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VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 27 juni 1979 

De vaste Commissie voor Justitie1, belast met het voorbereidend onder-
zoek van dit wetsontwerp, brengt het navolgende verslag uit. 

Algemeen 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. waren zich ervan bewust, dat het 
verlagen van de meerderjarigheidsgrens ook gevolgen, meer dan dat, grote 
problemen met zich zal brengen voor het gebied van het kinderstrafrecht en 
strafprocesrecht. Momenteel kan de toepassing van het kinderstrafrecht 
flexibel gehanteerd worden wat betreft de leeftijd. Ook al is men ouder dan 
18, kan het toegepast worden, al gebeurt dit ook zelden volgens de memorie 
van toelichting. 

In principe is het juist, dat het kinderstrafrecht niet meer van toepassing is, 
als men meerderjarig is en dat er dan geen sprake meer kan zijn van een fa-
cultatieve toepassing. 

De vraag is echter, zoals overal bij het stellen van regels, welk feit of welk 
gegeven moet de scheidslijn zijn. In het voorstel van de Regering is het feit, 
dat men meerderjarig is op het moment van de berechting doorslaggevend, 
ook al is het strafbare feit gepleegd op het moment dat men nog minderjarig 
was. Feitelijk is dit nu ook zo; echter het gegeven dat er nu een uitloopperiode 
van 3 jaar is, in plaats van een scherpe grens maakt de problemen kleiner, zo 
merkten de leden van de fractie van de P.v.d.A. op. 

In het voorstel van de Regering is het tijdstip, waarop men het strafbare feit 
pleegt, nu losgelaten. Het zal dus kunnen gebeuren dat, gezien het feit, dat er 
een groot tijdsverloop kan zijn tussen het plegen van het feit en de strafpro-
cedure, er een aanzienlijk aantal minderjarigen zal zijn dat onder het volwas-
senenstrafrecht zal vallen. Ook nu is dat mogelijk voor 16- en 17-jarigen, 
maar dan op grond van bepaalde criteria, niet ten gevolge van een getrok-
ken grens. De vraag moet gesteld worden waarom niet eerder een studie is 
gemaakt van de mogelijkheid tot het instellen van een aparte regeling van 
strafrecht voor jeugdige volwassenen. Op welke termijn zal die commissie 
nu worden ingesteld? 

Het leek de leden van de fractie van de P.v.d.A. noodzakelijk, dat er een 
apart strafrecht voor jeugdige volwassenen komt en zij drongen dan ook aan 
op grote spoed bij het instellen van de commissie. Dat neemt niet weg, dat 
nu een scherpe grens tussen kinder- en volwassenenstrafrecht gekozen zal 
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dienen te worden en dat de door de Regering gekozen grens ten gevolge kan 
hebben, dat twee minderjarigen die verder in dezelfde omstandigheden verke-
ren, onder verschillende regels van het strafrecht vallen, onder verschillende 
procedures en onder verschillende tenuitvoerleggingen. Zou het mogelijk zijn 
te bepalen, dat bij de keus of het kinder- of volwassenenstrafrecht van toe-
passing is de grens getrokken wordt bij de leeftijd, waarop men het feit heeft 
gepleegd, zo vroegen alle leden. 

Het complement hiervan is dat de tenuitvoerlegging van straffen van jeug-
dige volwassenen, uitgesproken in de tijd dat zij nog onder het kinderstraf-
recht vielen, tot hun 21ste jaar kan geschieden en dat die tenuitvoerlegging 
kan geschieden in de instellingen die daarvoor zijn aangewezen. De maatre-
gelen van o.t.s. en t.b.r. betreft dit niet, maar dit zou dan ook moeten beteke-
nen, dat de maatregel van buitengewone behandeling niet omgezet zou kun-
nen worden in een gewone t.b.r., maar dat deze indien nodig verlengd kan 
worden tot het 21ste jaar. De maatregel van buitengewone behandeling 
wordt als minder zwaar en vooral minder uitzichtloos beschouwd dan een 
t.b.r., niet alleen door de plaats van tenuitvoerlegging, maar ook omdat die 
aan een termijn gebonden is. Bij dit voorstel zal degene, die boven de 18 jaar 
een delict pleegt, gewoon onder het volwassenenstrafrecht vallen. 

Kan de Minister zijn mening hierover geven? 
Waar zou, in het voorstel van de Regering, de tot t.b.r. omgezette maatre-

gel van buitengewone behandeling ten uitvoer worden gelegd? Welke rech-
ter, de kinder- of de strafrechter, beveelt de tenuitvoerlegging van voorwaar-
delijke straffen, nadat de veroordeelde 18 is geworden en kan een opgeleg-
de tuchtschoolstraf omzetten in een volwassenenstraf? 

Moet dit niet expliciet geregeld worden? 
Als in de memorie van toelichting gesproken wordt over het feit, dat het 

kinderstrafprocesrecht van toepassing is op hen die minderjarig zijn, welke 
gevolgen heeft dit indien de verdachte in de loop van een procedure meer-
derjarig wordt? Is dan het volwassenenstrafprocesrecht van toepassing? Be-
tekent dit ook dat de kinderrechter niet meer competent is? Ware het niet 
juister na artikel 486 Sv. te bepalen het strafprocesrecht, dat gelding heeft bij 
de aanvang van de procedure, tijdens de gehele procedure te handhaven, zo 
vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie. 

De leden, behorende tot de fractie van het C.D.A., hadden met belangstel-
ling kennis genomen van het onderhavige wetsontwerp en de daarbij beho-
rende memorie van toelichting. 

