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De vroegere stukken zijn gedrukt in 
de zitt ing 1978-1979 1. Algemeen 

Met belangstel l ing nam ik kennis van de opmerk ingen die in het voor lop ig 
verslag naar aanleiding van dit we tson twerp zijn gemaakt. Vr i jwel alle frac-
ties stemden in met het u i tgangspunt dat aan het wetsvoorstel ten grond-
slag ligt, nameli jk dat het kinderstrafrecht alleen op minderjar igen van toe-
passing behoort te zijn. Dit betekent dat bij ver laging van de meerderjar ig-
heidsgrens tot achttien jaar, vanaf deze leefti jd geen kinderstrafrecht meer 
kan worden toegepast en dat de strafrechteli jke maatregelen op die leefti jd 
e indigen. 

In de memor ie van toel icht ing bij het wetsontwerp heb ik, onder verwi j -
zing naar het rapport van de commiss ie-Wiarda, het standpunt verdedigt 
dat, indien word t besloten tot ver laging van de burgerrechtel i jke meerderja-
r igheidsgrens tot achttien jaar, men in beginsel ook de consequenties daar-
van voor de andere delen van het recht dient te aanvaarden en men niet 
door het treffen van bijzondere voorz ieningen aan die consequenties moet 
trachten te ontkomen. Het door mi j in het wetsontwerp gekozen ui tgangs-
punt heeft dan ook tot gevolg, dat bij berecht ing van een meerderjarige, die 
het feit vóór zijn meerderjar igheid heeft gepleegd, geen kinderstrafrecht en 
•strafprocesrecht meer kan wo rden toegepast. Op dit punt verschil t de voor-
gestelde regeling overigens niet van de bestaande. Ook thans is het zo dat 
iemand van 21 jaar of ouder niet vo lgens het kinderstrafrecht kan worden 
berecht, ook al heeft hij het strafbare feit vóór zijn achtt iende jaar gepleegd. 

Ontmoet te dit u i tgangspunt vr i j a lgemene ins temming, tegen de consequ-
ente ui twerking daarvan en tegen de wi jze waarop het stelsel in de praktijk 
doorwerkt werd door de meeste fracties bezwaar gemaakt. Daarbij werd re-
gelmat ig verwezen naar de commenta ren van de Afdel ing famil ie- en jeugd-
rechtspraak van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, het WIJN en 
de Nationale Raad voor Maatschappel i jk Welzi jn. 

2. De Commissie herziening strafrecht voor jeugdigen 

Ik ben mij ervan bewust dat een aantal van de hierna te bespreken bezwa-
ren tegen de gevolgen die uit het wetsontwerp voortv loeien zouden komen 
te verval len, wanneer ook voor jonge meerderjar igen, die thans nog minder-
jar ig zi jn, adequate voorzieningen in de sfeer van het strafrecht zouden zijn 
getroffen. Daarop is ook met nadruk gewezen door de fracties van de 
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P.v.d.A., het C.D.A., de V.V.D., D'66, de P.P.R., de P.S.P. en DS'70. Het ontbre-
ken van een apart strafrecht voor deze categorie jeugdigen werd door de le-
den van deze fracties als een gemis ervaren. In de memor ie van toel icht ing 
bij het wetsontwerp heb ik het voornemen geuit een commissie in te stellen 
ten einde de problematiek omtrent de strafrechteli jke bejegening van jeugdi -
ge meerderjar igen in studie te nemen. 

Zoals bekend, is de Commissie herziening strafrecht voor jeugdigen (de 
commissie-Anneveldt) inmiddels geïnstal leerd. De installatie vond plaats op 
27 juni 1979, dezelfde dag waarop het thans te beantwoorden voor lop ig ver-
slag werd vastgesteld. In de toel icht ing bij de Just i t ie-begrot ing voor het 
dienstjaar 1980 heb ik daarvan mededel ing gedaan (kamerstuk 15 800, hfdst. 
VI , nr. 2, blz. 10). 

De leden, behorende tot de fracties van het C.D.A., de P.S.P. en DS'70, 
spraken hun voorkeur uit voor een ruime opdracht aan de commissie. Hoe-
we l de voorgenomen verlaging van de meerderjar igheidsgrens de directe 
aanleiding vormde tot het instellen van de commissie, is haar opdracht niet 
to t de strafrechteli jke en strafprocessuele gevolgen van die verlaging be-
perkt. Ik heb de commiss ie gevraagd mij van advies te dienen omtrent de 
vo lgende vragen: In hoeverre behoeven de bepalingen van het materiële en 
formele kinderstrafrecht herziening, waarbi j in het bijzonder acht ware te 
slaan op het belang dat word t gediend met een vereenvoudig ing van de 
voorschri f ten? In hoeverre is wetswi jz ig ing gewenst ten einde de straffen en 
maatregelen die vr i jhe idsbeneming meebrengen of kunnen meebrengen 
beter te doen beantwoorden aan de thans daaromtrent bestaande inzichten 
en opvatt ingen? In hoeverre bestaat er behoefte aan bijzondere bepalingen 
betreffende de berechting van jeugdige volwassenen en zo ja, hoe zouden 
die bepalingen dan kunnen luiden? Tevens verzocht ik de commissie haar ad-
vies vergezeld te doen gaan van een voorontwerp van wet met memor ie van 
toel icht ing. 

