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Het voorlopig verslag is gedrukt onder nr. 136 der 
zitting 1960—1961 

EINDVERSLAG van de commissie van rapporteurs voor de 
ontwerpen van wet tot: 
o. herziening van het Kinderstrafrecht en het Kinderstraf-

procesrecht; 
b. vaststelling van een nieuwe Beginselenwet voor de Kin-

derbescherming en daarmede verband houdende wijzi-
gingen in het Burgerlijk Wetboek. 

Nadat het voorlopig verslag der commissie aan de Regering 
was medegedeeld, is van haar ontvangen de navolgende 

MEMORIE VAN ANTWOORD 

De ondergetekende heeft de eer het voorlopig verslag van 
de commissie van rapporteurs te beantwoorden als volgt. 

§ 1. Van de mening van zeer vele leden, dat de voorge-
stelde ontwerpen een aantal belangrijke verbeteringen beogen, 
waarbij sommige dezer leden met name noemden de betere 
voorziening van het arsenaal van straffen en maatregelen en de 
uitbreiding van de vrijheid en de armslag van de rechter, nam 
de ondergetekende met erkentelijkheid kennis. 

Daar hij ervan overtuigd is, dat een goed functioneren van 
de kinderrechtspraak afhankelijk is van de deskundigheid en de 
karaktereigenschappen van alle bij die rechtspraak en bij de 
uitvoering van de daarbij gegeven beslissingen betrokken per-
soncn, zal zijn streven bij voortduring zijn gericht op de aan-
trekking van alleszins voor hun taak berekende krachten. 

In het voorlopig verslag werd erop gewezen, dat die func-
tionering in het bijzonder afhankelijk is van goede kinder-
rechters, waaraan werd toegevoegd, dat het ambt van kinder-
rechter dan ook, met name wat de promotiemogelijkheid be-
treft, aantrekkelijk moet zijn. De ondergetekende kan deze 
stelling geheel onderschrijven. Om dit ambt aantrekkelijker te 
maken is reeds bij de wet van 16 augustus 1951, Stb. 385, 
houdende regelen tot bevordering van grotere specialisering 
van de kinderrechters, het aantal plaatsen als vice-president bij 
alle rechtbanken met één verhoogd, hetgeen aan de promotie 
van de kinderrechters ten goede kan komen. Bij die zelfde 
wet is ook de toelage voor kinderrechters, die in meer dan één 
rechtbank zitting hebben, verhoogd. Of er in het verleden wel 
eens rechters als kinderrechter zijn aangewezen, die weliswaar 
niet ongeschikt waren voor deze functie, maar toch ook niet in 
de eerste plaats geschikt om deze functie con amore te ver-
vullen, meent de ondergetekende thans in het midden te kun-
nen laten. Hij wil hier overigens gaarne de verzekering geven, 
dat hij bij de aanwijzing van kinderrechters in de eerste plaats 
zal letten op de geschiktheid van de candidaat voor dat ambt 
en diens belangstelling en ervaring in het kinderbcschermings-
werk. Met de mogelijkheid, dat magistraten op zekere leeftijd 
minder geschikt kunnen worden voor het berechten van jeug-
dige personen, moet inderdaad rekening worden gehouden. 

Met voldoening nam de ondergetekende ook kennis van de 
waardering die vele andere leden voor de onderhavige wets-
ontwerpen uitspraken, terwijl hij zich gaarne aansluit bij de 
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leden, die grote waardering hadden voor de voorbereidende ar-
beid, verricht door de commissie-Overwaler, welker rapport de 
basis van de/e wetsontwerpen heelt gevormd. 

Laatstgenoemde leden waren van oordeel, dat de uitvoering 
van de wetten wordt bepaald door het antwoord op de vraag 
of zowel de mensen als de middelen daarvoor aanwezig zijn. 
De ondergetekende is het met deze opvatting eens, doch meent 
er ter voorkoming van misverstand op te moeten wijzen, dat 
de voorliggende wetsontwerpen niet een geheel nieuwe materie 
regelen, doch een bestaand geheel verbeteren en aanvullen, ü p 
dit punt en op dal van de subsidies wordt hieronder in S 5 nog 
nader teruggekomen. Hier wil de ondergetekende reeds ver-
klaren dat hij gaarne een nauwe samenwerking tussen de over-
heid en het particulier initiatief wil bevorderen en dat hij het 
mogelijke zal doen om de particuliere kinderbescherming, door 
financiële subsidies op ruimer schaal dan tot dusver, in staat te 
stellen haar taak naar behoren te verrichten. 

Betreffende de vraag van sommige leden of het geen over-
wcging zou verdienen bij een volgende daartoe geschikte ge-
lcgenheid de competentie van de kantonrechter inzake over-
treding van de Leerplichtwet naar de rechtbank (kinderrechter) 
over te brengen, omdat die overtredingen vrijwel steeds in be-
langrijke mate in verband staan met de opvoeding van de kin-
deren, moge opgemerkt worden, dat bij overtreding van de be-
palingen van de Leerplichtwet, ,,de vader, de moeder, de voogd 
en de persoon bij wie een kind inwoont" strafbaar zijn en niet 
het kind zelf. De ondergetekende acht het daarom niet juist 
de kinderrechter, die zowel krachtens het huidige strafrecht als 
krachtens het voorliggend ontwerp voor een nieuw kinderstraf-
recht, is belast met de berechting van strafrechtelijk minder-
jarigen, de berechting van de overtredingen van de Leerplicht-
wet op te dragen. De door de in het voorlopig verslag aan het 
woord zijnde leden voorgestelde competentiewijziging verdient 
naar zijn oordeel dan ook geen aanbeveling. 

§ 2. Met de strekking van het door enige leden gehouden 
betoog omtrent het belang van een deskundige voorlichting van 
de kinderrechter kan de ondergetekende geheel instemmen. 
Voor een verantwoorde keuze van straf en/of maatregel is 
inderdaad, behalve een gedetailleerde kennis van het kinder-
recht, een zo goed mogelijk inzicht in het milieu, de aanleg en 
het karakter van de minderjarige nodig. Ook een gespeciali-
seerde kinderrechter zal voor het verkrijgen van dat inzicht 
veelal — in het bijzonder wanneer een ingrijpende straf of 
maatregel geïndiceerd lijkt — behoefte gevoelen aan voorlich-
ting van deskundige zijde. Waar nodig en mogelijk zal de on-
dergetekende gaarne blijven bevorderen dat in die behoefte 
wordt voorzien. 

De hierbij in het voorlopig verslag gemaakte opmerkingen 
over de betekenis van het gezin voor de opvoeding zijn in 
volkomen overeenstemming met de geest van de ontworpen 
regelingen, en trouwens ook met die van het geldende Neder-
landse kinderrecht. Er mag dan ook op worden vertrouwd, dat 
het streven van de organen, die bij de toepassing van dit recht 
zijn betrokken, gericht zal blijven op het zoveel mogelijk in 
stand laten, en voor zover nodig steunen of herstellen, van de 
normale gezinsverhoudingen. Met geheel van de voorgestelde 
bepalingen biedt, te zamen en in verband met het civiele kin-
derrecht, een rijke schakering van mogelijkheden, mede voor 
gevallen, waarin de ouders in meerdere of mindere mate bij 
de vervulling van hun opvoedende taak tekort zijn geschoten. 

