, de reclassering en de 
vrijwillige hulpverlening. 

De verschillende jeugdreclasgeringsprojecten 
overziend, vormen zij een nogal bonte verzameling. 
Het lijkt alsof men in de meeste gevallen, al dan niet 
in navolging van andere projecten, `gewoon 
begonnen' is met het ontwikkelen van een jeugdre-
classeringsaanbod overeenkomstig de eigen opvat-
tingen en de mogelijkheden ter plaatse. Het felt dat 
(ook) vanuit het departement gedurende geruime tijd 
een (duidelijke) visie op het verschijnsel jeugdreclas-
sering heeft ontbroken, lijkt hier op zijn minst mede 
debet aan. 

Momenteel echter staat jeugdreclassering, zoals 
gezegd, op de beleidsafdeling van het ministerie 
volop in de belangstelling. Door middel van het 
verstrekken van projectsubsidies aan een aantal 
instellingen maakt men de uitvoering van initiatieven 
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op dit gebied mede mogelijk. Een belangrijke vraag 
met het oog op het te ontwikkelen beleid op lange(re) 
termijn luidt, hoe aan deze vorm van justitiele 
hulpverlening in de toekomst definitief gestalte dient 
te worden gegeven. Hiertoe is onder andere het 
WODC gevraagd een evaluatie-onderzoek uit te 
voeren, waarin een vijftal jeugdreclasseringsprojecten 
worden onderzocht en met elkaar vergeleken. Aan de 
standpuntbepaling van het departement inzake jeugd-
reclassering kunnen de uitkomsten van dit onderzoek, 
dat naar verwachting eind 1990 gereed zal zijn, 
mogelijk een bijdrage leveren. 

Dit artikel wil een indruk geven van de verschil-
lende opvattingen over en `vormen' van jeugdreclas-
sering die er op dit moment bestaan. Daarnaast wit 
het artikel enig inzicht verschaffen in wat deze vorm 
van hulpverlening aan jongeren met strafrechtpro-
blemen nu feitelijk inhoudt. Het zou echter te ver 
voeren om hier dile bestaande of in oprichting zijnde 
jeugdreclasseringsprojecten te behandelen. Hetzelfde 
geldt ten aanzien van de verschillende opvattingen 
omtrent jeugdreclassering. Gekozen is dan ook voor 
een opzet waarin een aantal `vormen' van en 
meningen over jeugdreclassering beschreven worden 
aan de hand van een drietal projecten die in het 
lopende WODC-onderzoek worden geevalueerd. 
Deze projecten, die in bepaalde opzichten nogal van 
elkaar verschillen, hebben onder meer model gestaan 
voor andere, reeds bestaande of nog op te zetten 
jeugdreclasseringsprojecten. Het artikel wordt 
afgesloten met een korte beschouwing over de (te 
verwachten) plaats van jeugdreclassering binnen de 
hulpverlening in de komende jaren. 

Om te beginnen zal echter eerst aandacht worden 
besteed aan een aantal factoren dat aan de opkomst 
van jeugdreclassering ten grondslag ligt. 

De opkomst van jeugdreclassering 

Juridisering 

Het opzetten van projecten, gericht op het ontwik-
kelen van een volwaardig `reclasserings'aanbod voor 
jeugdigen, ligt geheel in de lijn van de heersende 
opvattingen omtrent de juiste bejegening van minder-
jarigen die met het strafrecht in aanraking komen. In 
deze orientatie, ingezet in de jaren zestig en gemar- 
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keerd door het rapport van de Commissie Anneveldt 
(1982), staat de toegenomen mondigheid van jongeren 
centraal. 

De erkenning dat jongeren thans mondiger zijn dan 
een enkele decennia geleden uit zich met name in het 
streven naar meer rechten en meer verantwoordelijk-
heden voor jongeren. Stonden in de eerste helft van 
deze eeuw zorg, bescherming en behandeling van de 
jeugdige delinquent in het jeugdstrafrecht centraal, 
nu wordt het belang van minderjarigen vooral 
gezocht in een verbetering van hun rechtspositie en in 
grotere rechtswaarborgen. (In dit verband wordt wel 
gesproken over de juridisering van het belang van 
het kind' (Junger-Tas, 1988, Heiner en Bartels, 1989).) 
Zo luidde een van de uitgangspunten van de 
Commissie Anneveldt bij hun voorstellen tot 
herziening het jeugdstraf(proces)recht, dat voor het 
jeugdstrafrecht dezelfde algemene rechtsregels en 
dezelfde rechtswaarborgen dienen te gelden als voor 
het volwassenenstrafrecht.° Deze nadruk op de 
rechten en verantwoordelijkheden van jongeren 
betekent overigens geenszins dat de pedagogische 
notie uit het jeugdstrafrecht verdwenen is, 
integendeel. Door bij beslissingen ten aanzien van 
minderjarigen meer rekening te houden met de 
mondigheid van jongeren denkt men de opvoed-
kundige waarde van het strafrechtelijk optreden juist 
te vergroten. 

Jeugdreclassering als vorm van hulpverlening aan 
jongeren met strafrechtproblemen past duidelijk in 
deze benadering. Ook her staat namelijk de eigen 
verantwoordelijkheid van jongeren centraal. In dit 
kader bezien lijkt de opkomst van jeugdreclassering 
dan zonder meer te verklaren vanuit het streven het 
jeugdstrafrecht, ook voor wat betreft hulp (en infor-
matie) tijdens en zonodig na de strafrechtelijke 
procedure, meer in lijn te brengen met het volwasse-
nenstrafrecht. De Werkgroep Strafzaken van de 
Baden voor de Kinderbescherming merkt in dit 
verband terecht op, dat het `opvallend is dat de 
Commissie Anneveldt weliswaar een lijn heeft 
uitgezet richting volwassenenstrafrecht maar deze 
lijn niet doortrekt wat de reclassering betreft'. 5  

Tussen wal en schip 

Verbetering van de rechtspositie van minderjarigen 
c.q. het streven naar een vorm van hulpverlening die 

118 	Justitigle Verkenningen, jrg. 16, nr. 2, 1990 



meer recht doet aan de toegenomen mondigheid van 
jongeren lijkt echter niet de enige of zelfs belang- 	, 
rijkste reden voor de opkomst van jeugdreclassering 
te zijn. Kijken we namelijk naar de groep jongeren 
waarop de jeugdreclasseringsprojecten zich met name 
richten, dan blijken de projecten vooral opgezet te 
zijn vanuit het geconstateerde gebrek aan adequate 
verwijsmogelijkheden voor een omvangrijke groep 
jeugdigen. Het gaat dan om jongeren tussen vijftien 
en achttien jaar met herhaalde politie- en justitiecon-
tacten, wier delictgedrag samenhangt met structurele 
problemen op een of meer belangrijke levensgebieden 
(zoals school, werk, huisvesting, vrijetijdsbesteding, 
relaties met ouders en leeftijdsgenoten, enzovoort) en 
die over het algemeen weinig of niet gemotiveerd zijn 
voor hulpverlening. 

Deze groep Inaatschappelijke uitvallers' of 
`randgroepjongeren' dreigt, met de huidige dader-
gerichte orientatie, ook binnen het jeugdstrafrecht 
tussen wal en schip te geraken. Het toekennen van 
meer verantwoordelijkheid aan jongeren leidt 
namelijk niet alleen tot het benadrukken van hun 
rechten, maar impliceert tevens meer aandacht voor 
de gevolgen van hun gedrag en voor de ernst (en de 
frequentie) van de door hen gepleegde delicten. De 
huidige tendens om bij herhaald delinquent gedrag 
hard(er) in te grijpen die hiermee samenhangt (meer 
voorlopige hechtenissen, meer opgelegde vrijheids-
straffen: Junger-Tas, 1984/1988; Junger-Tas en 
Kruissink, 1987), leidt er toe dat veel van deze 
randgroepjongeren diep in het strafrechtelijk circuit 
doordringen. 

De kans dat dit gebeurt wordt nog vergroot door 
het eerder genoemde gebrek aan adequate verwijsmo-
gelijkheden voor deze jongeren. De vrijwillige 
(jeugd)hulpverlening is, op een aantal plaatselijke 
initiatieven na, over het algemeen onvoldoende op 
hen ingesteld. Vanwege de bureaucratische werkwijze 
(alleen bereikbaar tijdens kantooruren en op 
afspraak), het therapeutische karakter van de 
geboden begeleiding en het uitgangspunt dat de client 
gemotiveerd dient te zijn om aan zijn of haar 
problemen te werken, slaat het hulpaanbod van deze 
instellingen bij de jongeren niet aan. (Werkgroep 
Strafzaken, 1987) Daar komt nog bij dat de jongeren 
(en hun ouders) de politie-/justitiecontacten veelal 
bagatelliseren en slechts zelden beschouwen als een 
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uiting van onderliggende problemen waarvoor hulp 
nodig is. 

Binnen de justitiele hulpverlening zijn de mogelijk-
heden om passende hulp te bieden, afgezien van de 
recente jeugdreclasseringsprojecten, al nauwelijks 
groter. Het uitlokken van een kinderbeschermings-
maatregel wordt voor deze jongeren veelal weinig 
zinvol meer geacht. Van het aanpakken van de 
problemen van de jongeren via een beperking van de 
ouderlijke macht wordt, gezien hun veronderstelde 
mondigheid, in het algemeen namelijk weinig nut 
verwacht. Bovendien heeft de maatregel slechts een 
beperkte duur sinds de strafrechtelijke meerderjarig-
heidsgrens verlaagd is tot achttien jaar. Van de 
mogelijkheid tot (opgelegde) hulpverlening via een 
zogenaamde hulp- en steuncontructie 6  is door de 
gezinsvoogdij-instellingen, tot voor kort, slechts 
sporadisch gebruik gemaakt. Enerzijds wordt hiervoor 
als reden aangevoerd dat de instellingen niet wensten 
mee te werken aan de uitvoering van door de kinder-
rechter opgelegde straffen. Anderzijds kleeft aan deze 
maatregel, die ook wel wordt aangeduid als de 
'reclasseringstaak' van de gezinsvoogdij-instellingen, ,  
het nadeel dat hij pas ingaat na betekening van het 
vonnis. Hierdoor verloopt er tussen het plegen van 
het delict en de start van de hulpverlening een 
periode van veelal meer dan een jaar. Ook zouden, 
meer in het algemeen gesproken, de particuliere 
kinderbeschermingsinstellingen niet vertrouwd zijn 
met de specifieke werkwijze die nodig is voor deze 
moeilijke groep jongeren. (Ochtman, Pinxteren-
Heffels, 1984) De reclassering voor volwassenen tot 
slot, is gewoonlijk niet direct actief bij de eerste 
contacten met 'net'-strafrechtelijk meerderjarigen. 

Dit alles heeft ertoe geleid dat een aanzienlijke 
groep justitiabelen tussen vijftien en achttien jaar, na 
eventuele vroeghulp door de Raad voor de Kinderbe-
scherming, gewoonlijk tijdens (en na) de strafrech-
telijke procedure geen enkele vorm van begeleiding 
ontvangt. Omdat ook vanuit de eigen omgeving van 
de jongeren dikwijls nauwelijks corrigerend wordt 
opgetreden, gaan veel van hen gewoon door met het 
plegen van delicten. De lange tijd die gewoonlijk 
verstrijkt tussen de aanhouding en de uiteindelijke 
strafzitting leidt er verder nog toe, dat het eventuele 
pedagogische effect van de op te leggen straf of 
maatregel vaak tot nul is gereduceerd. 
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Diversie 

Als reactie op deze ongewenste situatie is eind 
jaren zeventig, begin jaren tachtig vanuit de 
vrijwillige hulpverlening een aantal projecten opgezet 
dat zich specifiek richt op jongeren met veelvuldige 
politie- en justitiecontacten (R.B.S. Groningen, Prejop 
Den Haag, Argus Utrecht, Archo Nijmegen, Rijnside 
Arnhem). Door zich 'outreaching' op te stellen, 
zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de leef- en 
denkwereld van de jongeren en praktische, concrete 
hulp te bieden bij het oplossen van de problemen die 
de jongeren in hun dagelijks leven ervaren, tracht 
men de jongeren zoveel mogelijk buiten het justitiele 
circuit te houden. Wat hierbij opvalt, is dat deze 
buiten-justitiele projecten voor een duidelijke werkre-
latie met justitie gekozen hebben. (De Vries, 1986) Op 
basis van harde werkafspraken met de Raad voor de 
Kinderbescherming, politic, officier van justitie en 
kinderrechter verzorgen de projecten, naast een 
vrijwillig te accepteren hulpaanbod, namelijk tevens 
de vroeghulp aan in verzekering gestelde minderja-
rigen en de voorlichting aan de justitiele autoriteiten. 
Bovendien is men aanwezig bij voorgeleidingen en op 
strafzittingen. Op deze wijze is men in staat het 
hulpverleningsproces direct na de aanhouding op 
gang te brengen en de jongeren zonodig gedurende 
de gehele strafrechtelijke procedure, en eventueel 
tijdens en na de detentie, te begeleiden. Deze 
projecten zijn echter niet landelijk aangeslagen, wat 
overigens ook geldt voor het in 1981 vanuit de gezins-
voogdij-instellingen opgezette Intake-platform te 
Amsterdam. 8  Het gebrek aan adequate verwijsmoge-
lijkheden voor de jongeren is hierdoor grotendeels 
blijven bestaan. 

De jeugdreclasseringsprojecten die de afgelopen 
jaren vanuit de justitiele instellingen zijn of worden 
opgezet, trachten dit gat in de jeugdhulpverlening 
(verder) te dichten. Net  als de diversie-projecten 
combineren zij een 'outreaching', concreet 
hulpaanbod met voorlichting aan de kinderrechter en 
de officier van justitie, aanwezigheid op strafzittingen 
(en bij voorgeleidingen) en, in een aantal gevallen, 
vroeghulp. Door middel van vroegtijdige onder-
kenning van `probleemgevallen' en, aansluitend, een 
snelle start van de hulpverlening hoopt men te 
voorkomen dat de jongeren verder afglijden in de 
criminaliteit en/of onvoorwaardelijke vrijheids- 
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straffen krijgen opgelegd. De wijze waarop aan dit 
hulpaanbod in de praktijk gestalte wordt gegeven 
verschilt echter van project tot project in meer of 
mindere mate. Deze verschillen tussen de projecten 
liggen evenwel niet definitief vast. Het is namelijk 
heel goed mogelijk dat de werkwijze van de projecten 
in de loop der tijd verandert, bijvoorbeeld onder 
invloed van ervaringen binnen het eigen project of 
opgedane ervaringen elders. De beschrijving van de 
drie uiteenlopende jeugdreclasseringsprojecten die 
hieronder volgt vormt dan ook als het ware een 
momentopname van elk project. Het betreft de stand 
van zaken in november 1989. 

Jeugdreelassering in de praktijk 

Hoewel de opvattingen over jeugdreclassering 
nogal uiteenlopen, is er een aspect waarover men het 
elkaar eens is. En wel dat jeugdreclassering een 
integraal hulpaanbod dient te zijn dat zo snel 
mogelijk na de aanhouding een aanvang dient te 
nemen en dat het gehele justitiele traject, inclusief de 
nazorg, dient te omvatten. Voor de continufteit van de 
hulpverlening wordt het daarbij bevorderlijk geacht 
indien een instelling de begeleiding van de jongere 
gedurende de verschillende fasen van de strafrech-
telijke procedure op zich neemt. Als voorbeeld van 
een dergelijk hulpaanbod wordt hieronder eerst de 
werkwijze van het jeugdreclasseringsproject van 
Stichting voor Jeugd en Gezin Friesland 
(S.J.G.-Friesland) globaal beschreven, welk project 
model heeft gestaan voor een aantal andere projecten. 
Vervolgens zullen de jeugdreclasseringsprojecten in 
respectievelijk Den Haag en Nijmegen beschreven 
worden, welke op een aantal interessante aspecten 
van het Friese project en van elkaar afwijken. Tot slot 
zal kort worden ingegaan op de projecten die vanuit 
de reclassering ten behoeve van zestien- en zeventien-
jarigen zijn opgezet. 

Het Friese model 

Het jeugdreclasseringsproject van S.J.G.-Friesland, 
dat reeds in mei 1986 van start gegaan is gegaan, is 
opgezet als een aparte afdeling binnen de gezins-
voogdij-instelling. De afdeling jeugdreclassering kan 
op verschillende momenten tijdens de strafrechtelijke 
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procedure voor hulpverlening en/of voorlichting 
worden ingeschakeld: bij de inverzekeringstelling of 
direct na verhoor door de politic, bij (de behandeling 
van) de vordering tot inbewaringstelling, voorafgaand 
aan of na het driehoeksoverleg tussen Raad voor de 
Kinderbescherming, kinderrechter en officier van 
justitie, naar aanleiding van een verzoek tot 
voorlichting door de officier van justitie of de kinder-
rechter, tijdens de strafzitting (indien bijvoorbeeld 
aanvullende informatie gewenst wordt, waarvoor de 
zitting wordt aangehouden), na de strafzitting 
(wanneer de jongere voorwaardelijk is veroordeeld 
met toezicht door de afdeling jeugdreclassering als 
bijzondere voorwaarde), enzovoort. De werkwijze van 
de afdeling jeugdreclassering zal hieronder vanaf de 
aanhouding worden beschreven. 