Tot de werkzaamheden van de commissie behoort ook een onderzoek 
naar alternatieve sancties in het jeugdstrafrecht. Dat onderzoek heeft mede 
betrekking op alternatieve mogel i jkheden in de hulpverlening aan jeugdi-
gen, althans voor zover de ui tkomst van de discussie daarover invloed kan 
hebben op de door de commiss ie voor te stellen wetswi jz ig ingen op straf-
rechteli jk of strafvorderl i jk gebied. Voor dit vraagstuk hebben de fracties van 
het C.D.A., de V.V.D., D'66 en de P.P.R. mi jn aandacht gevraagd. Het inter im-
rapport van de commissie-Van Andel over de dienstverlening heb i k t e r 
beschikking gesteld van de commissie-Anneveldt . Datzelfde is ook gebeurd 
met het onderhavige voor lop ig verslag, zodat de commissie van de daarin 
gemaakte opmerk ingen kennis kan nemen. Daarmee krijgt dan ook aandacht 
de vraag van de C.D.A.-fractie over de suggestie van de Nederlandse Vereni-
ging voor Rechtspraak om een aantal kenmerken van het huidige kinder-
strafrecht en kinderstrafprocesrecht onaangetast te laten voor zover zij in de 
praktijk vo ldoen. 

Gelet op de hierboven omschreven ruime taakopdracht heb ik het niet 
juist geoordeeld de commissie aan een t i jdsl imiet te binden. De fracties van 
het C.D.A., de V.V.D., de P.S.P. en DS'70 stelden vragen daarover. Ik kan ook 
niet meedelen binnen welke te rmi jn de werkzaamheden van de commissie 
zijn afgerond. Mi j is overigens bekend dat de commissie met voortvarend-
heid tewerk gaat. 

Ik merk nog op dat enkele van de hierna toe te lichten wi jz ig ingen mede 
zijn beïnvloed door de gedachtenwissel ingen binnen de commissie-Anne-
veldt. 

3. Hoofdpunten uit het voorlopig verslag 

In aanmerking genomen dat thans, zoals ik hierboven heb uiteengezet, 
geen bijzondere voorzieningen voor de groep adolescenten voorhanden 
zi jn, meen ik dat bij nadere overweging aan de in het voor lop ig verslag geui-
te bezwaren op een aantal punten tegemoet kan worden gekomen. De nier-

Tweede Kamerz i t t i ng 1980-1981,15 416, nr. 5 2 



onder nader toe te lichten voorstellen tot wijziging van het wetsontwerp zijn 
in de bij deze memorie van antwoord gevoegde nota van wijzigingen opge-
nomen. Een dienovereenkomstig gewijzigd ontwerp van wet is eveneens 
bijgevoegd. 

3.1. Criterium voor toepassing van het kinderstraf(proces)recht 

Alvorens op de desbetreffende vragen en opmerkingen van de fracties in 
te gaan wijs ik er voor goed begrip op dat bij de toepassing van het materiële 
kinderstrafrecht het tijdstip van het begaan van het strafbare feit als criteri-
um in het oorspronkelijke wetsontwerp is gehandhaafd, met dien verstande 
dat de verdachte op het tijdstip van de berechting nog minderjarig moet zijn 
(artikel 77b spreekt immers van «minderjarigen»). Doordat het oorspronke-
lijk wetsontwerp het systeem handhaaft dat berechting van meerderjarigen 
voor feiten gepleegd tijdens hun minderjarigheid plaatsvindt volgens het 
volwassenenstrafrecht, zou dit tot gevolg hebben dat bij berechting na het 
achttiende jaar geen kinderstrafrecht meer kan worden toegepast, ook al is 
het feit tijdens de minderjarigheid (vóór het achttiende jaar) gepleegd, zodat 
feitelijk de datum van de berechting als criterium geldt voor de toepassing 
van het kinder- dan wel het volwassenenstrafrecht. 