Het was deze leden verder opgevallen dat de bij de vaste Kamercommis-
sie voor Justitie ingediende commentaren bij dit wetsontwerp lang niet zo 
talrijk waren als bij wetsontwerp 15 417 (de verlaging leeftijdgrens), doch 
dat de geleverde commentaren zeer indringend de aandacht vroegen voor 
de voorgestelde wijzigingen. 

De leden van de fractie van het C.D.A. hadden hiervan dan ook met grote 
belangstelling kennis genomen hetgeen resulteerde in een aantal vragen die 
zij de bewindsman wilden voorleggen. 

Het viel deze leden op dat de consequente benadering in dit wetsontwerp, 
waarbij de bewindsman zich beriep op de mening van de commissie-Wiar-
da, nl. dat de verlaging in beginsel over de hele linie consequent dient te 
worden doorgevoerd, wel heel erg afsteekt bij de benadering van het reeds 
eerder genoemde wetsontwerp 15 417. Immers, daar zijn het de financiële 
middelen die een totale doorvoering zouden tegenhouden. Sterker valt het 
dan op, te meer daar er op dit terrein van strafrecht voor jeugdigen mogelijk 
ongewenste en ongewilde lacunes kunnen ontstaan. 

In het speciale nummer van Show dd. 4 november 1977 over hulpverle-
ning en kinderstrafrecht schrijft H. Bartels zeer terecht over het strafrecht 
voor jeugdigen «bij het opleggen van straf wordt meer met de jeugdige ver-
dachte en zijn omstandigheden, opleiding en werk rekening gehouden. Veel 
zaken worden met het oog op de jeugdige leeftijd van de dader niet ver-
volgd. Het jeugdstrafrecht dat juist bedoeld is als instrument van gedrags-
beïnvloeding kan buiten toepassing blijven indien van andere middelen 
meer heil wordt verwacht». 
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Verwacht de bewindsman, nu hij gekozen heeft voor het systeem dat niet 
de datum van het begaan van het feit, maar de leeftijd van de betrokkene bij 
de berechting doorslaggevend is voor straf en strafproces, niet een groot 
aantal problemen zoals die zijn neergelegd, o.m. in het commentaar van de 
Afdeling Familie- en Jeugdrechtspraak van de Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak? Vooral op blz. 3 wordt een aantal vragen gesteld, waarbij ook 
de competentie van de rechter zowel voor de beoordeling als voor de tenuit-
voerlegging van de opgelegde straffen en maatregelen kritisch wordt be-
zien. 

Gaarne zagen de aan het woord zijnde leden in de memorie van antwoord 
een verduidelijking van het begrip «bij berechting». Voorshands meenden 
zij dat er toch wel een grote mate van willekeur kan ontstaan, bij voorbeeld 
door uitstel van een zaak wegens ziekte, vakantie, ontbreken van alle infor-
matie, met als gevolg dat het voor de persoon van de betrokkene juist in 
aanmerking komende jeugdstrafrecht niet meer kan worden toegepast. 

Ook wees naar het oordeel van de aan het woord zijnde leden de Afdeling 
Familie- en Jeugdrechtspraak terecht op het probleem dat zich zal voordoen 
wanneer twee jeugdigen te zamen een strafbare daad hebben gesteld en er 
één reeds 18 jaar geworden is voor het moment van berechting. 

De leden van de fractie van het C.D.A. konden zich dan ook zeer wel vinden 
in de mededeling van de bewindsman dat hij voornemens was binnenkort 
een commissie in te stellen om dit vraagstuk in studie te nemen zoals ook de 
commissie-Wiarda in haar rapport bepleit. «Er zal ten behoeve van jonge 
meerderjarigen (van 18 tot 25 jaar) een afzonderlijk strafrecht moeten komen 
met eigen straffen en maatregelen. Waarbij naar het oordeel van de com-
missie het accent zal moeten liggen op aan de aard en behoeften van jonge 
meerderjarige aangepaste mogelijkheden van uitvoering waartoe mogelijk 
dan ook één of twee nieuwe maatregelen nodig en gewenst zouden zijn». 

Met het WIJN waren de aan het woord zijnde leden van oordeel dat deze 
commissie er zo spoedig mogelijk moet komen, een bepaalde termijn moet 
krijgen en een ruime opdracht, juist ook ten aanzien van alternatieve moge-
lijkheden in de hulpverlening. De beëindiging van de maatregelen van 
jeugd-t.b.r. eno.t.s. bij de leeftijd van 18 jaar is inderdaad logisch; toch kun-
nen er grote gaten in de hulpverlening ontstaan die voor de betrokkene en 
zijn omgeving mogelijk zeer ongewenst zijn. Ziet de bewindsman hierin aan-
leiding om, desgewenst, continuïteit in de steun mogelijk te maken? Wat zijn 
overigens de financiële consequenties van de beëindiging van deze beide 
maatregelen op 18-jarige leeftijd? 

Terecht besteedt de memorie van toelichting veel aandacht aan de op blz. 
9 vermelde derde maatregel; plaatsing in een inrichting voor buitengewone 
behandeling. Het voorstel: de mogelijkheid scheppen deze maatregel- bij 
18 jaar - te vervangen door de volwassen-t.b.r. dient kritisch benaderd te 
worden. De noodzaak kan zich laten begrijpen; het gevolg is er niet minder 
ingrijpend om. Immers bij de maatregel was er de zekerheid van beëindiging 
op 21-jarige leeftijd; nu is er de mogelijkheid van omzetting naar een, in be-
ginsel, onbeperkte t.b.r. 