Met de Raad voor de Kinderbescherming is 
overeen gekomen dat de afdeling jeugdreclassering 
vroeghulp verleent aan jongeren tussen vijftien en 
achttien jaar die in het arrondissement Leeuwarden 
in verzekering zijn gesteld. Uitzonderingen hierop 
vormen (gezins)voogdij-pupillen en jongeren met wie 
de Raad zelfs reeds bemoeienis heeft. 9  Ook komt het 
voor dat jongeren die na het opmaken van het 
proces-verbaal zijn heengezonden, door de Raad voor 
de Kinderbescherming, de politic of een andere 
instelling naar de afdeling jeugdreclassering worden 
verwezen. In beide gevallen wordt tij dens het contact 
met de jongere nagegaan of er sprake is van dermate 
ernstige problemen dat begeleiding door de afdeling 
jeugdreclassering gendiceerd of gewenst is. Blijkt er 
weinig aan de hand te zijn, dan kan gewoonlijk 
worden volstaan met het schrijven van een voorlich-
tingsrapport ten behoeve van de officier van justitie 
c.q. het driehoeksoverleg. Lijken er aan het delict-
gedrag echter problemen ten grondslag te liggen 
waarvoor begeleiding nodig lijkt en/of gewenst 
wordt, dan wordt samen met de jongere in kaart 
gebracht hoe het leven van de jongere er op dat 
moment uitziet en wat er eventueel gedaan moet 
worden om daarin verandering te brengen. 

Op basis van deze gezamenlijke probleemdefinitie 
wordt vervolgens in onderling overleg een hulpverle-
ningsplan voor de komende tijd opgesteld. In dit plan 
staat aangegeven waaraan de jongere, met hulp van 
de medewerker van de afdeling jeugdreclassering, de 
komende tijd zal gaan werken en welke afspraken er 
in dit verband zijn gemaakt. Onderwerpen die in dit 
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plan aan de orde komen zijn veelal de dagbesteding 
van de jongere (school, werk, vrije tijd, deelname aan 
projecten), huisvesting, financien, contacten met 
ouders en met de afdeling jeugdreclassering. Soms 
behelst het hulpverleningsplan zelfs een concreet 
dagprogramma voor de jongere. 

De hulp die men biedt bij de uitvoering van het 
plan is vooral praktisch van aard. 1-let onderhouden 
van contacten met ouders en advocatuur, meegaan 
naar het arbeidsbureau, hulp bieden bij het zoeken 
van huisvesting of het aanvragen van eon uitkering, 
het aanleren van ontbrekende sociale vaardigheden, 
het regelen van een plaats in een (leer/werk)project, 
het regelmatig (thuis) opzoeken van jongeren, 
enzovoort, kan allemaal deel uitmaken van het 
hulpaanbod aan de jongere. (Overigens maakt het 
bieden van dergelijke concrete hulp op basis van eon 
gezamenlijk opgesteld hulpplan deel uit van de 
werkwijze van min of moor alle jeugdreclasserings- on 
diversieprojecten.) 

Over het verloop van de begeleiding wordt regel-
matig aan de justitiele autoriteiten gerapporteerd. Zo 
rapporteert men onder moor bij eon vordering tot 
(verlenging van de) voorlopige hechtenis, ten behoove 
van het driehoeksoverleg waar besloten wordt om al 
of niet tot vervolging over to gaan on ten behoove van 
de strafzitting(en). Doze rapportages, waarin uitge-
breid wordt ingegaan op de persoon on achter-
gronden van de jongere, de relatie met het gepleegde 
delict on (het verloop van) het opgestelde hulpverle-
ningsplan, worden gewoonlijk afgesloten met eon 
advies omtrent de (voorlopige) afdoening van de 
strafzaak. De medewerkers van de afdeling jeugdre-
classering zijn bovendien aanwezig bij voorgelei-
dingen on op strafzittingen om de rapportages 
zonodig toe to lichten. Middels doze voorlichtingsac-
tiviteiten tracht men onder moor de duur van de 
voorlopige hechtenis terug to dringen on to bereiken 
dat eon eventueel op to leggen sanctie zo good 
mogelijk aansluit bij de ontwikkelingsfase, de 
behoeften en de mogelijkheden van de jongere. 

Eon belangrijk kenmerk van het hulpaanbod van 
het project in Friesland vormt het min of moor 
verplichte karakter van de geboden begeleiding. Zo 
wordt jeugdreclasseringscontact, op advies van de 
projectmedewerkers, regelmatig opgelegd als 
bijzondere voorwaarde bij eon voorwaardelijke 
schorsing van de voorlopige hechtenis, een voorwaar- 
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delijk sepot of een voorwaardelijke straf. De 
bijzondere voorwaarde luidt dan dat de jongere zich 
aan de aanwijzing van de afdeling jeugdreclassering 
dient te houden. Bij herhaald onttrekken aan het 
hulpaanbod volgt melding aan de officier van justitie 
of de kinderrechter, waarna de schorsing van de 
voorlopige hechtenis kan worden opgeheven, strafver-
volging alsnog kan worden ingesteld of een 
voorwaardelijke straf alsnog ten uitvoer kan worden 
gelegd. 

Maar ook indien de begeleiding niet middels zo een 
(uitgebreide) hulp- en steunconstructie wordt 
opgelegd, is de begeleiding niet vrijblijvend. Omdat 
de afdeling jeugdreclassering namelijk regelmatig 
rapporteert en in haar rapportage ingaat op het 
verloop van de begeleiding, kan de jongere zich niet 
zonder gevolgen aan de gemaakte afspraken 
onttrekken. Een ongunstig rapport (en advies) van de 
afdeling jeugdreclassering kan immers een negatieve 
invloed hebben op de beslissing van de officier van 
justitie of de kinderrechter omtrent de (gewenste) 
afdoening van de strafzaak. In de geboden 
begeleiding nemen afspraken checken, controle op 
onder andere werken, schoolgaan, financier' en 
meldingsplichten, naast bemiddelen, belangenbehar-
tiging, het aanleren van sociale vaardigheden en het 
eventueel verwijzen naar andere instellingen, dan ook 
een belangrijke plaats in. Deze `strakke, structure-
rende hulpverlening met duidelijke sanctiemogelijk-
heden''° zou de jongeren houvast bieden en 
voorkomen dat zij afglijden naar de criminaliteit. 

Uit deze beschrijving van de (globale) werkwijze 
van het jeugdreclasseringsproject van S.J.G.-Friesland 
kan een aantal interessante opvattingen omtrent het 
aanbieden van jeugdreclasserings'hulp worden 
afgeleid. 

Het meest in het oog springende kenmerk is 
wellicht de expliciete keuze voor hulpverlening in een 
gehouden kader. Hieraan ligt de opvatting ten 
grondslag, dat de op de achtergrond liggende sanctie 
bij opgelegde hulpverlening in het kader van bijvoor-
beeld een voorwaardelijke schorsing van de 
voorlopige hechtenis of een voorwaardelijke straf 
voor de jongere een extra stimulans vormt om de 
geboden hulp te accepteren. Met andere woorden, 
men gaat ervan uit dat de (mogelijke) `vergeldingsre-
actie van justitie in pedagogische zin ruimte schept'." 
De eigen verantwoordelijkheid van de jongere betreft 
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in deze optiek de keuze tussen het hulpaanbod van 
het jeugdreclasseringsproject enerzijds en de sanctio-
nerende reacties van het justitiele apparaat 
anderzijds. Kiest de jongere voor begeleiding door 
het project, dan dient hij of zij te beseffen dat ook 
hieraan consequenties verbonden zijn. De hulp is 
namelijk niet vrijblijvend; er wordt in ieder geval over 
hem of haar gerapporteerd en zonodig wordt de 
begeleiding zelfs dwingend opgelegd. 

Twee andere opvattingen omtrent jeugdreclassering 
die uit de werkwijze en de opzet van het Friese 
project kunnen worden afgeleid, hebben betrekking 
op het moment van aanvang en de organisatie van de 
hulpverlening. Ten aanzien van het moment van 
aanvang van de begeleiding gaat men ervan uit dat 
jeugdreclassering, net als reclassering voor volwas-
senen, dient te (kunnen) worden gestart vanuit het 
vroeghulpcontact. Tijdens het bezoek aan de in verze-
kering gestelde jongere kan dan worden vastgesteld 
of verdere hulpverlening nodig is en/of gewenst 
wordt. Is dit het geval, dan kan reeds tijdens de 
vroeghulpfase gestart worden met de begeleiding. Er 
heeft dan wel at een bepaalde selectie door de politie 
(inverzekeringstelling versus heenzenden) en door de 
Raad voor de Kinderbescherming (zestien- en zeven-
tienjarigen die niet tot de eerder genoemde uitzonde-
ringen behoren) plaatsgevonden. 

De tweede opvatting betreft de wijze waarop het 
project is opgezet. Door de functie jeugdreclassering 
onder te brengen in een aparte afdeling met gespecia-
liseerde full-time krachten, heeft men gemeend 
co6rdinatie- en organisatieproblemen en dergelijke 
zoveel mogelijk te kunnen voorkomen en de conti-
nufteit van het hulpaanbod te kunnen optimaliseren. 

Zoals gezegd heeft het jeugdreclasseringsproject 
van S.J.G.-Friesland model gestaan voor andere 
projecten. Het gaat dan vooral om projecten die 
eveneens vanuit de gezinsvoogdij-instellingen zijn 
opgezet. Zo vertonen de jeugdreclasseringsprojecten 
van onder andere Stichting voor Jeugd en Gezin 
Groningen (1988), Stichting Jeugd en Gezin Twente 
(1989) en Stichting Welzijn Jongeren te Zutphen 
(1989) qua opzet en werkwijze veel overeenkomst met 
het project in Leeuwarden. Hetzelfde geldt voor de 
eveneens in 1989 in de arrondissementen Dordrecht 
en Roermond opgezette projecten, zij het dat het hier 
in beide gevallen een samenwerkingsproject tussen 
twee gezinsvoogdij-instellingen betreft. Overigens 
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behoort het verlenen van vroeghulp aan in verze-
kering gestelde minderjarigen alleen tot het vaste 
takenpakket van de jeugdreclasseringsprojecten te 
Groningen en Roermond. Bij de andere projecten 
wordt de vroeghulp, althans in eerste instantie, 
verzorgd door de Raad voor de Kinderbescherming. 
Op basis van de informatie verzameld tijdens dit 
contact bepaalt de Raad vervolgens of begeleiding 
nodig is en, zo ja, door wie deze het beste kan 
worden gegeven. Zonodig kan het jeugdreclasserings-
project dan nog tijdens de inverzekeringstelling 
worden ingeschakeld om de hulpverlening aan de 
jongere op gang te brengen. 

Het Haagse model 

Een geheel andere opzet dan het project in 
Friesland kent het jeugdreclasseringsproject te Den 
Haag. Het betreft hier een samenwerkingsverband 
van de volgende instanties: Raad voor de Kinderbe-
scherming, Stichting Reclassering Den Haag, Prejop 
en de (gezins)voogdij-instellingen. Deze instanties zijn 
alle vertegenwoordigd in een zogenaamd intake-
platform, waar wekelijks de binnengekomen zaken 
worden besproken en waar in onderling overleg de 
verdere aanpak en verwijzing van de jongeren wordt 
bepaald. De selectie van jongeren die voor 
bespreking op het intake-platform in aanmerking 
komen, geschiedt door de Raad voor de Kinderbe-
scherming. Deze instelling bepaalt aan de hand van 
de informatie verzameld door de informateur straf-
zaken, of een jongere voldoet aan een aantal criteria' 2  
om voor bespreking in het platform in aanmerking te 
komen. Alleen de `zwaardere' vijftien- tot achttien-
jarige gevallen worden doorverwezen naar het 
platform. 

Aan de keuze voor verwijzing via een intake-
platform ligt de opvatting ten grondslag, dat de 
inschakeling van de bestaande deskundigheid van een 
aantal instellingen een betere diagnose mogelijk 
maakt en de keuze van de meest geschikte vorm van 
hulpverlening vergroot. Bovendien kan direct 
duidelijk worden gemaakt wat elke (deelnemende) 
instelling de jongere kan bieden. Wil verwijzing via 
een intake-platform echter geen belemmering vormen 
voor een snelle start van de hulpverlening, dan dient 
er evenwel voor gezorgd te worden dat de selectie 
door de Raad voor de Kinderbescherming op zo kort 
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mogelijke termijn na de aanhouding kan plaats-
vinden. Tot aan de bespreking op het platform kan de 
jongere dan eventueel (al dan niet) tijdelijk begeleid 
worden door een van de deelnemende instellingen. 

Het hulpaanbod van de begeleidende instelling na 
verwijzing door het platform, is in principe vrijwillig 
van aard. Zo worden er bijvoorbeeld aan een 
schorsing van de voorlopige hechtenis in de regel 
geen bijzondere voorwaarden verbonden wanneer er 
een goed uitgewerkt hulpverleningsplan voorhanden 
is. Over het verloop van de begeleiding wordt echter 
wel gerapporteerd, bijvoorbeeld ten behoeve van de 
strafzitting. De keuze voor het vrijwillige ('maar niet 
vrijblijvende') hulpverleningskader is gebaseerd op de 
opvatting, dat het aanbieden van hulp op vrijwillige 
basis meer in overeenstemming is met de eigen 
verantwoordelijkheid van de jongere en derhalve 
eerder geaccepteerd zal worden. Het is dan de eigen 
verantwoordelijkheid van de jongere om zich aan het, 
in onderling overleg opgestelde, hulpverleningsplan 
te houden. Wel komt, zoals gezegd, het verloop van 
de begeleiding ter sprake wanneer aan de officier van 
justitie of de kinderrechter wordt gerapporteerd. 

Overigens wordt begeleiding in een meer 
gedwongen kader, bijvoorbeeld via een hulp- en 
steunconstructie of via contracthulp, niet op 
voorhand uitgesloten. De keuze voor het vrijwillige of 
het meer gehouden kader zal dan vooral afhangen 
van een inschatting van de kansen op een succesvol 
verloop van begeleiding in elk kader. 

Net Nijmeegse model 

In Nijmegen wordt al geruime tijd zowel op 
vrijwillige als op meer gedwongen basis jeugdreclas-
serings'hulp geboden aan vijftien- tot achttienjarige 
justitiabelen. Ook hier is er sprake van een actief 
samenwerkingsverband tussen instellingen en wel 
tussen Stichting Archo, die onder meer vroeghulp en 
eventuele verdere vrijwillige hulp verleent aan 
jongeren die in de stad Nijmegen in verzekering zijn 
gesteld en Stichting voor Jeugd en Gezin (S.J.G.) die 
sinds 1987 een medewerker heeft vrijgesteld ten 
behoeve van jeugdreclassseringsactiviteiten. 

Tijdens het wekelijks werkoverleg tussen de coordi-
nator van Stichting Archo en de vrijgestelde 
medewerker van S.J.G. vindt een inventarisatie plaats 
van de jongeren die gedurende de afgelopen week bij 
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beide instellingen zijn aangemeld, wordt nagegaan 
wie de jongeren het beste kan begeleiden en worden 
vervolgens gezamenlijk de contouren van een 
hulpverleningsplan opgesteld. Lijkt hulpverlening op 
vrijwillige basis geIndiceerd en gewenst, dan neemt 
Stichting Archo de begeleiding op zich. Het 
vrijwillige karakter van het hulpaanbod impliceert 
evenwel, dat de jongere op elk moment vrij is zich 
aan de begeleiding te onttrekken indien hij of zij dat 
wenst. Ook worden voorlichtingsrapportages alleen 
na goedkeuring van de jongere aan de officier van 
justitie of de kinderrechter gestuurd. De keuze voor 
het aanbieden van hulp op vrijwillige basis impliceert 
onder meer dat Stichting Archo niet de rol van 
toezichthouder wenst te spelen bij een eventuele 
voorwaardelijke schorsing van de voorlopige 
hechtenis of een voorwaardelijke straf. Bijzondere 
voorwaarden, indien opgelegd, worden in zo'n geval 
beschouwd als afspraken tussen de kinderrechter en 
de jongere, niet tussen de kinderrechter en Stichting 
Archo. Men acht zich dan ook niet verplicht tot 
rapportage indien de jongere zich aan het (vrijwillige) 
hulpaanbod van Stichting Archo onttrekt. 

Lijkt hulpverlening in een meer gedwongen kader 
wenselijk of noodzakelijk, dan zal de medewerker van 
S.J.G. de begeleiding in principe op zich nemen. 
Deze is namelijk wel bereid tot opgelegde hulpver-
lening en tot rapportage aan de justitiele autoriteiten 
in geval van onttrekking aan de begeleiding. 
Daarnaast is de medewerker van S.J.G. gewoonlijk op 
strafzittingen van de kinderrechter aanwezig om die 
jongeren te signaleren en voor begeleiding in 
aanmerking te brengen, die hulp nodig lijken te 
hebben maar die op de zitting nog geen (passende) 
hulp ontvangen. De begeleiding van deze jongere, die 
overigens hoofdzakelijk uit de regio Nijmegen 
aflcomstig zijn, vindt dan plaats in het kader van een 
aangehouden strafzitting of in het kader van een 
voorwaardelijke veroordeling. In beide gevallen 
wordt evenwel direct na de strafzitting een aanvang 
gemaakt met de begeleiding van de jongere en wordt 
bijvoorbeeld niet gewacht tot het vonnis, met daarin 
de opdracht tot het verlenen van hulp en steun, 
betekend is. 