De fracties van de P.v.d.A., het C.D.A., de V.V.D., D'66, de P.P.R. en DS'70 
wezen erop dat het systeem, waarbij niet de datum van het strafbare feit 
doch de datum van de berechting als criterium wordt gehanteerd voor be-
antwoording van de vraag welk strafrecht op welke leeftijd van toepassing 
is, ertoe kan leiden dat de rechter twee soorten strafrecht moet toepassen op 
twee verdachten, die ten tijde van het strafbare feit beiden zeventien jaar wa-
ren doch waarvan één achttien jaar is geworden vóór het moment van de 
berechting. Zij vallen dan onder verschillende regels van strafrecht, onder 
verschillende procedures en onder verschillende regimes van tenuitvoerleg-
ging. 

Ik ben het met de hierboven genoemde fracties eens, dat de datum van be-
rechting als criterium voor de toepassing van het volwassenenstrafrecht in-
derdaad tot het probleem kan leiden dat zij hebben gesignaleerd. Het vol-
gens verschillend recht berechten van personen, die als minderjarigen ge-
meenschappelijk hetzelfde feit pleegden, komt ook mij niet wenselijk voor. 

Aan het voorstel in het oorspronkelijk wetsontwerp om het wettelijk 
systeem te handhaven, waarbij de toepassing van het kinderstrafrecht be-
perkt blijft tot minderjarigen, liggen de volgende overwegingen ten grond-
slag. Als ook op meerderjarigen voor hetgeen zij tijdens de minderjarigheid 
deden het kinderstrafrecht wordt toegepast, zou dit betekenen dat aan vol-
wassenen opgelegde kinderstraffen ten uitvoer moeten worden gelegd in in-
richtingen, die voor minderjarigen zijn bestemd. Daar komt als ander be-
zwaar bij, dat de rechter in het arsenaal van ter beschikking staande sanctie-
modaliteiten nogal wordt beperkt. De maatregel van jeugd-TBR kan in ieder 
geval niet meer worden toegepast, omdat deze op de leeftijd van achttien 
jaar eindigt, terwijl van de straffen, die het volwassenenstrafrecht niet kent, 
slechts de tuchtschoolstraf, het arrest en de berisping overblijven. 

Zoals ik in par. 2 heb uiteengezet studeert de commissie-Anneveldt op een 
verruiming van het sanctiepakketten behoeve van jonge meerderjarigen. 
Omdat met de beantwoording van het voorlopig verslag niet kan worden ge-
wacht op de voorstellen van de commissie, ben ik bij nadere overweging be-
reid, mede gelet op de wensen die daaromtrent in het voorlopig verslag naar 
voren zijn gebracht, om aan de toepassing van het materiële kinderstraf-
recht uitbreiding te geven. 

Volgens artikel 77d Sr. is op minderjarigen van 18 tot 21 jaar (ten tijde van 
het plegen van het strafbare feit) in bepaalde gevallen toepassing van het 
kinderstrafrecht mogelijk. In het wetsontwerp is dit artikel vervallen, omdat 
deze categorie minderjarigen straks meerderjarig wordt. 

In het voorlopig verslag is voor handhaving van artikel 77d Sr. gepleit. De 
meeste aan het woord zijnde fracties merkten op, dat het inconsequent zou 
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zijn wanneer op zestien- en zeventienjarigen wel volwassenenstrafrecht kan 
worden toegepast, doch voor meerderjarigen toepassing van het kinder-
strafrecht is ui tgesloten. In dit verband pleitte de leden, behorende tot de 
fracties van het C.D.A., de V.V.D., D'66, de P.P.R. en de C.P.N., voor handha-
ving van artikel 77d Sr. In dit artikel is de rechter de mogel i jkheid gegeven bij 
de berechting van minderjar igen die ten t i jde van het begaan van het straf-
bare feit de leeftijd van achtt ien jaar hadden bereikt de regels van het kinder-
strafrecht te hanteren, indien hij daartoe grond v indt in de persoonl i jkheid 
van de dader. Het verdwi jnen van deze mogel i jkheid werd gezien als in str i jd 
met de soepelheid die juist bij personen in de adolescentieperiode is vereist. 
Voorts zou, aldus de fracties van het C.D.A. en de C.P.N., wi l lekeur in de be-
rechting kunnen ontstaan. De C.D.A.-fractie noemde als voorbeeld uitstel 
van een zaak wegens ziekte, vakantie, het ontbreken van de nodige informa-
tie, met als gevolg dat het voor de persoon van de betrokkene juist in aan-
merking komende jeugdstrafrecht niet meer kan worden toegepast. 