Naar de mening van de leden van de fractie van het C.D.A. dient toch nog 
eens overwogen te worden of niet een verlengde plaatsing tot 21 jaar eerder 
in aanmerking komt, zoals ook het WIJN en de Nationale Raad voor Maat-
schappelijk Welzijn bepleiten. Zeker hier openbaart zich het gemis aan straf-
recht en maatregelenrecht voor jeugdigen! Wat is het oordeel van de be-
windsman over de suggestie van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak 
om een aantal kenmerken van het huidige kinderstrafrecht en kinderstrafpro-
cesrecht onaangetast te laten voor zover zij in de praktijk voldoen? De lange 
tijd die de commissie-Overwater behoefde (1948-1961) om zijn in 1955 in 2 
wetsontwerpen neergelegde adviezen verwezenlijkt te zien, maakte de aan 
het woord zijnde leden somber ten aanzien van de nieuwe commissie en hui-
verig om thans zo definitief vooral deze maatregel aan te doen sluiten op het 
volwassenenstrafrecht. 

Wil de bewindsman niet alleen de voorwaarden waaronder, zoals in het 
ontwerp vermeld, maar zeker ook de waarborgen waarmee een dergelijke 
vervanging gepaard zal gaan nog eens nader toelichten in zijn memorie van 
antwoord? 
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Overigens konden de leden zich in grote lijnen verenigen met de overige 
voorgestelde wetsaanpassingen. 

Een aantal malen vermelden de voorgestelde wetsteksten dat jongeren 
onder de 16 jaar steeds vertegenwoordigd etc. worden. Is hier niet een nuan-
cering gewenst in die zin dat het kind steeds meer betrokken raakt bij beslis-
singen over maatregelen en straffen die hem aangaan? 

Waarom wordt overigens dit onderscheid niet gemaakt in artikel III, onder-
deel F, art. 23, derde en vierde lid? 

Deze leden meenden dat vervanging van het woord «minderjarige» in 
voorkomende gevallen door «veroordeelde» wel te verklaren was, maar een 
minder «bejegenende» indruk wekt, zo stelden ten slotte de leden van de 
fractie van het C.D.A. 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met gemengde gevoelens van de 
wetsontwerpen 15 416 en 15 417 kennis genomen. Die gemengde gevoelens 
sproten met name voort uit het lange uitblijven van de nu bij de Kamer aan-
hangig gemaakte wetsontwerpen. Zo'n acht jaar na het principebesluit van 
het kabinet-De Jong is de Kamer, zo stelden deze leden, pas in staat om een 
stapje te zetten op de weg naar een volwaardige rechtspositie van de jon-
geren. Deze leden vestigden er nog eens de aandacht op dat Nederland een 
van de laatste West-Europese landen is waar de meerderjarigheid nog op 21 
jaar staat. Reden te meer, zo vonden deze leden, om er bij de Regering op 
aan te dringen haast te maken met de verdere schriftelijke afhandeling van 
de beide wetsontwerpen. 

De leden van de V.V.D.-fractie achtten overigens de verlaging van de 
meerderjarigheidsgrens slechts een eerste stap op weg naar een verdere 
versterking van de rechtspositie van de jongeren. Voor deze leden was uit-
gangspunt bij de discussies over deze rechtspositie dat jongeren gelijk-
waardig zijn aan volwassenen. Te weinig wordt echter, zo gingen zij verder, 
bij de bescherming van de minderjarige zijn eigen visie op die bescherming 
betrokken. De verdere versterking van de rechtspositie van de minderjarige 
dienden volgens deze leden op tweeërlei manier gestalte te krijgen. 

Op de eerste plaats dient er een omschrijving te komen van de ouderlijke 
macht in die zin dat daarmee wordt voldaan aan het criterium dat kinderen 
naarmate de groei van hun persoonlijkheid het recht hebben zich overeen-
komstig hun eigen inzichten te kunnen ontplooien. 

Op de tweede plaats dienden, zo vonden de leden van deze fractie, er een 
aantal concrete rechten en bevoegdheden van jongeren in de wet geregeld 
te worden. De hier aan het woord zijnde leden vernamen dan ook gaarne 
van de Minister van Justitie op welke wijze hij voornemens is de verdere ge-
dachtenvorming en wetgeving op dit terrein te bevorderen. Zij verwezen 
daarbij nog eens uitdrukkelijk naar de over deze materie uitgegeven speciale 
brochure van de Organisatie Vrouwen in de V.V.D. 

In het bijzonder ingaande op het voorliggende wetsontwerp onderschre-
ven de leden van de V.V.D.-fractie de noodzaak om te komen tot een apart 
strafrecht voor jonge meerderjarigen. De verlaging van de meerderjarig-
heidsgrens onderstreepte des te meer de noodzaak om deze materie met 
voortvarendheid aan te pakken. Vooral bij jongeren moet voorkomen wor-
den dat zij via niet aan hen aangepaste straffen terecht komen in de vicieuze 
cirkel die we bij kinderbeschermingskinderen dikwijls aantreffen. Met aan de 
persoonlijkheid en de jonge leeftijd aangepaste sancties moet getracht wor-
den, zo stelden deze leden, deze jongeren een faire kans te geven in de maat-
schappij of liever een dubbele kans omdat het hier veelal toch gaat om kin-
deren met een trieste levensachtergrond. Deze leden wachtten dan ook met 
ongeduld de instelling van een commissie die deze zaak gaat bestuderen af 
en drongen er bij de Minister op aan de opdracht aan de commissie te bin-
den aan een tijdslimiet. 