Het vrijstellen van een medewerker door S.J.G. om 
op strafzittingen van de kinderrechter aanwezig te 
zijn, is door Stichting Jeugd en Gezin te Arnhem 
overgenomen als (korte-termijn) operationalisatie van 
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een eigen jeugdreclasseringsproject. Dit project, dat 
in februari 1989 van start is gegaan, richt zich op de 
overige vier kantons van het arrondissement Arnhem, 
te weten Arnhem, Tie!, Terborg en Wageningen. 

Reclasseringsstichtingen 

Van de negentien reclasseringsstichtingen in de 
arrondissementen tot slot, beschikken er tien over een 
specifiek op (zestien-) en zeventienjarigen gericht 
hulpaanbod. Dit blijkt uit het rapport van de 
werkgroep '.1eugdreclassering' van de Nederlandse 
Federatie van Reclasseringsinstellingen (N.F.R.), 
waarin onder meer de uitkomsten van een onder de 
arrondissementale stichtingen uitgevoerde inventari-
satie van projecten op dit gebied, staan vermeld." 
Veelal gaat het bij deze projecten om jongeren van 
wie verwacht wordt dat zij langere tijd begeleiding 
nodig hebben en/of in de toekomst waarschijnlijk 
opnieuw met justitie in aanraking zullen komen. 
Vrijwel alle lien stichtingen verzorgen, op basis van 
afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming 
en, in een aantal gevallen, de (gezins)voogdij-instel-
lingen, zowel de vroeghulp als de voorlichting en de 
(verdere) hulpverlening ten behoeve van de jongeren. 
Acht van de tien reclasseringsstichtingen werken, 
volgens het rapport, zowel met vrijwillige als 
verplichte hulpverleningscontacten. 

Jeugdreclassering in de toekomst 

Nu steeds duidelijker wordt dat jeugdreclassering 
in de toekomst een structurele plaats zal gaan 
innemen in de justitiele hulpverlening, wordt de 
vraag naar de toekomstige taakverdeling tussen de 
instellingen op dit terrein steeds actueler. Het gaat 
dan vooral om de vraag, of jeugdreclassering 
exclusief tot het terrein van de jeugdhulpverlening 
gerekend dient te worden en dus bij de particuliere 
kinderbeschermings-instellingen dient te worden 
ondergebracht, of dat de reclassering voor volwas-
senen de aangewezen instantie is om dit hulpaanbod 
(mede) te realiseren. Dat beide `soorten' instellingen 
hier een belangrijke taak voor zichzelf zien 
weggelegd, wordt onder meer duidelijk wanneer we 
de definities die de reclassering en de gezinsvoogdij 
van het begrip geven, eens naast elkaar zetten. Zo 
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definieert de `werkgroep Jeugdreclassering' van de 
N.F.R. in haar rapport het begrip jeugdreclassering 
als: 'het hulpaanbod aan 16- en 17-jarigen, die in 
aanraking gekomen zijn met politie/justitie danwel 
daarmee in aanraking dreigen te komen, welk aanbod 
er op gericht is om te voorkomen dat in deze 
leefiijdsfase de grondslag voor een eriminele toekomst 
gelegd wordt en welk aanbod (mede) gebaseerd is op 
uitgangspunten en werkwijze van de reclassering.' 

Hierbij gaat men ervan uit dat het er bij de jeugdre-
classeringsprojecten mede om gaat te bepalen, hoe op 
basis van de uitgangspunten en de werkwijze van de 
reclassering voor volwassenen een adequaat 
hulpaanbod voor zestien- en zeventienjarigen 
ontwikkeld kan worden. Dit hulpaanbod zou dan bij 
voorkeur opgezet dienen te worden als een samen-
werkingsverband tussen instellingen, inclusief intake-
platform, zoals dat momenteel in Den Haag gebruikt 
wordt." 

De `Gemengde werkgroep Jeugdreclassering' van 
de gezinsvoogdij-instellingen daarentegen huldigt het 
standpunt dat jeugdreclassering er anders dient uit te 
zien dan het hulpaanbod voor volwassenen. Dit 
vanwege het feit dat het hulpaanbod aan jeugdigen 
een ander, namelijk pedagogisch doel heeft: een 
gezonde uitgroei naar de volwassenheid mogelijk 
maken. Men is dan ook niet blij met de reeds 
ingeburgerde term jeugdreclassering aangezien deze, 
zoals hierboven at bleek, de veronderstelling wekt dat 
het om soortgelijke activiteiten als bij volwassenen 
gaat, alleen gericht op een andere doelgroep. De 
definitie die de gemengde werkgroep in haar eindrap-
portage van het begrip jeugdreclassering geeft, luidt: 
'een volledig hulp- en steunaanbod aan alle minder-

jarige verdachten tegen wie proces-verbaal is 
opgemaakt, vanuit het netwerk van jeugdhulpverlening 
met een zo groot mogelijke continufteit in de bejegening. 
Dit aanbod is gebaseerd op het recht van iedere 
verdachte hulp en steun te ontvangen tijdens het straf-
proces. Vanuit de samenleving is het hulpaanbod niet 
vrijblijvend. Reclassering is immers een maatschap-
pelijke opdracht." 5  

In het door de gezinsvoogdij-instellingen voorge-
stane jeugdreclasseringsmodel dienen vroeghulp, 
informatieverstrekking aan de justititle autoriteiten 
en hulpverlening tot en met eventueel na de detentie 
ondergebracht te worden bij een instantie, namelijk 
de gezinsvoogdij-instelling. Alleen indien zou blijken 
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dat een jongere beter af is met hulp door de reclas-
sering, zou overdracht naar deze instantie dienen te 
volgen. 

Hoewel de departementale 'projectgroep Jeugdre-
classering' in haar interimrapport geen inhoudelijke 
omschrijving van het begrip jeugdreclassering geeft, 
merkt ook zij op dat leugd- en volwassenenreclas-
sering in het algemeen een ander karakter hebben' en 
dat het hulpaanbod voor jeugdigen `vanuit peda-
gogisch en maatschappelijk oogpunt een minder 
vrijblijvend karakter dient te hebben' (dan het reclas-
seringsaanbod voor volwassenen)." Gezien het 
doorgaans (meer) opgelegde karakter van jeugdreclas-
seringshulp vanuit de gezinsvoogdij-instellingen, acht 
de projectgroep deze instellingen aangewezen om in 
ieder geval aan de jongeren onder zeventien jaar een 
dergelijk hulpaanbod te doen. Voor zeventienjarigen 
van wie, gezien hun zelfstandigheid en hun delictpa-
troon, een vervolg in het volwassenencircuit verwacht 
mag worden, zou in de visie van de projectgroep de 
volwassenenreclassering ingeschakeld dienen te 
worden. 

De voorkeur van de projectgroep om jeugdreclas-
sering voor een belangrijk deel bij de gezinsvoogdij-
instellingen onder te brengen, blijkt ook uit een 
aantal voorstellen dat zij doet tot intensivering en 
uitbreiding van de bestaande jeugdreclasseringsactivi-
teiten. 17  Het gaat dan met name om het verschaffen 
van een wettelijke kader en een financiele basis voor 
de in de praktijk reeds toegepaste uitbreiding van de 
hulp- en steunmaatregel, door middel waarvan 
toezicht c.q. begeleiding door gezinsvoogdij-instel-
lingen als bijzondere voorwaarde bij een voorwaar-
delijke schorsing van de voorlopige hechtenis of een 
voorwaardelijk sepot wordt opgelegd. Deze 
voorstellen, die ook in het rapport van de Werkgroep 
Strafzaken van de Raden voor de Kinderbescherming 
terug te vinden zijn," zijn tevens verwerkt in het 
huidige wetsvoorstel tot herziening van het jeugd-
straf(proces)recht. 

Het lijkt erop of met de voorgestelde wetswijzi-
gingen de eerste stap richting gezinsvoogdij-instel-
lingen reeds is gezet. Of jeugdreclassering in de 
toekomst echter tot het exclusieve takenpakket van de 
gezinsvoogdij-instellingen zal gaan behoren, mag 
worden betwijfeld. Zoals hierboven al werd aange-
geven, ruimt de departementale `projectgroep Jeugd-
reclassering' in de door haar voorgestelde taakver- 
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Noten 

deling tussen de instellingen een niet onbelangrijke 
plaats in voor de volwassenenreclassering, wanneer 
het gaat om jeugdigen vanaf zeventien jaar. 
Daarnaast is het gebruik van (de mogelijkheid tot) 
opgelegde hulpverlening middels een hulp- en steun-
contructie, (mede) afhankelijk van de opvattingen van 
officieren van justitie en kinderrechters omtrent de 
juistheid' van gedwongen hulpverlening. Voorzover 
deze magistraten hulpverlening op vrijwillige basis 
voorstaan en er instellingen zijn die een dergelijk 
hulpaanbod bieden, zal men hiervan vrijwel zeker 
gebruik (blijven) maken. 

Kortom, in de toekomst zullen verschillende 
`vormen' van jeugdreclassering vrijwel zeker naast 
elkaar blijven bestaan, hoewel projecten vanuit de 
gezinsvoogdij-instellingen naar alle waarschijnlijkheid 
een hoofdrol zullen spelen. De keuze voor een 
specifieke `vorm' van jeugdreclassering zal daarbij, 
behalve van opvattingen omtrent het karakter van de 
hulpverlening, de mogelijkheden ter plaatse en van 
financiele overwegingen, tevens afhangen van de 
gebleken `doelmatigheid' van de verschillende jeugd-
reclasseringsprojecten. Vooralsnog is er echter, gezien 
de betrekkelijk recente start van de meeste projecten, 
over het algemeen nog maar weinig bekend over de 
mate waarin projecten erin slagen het criminele 
gedrag van jongeren bijtijds af te stoppen, het 
opleggen van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen te 
voorkomen, de duur van de voorlopige hechtenis 
terug te dringen, enzovoort. De belangstelling voor 
dit soort gegevens is echter groot. Het WODC tracht 
middels haar evaluatie-onderzoek aan de discussie 
over jeugdreclassering een bijdrage te leveren door 
het aandragen van dergelijke, meer-objectieve data. 

Eindrapportage van de 
gemengde werkgroep jeugdreclas-
sering, 1989 
2  Zie o.m. Rapport werkgroep 
'Jeugdreclassering' (J. Krikke 
(voorzitter)), 1989 en L. Wibaut, 
1989, pp. 275. 

Interim-rapport Projectgroep 
Jeugdreclassering, september 
1989. 
4  Commissie Herziening strafrecht 
voor jeugdigen, 1982, pp. 14. 

Werkgroep Strafzaken van de 
Raden voor de Kinderbe-
scherming, 1987, pp. 49. 
6  De kinderrechter kan op grond 
van art. 77aa, lid 2 W.v.S. de 
gezinsvoogdij-instellingen 
opdragen aan minderjarigen hulp 
en steun te verlenen bij het 
naleven van bijzondere 
voorwaarden die bij een 
voorwaardelijke veroordeling of 
voorwaardelijke invrijheidstelling 
zijn opgelegd. 

Zie onder meer het rapport van 
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de Werkgroep Strafzaken van de 
Raden voor de Kinderbe-
scherming, 1987, pp. 82 en pp. 89., 
en het Jaarverslag 1988 van de 
Raden voor de Kinderbe-
scherming, pp. 16. 
° Het Intake-platform te 
Amsterdam is in 1981 opgezet als 
een samenwerkingsverband tussen 
vier gezinsvoogdij-instellingen, die 
in het kader van een voorlopige 
ondertoezichtstelling of op 
vrijwillige basis kortdurende, 
structurele hulp verlenen aan 
justitiabelen tussen vijftien en 
achttien jaar. 
9  Ook tijdens de weekeinden en 
op feestdagen wordt vroeghulp 
verleend door de medewerkers 
van de afdeling jeugdreclassering. 
Tijdens deze dagen worden ook 
jongeren onder de zestien jaar en 
de zogenaamde uitzonderingsge-
vallen op het politiebureau 
bezocht. Op de eerstvolgende 
werkdag warden deze jongeren 
respectievelijk aan de Raad voor 
de Kinderbescherming en de 
betreffende (gezins)voogden 
overgedragen. De inhoud van de 
vroeghulp bestaat onder andere 
uit het meenemen van schone 
kleren, lectuur en eventueel tabak 
voor de jongere; de jongere en z'n 
informeren over het strafproces; 
het regelen van een aantal 
praktische zaken, zoals contact 
opnemen met de school of de 
werkgever van de jongere, 
regelingen treffen voor de betaling 
van rekeningen en de verzorging 
van eventuele huisdieren indien 
de jongere zelfstandig woont, enz. 
Daarnaast vindt een verkenning 
plaats van mogelijke problemen 
bij de jongere en worth er infor-
matie verzameld omtrent het 
delict en de achtergronden van de 
jongere. 
' 0  Van der Geest & Willemsen, 
1988, pp. 26.5 
" Van der Geest & Willemsen, 
1988, pp. 23.5 

' 2  De criteria op grand waarvan 
de Raad voor de Kinderbe-
scherming jongeren selecteert die 
voor bespreking in het intake-
platform in aanmerking komen, 
luiden: 
- leeftijd 16-17 jaar (evt. 15 jaar, 
ex-OTS) 
- zwaarte c.q. aantal delicten 
- eerdere politie-/justitiecon-
tacten 
- recidive eq. (risico van) begin-
nende criminele carriere 
- ontbreken dan wel falen van 
ouderlijk gezag 
- ontbreken van passend 
hulpaanbod. 
Uiteraard hoeven niet alle criteria 
tegelijkertijd op een jongere van 
toepassing te zijn. 
" Rapport werkgroep `Jeugdre-
classering' (J. K_rikke, voorz.), 
1989. 
14  Rapport werkgroep "Jeugdre-
classering' (J.Krikke voorz.), 1989, 
pp. 22 e.v. 
12  Eindrapportage van de 
gemengde werkgroep jeugdreclas-
sering, september 1989, p. 3. 
16  Interimrapport projectgroep 
Jeugdreclassering, 1989, p. 5 en 
p. 10. 
" Interimrapport projectgroep 
Jeugdreclassering, 1989, pp. 4 e.v. 
1 ° Werkgroep Strafzaken van de 
Raden voor de Kinderbe-
scherming, 1988, pp. 88. 
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Literatuuroverzicht 

Literatuur-informatie 

Van de artikelen die in deze 
rubriek zijn samengevat, kunnen bij 
de documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieen worden aange-
vraagd. Door de documentatie-
afdeling worden boeken, tijdschrift-
artikelen, rapporten en jaarver-
slagen met betrekking tot bovenge-
noemde gebieden toegankelijk 
gemaakt. De documenten die vanaf 
1987 zijn verschenen, worden 
geautomatiseerd ingevoerd. Op 
aanvraag kunnen literatuurlijsten 
m.b.t. specifieke onderwerpen 
worden toegestuurd. Boeken en 
rapporten kunnen te leen worden 
gevraagd. Tudschriftartikelen 
kunnen in beperkte mate tegen 
vergoeding gekopieerd en toege-
zonden worden. In beide gevallen 
kan men zich wenden tot de 
afdeling documentatie van het 
WODC, Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel: 070-3 70 65 53 
(E.C. van den Heuvel, C.J. van 
Netburg) en 070-3 70 66 56 
(E.M.T. Beenakkers). 

Algemeen 

Andriessen, M.F. 
De vrouwenbeweging en Vrouwe 
Justitia 
Delikt en delinkwent, 19e jrg., 
nr. 8, 1989, pp. 760-769 

Met de leus `abortus uit het straf-
recht' introduceerde de Neder-
landse vrouwenbeweging zich 
twintig jaar geleden als pressie-
groep binnen het strafrecht. 
Sindsdien is een onverwachte 
relatie ontstaan tussen vrouwen en 
het strafrecht. Vrouwen zagen 
zichzelf niet meer alleen als 
objecten van het strafrecht, maar 
ook als consumenten ervan: het 
strafrecht weal een instrument 
van emancipatie. Vooral op het 
gebied van de zedelijkheidswet-
geving heeft dit zijn sporen 
nagelaten, maar nog niet tot voile 
tevredenheid. Hoewel het recent 
gepresenteerde wetsontwerp 
zedelijkheidswetgeving aanvan-
kelijk positief werd begroet, komt 
er nu ook kritiek los: het is een 
slappe gelegenheidswetgeving die 
nog steeds het zedelijkheids-
denken van de 19e eeuw 
weerspiegelt. Naar aanleiding 
hiervan is de discussie of het straf-
recht een bruikbaar instrument 
van emancipatie is, weer nieuw 
leven ingeblazen. Niet op ideolo-
gische gronden maar op grond 
van de ervaringen, wordt de 
relatie tussen het strafrecht en 
vrouwen opnieuw bezien. De 
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conclusie luidt dat het recht 
vrouwen niet vertegenwoordigt, 
maar nog steeds mannelijk recht 
spreekt en definieert. 
Met literatuuropgave. 