Naar aanleiding van het verdere betoog van laatstbedoelde 
leden, die verklaarden, dat zij een juiste afbakening van het 
door de ontworpen regelingen bestreken terrein enerzijds en 
van dat van de gehele jeugdzorg anderzijds wenselijk blijven 
achten, moge de ondergetekende het volgende opmerken. Het 
spreekt wel vanzelf, dat voortdurend moet worden gestreefd 
naar een goede samenwerking tussen de organen en instellingen 
op het gebied van de justitiële kinderbescherming en die op 
andere terreinen van zorg voor de jeugd. Zij dienen uiteraard 
met elkanders activiteiten en mogelijkheden rekening te hou-
den en in de daarvoor in aanmerking komende gevallen hun 
bemoeiingen te coördineren, zulks niet alleen (negatief) om 

doublures te vermijden, maar ook (positief) om met de be-
schikbarc personele en materiële middelen optimale resultaten 
te bereiken. De ondergetekende zal die samenwerking dan ook 
steeds gaarne naar vermogen stimuleren. Naar zijn mening 
verdient zulk een streven de voorkeur boven eventuele pogin-
gen om de verschillende terreinen nader af te bakenen. Al kan 
worden toegegeven, dat de justitiële kinderbescherming niet een 
geïsoleerd terrein bestrijkt, maar een deel van het gebied van 
de jeugdzorg in ruime zin, dit neemt niet weg, dat haar spe-
cifieke taken bijzonder eisen stellen aan de organisatorische 
opzet en aan de kennis en ervaring van hen, die hieraan hun 
krachten geven. De bestaande situatie, waarin gespecialiseerde 
organen en instellingen op dit terrein werkzaam zijn, lijkt dan 
ook in beginsel de juiste. 

Ten aanzien van de vraag of te eniger tijd een algemene 
ieugdwet tot stand zal moeten komen, kan de ondergetekende 
zich goeddeels aansluiten bij hetgeen hierover van andere zijden 
in het voorlopig verslag is opgemerkt. In een nadere bestu-
dering van deze vraag, al dan niet in commissoriaal verband, 
zit hij weinig perspectief. De gehele jeugdzorg omvat bcmoei-
ingen van zo uiteenlopende aard, dat een poging tot regeling 
daarvan in één enkele wet op onoverkomelijke praktische be-
zwaren moet stuiten. Het is de ondergetekende trouwens ook 
niet duidelijk, welke reële voordelen men van zulk een veel-
omvattende en heterogene wet zou mogen verwachten. 

Vele leden hebben zich afgevraagd, of het niet wenselijk is 
te overwegen binnen de bestaande Jeugdraad — waarmede 
wellicht is bedoeld de bij de wet van 13 mei 1954 (Slb. 212) 
ingestelde Raad voor de Jeugdvorming — een afdeling te 
creëren, welke zich zou hebben bezig te houden met de meer 
algemene problemen van de hedendaagse jeugd. Naar aan-
leiding hiervan moge de ondergetekende erop wijzen, dat er op 
het terrein van zijn departement reeds een adviescollege be-
staat, dat zich met die problemen bezighoudt, te weten het 
College van Advies voor de Kinderbescherming. Over de mo-
gelijkheid van coördinatie van de werkzaamheden van deze 
beide adviescolleges is hij bereid zich te verstaan met zijn 
ambtgenoot van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, onder 
wiens departement de Raad voor de Jeugdvorming ressorteert. 

Vele andere leden achtten een onderzoek naar de onderlinge 
aansluiting der bepalingen en naar de mogelijkheden, welke het 
civiele kinderrecht biedt om ernstig ontspoorden beneden de 
twaalf jaren op te vangen meer urgent, dan bestudering van 
de vraag, of een algemene jeugdwet moet worden voorbereid. 
De ondergetekende moge naar aanleiding hiervan opmerken, 
dat hij overtuigd is van de wenselijkheid aan de verdere ont-
wikkeling van het kinderstrafrecht en van het civiele kinder-
recht, in overeenstemming, met de evoluerende behoeften der 
praktijk, voortdurend aandacht te blijven besteden. De thans 
aan de orde zijnde ontwerpen hebben geenszins de pretentie 
een definitieve oplossing van alle vraagstukken op het hierdoor 
bestreken gebied te geven. 

§ 3. Met genoegen heeft de ondergetekende kennis ge-
nomen van de door enige leden geuite waardering voor de 
vorm en de inhoud van de memorie van toelichting op het ter 
discussie staande ontwerp tot herziening van het kinderstraf-
recht en het kinderstrafprocesrecht. Bij deze waardering voor 
dit van wijlen Minister Donker afkomstige stuk sluit hij zich 
gaarne aan. 

De in het voorlopig verslag gemaakte opmerkingen over de 
in bedoeld ontwerp gestelde leeftijdsgrenzen komen goeddeels 
neer op betuiging van instemming met de op dit stuk gedane 
voorstellen en met de daarbij gegeven motivering. De onder-
getekende zal hieraan zijnerzijds dan ook weinig behoeven toe 
te voegen. Dat men zich algemeen wel met de voorgestelde 
regeling t.a.v. de minimum- en maximumleeftijd bleek te kun-
nen verenigen, stemt hem uiteraard tot voldoening. 

Toegegeven kan worden, dat het vaststellen van een leef-
tijdsgrens in het kinderstrafrecht een enigszins arbitraire be-
slissing is en dat de meningen omtrent de juiste grenzen dan 
ook licht uiteen kunnen lopen. Met de leden, die hierop heb-
ben gewezen, acht de ondergetekende dit echter geen vol-
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doende reden om ervan af te zien in de wet te bepalen, beneden 
welke leeftijd een strafvervolging in elk geval uitgesloten zal 
zijn. Daar ook na het bereiken van die leeftijd de mogelijkheid 
van toepassing van eivielreehtelijke maatregelen blijft bestaan, 
behoeft de gestelde benedengrens geen moeilijkheden op te 
leveren in gevallen waarin een kind, hoewel het meer dan 
twaalf jaren oud is, nog niet de mate van ontwikkeling heeft, 
welke ten minste aanwezig moet zijn, wil een strafvervolging 
zin kunnen hebben. 

Anderzijds bieden de voorgestelde artikelen 77c en lid van 
het Wetboek van Strafrecht, zoals ook van verschillende zijden 
in het voorlopig verslag is geconstateerd, de mogelijkheid om 
rekening te houden met individuele verschillen in het tempo 
van geestelijke ontwikkeling, wanneer het gaat om de vraag 
of toepassing van het kinderstrafrecht dan wel van het straf-
recht voor volwassenen aangewezen is. Terecht hebben som-
mige leden opgemerkt, dat er delinquenten zijn in de leeftijds-
groep tussen 16 en 18 jaar, die niet in aanmerking komen voor 
een strafrechtelijke behandeling overeenkomstig de voor kin-
deren gestelde regelen. De noodzaak van een krachtig optreden 
tegen ergerlijk wangedrag impliceert intussen niet, dat jeug-
dige personen die zich daaraan schuldig hebben gemaakt, 
steeds als volwassenen moeten worden berecht. Ook met toe-
passing van het kinderstrafrecht zijn gevoelige correcties moge-
lijk. De mate van publieke ergernis, door bepaalde misdra-
gingen gewekt, wettigt op zich zelf geen conclusies omtrent 
de mogelijkheden van educatieve beïnvloeding door middel van 
een kinderrechtelijke straf of maatregel. 