Naar aanleiding hiervan zou ik wi l len opmerken dat ongewi jz igde handha-
ving van artikel 77d Sr., zoals in het voor lop ig verslag gesuggereerd, niet 
mogel i jk is. Dit artikel is voor een geheel andere situatie geschreven dan de 
bedoelde fracties voor ogen staat. De regeling van artikel 77d heeft betrek-
king op minder jar igen van 18tot 21 jaar. Deze groep wordt , nadat de nieuwe 
regeling is aanvaard en in werk ing getreden, meerderjar ig. De fracties be-
doelen kennelijk aan te geven dat artikel 77d zodanig word t aangepast, dat 
het kinderstrafrecht ook op hen, die in de toekomst meerderjarig worden , 
van toepassing zal zijn. 

Hoewel ik mi jn standpunt dat meerderjar igen volgens het strafrecht voor 
meerderjar igen behoren te worden berecht nog steeds verdedigbaar v ind, 
heb ik begrip voor de in het voor lop ig verslag geuite wens om de toepassing 
van het kinderstrafrecht in bepaalde gevallen ook op meerderjar igen moge-
lijk te maken. Ik w i l dan ook op dit punt, in afwacht ing van de voorstel len van 
de commissie-Anneveldt over een eventueel adolescentenstrafrecht, aan de 
wens van de fracties tegemoet komen. 

Denkbaar is dat door een redactiewijziging de werk ing van artikel 77d ma-
terieel hetzelfde zou bl i jven. Dit zou ertoe leiden dat de categorie jeugdigen 
van 18-21 jaar aangeduid zou moeten worden met de uitdrukking «degene 
die anders dan door huwel i jk meerderjarig is doch nog niet de leefti jd van 
eenentwint ig jaar heeft bereikt». De uitzondering voor de gehuwde verdach-
ten zou nodig zijn omdat het huidige artikel over minderjarigen spreekt. 

De vraag rijst of het wel aanbeveling verdient o m in een strafrechteli jke 
bepal ing categorieën te onderscheiden naar de huweli jkse staat zonder dat 
dit betekenis heeft voor het bepalen van de meerderjar igheid, omdat die in 
het geval van artikel 77d reeds ingetreden is door het bereiken van de 18-ja-
rige leeft i jd. Hierdoor zou een discr iminerend verschil ontstaan tussen ge-
huwde en ongehuwde (maar bij voorbeeld wel duurzaam samenwonende) 
verdachten. Dit verschil heeft consequenties voor de vraag of het kinder-
dan wel het volwassenenstrafrecht moet worden toegepast. In het licht van 
de maatschappeli jke opvatt ingen daaromtrent lijkt een dergeli jke d iscr imi-
nerende bepal ing moeil i jk verdedigbaar. 

Dit bezwaar kan worden ondervangen door in artikel 77d de categorie jon-
ge meerderjar igen uitslui tend met de leefti jd aan te duiden. Dit betekent dus 
dat, wanneer de persoon van de dader daartoe aanleiding geeft, op de cate-
gor ie jongeren van 18 tot 21 jaar jeugdstrafrecht kan worden toegepast, on-
geacht of zij al dan niet gehuwd zijn. 

Dit echter leidt tot de wat merkwaardige consequentie, dat op jonge ge-
huwden die ten t i jde van het plegen van het feit dat nog geen 18 jaar waren 
(77b) geen kinderstrafrecht kan worden toegepast, ook niet als de persoon-
li jkheid van de dader daartoe overigens wel aanleiding zou geven. Maar als 
deze zelfde persoon datzelfde feit zou plegen na het bereiken van de 18-jari-
ge leeft i jd, dan is toepassing van kinderstrafrecht weer wel mogel i jk. 

Dit probleem zou kunnen worden opgelost door ook in artikel 77b het 
woo rd «minderjarigen» te vermi jden en ui ts lu i tend de leeftijd als cr i ter ium 
aan te houden. Uit systematische overwegingen zou artikel 77c in overeen-
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komstige zin gewi jz igd kunnen worden . Dat zou dus leiden tot het volgende 
stelsel van leeft i jdscategorieën, waarbi j het onverschi l l ig is of de betrokke-
nen gehuwd zijn of niet: 

12-18 jaar: kinderstrafrecht (77b); 
16 en 17 jaar: mogel i jkheid toepassing volwassenenstrafrecht (77c); 
18-21 jaar: mogel i jkheid toepassing kinderstrafrecht (77d) waarbi j beslis-

send is de leefti jd ten t i jde van het begaan van het strafbare feit. 
In deze zin heb ik het wetsontwerp gewi jz igd, omdat daarmede een duide-