2 
Feber, H.R.G. 
Euthanasiewetgeving: verder 
uitstel is ongewenst 
Nederlands juristenblad, 64e 
jrg., nr. 40, pp. 1441-1445 

Euthanasiewetgeving is door de 
huidige coalitiepartners op de 
lange baan geschoven. Het 
wetsvoorstel van de vorige 
regering en het wetsontwerp 
Wessel-Tuinstra (D'66) worden 
niet behandeld. De auteur meent 
dat dit niet aanvaardbaar is. De 
medische en de juridische stand 
kunnen niet langer op de huidige 
basis voort. In het inmiddels 
klassieke `Schoonheim-arrest' 
heeft de Hoge Raad een eutha-
nasie-geval gerechtvaardigd door 
een beroep te doen op noodtoe-
stand. Deze uitspraak impliceert 
dat ieder euthanasie-geval ter 
toetsing aan de rechter dient te 
worden voorgelegd. Beroep op 
noodtoestand kan nl. slechts in 
individuele gevallen worden 
gedaan. In schril contrast hiermee 
staat de praktijk waarin het O.M. 
nagenoeg alle aangemelde eutha-
nasiegevallen seponeert. In 1988 
gebeurde dat in 182 van de 184 
aangemelde gevallen. Wetgeving is 
dus noodzakelijk, maar dan niet 
het onbevredigende voorstel van 
de vorige regering. Wetgeving 
langs die weg zal niet uitvoerbaar 
blijken te zijn omdat getracht is 
het juridisch onverzoenbare te 
verzoenen. Het door het CDA 
voorgestane strikte euthanasie-
vervolgingsbeleid leidt volgens de 
auteur tot niets. Dan zal namelijk 
door de artsen in het geheel geen 
aangifte meer worden gedaan met 
als gevolg dat de euthanasie- 

praktijk volledig onbeheersbaar 
wordt. 

3 
Henry, S 
Justice on the margin: can alter-
native justice be ,different? 
The Howard journal of criminal 
justice, 28e jrg., nr. 4, 1989, pp. 
255-271 

Naast het gewone formele rechts-
systeem en haar verschillende 
methoden van sociale controle 
ontstaan er steeds meer informele 
controlevormen binnen allerlei 
soorten particuliere organisaties. 
Zij hebben eigen, vaak 
ongeschreven, regels en handha-
vingsmethoden en een hierarchie, 
specialisaties of competitie 
ontbreken dikwijls. Het is echter 
de vraag of deze alternatieve 
controlevormen voldoende zullen 
zijn en of er op den duur toch niet 
een afspiegeling van de kapitalis-
tische wetsideologie in te vinden 
zal zijn. Ms voorbeeld beschrijft 
de auteur de gang van zaken bij 
een Londense woningbouw-
cooperatie (1979/1980). In een 
cooperatie is de controle collectief 
en behoort tot ieders persoonlijke 
verantwoordelijkheid. Dit functio-
neert doorgaans goed tenzij zich 
moeilijk oplosbare problemen 
voordoen. In dat geval is men 
geneigd om, als de eigen 
methoden falen, tenslotte toch zijn 
toevlucht te nemen tot formele 
handhavingsmethoden. Zo verging 
het ook de Londense woning-
bouwco6peratie, waar problemen 
ontstonden door sterke groei, 
verminderde betrokkenheid van 
de leden en een toename van de 
criminaliteit van leden t.o.v. de 
co6peratie zelf. Een probleem bij 
dit soort organisaties is, dat men 
niet helemaal los van de gewone 
maatschappelijke structuren kan 
functioneren. Om toch tot een 
alternatief controlesysteem te 
kunnen komen zal men volgens de 
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auteur moeten beginnen met het 
ontwikkelen van een eigen, niet 
aan de bestaande rechtsorde 
ontleend, eigen begrippenap-
paraat. 
Met literatuuropgave. 

4 
Hildatear, I., T. Oudejans e.a. 
Automatisering bij justilie: 
rechtdoor naar of 
Trema, 12e jrg., nr. 9, 1989, pp. 
305-313 

De werkbelasting bij de 
rechterlijke macht is groot. Om 
deze te verlichten wordt gestreefd 
naar automatisering van admini-
stratieve processen. Oat het justi-
tiele automatiseringsbeleid in dit 
opzicht heeft gefaald, blijkt ander 
meer uit de pogingen tot automa-
tisering van de civiele roladmini-
stratie. Deze werd centraal 
aangepakt. Omdat op een gegeven 
moment de financiele middelen 
ontoereikend waren en ook de 
project-ontwikkeling kwalitatief 
onder de maat was, is het project 
van de ene op de andere dag 
stopgezet. Vervolgens zijn op 
verschillende griffies op eigen 
initiatief systemen voor de civiele 
rol-administratie ontwikkeld op 
personal computers. Deze karakte-
risering van het verloop van de 
automatisering van de civiele 
rol-administratie is typerend voor 
de wijze waarop justitie de 
automatisering aanpakt. Dat bleek 
uit een enquete die de auteurs 
hebben verricht onder de griffies 
van de rechtbanken. Geautomati-
seerde informatiesystemen blijken 
meestal op eigen initiatief door 
niet daarvoor aangestelde 
medewerkers van de griffie te 
worden ontwikeld. Verder zijn de 
financiele middelen uiterst beperkt 
en ontbreekt ondersteuning vanuit 
het centrale niveau. De centrale 
automateringsdeskundigen 
besteden hun energie voorna-
melijk aan weinig succesvolle 

grootschalige automatiseringspro-
jecten. De auteurs menen dat hier 
sprake is van verspilling van 
overheidsgelden. 

5 
King, M. 
Social crime prevention a la 
Thatcher 
The Howard journal of criminal 
justice, 28e jrg., nr. 4, 1989, pp. 
291-312 

Beleid t.a.v. het straffen en behan-
delen van wetsovertreders 
weerspiegelt de politieke doelen 
van een regering. Ook beleid 
m.b.t. het voorkomen van 
misdrijven is gericht op het verwe-
zenlijken van deze doelen. De 
auteur onderwerpt de filosofie 
achter het beleid van de Britse 
conservatieven en de sociale 
effecten ervan aan een kritisch 
onderzoek. Hiertoe vergelijkt hij 
het Britse beleid t.a.v. het 
voorkomen van misdrijven met 
dat van de Franse socialisten. De 
politieke ideologie achter het 
oprichten van lokale raden ter 
voorkoming van misdrijven 
verschilt erg met de motieven 
achter het Britse beleid. 
Kernwoorden van het Franse 
beleid zijn: solidariteit, samen-
werking en integratie. In Engeland 
worden de meeste criminele activi-
teiten gezien als gelegenheidspro-
ducten. Preventie geschiedt door 
het verminderen van de kansen 
voor crimineel gedrag. Sociale 
factoren, zoals slechte huisvesting, 
werkloosheid, falen van het 
onderwijssysteem en financiele 
onzekerheid, worden als niet ter 
zake doende beschouwd. Om 
overheidsdoelen te verwezenlijken 
wordt de invloed van lokale 
overheden aan banden gelegd. De 
rol van sociaal werkers wordt 
verkleind en gecontroleerd. 
Daarbij wordt de autonomie van 
de politie gehandhaafd en 
versterkt. Onder de conservatieve 
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regering Thatcher zal er in de 
nabije toekomst weinig veran-
deren in het beleid t.a.v. het 
voorkomen van misdrijven. 
Met literatuuropgave. 

6 
Lang, A.R., P.A. Sibrel 
Psychological perspectives on 
alcohol consumption and inter-
personal aggression 
Criminal justice and behavior, 
16e jrg., nr. 3, 1989, pp. 299-324 

Er bestaan volgens de auteurs 
individuele verschillen wat betreft 
de rot van alcoholgebruik of 
agressie gericht tegen derden. 
Psychologisch onderzoek op dit 
gebied heeft hier tot nu tot weinig 
aandacht aan besteed. Dit artikel 
is een kritische bespreking van 
relevante onderzoeksrapporten 
naar verwachtingspatronen, 
algemeen geldende opvattingen 
over het effect van alcohol op 
agressie en experimenteel 
onderzoek dat gebruik maakt van 
systematische manipulatie van 
zowel het alcoholgehalte van de 
genuttigde drank als van de 
mening van de proefpersonen 
over het alcoholgehalte van die 
drank, het zgn. 'balanced-placebo 
design'. De auteurs zoeken met 
name naar aanwijzingen voor het 
bestaan van individuele 
verschillen in de relatie tussen 
alcohol en agressie. Er blijken 
geringe bewijzen te zijn die 
aangeven dat persoonlijke varia-
belen van invloed kunnen zijn op 
agressie. De algemene conclusie is 
dat er geen specifiek causaal 
verband tussen alcohol en agressie 
bestaat. Naast persoonlijke varia-
belen blijken ook situationele 
variabelen van invloed op het 
gebruik van geweld. Toekomstig 
onderzoek zal zich dan ook 
tegelijkertijd moeten richten op de 
drie variabelen: drinken-persoon-
situatie. Uiteindelijk zullen er 
verbeterde inzichten kunnen 

ontstaan, waarop justitie en 
samenleving hun beleid kunnen 
afstemmen. 
Met literatuuropgave. 

7 
Lawrence, J.A., C.E.W. Toh 
Professionals' views of shop 
stealing 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
22e jrg., nr. 3, 1989, pp. 167-178 

Hoewel winkeldiefstal dikwijls 
voorkomt, het de maatschappij 
veel geld kost en het ondanks 
allerlei beveiligingsmaatregelen 
niet vermindert, wordt het niet als 
een erg groot maatschappelijk 
probleem gezien. I.v.m. preventie 
kan het daarom van belang zijn 
om te weten hoe mensen, die in 
hun beroep met winkeldiefstal te 
maken hebben, evenals het 
publiek tegen het verschijnsel 
aankijken. Om meer inzicht hierin 
te krijgen deden de auteurs 
onderzoek in Melbourne onder 
een groep politiefunctionarissen 
(26 mannen, 6 vrouwen, 
gemiddeld 27 jaar), winkeldetec-
tives (5 mannen, 8 vrouwen, 
gemiddeld 30 jaar) en winkelper-
soneel (4 mannen, 22 vrouwen, 
gemiddeld 33 jaar) enerzijds en 
psychologiestudenten (12 mannen, 
18 vrouwen, gemiddeld 20 jaar) 
anderzijds. Met een vragenlijst en 
18 case-studies werden houding 
en oordeel gemeten over de ernst 
van het delict, de hoogte van 
straffen en de motieven van 
daders, waarbij de categorieen: 
hebzucht, armoede en psycho-
sociale moeilijkheden gehanteerd 
werden. Bij de resultaten bleken 
er geen verschillen in houding en 
oordeel te bestaan tussen de 
geslachten. Over het algemeen 
zagen beroepsmensen winkel-
dieven meer als hebzuchtig dan 
als mensen in moeilijkheden en 
waren zij strenger in hun oordeel 
dan de studenten. Volgens de 

Literatuuroverzicht 	 139 



auteurs is er meer onderzoek 
nodig naar houdingen om bewust-
wording van zowel beroeps-
mensen als publiek op de juiste 
wijze te bevorderen en preventieve 
maatregelen hierop af te stemmen. 
Met literatuuropgave. 

8 
Steenbrink, J.H.A. 
De invoering van de Wet Mulder 
Trema, 12e jrg., nr. 9, 1989, pp. 
287-300 

De auteur gaat in op de voorbe-
reiding en de daarmee samenhan-
gende problemen van de Wet 
administratiefrechtelijke 
handhaving verkeersvoorschriften, 
in de wandeling beter bekend als 
de Wet Mulder. De wet is 
ingevoerd omdat de strafrech-
telijke afdoening van lichte 
verkeersovertredingen een oneven-
redig groot beslag legt op het 
justitiele en politiele apparaat. 
Invoering van de Wet Mulder 
betekent een grote verandering 
van de organisaties die betrokken 
zijn bij de afhandeling van deze 
overtredingen. De auteur 
bespreekt eerst enkele 
technisch-organisatorische 
aspecten van het systeem Mulder. 
Deze betreffen de oprichting van 
het CJIB (Centraal Justitie 
Incasso Bureau), de bouw van een 
nieuw geavanceerd geautomati-
seerd systeem, en de werlczaam-
heden bij politic en rechterlijke 
macht. Vervolgens wordt ingegaan 
op een aantal kritiekpunten gefor-
muleerd door de begeleidingscom-
missie. De Wet Mulder biedt 
volgens de auteur voldoende 
mogelijkheden om de doelstelling, 
een meer efficifinte afhandeling 
van lichte verkeersovertredingen, 
te bereiken met behoud van 
voldoende rechtswaarborgen. 

Strafrecht en 
strafrechtspleging 

9 
Bailey, W.C., R.D. Peterson 
Murder and capital punishment: 
a monthly time-series analysis of 
execution publicity 
American sociological review, 
54e jrg., nr. 5, 1989, pp. 722-743 

Vanaf het midden van de jaren 
zeventig is het aantal veroorde-
lingen tot de doodstraf wegens 
moord in de Verenigde Staten 
sterk toegenomen. Hetzelfde geldt 
voor het aantal executies. De 
vraag is of de publiciteit die aan 
executies wordt gewijd, potentiele 
moordenaars afschrikt. Onderzoe-
kingen naar een dergelijk afschrik-
wekkend verband vielen 
doorgaans negatief uit. In 1987, 
echter, constateerde Stack over de 
periode tussen 1950 en 1980 wel 
degelijk een significant afschrik-
kingseffect. Hij berekende dat 16 
executies waaraan in die periode 
aandacht is besteed, bij elkaar 480 
mensenlevens hebben gered. 
Tegen het onderzoek van Stack 
zijn echter veel methodologische 
bezwaren aan te voeren. In een 
replicerend onderzoek is door de 
autears getracht deze bezwaren te 
ondervangen. Bovendien werd de 
onderzochte periode uitgebreid tot 
1940-1986. In de analyse bleek een 
samenhang tussen executies die 
veel publicitaire aandacht hadden 
gekregen en het aantal daarop 
volgende moorden afwezig te zijn. 
Dit gold zowel voor de periode 
1950-1980 als de periode 
1940-1986. Voorzover era! een 
heel klein afschikkings-effect werd 
geconstateerd, bleek dit effect al 
na korte tijd te zijn verdwenen. 
Met literatuuropgave. 
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10 
Barning, L., J.F. Nijboer 
Het anatomisch correcte poppen-
arrest 
Nederlands juristenblad, 64e 
jrg., nr. 32, 1989, pp. 1173-1177 

Van verschillende kanten is de 
vloer aangeveegd met de wijze 
waarop Bolderkar-medewerkers 
op jacht zijn geweest seksueel 
misbruik bij kinderen aan te 
tonen. Dat ook de Hoge Raad op 
zijn hoede is geweest bij het 
gebruik van de poppenmethode 
blijkt uit een arrest van 28 februari 
1989, rolnummer 84.723, uittreksel 
NJB 1989, nr. 114. De bijdragen 
van deskundigen aan strafvor-
derlijk onderzoek zijn belangrijk, 
soms onmisbaar, maar ook 
deskundigen hebben de waarheid 
niet in pacht. De rechter dient dus 
waakzaam te zijn en te blijven. In 
dit artikel maken de auteurs 
enkele opmerkingen over de 
psychologische en bewijsrech-
telijke merites van het arrest en 
proberen zij te traceren in 
hoeverre het arrest betekenis kan 
hebben voor het gebruik van 
deskundigenverklaringen en 
deskundigenverslagen in het 
algemeen. Terzijde wordt 
ingegaan op de betrouwbaarheid 
van getuigenverklaringen. 
Met literatuuropgave. 

11 
Leng, R. 
Falsity in forgery 
The criminal law review, 
oktober, 1989, 687-700 

Het delikt `valsheid in geschrifte' 
vervult een aparte functie binnen 
de bedrog-delicten, maar de 
schrijver vraagt zich af welke 
kenmerken de daad precies moet 
hebben om aan de delictsom-
schrijving te voldoen en welke 
functie dit delict binnen het straf-
recht vervult. In de Engelse 
wetgeving staan negen mogelijk-
heden beschreven die onder 

valsheid in geschrifte kunnen 
vallen. Gemeenschappelijk hierin 
is dat een document een 
onjuistheid over zichzelf moet 
vertellen. Twee belangrijke 
elementen komen hierin echter 
niet aan de orde. Ten eerste 
ontbreekt in de opsomming de 
mogelijkheid dat iemand zich voor 
een ander uitgeeft en vervolgens 
een document maakt om zich 
(valselijk) te identificeren. In de 
tweede plaats wordt niets gezegd 
over de omstandigheden waarin 
het document is gemaakt. Omdat 
de wet met betrekking tot de 
delictsomschrijving niet duidelijk 
genoeg is, gaat de auteur de 
Engelse jurisprudentie na en het 
effect van een in dit kader 
belangrijke zaak op de recht-
spraak (de zaak More). Hij 
concludeert dat het House of 
Lords in de zaak More een princi-
pieel onjuiste beslissing heeft 
genomen die ook strijdig is met de 
omschrijving die rechts autori-
teiten aan het delict geven. Omdat 
ook in Engeland de macht van 
jurisprudentie groot is, wijst de 
auteur er met klem op dat juries 
toch per geval zelf een oordeel 
moeten vellen. 
Met literatuuropgave. 