Voor kinderen die de leeftijd van 12 jaren nog niet hebben 
bereikt, zijn de bestaande civielrechtelijke mogelijkheden van 
reactie op wangedrag naar het oordeel van de ondergetekende 
in beginsel wel voldoende te achten. Wanneer de ouders of 
voogden hun opvoedende taak goed verstaan, zullen zij veelal 
gepaste middelen tot correctie weten te vinden en toe te passen. 
Slagen zij hierin niet, dan kan — ook wanneer de ouders of 
voogd generlei verwijt treft — in het belang van het kind langs 
civielrechtelijke weg worden ingegrepen in de mate en op de 
wijze als door de 'omstandigheden wordt vereist. Dat een vol-
komen bevredigende oplossing van moeilijkheden, ontstaan 
door ongewenst gedrag van jonge kinderen, wellicht niet in alle 
gevallen bereikbaar zal zijn, sluit nog niet in, dat hierin door 
een uitbreiding van de wettelijke mogelijkheden zou kunnen 
worden voorzien. Voor het opnieuw in studie nemen van de 
gehele materie van het kinderrecht bestaat aanleiding, zodra 
in de wetenschap nieuwe denkbeelden zijn opgekomen, welke 
de wetgever tot nadere bezinnina nopen, dan wel wanneer bij 
de toepassing van dat recht blijkt, dat de geldende wet niet 
meer in overeenstemming is met de behoeften van de praktijk 
of met de ontwikkeling van de rechtsovertuiging. De aanvang 
van zulk een breed opgezette studie op een tijdstip, waarop 
nog in het geheel geen ervaring is opgedaan met het ontworpen 
nieuwe kinderstrafrecht, komt de ondergetekende vooralsnog 
prematuur voor. 

Het plaatsen van een kind in een inrichting voor buiten-
gewone behandeling zal ook zonder wetswijziging in voorko-
mende gevallen langs de civielrechtelijke weg kunnen geschie-
den. Alleen reeds om praktische redenen acht de onderge-
tekende het niet raadzaam de mogelijkheid van toepassing 
van deze maatregel te beperken tot de civiele rechtspleging. 
Dit zou leiden tot tijdverlies en dubbel werk in gevallen, waar-
in pas in de loop van een strafzaak tegen een minderjarige 
blijkt, dat het wenselijk is hem in een inrichting voor buiten-
gewone behandeling te doen opnemen. In dit verband zij er-
aan herinnerd, dat ook de plaatsing van een volwassene in 
een krankzinnigengesticht zowel door de strafrechter als door 
de civiele rechter kan worden bevolen. 

§ 4. Sommige leden konden, ook na hetgeen in de memo-
rie van antwoord aan de Tweede Kamer dienaangaande is 
gesteld, de waarde van de straf van berisping niet inzien. Zij 
waren van mening, dat de rechter toch wel gelegenheid heeft 
de verdachte te wijzen op het laakbare van zijn handelingen, 
zonder dat hem verweten kan worden te handelen in strijd 

niet het bepaalde in artikel 302 van het Wetboek van Straf-
vordering. De ondergetekende geeft toe, dat de praktijk op 
de zittingen van de kinderrechter zich in deze richting heeft 
ontwikkeld, dat de kinderrechter het kind reeds tijdens óc 
/iiting het onjuiste van zijn gedrag voorhoudt. Als de feiten 
zijn vastgesteld en het alleen nog gaat over de vraag, welke 
straf of maatregel moet worden opgelegd, is een zodanige 
uitlating van de rechter ook niet misplaatst te achten. Dit 
houdt echter niet in. dat daarom de straf van berisping zou 
kunnen worden gemist. Het kan nuttig zijn tijdens de zitting 
een pedagogisch geluid ie laten horen; het strafproces moet 
echter een afsluiting vinden in een vrijspraak (eventueel ont-
slag van rechtsvervolging) of ecu veroordeling. Volgt een ver-
oordeling, dan kan toch de mogelijkheid van een berisping 
niet worden gemist, in het bijzonder niet in gevallen, waar 
deze leden op doelden, daar schuldigverklaring zonder toe-
passing van straf dan een anticlimax zou zijn. 

Dat de straf van berisping niet zonder betekenis is, zou 
de ondergetekende voorts nog willen adstrueren met veiwij-
zing naar de belangrijke rol, die deze straf in het tuchtrecht 
vervult. De straf is — volgens artikel 506. nieuw, van het 
Wetboek van Strafvordering — bij voorraad uitvoerbaar en 
kan, mits op de juiste wijze gehanteerd, ook in het kinder-
strafrecht een nuttige rol vervullen. Daar komt bij. dat bij 
schrapping van deze straf de kantonrechter ten aanzien van 
overtredingen, die door hem worden berecht, alleen nog maar 
de straf van geldboete ter beschikking zou hebben. Schrap-
ping van de straf van berisping ziet de ondergetekende dan 
ook als een verarming. Van de opmerking van dezelfde leden, 
dat zij tegen het handhaven van de geldboete als straf geen 
bezwaar hadden, nam de ondergetekende niet voldoening ken-
nis. Deze leden bleven het echter betreuren, dat het de kan-
tonrechter niet meer mogelijk zal zijn tuchtschoolstraffen op 
te leggen. Dat de kantonrechter deze straf onder de nieuwe 
wet niet meer zal kunnen opleggen, acht de ondergetekende 
een logisch gevolg van de competentiewijziging tussen kin-
derrechter en kantonrechter. Alle misdrijven en krachtens het 
ontwerp bovendien de symptomatische overtredingen worden 
door de kinderrechter berecht. De resterende overtredingen, 
die dus veelal van minder ernstige, althans van niet sympto-
matische aard zijn, blijven tot de competentie van de kan-
tonrechter behoren. De ondergetekende zou het niet juist ach-
ten, indien zo'n overtreding met tuchtschoolstraf -— volgens 
de memorie van toelichting bedoeld als een krachtige aan-
pak — zou kunnen worden bestraft. 

Met voldoening nam de ondergetekende er kennis van, dat 
vele leden het een belangrijk voordeel achtten, dat het arsenaal 
van straffen en maatregelen, waarover de rechter kan beschik-
ken, zal worden uitgebreid en dat zijn vrijheid bij het opleggen 
van gecombineerde straffen en maatregelen zal worden ver-
groot. De waarde van de straf van arrest is inderdaad gelegen 
in de mogelijkheid van een snelle executie en daarom is de 
beschikking over een voldoend aantal geschikte inrichtingen 
onontbeerlijk. Hierover wordt momenteel nog overleg gepleegd; 
in § 5 wordt op deze aangelegenheid teruggekomen. 

De hierboven bedoelde leden achtten het verder een bezwaar, 
dat de maatregelen van terbeschikkingstelling van de Regering 
en van plaatsing in een inrichting voor buitengewone behande-
ling eindigen op het tijdstip, waarop de minderjarige meerder-
jarig wordt, terwijl vele andere leden verontrust waren over het 
vacuüm, dat zal ontstaan doordat de mogelijkheid van dubbele 
terbeschikkingstelling zal vervallen. 