lijke systematiek word t verkregen. In artikel 77b is de term «minderjarige» 
vervangen door «degene». Door die wi jz ig ing kan het cr i ter ium voor toepas-
sing van het kinderstrafrecht, waarvoor het t i jdst ip van het begaan van het 
strafbare feit bepalend is, vol ledig tot zijn recht komen. In theorie zal het 
daardoor mogel i jk zi jn, dat op een volwassene die ouder is dan 21 jaar kin-
derstrafrecht moet worden toegepast omdat hij het feit pleegde als bij voor-
beeld 15-jarige. Men kan zich afvragen of het sanctiepakket voor minderjar i -
gen op die situatie wel is toegesneden. Wel is het zo dat een opgelegde 
tuchtschoolstraf door de rechter kan worden vervangen door een straf voor 
meerderjarigen (artikel 77t). Daar komt bij dat het door mij genoemde geval 
zich in de praktijk niet zo vaak zal voordoen, wanneer men ook nog de verja-
ring in ogenschouw neemt, waarvan de termi jn bij minderjar igen to t een 
derde is ingekort (artikel 70, tweede l id, Sr.). Ik verwacht dat de commissie-
Anneveldt ook het hier bedoelde geval nader zal bezien. 

Het gaat hier dus o m meer dan een louter technische wi jz ig ing. Het betreft 
een principiële verandering die inhoudeli jke gevolgen heeft voor de hante-
ring van het kinderstrafrecht. Het betekent immers dat op alle meerderjari-
gen (dus niet alleen de adolescenten), mits het strafbare feit vóór het acht-
t iende jaar is gepleegd, de regels van het materiële kinderstrafrecht kunnen 
worden toegepast. De hier bedoelde wi jz ig ing reikt dus verder dan het door 
de fracties genoemde voorbeeld, waar in twee of meer verdachten terecht-
staan voor een feit dat zij samen t i jdens de minder jar igheid pleegden, maar 
waarvan één t i jdens de berechting meerderjarig is. Het kinderstrafrecht kan 
op grond van het gewijzigde artikel 77b in het algemeen toepassing v inden 
op een ieder die t i jdens het begaan van het feit nog geen achttien was, ook al 
moet voor dat feit een enkele persoon terechtstaan. 

De nieuwe opzet van de artikelen 77b-77d maakte een groot aantal techni-
sche aanpassingen in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Straf-
vorder ing, het Burgerli jk Wetboek en de Beginselenwet voor de kinderbe-
scherming noodzakelijk. Wijzigingen van andere wet ten, zoals de Wet op de 
rechterli jke organisatie en de Wet op de just i t iële documentat ie en op de ver-
klaringen omtrent het gedrag, zullen in het kader van wetsontwerp 15 974 
worden aangebracht. 

Voor wat het formele strafrecht betreft zou ik evenwel het cr i ter ium van 
het t i jdst ip, waarop het strafbare feit is begaan, niet wi l len overnemen. Wel 
heb ik de datum van de berechting vervangen door het t i jdst ip waarop de 
vervolg ing is aangevangen (zie hierover par. 3.3). Naar mi jn opvatt ing dient 
de jonge meerderjarige, gelet op de steeds groter wordende mondighe id 
van de jeugd, te worden aangesproken op het ontwikkel ingsniveau waar-
over hij t i jdens de vervolg ing (en dus ook t i jdens zijn berechting) beschikt, 
zodat op dat t i jdst ip het strafprocesrecht voor volwassenen behoort te wor-
den toegepast. De mondighe id van de meerderjarige verdachte heeft immers 
ook processuele betekenis. Hij is beter in staat te begri jpen wat in het proces 
voorval t en kan zelf op de terechtzit t ing ook beter aanvoeren wat to t zijn ver-
dediging strekt. Daarmee is niet in str i jd dat een meerderjarige, die moet te-
recht staan voor wat hij vóór zijn achtt iende jaar deed, een sanctie opgelegd 
krijgt die is ont leend aan het strafrecht voor jeugdigen, omdat hij als bene-
den achtt ienjarige het feit heeft gepleegd. 

Met betrekking tot het formele strafrecht kan zich het hierboven reeds ge-
noemde probleem voordoen dat de strafzaak van twee minderjar igen, waar-
van één meerderjarig is geworden vóór het t i jdst ip van de berechting, vol-
gens verschi l lende regels van strafprocesrecht en door twee verschil lende 
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rechterli jke instanties word t behandeld. Een dergeli jke gang van zaken lijkt 
mij vanuit een oogpunt van gel i jkberechtiging niet wensel i jk. Naar mi jn op-
vatt ing is evenwel het hier bedoelde bezwaar in het bestaande artikel 500 Sv. 
reeds vo ldoende ondervangen. 