12 
Mayer, D. 
De quelques aspects de la 
depenalisation actuelle en 
France: en matiere de moeurs 
Revue de science criminelle et 
de droit penal compare, nr. 3, 
1989, pp. 442-450 

In Frankrijk kwam gedurende de 
laatste 15 jaar de depenalisering 
tot stand van drie zedendelicten: 
overspel, homoseksualiteit en 
abortus. In dit artikel wordt 
uitvoerig ingegaan op de zeer 
verschillende reakties, die de 
depenalisering van deze drie 
delicten heeft opgeroepen. De 
afschaffing van het delict overspel 
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beantwoordde aan een algemeen 
onder de bevolking levende wens 
en aan de aanbevelingen, gedaan 
door het negende intemationale 
congres voor strafrecht in Den 
Haag in 1954. Er zijn hierover dan 
ook nauwelijks debatten in het 
parlement gevoerd. In tegen-
stelling hiertoe heeft de wijziging 
van art. 317 van de code penal 
betreffende abortus geleid tot 
heftige en uitvoerige debatten, 
zowel voor als na de totstand-
koming van de eerste 
wijzigingswet in 1975. Tussen deze 
twee extremen zit de reaktie op de 
depenalisering van homoseksuele 
handelingen met minderjarigen 
boven de 15 jaar. Hoewel deze 
niet zulke hartstochtelijke reakties 
als depenalisering van abortus 
uitlokte, leed een eerste poging 
toch schipbreuk. Tenslotte consta-
teert de auteur - na een 
beschrijving van de mechanismen 
die tot depenalisering hebben 
geleid - dat in geen van de drie 
gevallen de depenalisering de 
uitdrukking is geweest van een 
ethische keuze: het is een 
technisch middel om een straf-
rechtelijk mechanisme in te 
voeren, dat door de sociale 
praktijk wordt tegengehouden. 

13 
Savelsberg, J.J. 
Materialisierung des Strafrechts: 
Funktionen, Folgeprobleme und 
Perspektiven 
Zeitschrift ffir Rechtssoziologie, 
10e jrg., nr. 1, 1989, pp. 1-28 

In dit artikel worden de functies 
en consequenties van gemateriali-
seerd strafrecht geanalyseerd. Een 
en ander wordt - met verwijzing 
naar de ideeen van Max Weber - 
bezien vanuit de actuele discussie 
over de materialisering van het 
recht en de verwante, op het straf-
recht betrokken, thema's diversie, 
interventie en deformalisering. 
Het concept imaterialisering' 

wordt gesystematiseerd door ten 
eerste onderscheid te maken 
tussen juridische besluitvorming - 
zowel bij wetgeving als recht-
spraak - enerzijds en maatregelen 
en programma's van het strafrecht 
die hieruit voortvloeien, d.w.z. de 
implicaties van deze beslissingen, 
anderzijds. Vervolgens worden de 
verschillende aspekten van het 
gematerialiseerde strafrecht, zoals 
specialisering en diversie, onder-
scheiden. Voor elk der velden 
wordt een definitie geboden en 
worden voorbeelden, functies en 
consequenties genoemd, in het 
bijzonder uit empirisch onderzoek 
wat betreft plaats en toepassing 
van economisch strafrecht en 
straftoemeting. Neoklassieke 
ontwikkelingen in de Verenigde 
Staten worden besproken aan de 
hand van 'sentencing guidelines'. 
Geconcludeerd kan worden, dat er 
geen weg terug is naar een 
formeel-rationeel strafrecht. De 
materialisering van het strafrecht 
moet gezien worden als een 
aanpassing van het recht aan 
veranderende maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen. 
Met literatuuropgave. 

14 
Stang!, W. 
Die fragmentierte Anwendung 
des Strafrechis in esterreich und 
der Mangel an rechtskultur in 
diesem Land 
Zeitschrift ffir.Rechtssoziologie, 
10e jrg., nr. 1, 1989, pp. 89-99 

In Oostenrijk bestaat een duidelijk 
verschil in strafrechtstoepassing 
tussen het westelijk en het 
oostelijk deel. Het westen geldt als 
liberaal en het oosten als 
repressief. Dit wordt gelillustreerd 
aan de hand van gegevens over 
sancties en over de toepassing van 
voorlopige hechtenis en voorwaar-
delijke invrijheidsstelling in 
Innsbruck en Wenen. Naar 
aanleiding hiervan vraagt de 

142 	Justitigle Verkenningen, jrg. 16, nr. 2, 1990 



schrijver zich af of er nog van een 
algemene rechtscultuur in 
West-Europa sprake is en in 
hoeverre deze in Oostenrijk 
bestaat. Naar zijn idee is bij de 
laatste eeuwwisseling een vaste 
bestaande rechtscultuur ineenge-
stort. Het positivistisch denken 
holde eerst de grondslagen uit en 
later verrichtte de constatering dat 
het strafrecht de mens niet vermag 
te verbeteren nog verder zijn 
ondermijnende functie. Er zijn 
echter geen nieuwe fundamenten 
voor het strafrecht ontwikkeld die 
de ontstane lacune konden 
opvullen. Dit verklaart echter nog 
niet de verschillen in strafrechts-
toepassing binnen een klein land 
als Oostenrijk. Hiervoor kan de 
stelling van de `politisering van 
het recht' als eerste stap dienen. 
In Oostenrijk zijn twee belangrijke 
politiek bepaalde verschuivingen 
in de rechtstoepassing aan te 
wijzen: de toepassing van het 
oorlogsrecht in de Eerste Wereld-
oorlog en het fascisme in de jaren 
'34-'45. De tweede stap ter 
verklaring van de verschillen 
tussen Oost- en West-Oostenrijk 
zou dan in de persoonlijkheid van 
de rechters moeten worden 
gezocht, met als leidraad de vraag 
in hoeverre zij zich laten leiden 
door de verschillende (politieke) 
stromingen binnen de strafrechts-
wetenschappen. 
Met literatuuropgave. 

15 
Zeisel, H., A.M. Gallup 
Death penalty sentiment in the 
United States 
Journal of quantitative crimi-
nology, 5e jrg., nr. 3, 1989, pp. 
285-296 

Sinds 1936 worden er door Gallup 
regelmatig opiniepeilingen 
gehouden, waarmee wordt 
vastgelegd hoe inwoners van de 
Verenigde Staten denken over de 
doodstraf. De vraag die telkens 

gesteld wordt luidt: 'Bent u 
voorstander van de doodstraf voor 
personen die veroordeeld zijn 
voor moord?'. In 1966 bedroeg het 
aantal voorstanders van de 
doodstraf 42%, het laagste 
percentage ooit gemeten. 
Sindsdien is dit percentage 
gestegen tot 71% in 1986. 
Aangezien het waarschijnlijk is 
dat er nuances bestaan in de 
opvattingen van voor- en tegen-
standers hebben de auteurs van 
dit artikel besloten te onderzoeken 
wat de sterkte is van deze opvat-
tingen, door een aantal vragen toe 
te voegen aan de opiniepeilingen 
van 1985 en 1986. Het blijkt dat 
ongeveer een derde van de 
voorstanders de mening herziet, 
indien als alternatief levenslang 
zonder voorwaardelijke vrijlating 
gegeven wordt en als de respon-
denten er tevens van overtuigd 
zijn dat de doodstraf niet fungeert 
als afschrikmiddel. Algemeen 
gezien wordt de mening t.o.v. de 
doodstraf niet bepaald door utila-
ristische overwegingen (doodstraf 
als afschrikmiddel), maar door 
moralistische. Men vindt dat de 
veroordeelden met gelijke munt 
betaald moeten worden. Deze 
studie geeft tevens inzicht in de 
relatie tussen de mening t.a.v. de 
doodstraf en de verschillende 
demografische kenmerken van de 
Amerikaanse bevolking. Politieke 
opvatting, etnische afkomst, sekse, 
deel van het land en economische 
status blijken de voornaamste 
bepalende factoren te zijn. 

Criminologie 

16 
Barak, G., R.M. Bohm 
The crimes of the homeless or the 
crime of homelessness? On the 
dialectics of criminalization, 
decriminalization, and victimi-
zation 
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Contemporary crises, 13e jrg., 
nr. 3, 1989, pp. 275-288 

Radicaal-kritische criminologen, 
waartoe de auteurs behoren, 
beschouwen het ontstaan van 

`criminaliteitsbeser als een 
dynamisch proces, beinvloed door 
de gevolgen van culturele, 
politieke en economische ontwik-
kelingen. De auteurs trachten op 
beperkte schaal de kwesties van 
het criminaliseren, decriminali-
satie en `slachtoffering' te 
integreren. Het sociale probleem 
van het dakloos zijn en de reactie 
van de samenleving wordt door 
hen tot onderwerp van studie 
genomen. Allereerst onderzoeken 
ze de dialectiek van het criminali-
seren, het dakloos zijn en de 
economische crisis in relatie tot 
algemene tendensen van 
politiek-economische aard in 
Amerika als kapitalistische 
welvaartsstaat. Door de 
politiek-economische crises van de 
afgelopen twintig jaar is er langza-
merhand een landelijke groei te 
bespeuren van het aantal 
daklozen. De roep om overheids-
maatregelen wordt steeds harder. 
Welke maatregelen zullen worden 
genomen wordt bepaald door het 
felt of daklozen beschouwd 
worden als slachtoffers of als 
criminelen. Het blijkt dat de 
meeste daklozen geen bedreiging 
vormen voor de samenleving. De 
auteurs pleiten er dan ook voor 
dat criminologen zich inzetten om 
de situatie van het dakloos zijn te 
criminaliseren. Tegelijkertijd moet 
het merendeel van de daden, 
gepleegd door de daklozen om te 
overleven, gedecriminaliseerd 
warden. Om dit te bereiken 
sporen zij criminologen aan om 
samen met de daklozen te werken 
aan verbetering van de situatie. 
Met literatuuropgave.  

17 
Braithwaite, J. 
The state of criminology: theore-
tical decay or renaissance 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
22e jrg., nr. 3, 1989, pp. 129-135 

Het geringe verklarend vermogen 
van de criminologie brengt de 
auteur in verband met de geringe 
affiniteit van criminologen met 
theorievorming. De vorming van 
algemene theorieen blijft magelijk, 
ook al is er sprake van een grote 
diversiteit van criminele gedra-
gingen. Het begrip criminaliteit is 
hoogst problematisch en vormt 
een fundamentele hindernis voor 
de theorievorming. Het kan echter 
met de interpretatieve sociologie 
inzichtelijk gemaakt worden. 
Belangrijk hierbij is de studie van 
de percepties, niet alleen van 
criminelen maar ook van rechters 
en juryleden. De wetenschap-
pelijke gemeenschap vertoont de 
betreurenswaardige neiging meer 
energie te steken in pogingen de 
onmogelijkheid van algemene 
theorieen aan te tonen, dan in 
pogingen een dergelijke theorie te 
vormen. Het zijn deze theorieen 
die criminologen aan beleids-
makers kunnen aanreiken voor 
heuristieke doeleinden. 
Met literatuuropgave. 

18 
Brug, H.H. van der, Meijs, .7. 
Waarom Nederlandse supporters 
niet vochten bij de EK in 
Duitsland 
Tijdschrift voor Criminologie, 
31e jrg., nr. 3, 1989, pp. 169-194 

Waarom waren de vele Neder-
landse supporters (waaronder ook 
risico-supporters), die de 
Europese kampioenschappen in 
1988 in Duitsland bezochten, 
nauwelijks bij incidenten 
betrokken? Dit in tegenstelling tot 
Engelse en Duitse voetbalvan-
dalen. Om het gedrag van de 
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Nederlandse supporters aan een 
nadere analyse te onderwerpen 
werd een uitgebreid 
enquete-onderzoek verricht. Uit 
dit onderzoek blijkt, dat de 
intentie tot het participeren in 
voetbalvandalisme wel degelijk 
aanwezig was. De Nederlandse 
supporters reisden echter voor het 
merendeel op eigen gelegenheid 
naar Duitsland. Dit leidde tot een 
fragmentarisering van de tot 
geweld geneigde Nederlandse 
supporters, terwijI de Engelse en 
Duitse voetbalvandalen juist een 
betrekkelijk homogeen front 
vormden. De Nederlandse 
voetbalvandalen gingen schuil in 
een enorme massa Nederlandse 
supporters, te omvangrijk om 
aangevallen te worden door 
Engelsen of Duitsers, maar ook te 
massief om het mogelijk te maken 
voor gewelddadige Nederlandse 
supporters zich te organiseren. 
Een bijkomende factor was, dat 
jongere Siders in Duitsland onder-
vertegenwoordigd waren. 
Bovendien ontbrak de categorie 
voetbalvandalen met een 
marginale belangstelling voor het 
voetbalgebeuren, die de risicowed-
strijden in Nederland bezoeken. 
Voort.s hebben de campagne van 
de KNVB en de inspanningen van 
de Duitse en Nederlandse politie 
positief gewerkt. Het onderzoek 
naar de sociale achtergronden van 
supporters bij de EK bracht 
tenslotte een aantal belangrijke 
verschillen tussen vandalen en 
niet-vandalen aan het licht. Met 
name in termen van maatschap-
pelijke integratie is de situatie van 
voetbalvandalen uiterst negatief 
vergeleken met niet-vandalen. 
Wellicht ligt hier de werkelijke 
oorzaak van (voetbal)vandalisme? 
Met literatuuropgave. 

19 
Cohen, S. 
The critical discourse on 'social 
control': notes on the concept as 
a hammer 
International journal of the 
sociology of law, 17e jrg., nr. 3, 
1989, pp. 347-357 

Concepten worden gebruikt als 
hamers: zij maken een vormloze 
en weerbarstige realiteit tot een 
beheersbare en begrijpelijke. De 
auteur bespreekt het sociale 
controle concept, zoals dat in het 
wetenschappelijke discours naar 
voren is gekomen. Hierbij gaat het 
om discussies die gevoerd werden 
onder enerzijds interactionisten en 
labelling theoretici, en anderzijds 
om de radicale discussies van de 
marxistische criminologen. Vanuit 
de feministische literatuur is een 
belangrijke bijdrage geleverd niet 
alleen doordat de aandacht werd 
gericht op geslachtelijke rolpa-
tronen, maar tevens op onder-
scheidingen tussen formele en 
informele controlemechanismen. 
Een groot probleem dat zich 
voordoet bij de theorievorming is 
dat bij de poging diverse zeer 
uiteenlopende onderzoeksge-
bieden te verenigen, een te hoog 
abstractieniveau werd bereikt, wat 
ten koste ging van de specificiteit. 
Tot slot werkt de auteur zijn 
pragmatische suggestie uit om te 
komen tot een checklist van te 
stellen empirische vragen. 
Met literatuuropgave. 

20 
Marsh, H.L. 
Newspaper crime coverage in the 
U.S.: 1893-1988 
Criminal justice abstracts, 21e 
jrg., nr. 3, 1989, pp. 506-514 

In dit artikel wordt een overzicht 
gegeven van het onderzoek dat 
vanaf 1893 tot 1988 is gedaan naar 
de wijze waarop in de geschreven 
pers aandacht wordt besteed aan 
criminaliteit. Daarbij worden drie 
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perioden onderscheiden en verge-
leken: 1893-1929, 1930-1959 en 
1960-1988. Opvallend is dat tot 
1930 de criminele joumalistiek 
sensationeel en weinig ethisch 
was. Naderhand zijn binnen de 
geschreven journalistiek ethische 
standaarden ontwikkeld bij de 
berichtgeving over criminele 
gebeurtenissen. De gehele periode 
van 95 jaar overziend concludeert 
de auteur tot een aantal algemene 
trends in de criminele bericht-
geving. Zo heeft de overgrote 
meerderheid van de publiciteit 
betrekking op gewelddadige 
misdrijven. Er is in dit opzicht 
sprake van overrepresentatie ten 
opzichte van de officiele criminali-
teitscijfers. Deze overtrokken 
aandacht voor gewelddadige 
criminaliteit wakkert eveneens 
overdreven angst voor crimina-
liteit aan onder de bevolking. De 
wijze van berichtgeving blijkt 
verder over het algemeen de visies 
en waarden van de politic te 
dekken. Tenslotte worden door de 
auteur enkele aanbevelingen 
gedaan voor verder onderzoek 
naar de wijze waarop kranten 
aandacht schenken aan crimina-
liteit. 
Met literatuuropgave. 

21 
Schie, E.C.M. van, T.M. 
Willemsen 
Delinquentie van jongens en 
meisjes: stereotiepe verschillen, 
stereotiepe readies 
Tijdschrift voor criminologie, 
31e jrg., nr. 3, 1989, pp. 195-214 

Evenals bij volwassenen worden 
bij jongeren over het algemeen 
grote sekseverschillen gevonden in 
delinquentie: veel meer jongens 
dan meisjes plegen misdaden; ze 
treden vaker in herhaling en ze 
plegen ook andere delikten. In dit 
artikel leveren de auteurs nu eens 
geen bijdrage aan de discussie 
over de ontstaansgronden van de 

verschillen in ongewenst gedrag, 
maar richten zij zich op het 
sanctioneren van gedrag van 
meisjes en jongens. Oak proberen 
zij de verschillen in sancties voor 
dat ongewenste gedrag te 
verklaren. Zij doen daartoe een 
beroep op sekse-stereotiepen. Het 
onderhavige onderzoek, dat 
bestaat uit een veldexperiment en 
een dossieronderzoek is gebaseerd 
op vier hypothesen: ongewenst 
gedrag dat past binnen het mascu-
liene stereotiepe wordt meer door 
jongens dan door meisjes 
gepleegd; voor strafbaar gedrag 
dat past binnen het stereotiepe 
worden strenge formele straffen 
passend gevonden; geen onder-
scheid tussen jongens en meisjes 
bij sekse-neutrale gedragingen; 
voor gedrag dat niet past binnen 
het stereotype wordt gedragscor-
rectie geschikt geacht. De resul-
taten van het onderzoek worden 
uitgebreid in het artikel 
behandeld. Sommigen ervan 
warden schematisch weergegeven. 
Alto hypothesen worden door het 
onderzoek bevestigd en geconclu-
deerd wordt dan ook, dat stereo-
tiepen zowel de actie als de reactie 
begrijpelijker maken. 
Met literatuuropgave. 