Dat de maatregel van terbeschikkingstelling van de Regering 
eindigt op het tijdstip, waarop de minderjarige meerderjarig 
wordt, acht de ondergetekende niet bezwaarlijk. In het systeem 
van het ontwerp is die beëindiging zelfs volkomen logisch. Im-
mers door de invoering van de maatregel van plaatsing in een 
inrichting voor buitengewone behandeling is in het ontwerp de 
terbeschikkingstelling van de Regering — welke dus een geheel 
andere betekenis heeft dan de gelijknamige maatregel uit het 
strafrecht voor volwassenen — bestemd voor de opvoedbare 
minderjarigen; het is duidelijk, dat deze maatregel van kinder-
bescherming, evenals b.v. de voogdij en de ondertoezichtstel-
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ling, bij het bereiken van de meerderjarigheid moet eindigen. 
Anders ligt de zaak met betrekking tot de in een inrichting 
voor buitengewone behandeling geplaatste minderjarigen; hier 
gaat het immers om zeer moeilijk opvoedbare, sociaal-onaan-
gepaste minderjarigen, van wie het zeer wel denkbaar is, dat 
zij na het bereiken van de meerderjarigheid vanwege hun af-
wijking een voortgezette behandeling behoeven. Een regeling 
in die zin schept uiteraard moeilijke problemen, zowel op juri-
disch terrein als op het gebied van de verpleging. Overeenkom-
stig de door de ondergetekende in de Tweede Kamer gedane 
toezegging is de ondcrwerpelijke aangelegenheid voorgelegd 
aan de Commissie Psychopatenzorg. Het antwoord op de vraag 
of hij bereid is te bevorderen, dat de voorgestelde regelingen, 
wet geworden, op dit stuk niet in werking zullen treden voor-
dat een synchronisatie met een te dezer zake te treffen regeling 
in zicht is, zou hij zich liever nog willen voorbehouden totdat 
hij kennis heeft genomen van het door de Commissie Psycho-
patenzorg uit te brengen advies. 

Van de mening van vele leden, dat de splitsing tussen het 
strafrechtelijke en het civielrechtelijke gedeelte van het kinder-
recht terecht wordt behouden, nam de ondergetekende kennis. 
Uiteraard zal daarbij een zekere coördinatie moeten worden 
nagestreefd. Dit is in het ontwerp trouwens ook geschied. Als 
voorbeeld kan worden genoemd de regeling van de ondertoe-
zichtstelling, waarvoor in het ontwerp wordt verwezen naar de 
desbetreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. De 
grens tussen het civiele kinderrecht en het kinderstrafrecht is 
aldus getrokken, dat toepassing van het laatste alleen mogelijk 
is in de gevallen, waarin de minderjarige een strafbaar feit 
heeft begaan. De ondergetekende zou daarom de vraag van 
verscheidene leden of de grens wel op de juiste wijze is ge-
trokken, bevestigend willen beantwoorden. Laatstbedoelde 
leden hebben nog gevraagd, of het aantal voorgestelde straffen 
en maatregelen wel groot genoeg is en of de artikelen lig en 
llh van het ontwerp de rechter niet te veel aan banden leggen. 
De ondergetekende moge hieromtrent opmerken, dat vrij alge-
meen waardering is uitgesproken voor de uitbreiding van het 
arsenaal van straffen en maatregelen en de vrijheid, die de 
rechter is toegedacht. Het komt hem voor, dat er voorshands 
geen redenen zijn om aan te nemen, dat de voorgestelde moge-
lijkheden onvoldoende zouden zijn. De hier bedoelde leden 
hebben trouwens niet aangegeven aan welke andere dan de 
voorgestelde straffen en maatregelen zij denken. 

Overigens is het arsenaal van mogelijkheden niet beperkt tot 
de in de wet genoemde straffen en maatregelen, daar immers, 
zoals deze leden zelf ook hebben opgemerkt, langs de weg van 
het opleggen van bijzondere voorwaarden de rechter de ge-
legcnhcid heeft tot een aan het concrete geval meest aangepaste 
benadering. 

De beschouwingen van vele leden over het verschil tussen 
straffen en maatregelen — aan het slot waarvan om een uit-
eenzetting hierover is gevraagd — geven de ondergetekende 
aanleiding het volgende op te merken. 

Waar de voorgestelde regeling onderscheid maakt tussen 
straffen en maatregelen, volgt zij de in wetgeving, wetenschap 
en praktijk gebruikelijke terminologie. Daar deze niet was aan-
gevochten, of ook maar ter discussie gesteld, behoefde zij geen 
nadere motivering. 

Het verschil in karakter tussen straffen en (strafrechte-
lijke) maatregelen is, althans in theorie, vrij nauwkeurig aan 
te geven: met een straf wordt primair beoogd aan de delin-
quent een door hem verdiend leed toe te brengen; met een 
maatregel niet. Dat het met een straf beoogde leed geen doel 
op zich zelf, althans niet het enige doel, behoeft te zijn, en 
dat de toepassing van een maatregel veelal door de delinquent 
wel als een leed wordt gevoeld, doet geen afbreuk aan de 
principiële opzet van de onderscheiding. In overeenstemming 
met die opzet heeft in beginsel de straf wel, en de maatregel 
niet, een aanstonds door de rechter bepaalde duur of hoogte, 
afhankelijk van de ernst van het delict, de omstandigheden 
waaronder het is begaan, de gevolgen die het heeft gehad, 
de mate van schuld van de delinquent, en andere factoren die 
voor de strafmaat relevant kunnen zijn. Een maatregel wordt 

beëindigd, zodra — en, behoudens een eventuele algemene 
limiet in de wet, in principe niet voordat — het daarmee 
beoogde speciale doel, b.v. genezing van een ziekelijke af-
wijking, is bereikt. 

Toegegeven kan worden, dat de straffen in het kinderstraf-
recht niet zo duidelijk van maatregelen zijn te onderscheiden 
als in het strafrecht voor volwassenen. Niettemin is het onder-
scheid ook hier wel degelijk te maken. Al worden enerzijds 
met de bestraffing van kinderen pedagogische doeleinden na-
gestreefd, en al kan misschien anderzijds de keuze van een 
kinderrechtclijke maatregel mede worden bepaald door de 
behoefte aan vergelding, er is toch op zijn minst een verschil 
in accent. Dat verschil komt ook hierin tot uiting, dat alleen 
bij de straffen de duur of hoogte onmiddellijk bij de veroor-
deling wordt vastgelegd. 

De opvatting van prof. mr. J. C. Hudig, die in haar inaugu-
rele rede heeft verklaard (kinderrechtclijke) straffen en maat-
regelen te beschouwen als modaliteiten van één soort sanctie, 
lijkt de ondergetekende niet onverenigbaar met het vorenstaan-
de. Naar zijn oordcel noopt die opvatting dan ook geenszins tot 
de conclusie, dat de maatregel van plaatsing in een inrich-
ting voor buitengewone behandeling eigenlijk niet in het kin-
derstrafrecht thuis behoort. Als bij een enkele maatregel — 
met name die van terbeschikkingstelling van de Regering — 
een element van vergelding van schuld aanwezig kan zijn, be-
hoeft aan de kinderrechter in strafzaken toch niet de bcvoegd-
heid tot het toepassen van andere maatregelen, waarbij dat 
element geheel ontbreekt, te worden ontzegd. Voor het ove-
rige moge ten aanzien van dit punt worden verwezen naar 
hetgeen daaromtrent is opgemerkt aan het slot van § 3 van 
deze memorie. 

De vraag, of het kinderrecht in zijn geheel opnieuw in 
studie moet worden genomen, kwam hierboven, in de voor-
laatste alinea van § 3, reeds ter sprake. Hoewel de ondergc-
tekendc de tijd voor het aanvangen van zulk een omvangrijke 
studie vooralsnog niet gekomen acht, zal hij — zoals ook 
kan blijken uit het gestelde aan het slot van § 2 — aan de 
verdere ontwikkeling van het kinderrecht wel zijn volle aan-
dacht blijven schenken. De zorgvuldigheid, waarmede de re-
cente partiële herzieningen van dit recht zijn voorbereid, wet-
tigt het vertrouwen, dat daarin geen ernstige, tot dusver on-
opgemerkt gebleven, technische gebreken zijn ontstaan. Af-
schafling van het kinderstrafrecht zou zeker in strijd zijn met 
de eisen van een zo effectief mogelijke bestrijding van de 
jeugdcriminaliteit. De ondergetekende mocht overigens con-
stateren, dat die afschaffing ook niet is bepleit door de leden, 
die dit denkbeeld ter sprake brachten, maar dat zij integendeel 
op enige bezwaren daartegen hebben gewezen. 