Het ontbreken van een adequaat jeugdstrafrecht deed deze leden ook be-
zwaar maken tegen de situatie dat ten aanzien van feiten die vóór de meer-
derjarigheid zijn gepleegd, doch na de meerderjarigheid worden berecht 
geen kinderstrafrecht en strafprocesrecht kan worden toegepast. 
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De redenering die hiervoor in de memor ie van toel icht ing word t opgezet, 
had de hier aan het woo rd zijnde leden niet over tu igd en deze leden wensten 
dan ook een nadere verduidel i jk ing van de Regering. Daarbij was volgens 
deze leden ook te overwegen om haast te maken met alternatieve sancties 
voor jongeren, bij voorbeeld via dienstver lening zoals onder andere bepleit 
door in het inter im-rapport van de commissie-Van Andel . Deze leden vroe-
gen zich ook af waa rom een gel i jksoort ige bepal ing als in artikel 77d Sr., 
waar in de rechter de vr i jheid heeft om op grond van de persoonl i jkheid van 
een dader die ten t i jde van de berecht ing 18 jaar is te kiezen voor het kinder-
strafrecht, niet wederom opgenomen is. Des te schri jnender word t het ont-
breken van een dergeli jke bepal ing als men bedenkt dat een 17-jarige wel 
volgens het volwassenenstrafrecht berecht mag worden , zowel nu als in de 
toekomst. Terecht constateerde, volgens deze leden, de sectie Famil ie- en 
Jeugdrechtspraak van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak dat er 
sprake is van eenrichtingsverkeer. 

Onduidel i jk was volgens de hier aan het w o o r d zijnde leden ook de voor-
gestelde wi jz ig ing van de bepaling in artikel 486 Sv. Realiseert de Regering 
zich dat t i jdens een strafproces een minder jar ige meerderjar ig kan worden 
en wat zijn dan de consequenties van de toepassing van een gewi jz igd art i-
kel 486 Sv.? Deze leden gaven duidel i jk de voorkeur aan een regel ing waarbi j 
de bevoegde rechter voor de hele procedure vaststaat. Dienen daarnaast 
ook niet de artikelen 44 en 56 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie aan-
gepast te worden? 

Bezwaar hadden deze leden ook tegen de voorgestelde mogel i jkheid om 
de maatregel van «plaatsing» in een inr icht ing voor bu i tengewone behande-
l ing te kunnen omzetten in een gewone terbeschikkingstel l ing van de Rege-
r ing. De hier aan het woord zijnde leden erkenden de noodzaak om maatre-
gelen te kunnen nemen ten aanzien van jongeren die ernstige misdr i jven 
hebben gepleegd. De door de ministers voorgestelde waarborgen via een 
aanvul l ing van artikel 77s kwamen de leden van de V.V.D.-fractie ook te ge-
ring voor. Het gevaar van een optredend automat isme leek deze leden daar-
bij niet denkbeeldig. Zij verwezen met betrekking tot eventuele aanvul l ingen 
naar de diverse op dit wetsartikel geleverde commentaren. 

Ook de bepal ingen over de toevoeging van raadslieden riepen bij deze le-
den enige verwarr ing op. Waarom is er niet in toevoeging voorzien in het 
door artikel 77t Sr. geval? Dient daarnaast ook niet artikel 489, l id 2, sub b, Sv 
gewi jz igd te worden , als we in artikel 77 dd , lid 2, de term «minderjar ige» 
vervangen door «veroordeelde»? 

De tot de V.V.D.-fractie behorende leden vroegen zich daarbij eveneens af 
of artikel 489 Sv. jo artikel 43, lid 2, Sv in str i jd geacht moet worden met het 
u i tgangspunt van het wetsontwerp dat de bi jzondere bepal ingen voor m in -
derjarigen verval len bij het bereiken van de 18-jarige leeft i jd. 

Ten slotte drongen deze leden er bij de Regering op aan o m op korte ter-
mi jn het derde wetsontwerp het licht te laten zien om zodoende de diverse 
organisaties in de gelegenheid te stellen een oordeel te geven over het to-
taal van de drie wetsontwerpen. 

De leden van de fractie van D'66 merkten op, dat zij het feit dat de verla-
ging van de meerderjar igheidsgrens naar 18 jaar gevolgen zal hebben voor 
het strafrecht en strafprocesrecht, ten vol le onderschreven. Wat hun instem-
ming betreft met de verlaging op zich, verwezen zij naar het voor lop ig ver-
slag bij wetsontwerp 15 417. 

De consequenties echter die dit we tson twerp nu invoert kwamen huns in-
ziens nogal tweeslacht ig over. Beter ware geweest een apart strafrecht voor 
jeugdigen te creëren, omdat zal bli jken dat veel bezwaren komen te verval-
len bij zo'n aparte regeling. 

Het voornaamste bezwaar van deze leden was gericht tegen het voorstel 
om ten aanzien van een feit, dat vóór de meerderjar igheid is gepleegd, doch 
na de meerderjar igheid word t berecht, geen kinderstrafrecht en strafproces-
recht toe te passen. Bepalend zal dus de zi t t ingsdatum zijn. Dit kan, aldus de-
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ze leden, er toe leiden dat een rechter twee soorten strafrecht moet toepas-
sen op twee verdachten die ten tijde van het feit beide zeventien waren, 
maar waarvan er één daarna achttien is geworden. Een strafproces kan lang 
duren, zodat een zaak «betreffende een minderjarige», een zaak betreffende 
een meerderjarige kan worden; ook processueelrechtelijk een huns inziens 
onoverkomelijke zaak. Bovendien zal, door het voorstel om artikel 77d Sr. te 
laten vervallen, de rechter niet meer mogen kiezen voor het kinderstrafrecht 
op grond van de persoonlijkheid van de dader die ten tijde van de berechting 
18 jaar is, terwijl hij voorde berechting van de zeventienjarige wel het vol-
wassenenstrafrecht mag toepassen. 