22 
Sugarman, D.B., G.T. Hotaling 
Violent men in intimate 
relationships: an analysis of risk 
markers 
Journal of applied social 
psychology, I9e jrg., nr. 12, 
1989, pp. 1034-1048 

Er is de afgelopen twee decennia 
veel onderzoek gedaan naar 
risicofactoren die een rol spelen 
bij geweldpleging binnen het 
huwelijk van mannen ten opzichte 
van vrouwen. In verklaringsmo-
dellen worden oorzaken genoemd 
als: erfelijke aanleg, sociaal 
leerproces, traditioneel geweld-
dadig rolpatroon, gebrek aan 
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mogelijkheden om macht uit te 
oefenen of om adequaat op 
negatieve ervaringen te reageren. 
De auteurs deden verder 
onderzoek op dit gebied om 
speciale risicofactoren op te 
sporen en te bestuderen i.v.m. 
verschil in hevigheid van geweld-
pleging. Zij gebruikten gegevens 
van de National Family Violence 
Survey (VS, 1975) en interviewden 
608 mannen, vnl. behorend tot de 
blanke middenklasse. Deze 
werden ingedeeld in vier groepen 
al naar gelang hun manier van 
conflictoplossing, nl. verbaal via 
discussie, verbaal agressief en 
fysiek met gebruik van licht of van 
zwaar geweld. Uit het onderzoek 
blijkt, dat er bij de vier groepen 
geen verschil bestaat i.v.m. gevoel 
van eigenwaarde en statusver-
schillen tussen de echtgenoten. 
Wel van invloed, m.n. op emstig 
gewelddadig optreden, blijken te 
zijn: hevige huwelijksconflicten, 
lage SES, getuige geweest zijn van 
gewelddadig gedrag in het 
ouderlijk gezin en, in mindere 
mate, daar zelf vroeger slachtoffer 
van zijn geweest. 
Met literatuuropgave. 

23 
Swaaningen, R. van 
Feminism and abolitionism as 
critiques of criminology (1) 
International journal of the 
sociology of law, 17e jrg., nr. 3, 
1989, pp. 287-306 

Het feministische en het abolitio-
nistische perspectief binnen de 
criminologie zijn nauw met elkaar 
verbonden, maar zeker niet in alle 
opzichten hetzelfde. Er kunnen 
een aantal overeenkomsten, maar 
eveneens paradoxale stelling-
names worden vastgesteld. Beide 
zijn anti-positivistisch ingesteld, in 
die zin dat zij menen dat de 
wetenschap niet waardenvrij is en 
de samenleving moet beinvloeden, 
beide zijn emancipatoir en 

subject-georienteerd en beide 
bieden een alternatief waarden-
systeem. De feministische 
beweging stelt zich echter niet 
zoals de abolistionistische 
tegenover het stafrechtssysteem 
op; zij vecht ervoor dat haar 
belangen binnen het systeem beter 
behartigd worden. Zo probeerde 
zij bijvoorbeeld wel de masculiene 
mythe over het vrouwelijke slacht-
offer en de vrouwelijke dader te 
ontmaskeren, maar behield de 
dader-slachtoffer dichotomie met 
het strafrecht als neutrale helper. 
De auteur meent dat beide 
stromingen een uitdaging voor 
elkaar vormen: zij kunnen nog 
verder leren van elkaars funda-
mentele standpunten. 
Met literatuuropgave. 

24 
Umbreit, M.S. 
Crime victims seeking fairness, 
not revenge: toward restorative 
justice 
Federal probation, 53e jrg., nr. 
3, 1989, pp. 52-57 

Retributieve rechtvaardigheid is 
het tot nu toe dominante 
paradigma in de strafrechts-
pleging. Uitgangspunt daarbij is 
dat de staat slachtoffer van het 
misdrijf is en door hard te straffen 
de misdrijfpleger afschrikt van 
toekomstige criminaliteit. Restau-
ratieve rechtvaardigheid is een 
concurrerend paradigma dat in 
opmars is. Een misdrijf wordt 
daarbij primair gezien als een 
conflict tussen dader en indivi-
dueel slachtoffer. Bij dit 
paradigma staan verzoening 
tussen beide partijen en restitutie 
van de geleden schade centraal. 
Door middel van een onderzoek 
onder vijftig slachtoffers van 
diefstal is nagegaan in hoeverre 
hun gevoel voor rechtvaardigheid 
paste in een van beide 
paradigma's. Het bleek dat hun 
rechtvaardigheidsbesef in drie 
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dimensies was te ontvouwen: 
rehabilitatie van het slachtoffer, 
compensatie van het slachtoffer en 
bestraffing van de dader. De eerste 
twee onderscheiden dimensies 
hadden daarbij het grootste 
gewicht. Van de vijftig geinter-
viewde slachtoffers had 62% 
deelgenomen aan een bemidde-
lingspoging tussen slachtoffer en 
dader. De resterende 38% niet. 
Het bleek dat de actieve rol van 
de eerstgenoemde categoric resul-
teerde in een sterker rechtvaardig-
heidsgevoel dan bij de tweede 
groep het geval was. Deze feiten 
geven empirische ondersteuning 
voor de juistheid van het restaura-
tieve paradigma. 
Met literatuuropgave. 

25 
Vrij, A., F.W. Winkel 
Opvattingen over criminaliteit 
ander de bevolking: een 
sociaal-psychologische verge-
!liking van twee inventarisatie-
procedures 
Tijdschrift voor criminologie, 
31e jrg., nr. 3,1989, pp. 229- 
235 

Bij het opstellen van werkplannen 
houden politiekorpsen steeds 
nadrukkelijker rekening met de 
wensen en verlangens van burgers. 
Een vraag die zich daarbij 
voordoet, is hoe men de mening 
van de bevolking systematisch in 
kaart kan brengen. Onderzocht 
wordt wat het verschil in resul-
taten is bij onderzoek naar sleutel-
figuren of -organisaties en het 
interviewen van de bevolking zelf. 
Vragenlijstonderzoek is hierbij een 
geschikt middel. Voordeel ervan is 
dat het de betrokkenheid van de 
bevolking bij de politic vergroot. 
Het voordeel van sleutelfiguren is 
dat raadplegen minder tijd vergt 
en goedkoper is. Vergelijking van 
beide methoden levert op dat 
sleutelfiguren zowel welzijnspro-
blemen als criminele problemen 

aanmerkelijk problematischer 
vinden dan de bevolking. Zij zijn 
zich van deze neiging tot 
overschatten niet bewust 
(integendeel). Ook is er geen 
sprake van systematisch 
overschatten. Samenvattend kan 
men stellen dat de resultaten 
aangeven dat het raadplegen van 
sleutelfiguren er niet toe leidt dat 
hiermee ook de mening van de 
bevolking in kaart is gebracht. 
Met literatuuropgave. 

26 
West, S.C., J.T. Hepworth 
An evaluation of Arizona's July 
1982 Drunk Driving Law: effects 
on the city of Phoenix 
Journal of applied social 
psychology, 19e jrg., nr. 14, 
1989, pp. 1212-1237 

Vaak is er bij (ernstige) verkeers-
ongevallen sprake van rijden 
onder invloed. Al jaren wordt er 
gezocht naar geschikte oplos-
singen voor dit probleem. Uit 
verschillende onderzoeken blijkt 
dat maatregelen vaak wel voor 
korte tijd effect hebben, maar op 
den duur tan kracht inboeten. Om 
meer inzicht in deze materie te 
krijgen onderzochten de auteurs 
het effect van nieuwe, strengere, 
wetgeving in Phoenix (Arizona, 
VS, 1982) en vergeleken dit met de 
situatie in de steden San Diego 
met en El Paso zonder nieuwe 
wetgeving. Bestudeerd werden: 
cijfers van verkeersongevallen 
door rijden onder invloed (1976 
tot 1984), van snelheids- en 
parkeerovertredingen (als beleids-
indicator voor politie-optreden) en 
berichtgeving in kranten, een half 
jaar voor inwerkingtreding van de 
wet. Uit het onderzoek blijkt, dat 
na de invoering van de wet het 
aantal ongevallen door dronken-
schap in Phoenix en San Diego bij 
een ongewijzigd handhavings-
beleid aanvankelijk sterk daalde, 
maar na verloop van tijd weer 
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terugkeerde tot bij het beginpunt, 
zij het in Phoenix jets langzamer 
en minder ver. In El Paso deden 
zich geen veranderingen voor. 
Veel aandacht in de pers, vooraf-
gaand aan de invoering van de 
wet bleek op zichzelf een positief 
effect te hebben. Extra aandacht is 
volgens de auteurs nodig voor een 
onbedoeld gevolg van de 
wetgeving, nl. de toegenomen 
werkdruk bij justitie, om effectief 
straffen op te kunnen blijven 
leggen. 
Met literatuuropgave. 

27 
White, R. 
Making ends meet: young people, 
work and the criminal economy 
The Australian and New 
Zealand Journal of Crimi-
nology, 22e jrg., nr. 3, 1989, pp. 
136-150 

Structurele veranderingen in de 
Australische arbeidsmarkt hebben 
de situatie van jongeren uit de 
arbeidersklasse in negatieve zin 
beinvloed. White constateert dat 
veel van deze jongeren geen `wit' 
werk kunnen vinden. Ook binnen 
het `zwarte' circuit is de concur-
rentie zo groot dat zij daar 
moeilijk aan de slag komen. Veel 
jonge vrouwen worden daardoor 
gedwongen lange tijd - vaak als 
huishoudelijke hulp en in een 
afhankelijke positie - in het 
ouderlijk huis te blijven. De 
economische veranderingen 
kunnen leiden tot allerlei 
persoonlijke en sociale `oplos-
singen' voor problemen als 
werkloosheid, armoede, gebrek 
aan mogelijkheden voor vrije 
tijdsbesteding en slechte 
huisvesting. Voorbeelden daarvan 
zijn: fatalisme, depressie, suicide, 
steun zoeken in religie, racisme of 
politieke activiteiten. Een gevolg 
op economisch niveau zou kunnen 
zijn dat steeds meer jongeren 
gedwongen worden op criminele 

wijze de eindjes aan elkaar te 
knopen. 
Met literatuuropgave. 

28 
Zyl Smit, D. van 
Adopting and adapting crimino-
logical ideas; criminology and 
Afrikaner nationalism in South 
Africa 
Contemporary crises, 13e jrg., 
nr. 3, 1989, pp. 227-251 

Bij criminologen leeft vaak 
impliciet het idee van een crimi-
nologie die werkt aan de 
oplossing van consensueel 
erkende, goed gedefinieerde 
problemen. Criminologische 
inzichten bestaan volgens de 
auteur echter in een nationale 
politieke context, waarin deze 
inzichten op een zodanige manier 
worden getransformeerd dat zij 
menigmaal een onbedoeld gevolg 
hebben voor de samenleving. Dit 
veranderingsproces licht de auteur 
toe aan de hand van de opkomst 
van de academische criminologie 
in Zuid Afrika. Daar waren 
Cronje en Willemse bepalend 
voor de ontwikkeling van de 
criminologie in de jaren dertig. Zo 
was Cronje een student en 
aanhanger van de Nederlandse 
marxistische hoogleraar Bonger. 
Maar terwijl Bonger zijn laatste 
jaren besteedde aan de strijd tegen 
racisme en facisme, werd in 
Zuid-Afrika juist een criminologie 
gevestigd die raciaal onderscheid 
benadrukte. Cronje, Willemse en 
andere nationalistische intellec-
tuelen beschouwden het mengen 
van rassen als een belangrijke 
oorzaak van criminaliteit. In 1948 
werd een nationalistische regering 
gekozen, waardoor hun ideeen 
wortel konden schieten in de 
overheidsburocratie en in het 
universitaire onderwijs. Dit leidde 
tot een intellectuele stagnatie. 
Met literatuuropgave. 
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Gevangeniswezen/tbs 

29 
Emmerik, J.L. van, M. Brouwers 
Ter beschikking gestelde selcsuele 
delinquenten: enkele kwantita-
tieve gegevens over bun defies-
gedrag 
Tijdschrift voor criminologie, 
31e jrg., nr. 3, 1989, pp. 215-228 

Naar aanleiding van twee onlangs 
door tbs-gestelden gepleegde 
dodingsdelicten waarbij de slacht-
offers ook waren verkracht, is 
door het WODC een onderzoek 
opgezet bij personen van wie op 
dat moment de maatregel ten 
uitvoer werd gelegd en die op 
basis van de door hen gepleegde 
delicten als seksuele delinquent 
konden worden aangeduid. Van 
de eerste - inmiddels afgesloten - 
lase, waarin gegevens zijn 
verzameld en geanalyseerd over 
het delictgedrag van de eind 1988 
tbs-gestelde seksuele delinquenten 
voor de oplegging van de 
maatregel en tijdens de tenuitvoer-
legging daarvan, wordt in dit 
artikel verslag gedaan. De 
gegevens uit dit inventariserend 
onderzoek, alsmede enkele 
uitkomsten over seksuele delin-
quenten uit het onlangs gepubli-
ceerde onderzoek 'Tbs en recidive' 
worden kort samengevat. Zo blijkt 
ca. een kwart van de tbs-gestelden 
als seksuele delinquent te kunnen 
worden getypeerd. De gemiddelde 
leeflijd bij oplegging van de 
maatregel is 29 jaar, terwift op 
basis van hun seksuele misdtijven 
waarvoor ze t/m de oplegging van 
de maatregel tbs zijn veroordeeld, 
tweederde zich (mede)schuldig 
blijkt te hebben gemaakt aan 
verkrachting, tenminste 15% aan 
(mede)aanranding en 8% alleen 
aan ontucht met minderjarigen. 
De duur van de justitiele 
bemoeienis is bij de seksuele 
delinquenten bijzonder tang en 
hoewel de recidive na beeindiging 

van de maatregel van de voor een 
seksueel misdrijf ter beschikking 
gestelden overeenkomt met de 
gemiddelde recidive van alle 
tbs-gestelden, is er sprake van een 
speciale recidive. Dat wil zeggen: 
van diegenen bij wie in hun 
voorgeschiedenis seksuele 
misdrijven voorkomen heeft 25% 
ook na beeindiging van de 
maatregel een of meer seksuele 
misdrijven gepleegd. Bij personen 
die geen seksuele delicten voor 
hun tbs hebben gepleegd, is dit 
slechts 5%. 

30 
Rogers, J.W. 
The greatest correctional myth: 
winning the war on crime 
through incarceration 
Federal probation, 53e jrg., nr. 
3, 1989, pp. 21-28 

In tien jaar tijd is de Amerikaanse 
gedetineerdenbevolking meer dan 
verdubbeld. De auteur meent dat 
het toegenomen gebruik van 
detentie geen adequaat antwoord 
is op de criminaliteit in de Ameri-
kaanse samenleving. Hij onder-
bouwt zijn stellingname eerst door 
enige cijfermatige gegevens te 
presenteren. Zo stelt hij vast dat 
terwij1 steeds zo'n 600.000 
misdrijfplegers zijn ingesloten 
toch jaarlijks 35 tot 40 miljoen 
misdrijven worden gepleegd. 
Omvangrijke detentie kan dit 
kennelijk niet voorkomen. Daar 
komen dan de vele negatieve 
neveneffecten van detentie bij: - 
overbevolking van penitentiaire 
inrichtingen, de hoge kosten van 
detentie, het voortbestaan van ook 
in juridische procedures bestreden 
inhumane detentie-omstandig-
heden, de toename van het nu at 
grote aandeel van etnische 
minderheden onder de gedetineer-
denbevolking, de stijging van het 
aantal zeer langgestraften, het 
voorkomen van Aids in peniten-
tiaire inrichtingen, de stress van 
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het gevangenispersoneel als gevolg 
van de gespannen en onveilige 
penitentiaire omstandigheden, en 
het toegenomen druggebruik 
binnen inrichtingen. De auteur 
stelt voor om een presidentiele 
commissie in te stellen met de 
opdracht een alomvattende crimi-
naliteitspreventieve strategie te 
ontwikkelen. In een dergelijk 
verband kunnen allerlei misvat-
tingen over bijv. de effectiviteit 
van detentie worden bestreden. In 
de tweede plaats stelt de auteur 
voor om gedurende vijf jaar geen 
geld te besteden aan gevangenis-
uitbreiding, maar het daardoor 
vrijkomende geld anders in te 
zetten voor criminaliteitspreventie. 
Met literatuuropgave. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

31 
Ballet, D., C. Eliaerts 
Pendelbewegingen in de jeugdbe-
scherming: het voorbeeld van de 
Verenigde Staten 
Panopticon, 10e jrg., nr. 5, 1989, 
pp. 403-423 

Zowel het ontstaan van het 
resocialisatiemodel in Belgie als 
het toenemend pessimisme 
hierover vonden plaats onder 
invloed van ontwikkelingen in de 
Verenigde Staten. In het begin van 
de jaren zeventig ontstond als 
kritiek op het resocialisatiemodel 
het 'justice-model' en een repena-
liseringstendens. In de Verenigde 
Staten komt de repenaliserings-
tendens in de eerste plaats tot 
uiting in een herdefiniering van de 
doelstellingen van de jeugdbe-
schermingswetgeving. De nadruk 
is verschoven van `bescherming 
van het individu' naar `aansprake-
lijkheid', `sociale controle' en 
`bescherming van de 
maatschappij'. In de tweede plaats 
door versmalling van de 

bevoegdheid van de jeugd-
rechtbank en in de derde plaats 
door veranderingen in de federale 
politiek in de richting van een 
hardere aanpak van zware jeugd-
delinquentie. Momenteel is er als 
reactie op de extreme repenalise-
ringsstroming weer een zekere 
doctrinale terugkeer naar jeugdbe-
schermingsuitgangspunten waar te 
nemen. De auteurs gaan na in 
hoeverre er in Belgie vergelijkbare 
ontwikkelingen plaatsvinden. Zij 
concluderen op basis van de 
ontwikkelingen in de Verenigde 
Staten en Belgie dat maatschap-
pelijke en politieke factoren meer 
invloed hebben op het jeugdbe-
schermingssysteem dan theore-
tisch criminologische concepten. 
Met literatuuropgave. 