Het is inderdaad mogelijk, zoals in het voorlopig verslag is 
opgemerkt, dat een minderjarige naar aanleiding van een door 
hem begaan strafbaar feit onder toezicht wordt gesteld en 
naderhand, met toepassing van artikel 312b B.W., in een 
tuchtschool wordt geplaatst. Hiervoor kunnen goede gronden, 
ontleend aan zijn later gedrag, aanwezig zijn. Dat de kindcr-
rechter tot die plaatsing zou willen besluiten om hem alsnog 
— in strijd met het beginsel ,,ne bis in idem" — een tucht-
schoolstraf te doen ondergaan voor het eerder berechte mis-
drijf, mag niet worden verondersteld. 

Evenmin ziet de ondergetekende aanleiding voor de ver-
onderstelling, dat bij de berechting van een overtreding, waar-
voor de straf van plaatsing in een tuchtschool niet kan wor-
den opgelegd, de rechter zou overgaan tot een ondertoezicht-
stclling met het oogmerk via deze maatregel toch tot plaatsing 
in een tuchtschool te komen. 

Een tegen een en ander gericht uitdrukkelijk verbod in de 
wet zou naar het oordeel van de ondergetekende overbodig, 
zo niet misplaatst, zijn. 

§ 5. Het verheugt de ondergetekende te vernemen, dat 
vele leden verklaarden geheel in te stemmen met de memorie 
van toelichting en de ontwerp-Beginselenwet zelf, wat betreft 
de verhouding en de samenwerking tussen het particuliere 
initiatief en de Overheid. 
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De ondergetekende is hel geheel eens met de verscheidene 
letten, die het voor een behoorlijk werkend kinderstrafrecht 
een vereiste uchllen, dat voor het personeel, in dienst van de 
op het gebied van de kinderbescherming werkzame instellin-
gen, goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden be-
slaan. Uiteraard geldt dit ook voor het personeel, werkzaam 
in de rijksinrichtingen. Op de/e punten zal hierna nog nader 
worden ingegaan als gehandeld wordt over de nieuwe sub-
sidieregeling. 

Wat betreft de straf tot plaatsing in een tuchtschool: uiler-
aard zal van de uitbouw van deze inrichting veel afhangen. 
De beantwoording van de vraag in welke richting de ontwik-
kcling zal moeten gaan en of aan het aantal tuchtscholen uit-
breiding zal moeten worden gegeven, is van verschillende fac-
toren afhankelijk. Vele andere leden wijzen er al op, dat bij 
inwerkingtreding van de aanhangige wetsvoorstellen de thans 
geldende maxima voor de tuchtschoolstraf tot de helft zullen 
worden verlaagd, wat uiteraard gevolgen heeft voor de door-
stroming en dus voor de plaatsruimte. Nog afgezien van deze 
omstandigheid, mag de vraag, of behoefte bestaat aan een 
groter aantal tuchtschoolplaatsen (voor jongens; tuchtschool-
straf voor meisjes wordt zelden uitgesproken) niet los worden 
gezien van de ontwikkeling van de inrichtingen voor oudere 
jongens. Wanneer er namelijk meer particuliere inrichtingen 
voor zeer moeilijk opvoedbare oudere jongens zouden komen, 
moet betwijfeld worden, of de door vele andere leden gesig-
naleerde tendens om thans in grotere male tuchtschoolstraf op 
te leggen — welke tendens inderdaad aanwezig is — zich zal 
voortzetten. Het is nog niet zo lang geleden, dat de kinderrecht-
spraak hier anders over dacht. Om al deze redenen is de on-
dergetekende van mening, dat een uitbreiding op grote schaal 
niet wenselijk lijkt. Zulk een uitbreiding zou bovendien ook 
nauwelijks realiseerbaar zijn. Het is immers zeer de vraag of 
er voldoende geschoold en bekwaam personeel gevonden zal 
worden, dat bereid en in staat is dit niet zo aantrekkelijke werk 
te verrichten. Men mag nu eenmaal niet blind zijn voor het 
feit, dat in deze tijd van een zeer krappe arbeidsmarkt geschikt 
personeel moeilijk verkrijgbaar is. 

Vervolgens wordt de aandacht gevraagd voor de nieuwe 
straf van arrest. Inderdaad zal de wijze, waarop deze straf ten 
uitvoer zal worden gelegd, van grote betekenis zijn. Waar deze 
tenuitvoerlegging zal kunnen plaatsvinden, hoe de besteding 
van de aldus doorgebrachte tijd moet geschieden en om welke 
aantallen dit zal gaan: dit alles hangt in sterke mate af van 
het aantal arreststraffen, dat zal worden uitgesproken en van 
het soort gevallen, waarin dit zal geschieden. Om dit met een 
voorbeeld te verduidelijken: Het laat zich aanzien, dat de op-
vangtehuizen voor oudere jongens veelal zullen worden ge-
bruikt voor preventief gedetineerden, die zich (in ernstige 
mate) aan strafbare feiten hebben schuldig gemaakt; een type 
jongens, dat zeer moeilijk is en tot een categorie behoort, waar-
van de resocialisering een soms ver verwijderd ideaal lijkt. 
Is het nu gewenst in een opvangtehuis met een dergelijke be-
volking de straf van arrest ten uitvoer te leggen? In bepaalde 
gevallen misschien wel, maar niet in die gevallen, waarin het 
gevaar van besmetting te groot is. 

Ten einde in deze materie meer zekerheid te verkrijgen, 
stelt de ondergetekende zich voor op korte termijn contact op 
te nemen met de sectie Kinderrechtspraak, om aan de kindcr-
rechters de vraag voor te leggen of zij zich enigszins een voor-
stelling kunnen vormen, in welke mate en in welke gevallen 
deze straf toepassing zal vinden. Daarna kan contact worden 
opgenomen met particuliere instellingen. Hoewel de onderge-
tekende ter zake nog geen officiële stappen heeft ondernomen, 
heeft hij wel de indruk gekregen, dat de particuliere inrichtin-
gen er niet bijzonder op gesteld zijn aan de executie van deze 
straf medewerking te verlenen. Een gesprek met de particuliere 
inrichtingen over deze materie zal echter eerst dan vruchtbaar 
kunnen zijn, indien meer concrete gegevens ter tafel liggen. 
Men denke bij voorbeeld slechts aan het feit, dat een straf 
van arrest zowel enkele uren als één of meer volle etmalen kan 
bedragen; een inrichting zal toch van tevoren moeten weten of 

de gestraften in de regel al of niet ook 's nachts in de inrichting 
zullen moeten verblijven. 

Inderdaad acht de ondergetekende het bepaald ongewenst, 
dat de straf van arrest zal worden doorgebracht in huizen van 
bewaring; in deze huizen behoort eigenlijk geen enkele straf 
rechtelijk minderjarige, ook niet als preventief gedetineerde. 
Strafrechtelijke minderjarigen, die preventief gedetineerd zijn, 
behoren — indien enigszins mogelijk — te worden geplaatst 
in opvangtehuizen. Deze categorie van inrichtingen zal hierna 
nog nader aan de orde komen. 