Naar de mening van de leden van de fractie van D'66 is dit een onaan-
vaardbare zaak, die kan leiden naar willekeur en rechtsonzekerheid en bo-
vendien inconsequent is. 

Het tweede fundamentele bezwaar van deze leden was gericht op de voor-
gestelde aanvulling van artikel 77s Wetboek van Sr., namelijk om de rechter 
de bevoegdheid te geven ambtshalve of op vordering van het openbaar mi-
nisterie de ten uitvoer gelegde maatregel van plaatsing in een inrichting 
voor buitengewone behandeling bij minderjarigen van 16 jaar en ouder om 
te zetten in de maatregel voor terbeschikkingstelling van de Regering. 

Deze leden hadden enerzijds begrip voor de motivatie van deze bepaling, 
namelijk het voorkomen dat jongeren die ernstige misdrijven hebben ge-
pleegd en gevaarlijk zijn voor hun omgeving, ten gevolge van de verlaging 
van de meerderjarigheidsgrens drie jaar eerder zullen worden ontslagen uit 
een inrichting voor buitengewone behandeling. Toch vroegen zij zich af of 
de voorgestelde regeling niet te ver gaat. Zij is narrielijk onrechtvaardig ver-
geleken met jongeren bij wie de plaatsing in een inrichting voor buitenge-
wone behandeling op 21 jaar zou eindigen. 

Voorts wordt deze maatregel in de maatschappij als zeer zwaar ondervon-
den omdat de duur onbepaald is. Sommige jongeren van zestien zullen dit 
als een uitzichtloze situatie ervaren, met alle averechtse gevolgen van dien. 
Zoals zij in het begin al aanstipten zullen de bezwaren, die zij hierboven be-
schreven, kunnen worden opgelost als er een bevredigend strafrecht voor 
«jong-meerderjarigen» wordt gecreëerd. Van diverse zijden wordt daar ook 
op aangedrongen. Verwezen werd naar het commentaar van het WIJN blz. 4 
en het huns inziens uitstekende commentaar van de Vereniging voor Recht-
spraak blz. 2/3. De Minister belooft ter zake een studiecommissie. De leden 
van de fractie van D'66 drongen er op aan dat deze op zeer korte termijn te 
werk gaat. Zij onderschreven hier het voorstel van het WIJN (blz. 4) om te 
overwegen om jongeren, indien zij dat willen, te betrekken bij de eventuele 
experimenten «met dienstverlening» zoals die worden voorgesteld in het in-
terimrapport van de Commissie Alternatieve Strafrechtelijke Sancties, onder 
leiding van mr. J. van Andel. Hoe staat de Minister hier tegenover, zo vroe-
genzij. 

Tot slot meenden deze leden dat ook artikel 56 R.O. moet worden gewij-
zigd. Lid 3 van dit artikel bepaalt bij voorbeeld dat onder bepaalde omstan-
digheden de rechtbanken in eerste aanleg vonnissen over overtredingen, 
begaan door minderjarigen, die ten tijde van het begaan van het feit de leef-
tijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Ook lid 4 van artikel 56 Rv. heeft be-
trekking op minderjarigen. Zij vroegen zich nu het volgende af: als de tijd 
van het begaan van het feit als bepalende factor vervalt, wat komt daar dan 
voor in de plaats? Gezien de voorstellen in het ontwerp zal dat de leeftijd van 
de betrokken persoon ten tijde van de berechting zijn. De kinderrechter zal 
dan niet mogen oordelen over een feit door een zeventienjarige gepleegd, 
zodra deze 18 is geworden. Maar volgens artikel 77t Sr. is hij weer wel be-
voegd om een opgelegde tuchtschoolstraf om te zetten in een straf voor 
meerderjarigen. Wanneer dit inderdaad de bedoeling is dan dienen die op 
meerderjarigen toepasbare wetsartikelen ook op meerderjarigen toepasse-
lijk verklaard te worden. De nieuwe tekst van artikel 486 Sv. doet dat echter 
niet. Deze verklaart de «afzonderlijke bepalingen» van «deze titel» alleen van 
toepassing op minderjarigen. Als het de bedoeling is dat de kinderrechter al-
leen bevoegd is, zolang de dader minderjarig is, zal in artikel 56 Wet R.O. be-
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paald moeten worden dat ook de in lid 1, sub c, genoemde overtredingen al-
leen door de rechtbanken zullen worden berecht, zolang de daders minder-
jarig zijn. Hetzelfde geldt voor de overige overtredingen zolang die minderja-
rige onder toezicht staat (art. 56, lid 3). Heroverweging van artikel 486 Sv. 
werd dan ook door de hier aan het woord zijnde leden van de fractie van D'66 
dringend aanbevolen. Zij meenden dat in ieder geval de constructie waarbij 
tijdens de loop van een strafproces het toepasselijke kinderstrafprocesrecht 
zou moeten wijken voor het gewone strafprocesrecht, zoveel mogelijk moet 
worden teruggedrongen. 

De leden van de P.P.R.-fractie hadden er begrip voor, dat de verlaging van 
de meerderjarigheidsgrens zijn weerslag moet vinden in het strafrecht, doch 
zij waren van mening dat de voorgestelde wijzigingen geenszins een verbe-
tering inhielden. Zij hadden vooral bezwaar tegen het doen vervallen van ar-
tikel 77d Sr. en tegen de aanvulling op artikel 77s Sr. Dat de keuzemogelijk-
heid voor toepassing van volwassenen- of kinderstrafrecht op grond van de 
persoonlijkheid van de overtreder zou verdwijnen achtten zij door geen be-
lang te rechtvaardigen, maar daarentegen strijdig met de soepelheid welke 
juist bij de berechting van personen in hun adolescentie vereist is. Zij pleit-
ten dan ook voor handhaving van artikel 77d Sr. 