Volgens de huidige tekst van artikel 500, tweede l id, voor zover ter zake, 
geschiedt de behandel ing van een zaak tegen een minder jar ige verdachte niet 
door de kinderrechter maar door de meervoudige kamer van de rechtbank, 
indien de zaak, wanneer deze tevens een of meer verdachten van 18 jaar of 
ouder betreft, niet voor spl i tsing vatbaar is. Deze bepaling strekt ertoe om 
zaken, die zeer nauw met elkaar in verband staan, door dezelfde rechter te la-
ten berechten. Wel heb ik artikel 500, tweede l id, in die zin gewi jz igd dat, als 
twee of meer verdachten terechtstaan voor wat zij gemeenschappel i jk voor 
hun achtt iende jaar deden en één van hen is vóór het t i jdst ip waarop de ver-
volgingtegen hem is aangevangen achttien jaar geworden, de behandel ing 
van de zaak door de meervoudige kamer geschiedt, indien de zaak niet voor 
spl i tsing vatbaar is. Het betreft hier een technische aanpassing aan het crite-
r ium, dat in het nieuw voorgestelde artikel 487 is opgenomen. Dezelfde wi j -
ziging onderging artikel 496, eerste l id, voor wat betreft het gerechteli jk 
vooronderzoek. 

3.2. De maatregel van plaatsing in een inrichting voor buitengewone behan-
deling 

Een ander bezwaar, dat in het voor lopig verslag tegen het wetsontwerp 
werd aangevoerd, hangt samen met de beëindiging van de strafrechteli jke 
maatregelen op de leefti jd van achttien jaar, het t i jdst ip van de meerderjar ig-
heid. Wat de ondertoezichtstel l ing en de jeugdterbeschikkingstel l ing betreft 
heb ik in de memor ie van toel icht ing betoogd, dat deze maatregelen be-
zwaarl i jk nog op een meerderjarige kunnen worden toegepast, omdat zij een 
duidel i jk (her)opvoedingskarakter dragen. Anders ligt dit bij de maatregel 
van plaatsing in een inr icht ing voor bui tengewone behandel ing. 

Bij deze maatregel, bestemd voor minderjarigen wier geestvermogens ge-
brekkig ontwikkeld of ziekelijk gestoord zi jn, gaat het eerder om behandel ing 
dan o m opvoed ing. Het kan ongewenst zijn wanneer deze maatregel - onge-
acht het stadium van de behandel ing en de mate van gevaarl i jkheid van de 
del inquent - bij het bereiken van de achttienjarige leefti jd eindigt. Om die re-
den heb ik een regeling voorgesteld, waarin de rechter de mogel i jkheid 
word t gegeven de maatregel van plaatsing in een inr icht ing voor buitenge-
wone behandel ing te vervangen door de maatregel van terbeschikkingstel-
l ing uit het volwassenenstrafrecht. Deze mogel i jkheid staat voor de rechter 
evenwel alleen open, indien de in de wet neergelegde voorwaarden voor het 
opleggen van die maatregel zijn vervuld, de minderjar ige ten minste de leef-
t i jd van zestien jaar heeft bereikt en zijn gedrag of persoonl i jkheid aanleiding 
tot deze vervanging geeft (artikel 77s, tweede l id, Sr.). 

Het voorstel tot bovenbedoelde omzett ing is door alle fracties kritisch ont-
vangen. De maatregel van plaatsing in een inr icht ing voor bui tengewone be-
handel ing werd gunst iger beoordeeld dan de maatregel van terbeschikking-
stell ing bedoeld in artikel 37 Sr. De maatregel van plaatsing in een inr icht ing 
voor bui tengewone behandel ing wordt , zo merkten de fracties van de 
P.v.d.A., het C.D.A. en D'66 op, als minder zwaar en vooral minder uitzicht-
loos beschouwd dan een terbeschikkingstel l ing, niet alleen door de plaats 
van tenui tvoer legging, maar ook omdat die maatregel aan een termi jn is ge-
bonden. Volgens het wetsontwerp kan een maatregel van beperkte duur 
worden omgezet in een maatregel van in beginsel onbeperkte duur. Boven-
dien bevat de aanvul l ing van artikel 77s Sr. naar de mening van de V.V.D.-
fractie niet voldoende waarborgen. Het gevaar van een optredend automa-
t isme leek de leden van deze fractie niet denkbeeldig. De leden, behorende 
tot de fracties van D'66 en de P.P.R., meenden dat de regeling te zwaar is en 
onrechtvaardig vergeleken met jongeren bij w ie de maatregel van plaatsing 
in een inr icht ing voor bui tengewone behandel ing op 21 jaar zou eindigen. 
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Naar de opvatting van de P.P.R.-fractie levert de omzetting in een terbeschik-
kingstelling uit het volwassenenstrafrecht een straf verzwaring op zonder dat 
de overtreder daartoe na het plegen van een nieuw strafbaar feit is veroor-
deeld, hetgeen in strijd werd geacht met het Nederlands straf(proces)recht. 
De meeste fracties gaven de voorkeur aan een verlenging van de maatregel 
voor buitengewone behandeling boven de omzetting in de maatregel van 
terbeschikkingstelling. Daarbij werd door de fracties van de P.v.d.A., het 
C.D.A., de C.P.N, en de P.S.P. een verlenging tot de leeftijd van 21 jaar gesug-
gereerd. 