Voorts wordt de aandacht gevraagd voor de inrichtingen 
voor buitengewone behandeling. Men acht deze maatregel 
vanwege haar nieuwheid van belang en men vraagt of reeds 
contact met particuliere instellingen heeft plaatsgevonden en 
voorts wat het Rijk zelf voornemens is te doen. Nu moet men 
goed onderscheiden: de maatregel als zodanig is inderdaad 
nieuw, evenzo de naam: „inrichting voor buitengewone behan-
deling", doch het type inrichting bestaat reeds. Ingevolge artikel 
9 van het ontwerp zijn deze inrichtingen bestemd tot verpleging 
van zeer moeilijk opvoedbare, sociaal onaangepaste minder-
jarigen, wier behandeling in een inrichting voor opvoeding niet 
mogelijk is. Op dit moment kent de kinderbescherming reeds 
de categorie „behandelingstehuizen" en verschillende tot deze 
categorie behorende inrichtingen voldoen aan het bepaalde bij 
artikel 9. Nader onder het oog moet worden gezien of de op-
nemingsmogelijkheid voor zodanige minderjarigen, die dus 
reeds in bescheiden mate aanwezig is, uitbreiding zal moeten 
ondergaan. Voor bepaalde sectoren moet deze vraag ongetwij-
feld bevestigend worden beantwoord en vanwege het depar-
tement van de ondergetekende is dan ook reeds het nodige 
verricht. Aan verschillende particuliere instellingen is ter zake 
steun toegezegd. Hierbij zijn uiteraard van groot belang de 
hoogte van de subsidie welke voor deze nieuwe categorie zal 
gelden, en de voorwaarden, die aan dergelijke inrichtingen 
zullen moeten worden gesteld, in het bijzonder wat betreft de 
inhoud en de aard van de verpleging. Het Rijk heeft in deze 
slechts een aanvullende taak en behoort eerst dan op te treden, 
als een bepaalde categorie minderjarigen in de particuliere 
sector geen plaats vindt. 

De ondergetekende overweegt, in hoeverre de bestaande 
rijksopvoedingsinrichtingen geheel of ten dele kunnen worden 
aangewezen als inrichtingen voor buitengewone behandeling, 
in aanmerking nemend, dat regelmatig vele minderjarigen ver-
blijven in de rijksinrichtingen, die voldoen aan de omschrijving 
in artikel 9 voornoemd. 

De vraag is gesteld, wanneer de inwerkingtreding van de 
bepalingen van de onderhavige ontwerpen tegemoet kan wor-
den gezien. De ondergetekende zou zich liever niet willen bin-
den door thans reeds een bepaalde datum te noemen. Na de 
aanvaarding van de huidige wetsontwerpen zal ook het kinder-
beginselenbesluit geheel moeten worden herzien; daartoe zijn 
uiteraard al voorbereidende werkzaamheden getroffen, die 
echter nog slechts een voorlopig karakter kunnen dragen, zo-
lang de Staten-Generaal zich niet definitief hebben uitge-
sproken. De opstelling van een geheel nieuw kinderbcginselen-
besluit is een tijdrovende en moeilijke arbeid, zowel vanwege 
de lengte — het gaat om een besluit van enige honderden 
artikelen — als om de veelheid van de onderwerpen, die aan 
de orde komen. Een concept is in eerste lezing al opgesteld. 
Het ligt in de bedoeling van de ondergetekende om het ont-
werp-besluit om advies voor te leggen aan het College van 
Advies voor de Kinderbescherming, de Nationale Federatie 
voor Kinderbescherming en de Sectie Kinderrechtspraak. 

Nu brengen de hier aan het woord zijnde leden hun vraag 
naar de inwerkingtreding — terecht — in verband met de mo-
gelijkheid hiertoe. Zij vragen zich in dit verband namelijk af, 
of de voorgestelde regelingen geen moderne facade zullen 
worden zonder een eigenlijk bouwwerk; zij stellen de vraag in 
hoeverre thans reeds zekerheid is verkregen, dat de particu-
liere instellingen geschikt zullen zijn voor de vervulling van de 
belangrijke taak, die de ontwerpen hun opdragen. 
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De ondergetekende meent, dat men de huidige wetsvoorstel-
Ie ti onjuist kwalificeert .'ds men zou spreken over een loze 
gevel. Men zou dan uit het oog verliezen, dal er reeds een hecht 
gebouw staat, namelijk dat van de huidige kinderbescherming, 
waarvan de fundamenten reeds in het midden van de vorige 
eeuw zijn gelegd. De huidige wetsontwerpen honden vervolgens 
weliswaar een belangrijke verbetering in ten aanzien van de 
thans vigerende wetten, doch men kan niet spreken over een 
totale vernieuwing, zeker niet als het gaat over het terrein van 
de inlichtingen. De nieuwe wet brengt juridische verbeteringen 
en nova, maar daaibij p.isi ze zich eerder aan de huidige 
situatie aan (er zijn reeds opvanghuizen, observatiehuizen en 
behandelingshuizen), dan dat ze een geheel nieuwe situatie in 
het leven roept. 

Een andere vraag is of de huidige toestand alleszins bevre-
digend is en of nog geen verbeteringen te treilen zijn. Uiter-
aard is dat het geval; de ondergetekende heeft echter voldoende 
vertrouwen in het particulier initiatief, dat blijk geeft tot zelï-
kritiek, nadere ontplooiing en uitbouw van het werk in staat 
te zijn. Mocht het mogelijk en noodzakelijk blijken, om enkele 
bepalingen van de onderhavige wetsontwerpen in werking te 
doen treden op een eerder tijdstip dan het gehele wetsontwerp, 
dan zal de ondergetekende zulks bevorderen. 

Vervolgens vragen de hier aan het woord zijnde leden aan-
dacht voor de opvangtehuizen. De thans bestaande opvang-
tehuizen zijn: 

De Vluchthaven te Amsterdam (voor 64 jonsens van 6 tot 
18 jaar), 

Het Poortje te Groningen (voor 40 jongens van 12 tot 18 
jaar), 

Welkom te Arnhem (voor 32 jongens van 15 tot 21 jaar 
en 24 meisjes van 14 tot 21 jaar), 

Intermezzo te Rotterdam (voor 28 kinderen van 0 tot 15 
jaar). 

Kamp Overberg te Amerongen (observatie- en opvangcen-
trum voor 84 jongens van 10 tot 20 jaar). 

Onderhandelingen zijn gaande om te komen tot oprichting 
van opvanghuizen voor oudere jongens te Sittard en Rotter-
dam. Op de vraag wat het rijk in deze zal doen, wil de onder-
getekende antwoorden, dat de departementale activiteit zich 
zijns inziens voorshands zal moeten beperken tot het stimuleren 
en bevorderen van de oprichting van particuliere opvangtehui-
zen. De ondergetekende ziet geen reden, waarom er meer rijks-
opvangtehuizen zouden moeten komen zolang deze taak even 
goed of wellicht beter van particuliere zijde kan worden ver-
richt. Of in ieder arrondissement een opvangtehuis moet komen, 
wil de ondergetekende betwijfelen. Inderdaad is vroeger in deze 
richting gedacht, maar het is aan twijfel onderhevig of de be-
hoefte we! zo groot is, dat er 19 opvangtehuizen zouden moeten 
komen. Zo lijkt de capaciteit van het Poortje te Groningen vol-
doende voor de drie noordelijke arrondissementen. Bovendien 
zou het zijns inziens niet uitvoerbaar zijn voor elk arrondisse-
ment afzonderlijk een opvangtehuis aan te houden. Daartoe is 
het geschikte personeel beslist niet aanwezig. Men bedenke 
voorts, dat er niet alleen opvangtehuizen voor oudere jongens 
maar ook — zij het in mindere mate — voor oudere meisjes 
moeten komen, evenzeer als voor de leerplichtige jeugd, en dat 
in de regel een combinatie van deze opvangmogelijkheden in 
één gebouw niet goed realiseerbaar zal zijn. Wellicht ten over-
vloede wil de ondergetekende vanaf deze plaats nog eens ver-
zekeren, dat hij elk verantwoord initiatief om tot de oprichting 
van een opvangtehuis te komen zoveel mogelijk wil steunen en 
bevorderen. Vanwege de Nationale Federatie voor Kinderbe-
scherming is een Commissie Opvangtehuizen in het leven ge-
roepen, welke commissie met het departement van de onder-
getekende in nauw contact staat. 