Een nog groter bezwaar uitten de leden van de P.P.R.-fractie tegen de in 
artikel 77 Sr. op te nemen mogelijkheid om de straf van buitengewone be-
handeling om te zetten in volwassenen-t.b.r. in de zin van artikel 37 Sr. Een 
veroordeling welke ten tijde van de oplegging een beperkte duur zou heb-
ben, te weten tot het 21ste jaar van de overtreder, zou dan omgezet worden 
in een veroordeling van onbeperkte duur. Een zodanige strafverzwaring zon-
der dat de overtreder daartoe na het plegen van een nieuw strafbaar feit is 
veroordeeld, achtten deze leden in strijd met het Nederlands straf(proces)-
recht, en derhalve niet aanvaardbaar. Deze twee zeer nadelige wijzigingen 
brachten de leden van de P.P.R.-fractie ertoe op deze plaats krachtig te plei-
ten voor het invoeren van een adolescentiestrafrecht. Dit zou ongeveer de 
groep van 16-tot 25-jarigen moeten omvatten. 

Aangaande dit pleidooi wilden deze leden overigens gaarne verwijzen 
naar de brief van 18 april 1979 van de Afdeling Familie-en Jeugdrechtspraak 
van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, met welke brief zij volle-
dig instemden. De jeugdigen van 16-25 jaar verkeren in een zo specifieke 
ontwikkelingsfase en hun overtredingen vertonen zo een specifiek karakter, 
dat het zeer wenselijk is op hen toegespitste afzonderlijke strafmogelijkhe-
den te kunnen toepassen. Wat deze laatste betreft dachten deze leden onder 
meer aan de mogelijkheden van alternatieve straffen, genoemd in het rap-
port van de commissie-Van Andel. 

Aangaande de opvang van meerderjarig geworden kinderbeschermings-
pupillen deelden de leden van de P.P.R.-fractie de mening van de Regering, 
dat hiervoor moeilijk een oplossing te vinden zal zijn. In het kader van het 
voorliggende wetsontwerp wilden zij zich beperken tot het uitspreken van 
een globale voorkeur voor een hulpverlening aan deze jeugdigen via de al-
gemene welzijnsvoorzieningen, omdat hun relatie met «officiële» kinderbe-
schermingsinstellingen dikwijls niet sterk genoeg is om de hulpverlening 
door deze op basis van vrijwilligheid voort te zetten. Anderzijds tekenden zij 
bij hun voorkeur aan, dat er zo veel mogelijk naar gestreefd zal moeten wor-
den de algemene welzijnsvoorzieningen ten dezen zodanig op te zetten en 
beschikbaar te stellen, dat een zo groot mogelijke garantie ontstaat dat de 
jeugdige inderdaad de hulp krijgt, die hij behoeft. 

De leden van de C.P.N.-fractie merkten zowel bij dit wetsontwerp als bij 
wetsontwerp 15 417 op, dat zij van mening waren, dat de verlaging van de 
leeftijd waarop meerderjarigheid wordt bereikt een noodzakelijke aanpas-
sing is van de wettelijke voorschriften aan de gewijzigde maatschappelijke 
omstandigheden. 
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Onder jongeren is er al geruime tijd een toenemende drang tot zelfstan-
digheid, maar door juridische belemmeringen stuit dit op moeilijkheden. De 
behoefte om reeds omstreeks 18 jaar een zelfstandig bestaan op te bouwen, 
buiten het gezin, wordt bovendien bemoeilijkt door het achterblijven van de 
sociale voorzieningen voor jongeren en het jongerenhuisvestingsbeleid. Dit 
is aanleiding tot groeiende spanningen binnen het gezin. 

De leden van de C.P.N.-fractie wilden deze wetsontwerpen beoordelen 
met als voornaamste criterium of dit op afdoende wijze de belemmeringen 
voor het opbouwen van een zelfstandig bestaan wegneemt. Daarbij dient 
het bereiken van de leeftijd van meerderjarigheid erin te resulteren dat aan-
spraak gemaakt kan worden op belangrijke rechten die in het Nederlandse 
rechtsstelsel worden erkend: sociale, economische en democratische rech-
ten. Dat houdt o.a. in dat men aanspraak moet kunnen maken op een uitke-
ring, en op daarmee verband houdende voorzieningen. 

De leden van de C.P.N.-fractie moesten constateren dat de huidige voor-
stellen aan deze criteria op generlei wijze voldeden. Weliswaar worden en-
kele juridische belemmeringen weggenomen (in 15 416), aldus deze leden, 
maar met name door het continueren en zelfs versterken van de financiële 
afhankelijkheid van de ouders en het niet doen erkennen van het recht op 
een uitkering worden de belangrijkste problemen niet opgelost maar ver-
ergerd. 

Het voorliggende wetsontwerp werd naar de mening van de leden van de 
C.P.N.-fractie te zeer gekenmerkt door een formele benadering van de kwes-
tie van de meerderjarigheid. Waar enerzijds uit de erkenning dat de meer-
derjarigheid op jongere leeftijd dient aan te vangen njet in juiste zin de volle 
consequenties worden getrokken, schept het wetsontwerp anderzijds een 
toestand waarin belangrijke elementen van rechtsbescherming wegvallen. 
Het is de vraag of dat nodig is of op zijn plaats is, aldus deze leden. 