De hierboven weergegeven opmerkingen uit het voorlopig verslag heb-
ben mij aanleiding gegeven het oorspronkelijk gedane voorstel te herzien. 
Het argument dat de hier bedoelde omzetting een in beginsel onbeperkte 
duur van de TBR tot gevolg kan hebben - ik kom hierop overigens nog terug 
in het gewijzigd wetsontwerp inzake TBR (11 932) - spreekt mij wel aan. 
Denkbaar is dat, met handhaving van de in artikel 77s voorgestelde wijzigin-
gen, de TBR in tijdsduur zou worden beperkt (bij voorbeeld tot 21 jaar). Ik 
geef er evenwel de voorkeur aan de omzetting van de maatregel van plaat-
sing in een inrichting voor buitengewone behandeling in de maatregel van 
TBR uit het volwassenenstrafrecht geheel te laten vervallen en de eerstge-
noemde maatregel aan een tijdslimiet te binden. Daartoe is artikel 77r, eer-
ste lid, in die zin gewijzigd dat de maatregel van plaatsing in een inrichting 
voor buitengewone behandeling eindigt uiterlijk op het tijdstip, waarop de 
veroordeelde de leeftijd van 21 jaar bereikt. 

Weliswaar eindigen in het huidige stelsel de strafrechtelijke maatregelen 
(jeugd-TBR, ondertoezichtstelling en plaatsing in een inrichting voor buiten-
gewone behandeling) uiterlijk op het tijdstip waarop de minderjarige meer-
derjarig wordt, doch het valt te verdedigen dat de maatregel van plaatsing in 
een inrichting voor buitengewone behandeling - gelet op het karakter van 
deze maatregel, waarbij het eerder om behandeling dan om opvoeding gaat 
(zie hierover de memorie van toelichting, blz. 9) - dat de duur van deze maat-
regel niet begrensd wordt door het tijdstip waarop de meederjarigheid is be-
reikt. 

Doordat de maatregel ook ten aanzien van hen, die ten tijde van het plegen 
van het strafbare feit meerderjarig waren, kan worden opgelegd (vgl. de ge-
wijzigde artikelen 77b en 77d) en een aan minderjarigen voorwaardelijk op-
gelegde maatregel tijdens de meerderjarigheid kan worden ten uitvoer ge-
legd (zie het gewijzigde artikel 77r), is de term «minderjarige» in een groot 
aantal wettelijke bepalingen door een andere term (verdachte, veroordeel-
de, degene) vervangen. 

In het nieuwe stelsel van leeftijdscategorieën eindigt de maatregel niet 
meer door het huwelijk van de veroordeelde. Dit geldt ook voor de maatre-
gel van jeugd-TBR met dien verstande dat deze maatregel niet op 21-jarige, 
maar op 18-jarige leeftijd eindigt. Artikel 77q, eerste lid, is in die zin gewij-
zigd. 

3.3. Meerderjarigheid tijdens strafrechtelijke procedure 

Als derde algemeen bezwaar tegen het wetsontwerp werd in het voorlo-
pig verslag gewezen op de onduidelijkheid die kan ontstaan in het geval dat 
de minderjarige in de loop van de procedure meerderjarig wordt. De 
P.v.d.A.-fractie stelde de vraag of in dat geval het volwassenenstrafrecht van 
toepassing is en of dit ook zou betekenen dat de kinderrechter niet meer 
competent is. De leden van deze fractie meenden, dat het wellicht juister wa-
re na artikel 486 Sv. te bepalen dat het strafprocesrecht, dat gelding heeft bij 
de aanvang van de procedure, tijdens de gehele procedure gehandhaafd 
blijft. Ook de leden van de V.V.D.-fractie gaven de voorkeur aan een regeling 
waarbij de bevoegde rechter voor de hele procedure vaststaat. De fractie 
van D'66 zou herziening van artikel 486 Sv. in heroverweging willen geven. 
Naar haar opvatting behoort de constructie, waarbij tijdens de loop van een 
strafproces het toepasselijke kinderstrafrecht zou moeten wijken voor het 

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 15 416, nr. 5 7 



gewone strafprocesrecht, zoveel mogeli jk te worden teruggedrongen. De 
fractie van DS'70 vroeg de Minister of hij aan de problematiek, die ontstaat 
wanneer een minderjar ige verdachte tussen de aanvang van het onderzoek 
ter terechtzitt ing en de onherroepel i jke uitspraak meerderjarig wordt , een 
beschouwing zou kunnen wi jden. 