De hier aan het woord zijnde leden betrokken tenslotte in 
hun beschouwingen over deze categorie inrichtingen de al of 

niet levensbeschouwelijke basis. De ondergetekende meent dat 
hij zich wat dit punt betreft bij de mondelinge behandeling in 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal voldoende duidelijk 
heelt uitgelaten (vergelijk Handelingen blz. 2713, rechter-
kolom, en 2714, linkerkolom). De ondergetekende is dus in-
derdaad van mening, dat opvangtehuizen niet op levensbe-
schouwelijke basis niet alleen zeer goed mogelijk zijn, maar 
zelfs de voorkeur verdienen en meent met de hier aan het 
woord zijnde leden dat er verschillende mogelijkheden zijn om 
hiervoor een verantwoorde vorm te vinden. Men kan denken 
aan de oprichting van afzonderlijke niet-levensbesehouwelijke 
verenigingen of stichtingen die een dergelijk opvangtehuis e\-
ploiteren. Ook is mogelijk dat een wel levensbeschouwelijke in-
stelling een opvanghuis in het leven roept maar zich dan he-
wust onthoudt van een bepaalde beïnvloeding van de opge-
nomen kinderen. Zo is ongeveer de situatie bij huize Inter-
mezzo te Rotterdam. De ondergetekende zou inmiddels aan de 
eerste mogelijkheid toch in het algemeen wel de voorkeur 
geven; in een dergelijke vereniging of stichting kunnen dan de 
bestaande levensbeschouwelijke instellingen vertegenwoordigd 
zijn en tot een goede samenwerking komen. 

De ondergetekende heeft met instemming gelezen, dat de 
hier aan het woord zijnde leden zich konden verenigen met 
de in de verschillende op deze wetsontwerpen betrekking heb-
bende stukken gegeven uiteenzetting omtrent de taakverdeling 
tussen het particulier initiatief en de Overheid. In dit ver-
band werd opgemerkt, dat de taak van de Overheid betref-
fende de subsidiëring van het particulier initiatief op een zo-
danige wijze moet worden vervuld, dat een naar de omslan-
digheden verantwoorde verzorging en opvoeding kan worden 
gewaarborgd. De ondergetekende kan hiermede instemmen. 
Wat nu het overleg betreft met het Departement van Finan-
ciën over de invoering van de nieuwe subsidieregeling, onder 
meer strekkende tot hogere subsidiemaxima: dit overleg duurt 
nog voort, maar heeft reeds in zoverre tot een praktisch 
resultaat geleid, dat overeenstemming is verkregen om over 
te gaan tot een interimrcgeling, waarbij weliswaar de nieuwe 
subsidieregeling nog niet in haar consequenties wordt inge-
voerd, maar anderzijds wel van een zodanige verbetering van 
de subsidies kan worden gesproken, dat althans voor het 
ogenblik de inrichtingen — een enkele uitzondering daarge-
laten — voldoende subsidie zullen ontvangen. Inmiddels wil 
de ondergetekende erop wijzen, dat de rijksbegroting 1962 
een bedrag voor de justitiële kinderbescherming heeft uitge-
trokken van f S0 790 000, d.w.z. f 1 0 670 000 meer dan voor 
1961. Dit is toch een aanzienlijke verbetering en de aldus 
ter beschikking komende gelden zullen ongetwijfeld dienst-
baar moeten en ook worden gemaakt aan verhoging van het 
werkniveau en aan verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
voor het personeel. Voor zover dit dus binnen de begroting 
1962 mogelijk is, zullen de gelden worden besteed aan het 
voldoen aan minimumstandaards, zulks in afwachting van de 
algehele invoering van de nieuwe subsidieregeling, die de in-
voering van minimumstandaards niet alleen beoogt, maar zelfs 
als basis heeft. Wanneer deze nieuwe subsidieregeling zal 
worden ingevoerd, kan de ondergetekende op dit tijdstip nog 
niet zeggen; hij vertrouwt echter, dat uit het voorgaande vol-
doende duidelijk is geworden, dat er op dit onderdeel van 
de noodzaak om tot een ruimere subsidiëring te komen lus-
sen de aan het woord zijnde leden en hem geen verschil van 
inzicht bestaat. Zijn beleid is en blijft erop gericht tot een 
zo verantwoord mogelijke subsidieregeling te komen. Het be-
hoeft weinig betoog, dat niet ineens alle verlangens van de 
kinderbescherming kunnen worden ingewilligd, mede omdat 
de daarvoor uitgetrokken gelden moeten passen in het beeld 
van de gehele rijksbegroting. 

Zoals hierboven gesteld, meent de ondergetekende met de 
voor 1962 voorgestelde post van f80 790 000 een belangrijke 
stap te hebben gedaan. 

De aan het woord zijnde leden spraken voorts over het werk 
van de verenigingen voor gezinsvoogdij — dat inderdaad de 
laatste jaren aan belangrijkheid heeft gewonnen — en bren-
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«en dat in verband met de arbeid van de voogdijverenigingen. 
Wat de coördinatie tussen deze twee taken betreft, zou de 
ondergetekende willen opmerken, dat hij op dit punt geen 
moeilijkheden verwacht. Het werk raakt elkaer in die geval-
len, dat men moet overwegen, de ondertoezichtstelling over 
te laten gaan in een ontheffing. De ondergetekende meent, 
dat reeds thans in de praktijk van een behoorlijke samenwer-
king kan worden gesproken. Wat de begeleiding van de ouders 
van het voogdijkind betreft, een zeker contact met deze ouders 
wordt ioch door de organen van de kinderbescherming onder-
houden, nl. vanuit de raden voor de kinderbescherming, de 
voogdijverenigingen en de inrichtingen, waar de voogdijkin-
deren verblijven. Er ligt hier dus zeer zeker een taak voor 
de kinderbescherming, die ook metterdaad wordt verricht. 
Intussen vertoont ,,het werken met gezinnen" veel aspecten 
vart het algemeen maatschappelijk werk. Theoretisch is een 
duidelijk afgebakende grens moeilijk te trekken; dit probleem 
Spitst zich vooral toe op de immers zo gecompliceerde ver-
houding tussen de kinderbescherming en de zorg voor „pro-
bleemgezinnen". In de praktijk ziet de ondergetekende het dus 
zo, dat vanwege de organen van de kinderbescherming in 
zekere mate nuttig werk kan worden verricht, en dat er dus 
stellig voor hen hier een taak ligt. Dit neemt niet weg, dat 
de ondergetekende de zorg voor de probleemgezinnen in zijn 
algemeenheid een taak acht van het algemeen maatschappe-
lijk werk. 