Dat geldt met name het vervallen van de datum waarop een strafbaar feit 
gepleegd is, en in plaats daarvan het hanteren van de datum van de berech-
ting voor het beantwoorden van de vraag of een jeugdige op basis van het 
kinderstrafrecht of op basis van het volwassenenstrafrecht wordt bestraft. 
Leidt dit niet tot willekeur in de berechting van jeugdige personen? De moti-
vering voor een dergelijke wijziging leek de leden van de C.P.N.-fractie vol-
strekt onvoldoende. 

Wat is de opvatting van de Minister over de argumentatie van de Neder-
landse Vereniging van rechtspraak om artikel 77d Sr te handhaven? Waarom 
wordt aan de rechter de mogelijkheid ontnomen om in bijzondere gevallen in 
verband met de persoonlijkheid van een jeugdige oplegging van een kinder-
straf of kindermaatregel toe te passen? 
Wat zijn de ervaringen met die gevallen, waarin deze toepassing heeft plaats-
gevonden? 

Daarnaast hadden deze leden grote bezwaren tegen het voorstel om de 
rechter de mogelijkheid te geven bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar 
de maatregel van plaatsing in een inrichting voor buitengewone behande-
ling te vervangen door de maatregel van terbeschikkingstelling uit het vol-
wassenenrecht. Een dergelijke omzetting leek de leden van de C.P.N.-fractie 
een vergaande draagwijdte te hebben en uit humanitair oogpunt moeilijk te 
verdedigen. Wat is de plaats van het psychiatrisch onderzoek bij de omzet-
ting in een t.b.r.-maatregel? Wat is het oordeel van de Minister over het 
voorstel van het WIJN om de mogelijkheid te creëren om een maatregel van 
plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling te laten voortdu-
ren tot 21 jaar? 

Het lid van de P.S.P.-fractie vernam gaarne de mening van de Minister 
over het standpunt van het WIJN dat de commissie die de Minister voorne-
mens is in te stellen om de invoering van een strafrecht voor jonge meerder-
jarigen te onderzoeken (memorie van toelichting blz. 8), haar taak zou moe-
ten uitbreiden. Volgens het WIJN zou deze commissie haar opdracht moeten 
uitbreiden tot het hele jeugdstrafrecht. Kan de Minister nadere mededelin-
gen doen over de termijn waarbinnen de bedoelde commissie zal worden in-
gesteld en over de tijd waarbinnen de commissie geacht zal worden haar 
werk te voltooien, zo vroeg dit lid. 
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Is de Minister niet van mening dat een maatregel als de omzetting van een 
plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling in een terbe-
schikkingstelling van de Regering, mede door de onbepaalde duur van de 
laatste maatregel, te zwaar is ten aanzien van jongeren, bij wie de plaatsing 
in een inrichting voor buitengewone behandeling op 21 jaar zou eindigen? 

Lijkt het niet een betere oplossing om een vóór de meerderjarigheid uitge-
sproken en begonnen maatregel van plaatsing in een inrichting voor buiten-
gewone behandeling te laten voortduren tot 21 jaar, tenzij dat uit een oog-
punt van behandeling onwenselijk is, zeker zolang er nog geen aparte straf-
rechtelijke bepalingen zijn voor jonge meerderjarigen, zo wilde dit lid ten 
slotte weten. 

Het lid van de DS'70 -fractie kon zich verenigen met het uitgangspunt dat 
het kinderstrafrecht uitsluitend van toepassing behoort te zijn op minderjari-
gen. Hij vond het echter onwenselijk wanneer dit uitgangspunt tot gevolg 
heeft dat de zittingsdatum bepalend wordt voor het al dan niet toepassen 
van het kinderstrafrecht. Dit zou een niet te rechtvaardigen toevalligheids-
factor invoeren. 

Het had het lid van de DS'70-fractie verheugd dat er binnenkort een com-
missie wordt ingesteld die het vraagstuk van een afzonderlijk strafrecht voor 
meerderjarigen in studie moet nemen . Kan de indiener nadere mededelin-
gen doen over de termijn waarop die commissie ingesteld wordt, zo vroeg 
ook dit lid. 

Op blz. 10 van de memorie van toelichting wordt gesteld dat voor wat het 
strafprocesrecht betreft de in het ontwerp voorgestelde wijzigingen voorna-
meiijk van technische aard zijn. Deze stelling kwam hem echter onjuist voor 
nu een heel fundamentele zinsnede...«die ten tijde van het begaan van het 
feit de leeftijd van...» vervangen wordt door de woorden: «In zaken betref-
fende minderjarigen...». 

Zou de Minister uiteen kunnen zetten welke factor bepalend gaat worden 
voor de keuze van het toe te passen recht? Wanneer dit enkel de leeftijd van 
de verdachte ten tijde van de terechtzitting is, wat zijn dan de gevolgen wan-
neer een minderjarige verdachte tussen de aanvang van het onderzoek ter 
terechtzitting en de onherroepelijke einduitspraak meerderjarig wordt? Zou 
de Minister aan deze problematiek een beschouwing kunnen wijden? 

Kan de Minister aangeven of onder «de in de wet gestelde voorwaarden», 
memorie van toelichting blz. 9, ook een nieuw psychiatrisch onderzoek valt 
ten tijde van een omzetting van plaatsing in een inrichting voor buitengewo-
ne behandeling naar een terbeschikkingstelling overeenkomstig het recht 
voor volwassenen, zo merkte dit lid ten slotte op. 