32 
Gruenewald, P.J., B.B. West 
Survival models of recidivism 
among juvenile delinquents 
Journal of quantitative crimi-
nology, 5e jrg., nr. 3, 1989, pp. 
215-229 

Bij jongeren is er sprake van een 
curvelineair verband tussen 
leeftijd en recidive. Daardoor 
verschillen de recidivefuncties 
tussen verschillende leeftijdsco-
horts aanzienlijk. De auteurs 
onderzoeken de toepasbaarheid 
van respectievelijk exponentiele, 
Weibull- en lognormale modellen 
bij onderzoek naar recidive onder 
jeugddelinquenten. Zij maken 
daarbij gebruik van recidivedata, 
verzameld via follow-up 
onderzoek onder zware jeugdde-
linquenten die deel hadden 
genomen aan 'community-based' 
programma's gericht op recidive-
vermindering. De log-normale 
modellen leveren de beste 'fit' op. 
Tot slot wordt ingegaan op de 
implicaties van deze bevindingen 
voor de verdere ontwikkeling van 
recidivemodellen, die zich nog in 
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de kinderschoenen bevindt. 
Met literatuuropgave. 

33 
McGarrell, E.F. 
The ideological bases and 
functions of contemporary 
juvenile law reform: The New 
York State experience 
Contemporary crises, 13e jrg., 
nr. 2, 1989, pp. 163-187 

De betekenis van ideologieen 
betreffende criminaliteitsbe-
heersing voor jeugdstrafrechtsher-
zieningen wordt bezien door 
debatten voorafgaand aan recente 
herzieningen in de staat New 
York te analyseren op bun ideolo-
gische inhoud. Conservatieve 
ideologieen blijken te overheersen. 
De auteur is van mening dat deze 
ideologieen niet de oorzaak zijn 
van de wetswijzigingen. Wet 
vormen ze een leidraad voor 
wetsontwerpers wanneer deze 
geconfronteerd worden met 
factoren als toename van het 
aantal aangehouden minderja-
rigen, toename van publieke angst 
voor criminaliteit en toegenomen 
belangstelling van de media en de 
politiek voor jeugdcriminaliteit. 
Vervolgens wordt aandacht 
besteed aan de functie en de 
effecten van de ideologieen. De 
ideologieen maken deel uit van 
een in de Amerikaanse samen-
leving dominante denkwijze die 
individualiteit, formele gelijkheid 
en rationaliteit hoog in het 
vaandel heeft. Het effect van de 
strafrechtsherzieningen is echter 
toename van ongelijkheid in de 
vorm van uitgebreidere overheids-
controle ten aanzien van arme 
stadsjongeren uit etnische minder-
heidsgroepen. Op deze wijze 
wordt het hoofd geboden aan het 
criminaliteitsprobleem zonder de 
heersende verdeling van macht en 
welvaart te bedreigen. 
Met literatuuropgave. 

Versiaving 

35 
Lewis, R. 
European markets in cocaine 
Contemporary crises, 13e jrg., 
nr. 1, 1989, pp. 35-52 

Illegale drugsmarkten hebben veel 
gemeen met andere markten. De 
schrijver analyseert de markt voor 
cocaine. Het artikel is de neerslag 
van jarenlang veldwerk in Groot-
Brittannie en Italie en regelmatige 
bezoeken aan andere Europese 
landen. Besproken worden de 
geschiedenis van het middel, 
produktie, transport, distributie en 
de relatie tussen prijs, zuiverheid 
en vraag. Daarnaast worden een 
aantal belangrijke markten meer 
in detail besproken. Minimum- en 
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34 
Sag, M.J. 
Child sexual abuse and 
adolescent prostitution: a compa-
rative analysis 
Adolescence, 24e jrg., nr. 95, 
1989, pp. 665-675 

De relatie tussen seksueel 
misbruikt warden als kind en 
prostitutie als adolescent is onder-
zocht door 70 misbruikte kinderen 
en 35 zich prostituerende kinderen 
te vergelijken op basiskenmerken, 
gezinssituatie, gedrags- en 
emotionele variabelen. Er blijken 
zowel belangrijke overeenkomsten 
als verschillen te bestaan tussen 
beide groepen. De conclusie luidt 
dat niet zozeer misbruik als wel de 
intervenierende variabele 
-weglopen' leidt tot prostitutie. 
Intel-venues zouden volgens de 
auteur dan ook niet gericht 
moeten zijn op seksuele aspecten 
van het gedrag of de ervaringen 
van het kind, maar op preventie 
van weglopen door het aanbieden 
van een stabiele omgeving en 
emotionele steun. 
Met literatuuropgave. 



maximumprijzen over de jaren 
1980-1987 worden besproken. 
Concluderend komen kenmerken 
van markten en hun gebruikers 
aan de orde. De distributieketens 
lijken compacter en minder uitge-
breid dan die van sommige andere 
drugs, vooral van heroine. Een 
groot gedeelte van de cocaine 
wordt verhandeld en geconsu-
meerd in beperkte kleine kringen. 
Professionele criminaliteit is sinds 
1970 zeer toegenomen. Europa 
wordt gezien als een markt van 
individuele landen al is er een 
zekere trend naar transnationale 
activiteit. 
Met literatuuropgave. 

36 
Massey, R.F. 
Intoxication as a defense against 
criminal charges in Florida: the 
research and the law 
Criminal justice and behavior, 
16e jrg., nr. 3, 1989, pp. 325-344 

Soms wordt dronkenschap, met 
succes, door de verdediging 
aangevoerd als reden voor vermin-
derde toerekenbaarheid van een 
delict. De rol die intoxicatie door 
alkohol in de strafrechtstoepassing 
speelt, is echter volgens de auteur 
niet meer in overeenstemming met 
recente inzichten over de fysiolo-
gische werking van alkohol en de 
invloed op het gedrag. Recent 
neuropsychologisch en fysiolo-
gisch onderzoek heeft aangetoond 
dat bepaald gedrag veelal niet 
veroorzaakt wordt door de 
alkohol op zich, maar door de 
verwachtingen die men ten 
aanzien van de werking van 
alkohol heeft. Dit geldt vooral 
voor een daad gedurende een op 
zichzelf staande episode van 
vrijwillige intoxicatie en niet voor 
gedrag onder invloed van 
langdurig alkoholgebruik of 
onvrijwillige intoxicatie. Het 
onderzoek op dit gebied is nog 
niet voldoende verfijnd om precies 
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te kunnen onderscheiden welke 
effecten alleen te wijten zijn aan 
de verwachtingen en welke 
vooroorzaakt worden door 
neuropsychologische of fysiolo-
gische veranderingen. Toch meent 
de auteur dat men in de recht-
spraak al rekening zou moeten 
houden met de tot nu toe 
verkregen inzichten en dat ook het 
publiek hiervan beter op de 
hoogte gesteld zou moeten 
worden. 
Met literatuuropgave. 

37 
Newcomb, M.D., L. McGee 
Adolescent alcohol use and other 
delinquent behaviors; a one year 
longitudinal analysis controlling 
for sensation seeking 
Criminal justice and behavior, 
16e jrg., nr. 3, 1989, pp. 345-369 

De koppeling tussen alcoholge-
bruik en crimineel gedrag is 
moeilijk in causale termen te 
ontwarren en te ordenen. Met 
behulp van de gegevens van een, 
een jaar durend, longitudinaal 
onderzoek worden diverse 
theorieen getest. Het zoeken naar 
sensatie werd onderzocht als 
mogelijk onjuiste verklaring voor 
genoemde koppeling. Na een 
uitvoerige literatuurbespreking 
wordt verslag gedaan van een 
onderzoek onder 847 high school-
studenten. In feite betrof het een 
groter onderzoek naar de groei en 
ontwikkeling van adolescenten. 
Het onderzoek leverde zeer veel 
gegevens en moeilijke relaties op. 
Enkele resultaten: het alkoholge-
bruik en de delinquente activiteit 
onder de onderzochte jongeren 
waren aanzienlijk. Er waren geen 
sekseverschillen in het gebruik 
van sterke drank. Vrouwen 
dronken meer wijn, mannen meer 
bier. Biergebruik bleek een goede 
voorspeller van deviant gedrag. 
Zowel voor mannen als voor 
vrouwen bleek dat alkoholgebruik 
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crimineel gedrag in de loop van 
de tijd deed toenemen, ook als 
rekening werd gehouden met 
sensatiezucht als vertroebelende 
factor. De behoefte aan sensatie 
deed bij vrouwen het alcoholge-
bruik stijgen, bij mannen niet. 
Diverse verklaringen hiervoor 
worden genoemd. 
Met literatuuropgave. 

38 
Rosen, CJ., J.S. Goldkamp 
The constitutionality of 
drugtesting at the bail stage 
The journal of criminal law and 
criminology, 80e jrg., nr. 1, 
1989, pp. 114-176 

Sinds de jaren tachtig is er in de 
V.S. een maatschappelijk en 
politick debat rond de problemen 
van de drugsmokkel en het 
wijd-verbreide verbruik. Hierbij 
speelt ook het idee een rol dat een 
belangrijk deel van de crimina-
liteit is gerelateerd aan drugs. 
Recente overheidsrapporten 
hebben gewezen op de rol van 
druggebruik in de ontwikkeling 
van de 'criminele carriere' en 
dragen argurnenten aan voor 
selectieve hechtenis in de onder-
zoeksfase van het justitiele proces. 
In dit artikel worden de impli-
caties van een algemene drugstest 
in de pre-procesfase onderzocht. 
Wettelijke beperkingen en 
mogelijkheden worden uitgebreid 
besproken voor de diverse 
groepen. De auteurs constateren 
onder meer het volgende: het 
testen op drugs berust op twee 
aannames: de informatie over 
druggebruik, geleverd door 
moderne technologie, is bruikbaar 
bij een (voorspellende) beslissing 
over voorlopige hechtenis en 
massale drugtesten onder arres-
tanten zijn wettelijk mogelijk. 
Empirische research zal moeten 
uitmaken of het testen op drugge-
bruik een goeie voorspeller is van 
'verdache gedrag in de periode tot 

aan het proces, en zal tevens een 
uitspraak moeten doen over de 
direkte relatie tussen druggebruik 
en criminaliteit. Andere 
voorlopige conclusies zijn onder 
meer, dat het testen vermoedelijk 
beperkt moet worden tot personen 
die verdacht worden van 
misdrijven, waarvoor voorlopige 
hechtenis mogelijk is en dat het 
testen zonder instemming van de 
verdachte beperkt zal moeten 
worden tot personen tegen wie 
reele individuele verdenking 
bestaat. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofierstudies 

39 
Vrij, A., Winkel, F.W, e.a. 
Schadebemiddeling door de 
politie? 
Het tijdsch rift voor de politic, 
5Ie jrg., nr. 8/9, 1989, pp. 
389-395 

De auteurs onderzochten de 
bereidheid van politiefunctiona-
rissen om te bemiddelen in het 
treffen van een vergoedingsre-
geling tussen dader en slachtoffer 
voor de door het slachtoffer 
opgelopen schade. Len gedeelte 
van de ondervraagden werd een 
verfilmd praktijkvoorbeeld 
voorgelegd om na te gaan of 
nadere informatie de mening en 
bereidheid beiinvloedt. Len 
meerderheid van de onder-
vraagden - in het bijzonder 
degenen die het filmpje hadden 
gezien - bleek bereid tot schade-
bemiddeling. Opvallend is dat het 
filmfragment de mening of 
schadebemiddeling een politietaak 
is, radicaal verandert. Zonder 
filmfragment vindt nog geen 30%, 
maar na het zien van het filmpje 
vindt ruim 60% schadebemid-
deling een politietaak. Ook de 
perceptie van de haalbaarheid 
wordt door het filmfragment 
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positief beInvloed. Ter afsluiting 
is met een statistische analyse 
nagegaan welke factoren de 
meldingsbereidheid bepalen. De 
inschatting van het persoonlijk 
voordeel dat het de politiefunctio-
naris zelf oplevert blijkt de meest 
bepalende factor te zijn, gevolgd 
door de inschatting van de 
positieve gevolgen voor het 
politie-apparaat, de haalbaarheid 
van schadebemiddelling in de 
praktijk en de persoonlijke 
nadelen van schadebemiddeling. 
Een meerderheid van de onder-
vraagden achtte zich niet sociaal 
vaardig genoeg om een schadebe-
middeling adequaat uit te voeren. 
De auteurs achtten het derhalve 
gewenst, aandacht te besteden aan 
sociale vaardigheden. 
Met literatuuropgave. 

Preventie van criminaliteit 

Lezers die geInteresseerd zijn in 
(meer) op de praktijk gerichte 
publikaties over preventie van 
criminaliteit, kunnen zich wenden 
tot de DCP-documentatie, Directie 
Criminaliteitspreventie, Postbus 
20301, 2500 EH Den Haag, 
telefoon: 070-370 65 55 (J. de 
Waard). 

40 
Winkel, F.W., Vrij, A. 
Angstgevoelens voor criminaliteit: 
de validiteit van criminaliteits- en 
welzijnsgecentreerde interventies 
Panopticon, 10e jrg., nr. 5, 1989, 
pp. 438-448 

In de beleidsplannen van talloze 
politiekorpsen wordt het 
beInvloeden van angstgevoelens 
voor criminaliteit onder de 
bevolking steeds vaker als afzon-
derlijke politiele doelstelling 
opgenomen. Deze plannen maken 
meer kans van slagen naarmate zij 
beter ingebed zijn in een theore-
tisch model dat de determinanten 

van die angstgevoelens specifi-
ceert. Twee daarvan, die in dit 
artikel als tegenpolen worden 
behandeld, zijn de criminaliteits-
en de welzijns- gecentreerde 
behandeling. Een toetsing van de 
validiteit van bona fide benade-
ringen werd uitgevoerd aan de 
hand van onderzoeksgegevens 
afkomstig uit zowel een stedelijk 
gebied (Zaanstad) als een platte-
landsgemeente (Stede Broec). Ter 
toetsing werd gebruik gemaakt 
van een door Joreskog (1978) 
ontwikkelde analysetechniek, 
geImplementeerd in het computer-
programma 'Hue. Deze techniek 
is bij uitstek geschikt om model-
matige processen in beeld te 
brengen. Slechts een geIntegreerd 
model, getypeerd als `criminali-
teitsplus'-gecentreerd model, bleek 
uitzicht te bieden op een valide 
interventiestrategie. Zeker wat de 
steden betreft dient het zwaar-
tepunt van het interventiebeleid 
gelegen te zijn in een beinvloeding 
van de gepercipieerde ernst van 
het criminaliteitsprobleem in een 
woonomgeving. Ten plattelande, 
waar het leefklimaat in relatie tot 
criminaliteit gunstig afsteekt bij 
dat in meer verstedelijkte 
gebieden, dient men sterk alert te 
zijn op andersoortige aantastingen 
van het welzijn. 
Met literatuuropgave. 

41 
Krainz, K. 
Einbruchsdiebstahle in 
Wohnhiiuser 
Kriminalistik, 43e jrg., nr. 10, 
1989, pp. 568-573 

Met hun voorbesprekingen over 
een `misdaadtopografie vanuit het 
gezichtspunt van de dader' 
hebben in de eerste plaats 
Schwind/Steinhilper en later ook 
Deusinger geprobeerd naar wegen 
te zoeken, hoe kriminele 
ervaringen systematisch vernieuwd 
en - op hun generalisatiever- 
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mogen getest - verder gebruikt 
zouden kunnen worden. Daarbij 
werd een Mnderzoeksmethode 
d.m.v. daderinterviews' meteen als 
een wezenlijke bijdrage vastge-
steld om de kloof tussen praktijk-
gericht onderzoek en onderzoeks-
septische (politie-)praktijk te 
overbruggen. In het onderhavige 
artikel wordt een Oostenrijks 
onderzoek behandeld, waarvan de 
resultaten echter vergaand van 
toepassing zijn op de verhou-
dingen in de Bondsrepubliek 
Duitsland. Het onderzoek richtte 
zich op diefstal met braak in 
woonhuizen. Uit de interviews 
blijkt, dat er bij inbrekers 
duidelijk sprake is van een 
verschil tussen `spontane' daders 
en 'plan'daders. Be verschillen 
(leeftijd, werkwijze, risiko enz.) 
worden in het artikel uitgebreid 
behandeld. Verder komen dan een 
aantal voor de hand liggende 
vragen aan de orde, zoals: naar 
binnen door raam of deur?; 
hebben preventieve maatregelen 
zin? enz.. Tenslotte wijst de auteur 
erop dat in het - in het artikel 
verdedigde - preventiemodel de 
huisbewoner (het slachtoffer) zijn 
eigen veiligheidsagent is. 
Met literatuuropgave. 
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Boeken/rapporten 

Onderstaande publikaties kunnen te 
leen gevraagd worden bij het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Docu-
mentatiecentrum Schedeldoeksha-
ven 100, 's-Gravenhage, tel. 
070-70 65 53/54. 