Ten slotte werd de aandacht gevestigd op hetgeen genoemd 
wordt het pre-preventieve werk. Daarbij is gevraagd of een 
definitieve en bevredigende taakverdeling tussen de justitiële 
sector en die van het maatschappelijk werk met betrekking tot 
het kinderbeschermingswerk is bereikt. De ondergetekende 
moge hieromtrent het volgende opmerken. Naar zijn mening 
begint de taak van de justitiële kinderbescherming in beginsel 
daar, waar door tekortkomingen van de ouders of voogden 
dan wel door de gedragingen van het kind ingrijpen met toe-
passing van het civiele kinderrecht of het kinderstrafrecht in 
overweging behoort te worden genomen. Zolang dit stadium 
niet dreigt in te treden kan er alleen sprake zijn van een taak 
voor de organen en instellingen van het algemeen maatschap-
pelijk werk. Erkend kan worden, dat zich in de praktijk grens-
gevallen voordoen, waarin het niet aanstonds duidelijk is welke 
weg — die van de justitiële kinderbescherming of die van het 
algemeen maatschappelijk werk — het beste kan worden ge-
volgd. Bij een goede samenwerking behoeft zulks echter niet 
tot moeilijkheden te leiden. De vraag waar het hier vooral op 
aankomt is deze, of het in de praktijk bevredigend loopt. De 
ondergetekende meent deze vraag bevestigend te mogen be-
antwoorden. 

§ 6. Ook de ondergetekende is geenszins ingenomen met 
de tekst van artikel 23 van de ontworpen nieuwe Beginselenwet 
voor de kinderbescherming, zoals deze na amendering door de 
Tweede Kamer is komen te luiden en waartegen in het voor-
lopig verslag van verschillende zijden ernstige bezwaren zijn 
ingebracht. Hij heeft zijn bezwaren trouwens ook bij de beraad-
slagingen over het amendement op dit artikel in die Kamer 
naar voren gebracht. Voor een goed begrip is het wellicht 
dienstig, dat hij zijn standpunt te dezen hier nog eens in het 
kort uiteenzet. 

Gezien de verschillen tussen kerken en genootschappen op 
geestelijke grondslag dient de wetgever in elk geval de indruk te 
vermijden, dat hij deze op één lijn stelt. De beginselen van 
verdraagzaamheid en geestelijke vrijheid zijn niet in het geding, 
wanneer men bij een wettelijke regeling uitgaat van die ver-
schillen. Ook zonder wettelijke bepalingen die van een gelijk-
stelling uitgaan of die de indruk kunnen wekken, dat daarvan 
is uitgegaan, kan worden tegemoetgekomen aan de geestelijke 
behoeften van hen, die de grondslagen van het christelijk ge-
loof of van een andere godsdienst niet aanvaarden. Dit laatste 
is in de artikelen 39 en 40 van de Beginselenwet gevangenis-
wezen en de ter uitvoering daarvan vastgestelde artikelen 63— 
75 van de Gevangenismaatregel ook geschied. Door de amen-

dering van artikel 23 van de voorgestelde Beginselenwet voor 
de kinderbescherming is een onnodige en ongewenste discrc-
pantie tussen dit artikel en de vermelde bepalingen van de Be-
ginselenwet gevangeniswezen ontstaan. In het eerste lid van het 
geamendeerde artikel zijn nu godsdienstoefeningen en gods-
dienstondcrwijs enerzijds en bijeenkomsten onder leiding van 
geestelijke verzorgers van toegelaten genootschappen anderzijds 
min of meer als alternatieve mogelijkheden naast elkaar gesteld. 

Het staat intussen wel vast, dat met het amendement geen 
gelijkstelling in de zin van gelijke waardering is bedoeld. Dit 
blijkt niet alleen uil de daarop gegeven toelichting, maar ook, 
zij het minder expliciet, uit de tekst. Met name de bepalingen 
van het tweede en derde lid zijn onverenigbaar met de gedachte 
van een gelijkstelling. Ook de splitsing in de punten u en b 
van het eerste lid duidt er trouwens reeds op, dat een verschil 
in wezen is erkend. Vandaar dat de ondergetekende het amen-
dement wel ernstig heeft ontraden, maar aan de aanneming 
hiervan geen consequenties voor het lot van het gehele ontwerp 
heeft verbonden. 

Het betreft hier overigens veeleer een zaak van principieel 
dan van praktisch belang. De aanvaarding van het amendement 
had alleen dan merkbare gevolgen voor de praktijk kunnen 
hebben, indien er een reële behoefte aan bijeenkomsten onder 
leiding van buitenkerkelijke geestelijke verzorgers zou bestaan 
en de oorspronkelijke redactie van artikel 23 een tegcmoet-
koming in die behoefte zou hebben belet. Noch het een noch 
het ander is echter het geval. Het aantal kinderen uit een prin-
cipieei humanistisch milieu is in de rijksinrichtingen zeer ge-
ring, zo niet nihil, zodat de kwestie van het houden van bijeen-
komsten onder leiding van buitenkerkelijke geestelijke verzor-
gers in de praktijk actualiteit mist. In dit verband zij er aan 
herinnerd, dat het artikel slechts voor de rijksinrichtingen — 
thans ten getale van 8 — geldt en niet voor de thans circa 300 
particuliere inrichtingen. Overigens noopte artikel 23 in zijn 
oorspronkelijke vorm, waarin ten aanzien van de buitenkerke-
lijke verzorging alleen werd gesproken over het onderhouden 
van persoonlijk contact, er niet toe, dat contact geheel tot ge-
sprekken onder vier ogen te beperken. 

Wat nu de aan het geamendeerde artikel 23 te geven uit-
voering en toepassing betreft: daarbij zal van een bevoorrechte 
positie van de humanisusche geestelijke verzorging uiteraard 
geen sprake mogen zijn. Aan het artikel zal, mede gezien het 
bepaalde in het derde lid, zeker niet een zodanige uitleg mogen 
worden gegeven, dat van kerkelijke zijde in het kader van de 
geestelijke verzorging te houden bijeenkomsten, die niet als 
godsdienstoefeningen zijn te beschouwen en waarop geen gods-
dienstonderwijs in de strikte zin wordt gegeven, buiten het ar-
tikel zouden vallen. Anderzijds zullen eventuele bijeenkomsten 
van humanistische zijde in elk geval het karakter van geestelijke 
verzorging moeten hebben, wil het artikel van toepassing kun-
nen zijn. 

Het is voorts de bedoeling in de vast te stellen algemene 
maatregel van bestuur uitdrukkelijk voor te schrijven, dat de 
geestelijke verzorgers zich dienen ie onthouden van elk op-
treden gericht tegen de godsdienst in het algemeen of tegen 
een bepaalde kerk in het bijzonder. Een overeenkomstige be-
paling is, zoals vele leden hebben opgemerkt, in de geldende 
Gevangenismaalrcgel opgenomen. Voor zover artikel 23 ove-
rigens uitwerking behoeft, zal in de desbetreffende bepalingen 
met het wezenlijke verschil tussen kerken en genootschappen 
op geestelijke grondslag ten voile rekening worden gehouden. 
Intussen spreekt het vanzelf, dat de algemene maatregel van be-
stuur niet met de daaraan ten grondslag liggende wet in strijd 
zal mogen zijn. 

Na het vorenstaande zullen de in § 6 van het voorlopig 
verslag gemaakte opmerkingen wellicht geen afzonderlijke be-
antwoording meer behoeven. De ondergetekende vertrouwt, 
dat door de hier gegeven uiteenzetting voldoende klaarheid 
zal zijn gebracht op de punten waaromtrent zijn oordeel is 
gevraagd. 

De Minister van Justitie, 
A. C. W. BEERMAN. 
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De commissie van rapporteurs heeft gemeend met de mede-
deling van dit antwoord aan de Kamer haar eindverslag te 
kunnen sluiten. 

Vastgesteld 7 oktober 1961. 

DIEPENHORST (voorzitter) 

VAN MEEUWEN 

VAN BRUGGEN 

DE VOS VAN STEENWIJK. 

ZEELENBERG. 