Artikelen 

Algemeen 

De leden van de fractie van D'66 merkten op, dat zij reeds in de inleiding 
uitvoerig hadden uiteengezet, waarom zij tegen de constructie zijn, dat op 
feiten, die vóór de meerderjarigheid zijn gepleegd, maar na de meerderjarig-
heid worden berecht, geen kinderstrafrecht en strafprocesrecht wordt toege-
past. Het is inconsequent en zal leiden tot rechtsonzekerheid, aldus deze le-
den. Het gevolg zal bij voorbeeld zijn, dat een rechter de achttienjarige niet 
meer schuldig mag verkaren zonder oplegging van straf en niet mag straffen 
met de straf van berisping of arrest en dat de justitiabele-documentatie van 
de veroordeling van de achttienjarige verplicht is een strafblad te maken, 
terwijl dit in bepaalde gevallen van de veroordeling van de zeventienjarige 
niet hoeft. 

Artikel I, onder D 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wezen bij artikel 77b erop, dat de bij-
zondere bepalingen voor minderjarigen van toepassing zijn «ten aanzien van 
minderjarigen». 
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Artikel I, onder F 

De leden van de fractie van D'66 herinnerden eraan, dat zij op het vervallen 
van dit artikel ook reeds waren ingegaan. Nogmaals pleitten zij voor handha-
ving, omdat het nu voorgestelde eenrichtingverkeer onrechtvaardig werkt. 
Het is inconsequent om aan de rechter de mogelijkheid te ontnemen om te 
kiezen voor het kinderstrafrecht op grond van de persoonlijkheid van de da-
der die ten tijde van de berechting achttien is geworden, maar wel op een da-
der op zeventienjarige leeftijd het gewone strafrecht voor meerderjarigen toe 
te passen. Dit laatste is ook in strijd met het uitgangspunt (memorie van toe-
lichting blz. 8, 2de alinea) «dat kinderstrafrecht uitsluitend toepasselijk be-
hoort te zijn op minderjarigen». 

Artikel I, onder H 

Zoals reeds in het algemeen deel opgemerkt, ware wellicht te overwegen 
de maatregel tot buitengewone behandeling te laten voortduren tot het 21ste 
jaar, zo stelden de leden van de P.v.d.A.-fractie. 

In beide gedachtengangen is het nodig, dat zekere waarborgen worden in-
gebouwd. Een nieuw psychiatrisch rapport is toch wel het minste wat geëist 
kan worden. 

Moet dezelfde rechter de omzetting uitspreken of acht de Minister het beter 
dat een andere rechter dit doet, zo vroegen deze leden. 

Ook hier verwezen de leden van de fractie van D'66 in eerste instantie naar 
de inleiding. De voorgestelde mogelijkheid van omzetting van buitengewo-
ne behandeling in een terbeschikkingstelling ex. artikel 37 Sr, bij minderjari-
gen van zestien en ouder achtten zij een te zware maatregel, gezien de onbe-
perkte duur van t.b.r. Mocht dit voorstel toch doorgang vinden dan zal een 
dergelijke beslissing ook volgens deze leden niet mogen worden genomen 
zonder aanvullend psychiatrisch rapport. 

Tot slot valt niet in te zien waarom deze omzetting al bij zestien moet kun-
nen geschieden, wanneer de memorie van toelichting op blz. 9, 3de alinea, 
stelt «dat aan het uitgangspunt dat een maatregel - ook een strafrechtelijke 
- van kinderbescherming eindigt bij het bereiken van de meerderjarigheid, 
behoort te worden vastgehouden». Waarom dan niet de mogelijkheid van 
deze omzetting vanaf het achttiende jaar, zo vroegen deze leden. 

Artikel I, onder I en L 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. merkten op, dat de hier aan de orde 
zijnde bepalingen meerderjarigen betreffen, die als minderjarige zijn veroor-
deeld. Wellicht is hier een andere redactie nodig, aldus deze leden. 

Artikel I, onder P 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zeiden, dat in deze artikelen de ambtshal-
ve toevoeging van een raadsman ook na het bereiken van de meerderjarig-
heid wordt geregeld. De wijziging van artikel 77dd, lid 2, Sr zal echter niet toe-
reikend zijn als in artikel 489, lid 2, sub b, Sr., «de meerderjarige» niet wordt 
vervangen door «de veroordeelde», aldus deze leden. 

Artikel II 

Artikel II, onder C 

De wijziging van dit artikel houdt in, aldus de leden van de fractie van D'66, 
dat tijdens een lopend strafproces eventueel zal moeten worden overge-
schakeld van het bijzonder kinderstrafprocesrecht naar het normale straf-
procesrecht. Een onoverkomelijke zaak wanneer men bij voorbeeld denkt 
aan de uiteenlopende bepalingen met betrekking tot de voorlopige hechte-
nis, het gerechtelijk vooronderzoek en de beslissingen omtrent verdere ver-
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volging. Is de Minister niet van mening dat op deze wijze er allerlei complica-
ties zullen gaan optreden, die de strafrechtpraktijk tot een onzeker instituut 
zullen maken, zo vroegen deze leden. Erzou naar hun mening een regeling 
moeten komen waarbij de bevoegde rechter terstond voor de gehele proce-
dure - inclusief hoger beroep - onveranderlijk vaststaat. 

Tot slot merkten deze leden nog op dat volgens artikel 489 Sv, lid 5, jo arti-
kel 43, lid 2, Sv, de toevoeging van de raadsman geschiedt «voor de gehele 
aanleg waarin zij heeft plaatsgehad». Met het wetsvoorstel, waarbij de bij-
zondere bepalingen voor minderjarigen vervallen bij het bereiken van de 
achttienjarige leeftijd, is de regeling van artikel 43, lid 2, in strijd. In lid 5, arti-
kel 489 Sv, zou dan «eerste lid» moeten vervallen, aldus de leden van de 
fractie van D'66. 

De voorzitter van de commissie, 
Geurtsen 

De griffier van de commissie, 
Kerkhofs 
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