Adang, O.M.J. 
Geweld en politie-optreden in relsi-
tuaties 
Utrecht, Rijksuniversiteit Utrecht, 
Ethologie en Sociale Oecologie, 
1990 
Dijkstra, T. 
Recht voor terbeschikkinggestelden; 
een onderzoek naar de vraag in 
hoeverre de interne rechtspositiere-
geling zoals voorgesteld door de 
Commissie-Haars een deugdelijke 
rechtsbescherming biedt 
Groningen, Onderzoekscentrum 
voor Criminologie en Jeugdcrimi-
nologie, 1989 
Doctoraalscriptie Strafrecht 
Eser, A., J. Thormundsson (red.) 
Old ways and new needs in 
criminal legislation 
Freiburg, Max-Planck-Institut, 
1989 
Evans, D.J., D.T. Herbert (red.) 
The geography of crime 
London, Routledge, 1989 
Fiedler, J., R. Hoppe 
Anhalterwesen und Anhalterge-
fahren, unter besonderer Beriick-
sichtigung des 'Kurztrampens' 
Wiesbaden, Bundeskriminalamt, 
1989 
Haan, W. de 
The politics of redress; crime, 
punishment and penal abolition 

London, Unwin Hyman, 1990 
Haapanen, R.A. 
Selective incapacitation and the 
serious offender; a longitudinal 
study of criminal career patterns 
New York, Springer, 1989 
Jackson, H., S. Field 
Race, community groups and 
service delivery 
London, Her Majesty's Stationery 
Office, 1989 
Home Office Research Study, 113 
Jehle, J-M. (red.) 
Datensammlungen und Akten in 
der Strafrechtspjlege; Nutzbarkeit 
far Kriminologie und Kriminalpo-
litik 
Wiesbaden, Kriminologische 
Zentralstelle, 1989 
Klages, J. 
Meeresumweltschutz und Straf-
recht; zur Ausdehnung deutscher 
Strafgewalt auf den Festlandsockel 
Freiburg, Max-Planck-Institut, 
1989 
Klijn, A., F.P. van Tulder 
Discriminatie in de rechtshulp? 
Financiele afhankelijkheid als 
mogelijke drempel 
Rijswijk, Sociaal en Cultureel 
Planbureau, 1990 
Krainz, K.W. 
Priivention von Hauseinbruchen; 
Ergebnisse einer Taterbefragung 
Wiesbaden, Bundeskriminalamt, 
1988 
Link en leip 
Link en leip; reclassering tussen 
strafrecht en geestelijke gezond-
heidszorg; inleidingen symposium 2 
november 1989 
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's-Hertogenbosch, Nederlandse 	Smit, J., M. Boogaart 
Federatie van Reclasseringsinstel-
lingen, 1989 
Mair, G., C. Lloyd 
Money payment supervision orders: 
probation policy and practice 
London, Her Majesty's Stationery 
Office, 1989 
Home Office Research Study, 114 
Mathijssen, M.P.M. 
Alcohol in het verkeer 1988; ontwik-
kelingen in het alcoholgebruik van 
automobilisten, in de alcoholonvei-
ligheid en in de publiciteit 
Leidschendam, Stichting Weten-
schappelijk Onderzoek Verkeers-
veiligheid, 1989 
May, T. 
Probation: conflict and change in 
the eighties 
Plymouth, Plymouth Polytechnic, 
Department of Social and 
Political Studies, 1989 
Meyer, J., A. Dessecker e.a. (red.) 
Gewinnabschöpfung bei Beath-
bungsmitteldelikten; rechtsverglei-
chende und kriminologische Unter-
suchung 
Wiesbaden, Bundeskriminalamt, 
1989 
Parker, H., K. Bakz e.a. 
Living with heroin; the impact of a 
drugs 'epidemic on an english 
community 
Milton Keynes, Open University 
Press, 1988 
Rizzo, C. 
Questioning the magistrate's 
decision: sentencing and conviction 
appeals from the local court 
Sydney, New South Wales Bureau 
of Crime Statistics and Research, 
1989 
Sarnecki, J. 
Juvenile delinquency in Sweden; an 
overview 
Stockholm, National Council for 
Crime Prevention, 1989 
Schwind, H-D., W. Ahlborn e.a. 
Dunkelfeldforschung in Bochum 
1986/87; eine Replikationsstudie 
Wiesbaden, Bundeskriminalamt, 
1989 

Gedwongen opneming in 
Nederland; een beschrijving van de 
rechtspleging in het kader van de 
krankzinnigen wet 
Deventer, Kluwer, 1989 
Tuinier, S. 
De psychiater en de wilde man; een 
veldstudie over de relatie psychia-
trisch syndroom en criminaliteit 
Meppel, Drukkerij Giethoorn, 
1989 
Proefschrift, Amsterdam 
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Mededelingen 

Themanummers Justitiele 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bijvoor-
beeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justitiele Verken-
ningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
te zijn van de mogelijke vraag. Om 
die reden geven wij, onder 
voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. 
JV3, april 1990: Milieucriminaliteit 
JV4, mei 1990: Buitenjustitiele 
criminaliteitsbestrijding 
JV5, juni/juli 1990: Etnische 
groepen in Nederland 
JV6, juli 1990: Godsdienst en 
criminaliteit 
JV7, september 1990: Onderzoek-
nummer 

Congressen 

Coornhert symposium 
In 1990 is het 400 jaar geleden 

dat Dirck Volckertszoon 
Coornhert overleed. De Erasmus 
Universiteit Rotterdam grijpt deze 
gelegenheid aan om naar 
aanleiding van Coornherts 
geschrift 'Boeventucht' te discus-
sieren over enkele belangrijke 
aspecten van de criminele politiek 
en de strafrechtspleging ten tijde 

van het Ancien Regime en in de 
tegenwoordige tijd. De verbinding 
tussen heden en verleden is gelegd 
op grond van het feit dat in 1990 
het eigentijdse crimineel-politieke 
programma 'Samenleving en 

dat in 1985 werd 
geformuleerd, afloopt. 
Datum: 22 mei 1990. 
Plaats: Erasmus Universiteit 
Rotterdam. 
Inlichtingen: 010-4 08 10 98. 

De wet Mulder in perspectief 
Naar verwachting zal in het 

najaar van 1990 de Wet admini-
stratiefrechtelijke handhaving 
verkeersvoorschriften, beter 
bekend als de Wet Mulder, 
worden ingevoerd. Deze wet zal 
het mogelijk maken dat een groot 
deel van de overtredingen van de 
wegenverkeerswetgeving dat nu 
nog strafrechtelijk wordt 
afgehandeld administratiefrech-
telijk kan worden afgedaan. 
Doelstelling van de wet is een 
vereenvoudigde afdoening van 
lichte verkeersovertredingen. 
Uitgangspunten daarbij zijn het 
terugdringen van de werklast van 
politic en rechterlijke macht met 
behoud van een deugdelijke 
rechtsbescherming van de 
betrokkene en het wegnemen van 
de bestaande ineffectiviteit bij de 
afdoening door de rechter en de 
executie van opgelegde boetes. 
Met het symposium wordt 
beoogd: bekendheid te geven aan 
bij de uitvoering van de wet 
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betrokken organisaties en andere 
geinteresseerden (politie, 0.M., 
rechterlijke macht, weten-
schappers, deunvaarders, burge-
meesters); het losmaken van een 
discussie over de praktische 
uitwerking van de wet; een eerste 
aanzet te doen tot voorlichting 
aan het publiek. 
Datum: 29 mei 1990. 
Plaats: Erasmus Universiteit 
Rotterdam, Burgemeester Oudlaan 
50. 
Organisatie: Erasmus Universiteit 
Rotterdam in samenwerking met 
het Ministerie van Justitie. 
Inlichtingen: mr. P.M. van Russen 
Groen, telefoon: 010-408 1535. 

Bonger-lezing 
De Stichting Bonger-lezingen 

organiseert de eerste Bonger-
lezing precies 50 jaar na de dood 
van prof. dr. W.A. Bonger, de 
eerste Nederlandse hoogleraar in 
de sociologic en de criminologie, 
wegbereider en prominent 
beoefenaar van deze sociale 
wetenschappen. Na korte inlei-
dingen over het doel van de 
Stichting en over de betekenis van 
Bonger zal het woord gevoerd 
worden door Stanley Cohen, 
hoogleraar aan de Hebrew 
University of Jerusalem, Israel. 
Zijn lezing draagt de titel: Intel-
lectual scepticism and political 
commitment: the case of radical 
criminology. De Engelsman 
Cohen is momenteel een van de 
belangrijkste sociologisch georien-
teerde criminologen en heeft sterk 
de aandacht getrokken met 
boeken als Visions of social 
control en Against criminology. 
Datum: 14 mei 1990, 20.00u. 
Plaats: Oude Lutherse Kerk, 
Singe! 411, hoek Spui, 
Amsterdam. 
Reservering: Telefonisch op 
donderdag en vrijdag tussen 
10.00u. en 12.00u. op nummer 
020-5 25 39 28. Schriftelijk door 

middel van een brieflcaart aan: 
Mw. Hupe, Criminologisch 
Instituut 'Bonger', Kloveniers-
burgwal 72, 1012 CZ Amsterdam. 

Jeugdreclassering 
Op de voorjaarsvergadering van 

de Vereniging voor penitentiair 
recht en penologie zal het grens-
gebied worden belicht tussen 
strafrecht en hulpverlening voor 
16- en 17-jarigen, mede tegen de 
achtergrond van het wetsvoorstel 
tot herziening van het strafrecht 
voor jeugdigen. De inleiders zijn 
prof. mr. J.E. Doek (hoogleraar 
privaatrecht aan de Vrije Univer-
siteit te Amsterdam, mede belast 
met jeugdrecht en jeugdbescher-
mingsrecht) en mw. mr. C.E. 
Dettmeijer-Vermeulen (kinder-
rechter in de arrondissements-
rechtbank te Den Haag). Na de 
inleidingen is er gelegenheid tot 
discussie. In het panel zullen 
naast de sprekers ook deskun-
digen uit de praktijk van reclas-
sering en kinderbescherming 
zitting nemen. 
Datum: 27 april 1990, 14.00u. 
Plaats: Blauwe Zaal, Pieter Baan 
Centrum, Gansstraat 168-170, 
Utrecht. 
/n/ichtingen: 070-3 46 93 01. 
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De WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoekresultaten van het 
WODC wordt een beperkte 
oplage van de rapporten kosteloos 
verspreid onder functionarissen, 
werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie 
van Justitie. Dit gebeurt aan de 
hand van een verzendlijst die 
afhankelijk van het onderwerp 
van het rapport opgesteld wordt. 
Vanaf 1 januari 1989 worden de 
rapporten in de reeks Onderzoek 
en Beleid uitgegeven door Gouda 
Quint BV. Rapporten die ná deze 
datum zijn verschenen, zijn voor 
belangstellenden, die niet voor 
een kosteloos rapport in 
aanmerking komen, te bestellen 
bij Gouda Quint BV, postbus 
1148, 6801 MK Arnhem, telefoon: 
085-45 47 62. De 
WODC-rapporten, verschenen in 
1988 en daarvoor, zijn te bestellen 
bij de Staatsuitgeverij, afdeling 
Verkoop, tel: 070-3 78 98 80. Een 
complete lijst van de 
WODC-rapporten is te verkrijgen 
bij het WODC (tel.: 
070-3 70 65 54). 

Hieronder volgen de titelbe-
schrijvingen van de meest recent 
verschenen rapporten. 

Colder, J.C., E.G.M. Nuijten-
Edelbroek 
Het winkelcentraproject: preventie 
van kleine criminaliteit 
1988, WODC 87 
Cozijn, C. 
Schadevergoeding door het Schade-
fonds of door de dader: het oordeel 
van het slachtoffer 
1988, WODC 88 
Veerman, G.J., G. Paulides, E.J. 
Hofstee 
1k zal eens even vragen naar zijn 
naam; voor- en nadelen van een 
legitimatieplicht 

1989, WODC 89 
Junger, M., M. Zeilstra 
Deviant gedrag en slachtofferschap 
onder jongens uit etnische minder-
heden 1 
1989, WODC 90 
Kapteyn, P. 
Winkeldiefstal in Europees 
perspectief: een vergelijkend 
onderzoek in Amsterdam, Zurich en 
Munchen 
1989, WODC 91 
Emmerik, J.L. van 
Groepscommandanten bij de 
Rijlcspolitie; een beschrijvend 
onderzoek naar hun werk en 
werkbeleving 
1989, WODC 92 
Hekman, E.G.A., A. Klijn 
Scheidingsmanieren; het Buro 
Echtscheiding Groningen als 
experiment in multidisciplinaire 
vroeghulp 
1989, WODC 93 
Aalberts, M.M.J. 
Operationeel vreemdelingentoezicht 
in Nederland 
1989, WODC 94 
Emmerik, J.L. van 
Tbs en recidive; een vervolgstudie 
naar de recidive van ter beschikking 
gestelden van wie de maatregel is 
beeindigd in de periode 1979-1983 
1989, WODC 95 
Cozijn, C. 
Twee jaar bestuurdersaansprake-
lijkheid volgens de WBA en de 
WBF; verslag van een verkennend 
onderzoek 
1989, WODC 96 
Kruisink, M., C. Verwers 
Halt; een alternatieve aanpak van 
vandalisme. Eindrapport van een 
evaluatie-onderzoek naar 
Halt -projecten 
1989, WODC 97 
Steinmetz, Carl H.D. 
Hulp aan slachtoffers van ernstige 
misdrijven; effecten van slacht-
offerhulp en primaire opvang 
1990, WODC 98 
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De door het WODC in eigen 
beheer uitgegeven rapporten, 
evenals de rapporten die zijn 
verschenen onder auspician van 
de CWOK, zijn zolang de 
voorraad strekt gratis te verkrijgen 
bij het WODC (mw. A. Weide-
Eind, 070-3 70 65 54 tot 15.00 u). 
In 1989 verschenen de volgende 
rapporten: 

Laan, P. van der 
Kwartaalkursus 
1989, CWOK 
Spaans, E.C., E.G.M.J. Berben, 
P.C.M. Reeuwijk 
Vrijwillige pleegzorg; ervaringen 
van pleegouders, pleegkinderen en 
ouders van pleegkinderen 
1989, J&J 13 
Laan, P.H. van der, N.W. Slot, K. 
van der Veer 
Kwartaalkursus; een beschrijving 
van de cursisten 
1989, WODC/Paedologisch 
Instituut 
Werff, C. van der 
Recidivism 1977 
1989, WODC 
Brouwers, M., M. Sampiemon 
Women in detention 
1989, WODC 
Koolen, L.J.M., C.J. Wiebrens, 
E.A.I.M. van den Berg 
Geschikt of niet geschila? Een 
evaluatie van de lik-op-stuk-experi-
menten 
1989, WODC/K1 
Barendse-Hoornweg, E.J.M. 
Gestructureerd politiesepot in jeugd-
zaken 
1989, WODC/K2 
Zeilstra, M.I., H.G. van Andel 
Evaluatie van het schadebemidde-
lingsprojekt by de Leidse politie 
1989, WODC/K3 
Linckens, P.J., J.L.P. Spicken-
heuer 
In Enschede verdacht; de werking 
van een prioriteitenprocedure bij 
politic en justitie 
1989, WODC/K4 
L,euw, Ed. 

Reclasseringswerk voor verslaafden; 
een onderzoek naar meningen en 
ervaringen in het reclasseringsveld 
1989, WODC/K5 
Naborn, E.M. 
Beschermingsbewind: een verge-
lijking met de curatele 
1989, WODC/K6 
Terlouw, G.J., G. Susanne 
Een preventieproject in Gouda; 
Eerste resultaten van een project 
voor Marokkaanse jongeren 
1990, WODC/K7 
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de rechtheb-
bende(n) op het auteursrecht c.q. 
de uitgever van deze uitgave, door 
de rechthebbende(n) gemachtigd 
namens hem (hen) op te treden, 
niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of anderszins, 
hetgeen ook van toepassing is op 
de gehele of gedeeltelijke bewer- 
king. Het verlenen van toestemming 
tot publikatie in dit tijdschrift 
houdt in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopieren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 20 
juni 1974, Staatsblad 351 ex artikel 
16B 1912 te doen geldend maken 
door en overeenkomstig de 
statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te Amster-
dam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex artikel 
16 sub A ten vierde Auteurswet 
1912 (bloemlezingen) geldend te 
maken volgens dezelfde beginselen 
als die van de Stichting Reprorecht. 
Len en ander behoudens uitdruk-
kelijk voorbehoud zijdens de 
auteur. 
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