Naar aanleiding hiervan zou ik het volgende wi l len opmerken. Er bestaat 
kennelijk onduidel i jkheid over de vraag welke rechter bevoegd is, wanneer 
de minderjarige t i jdens de procedure meerderjarig wordt . Ik ben van mening 
dat de rechter, bij wie de zaak ter terechtzitt ing aanhangig is gemaakt, i.c. de 
kinderrechter, ook voor de verdere aanleg competent is, zulks onder verwi j -
zing naar het beginsel dat de eenmaal ter terechtzit t ing bevoegde rechter 
ook bevoegd bli jft. 

Anders ligt het wanneer de minderjar ige t i jdens de periode voorafgaande 
aan de terechtzitt ing meerderjar ig wordt . (Evenals bij het materiële kinder-
strafrecht dient ook hier in plaats van de meerderjar igheid de leeftijd als crite-
r ium te worden gehanteerd.) Naar mi jn mening behoort dezelfde rechter, die 
t i jdens het voorbereidend onderzoek in de zaak is gemengd, ook op de te-
rechtzitt ing over de zaak te kunnen oordelen. De kinderrechter is nu eenmaal 
zeer nauw bij het voorbereidend onderzoek betrokken, niet alleen als rech-
ter-commissar is, maar ook als degene met w ie de officier van just i t ie over-
leg pleegt over de vraag of een zaak al dan niet moet worden geseponeerd. 

Ik heb dan ook een wi jz ig ing van artikel 486 voorgesteld waardoor het kin-
derstrafprocesrecht van toepassing zal zijn op personen, die op het t i jdst ip 
waarop de vervolging tegen hen is aangevangen nog geen achttien jaar zijn 
(vgl. het tot 487 vernummerde artikel 486). Dit betekent ook dat de rechter, 
bij wie de vervolg ing is aangevangen, voor de verdere procedure bevoegd 
bli jft, ook indien de verdachte t i jdens die procedure achttien jaar wordt . Het 
beginsel «eenmaal bevoegd, blijft bevoegd» is derhalve wat het kinderstraf-
procesrecht betreft niet beperkt tot de behandel ing ter terechtzit t ing, doch 
strekt zich uit tot de gehele fase van de vervo lg ing. Onder «vervolging» in ar-
tikel 487 versta ik dat moment in het strafprocesrecht, waarop door het 
openbaar ministerie enige vorder ing bij de rechter word t gedaan of op enige 
andere wijze de zaak aan diens kennisneming word t onderworpen. Tot deze 
handelingen behoren dus het vorderen van een bevel tot bewar ing, het vor-
deren van een gerechteli jk vooronderzoek en het aanhangig maken van de 
zaak ter terechtzit t ing. 

Aan het n ieuw voorgestelde cr i ter ium van het t i jdst ip, waarop de vervol-
ging is aangevangen, is een aantal artikelen aangepast. Tevens was een 
onderverdel ing van Titel II van het Vierde Boek noodzakelijk in een eerste en 
tweede afdel ing. De eerste afdel ing bevat slechts één bepal ing, het tegen-
woord ige artikel 487 Sv. Dat artikel heeft betrekking op minderjarigen be-
neden de leefti jd van twaalf jaar. Voor deze categorie minderjaigen is een 
aparte afdeling nodig, omdat de overige bepal ingen van Titel II van toepas-
sing zijn op hen tegen wie een strafvervolging is ingesteld, terwi j l minderja-
rigen beneden de leefti jd van twaalf jaar van strafvervolging zijn ui tgesloten 
(artikel 77a Sr.). 

4. Overige algemene opmerkingen 

De leden van de fracties van het C.D.A. en de P.P.R. vroegen mi jn aandacht 
voor de continuïteit in de steunverlening aan de k inderbeschermingspupi l -
len die meerderjarig zijn geworden. De C.D.A.-fractie meende dat, hoewel de 
beëindiging van de strafrechteli jke maatregelen bij de leeftijd van achtt ien 
jaar logsich is, er toch grote gaten in de hulpver lening kunnen ontstaan, die 
voor de betrokkene en zijn omgev ing mogel i jk zeer ongewenst zijn. De 
P.P.R.-fractie sprak een globale voorkeur uit voor hulpverlening aan deze 
jeugdigen via de algemene welzi jnsinstel l ingen, omdat hun relatie met «offi-
ciële» kinderbeschermingsinstel l ingen dikwi j ls niet sterk genoeg is om de 
hulpverlening door deze op basis van vr i jwi l l igheid voort te zetten. Er zou 
dan wel , aldus deze fractie, zoveel mogel i jk naar gstreefd moeten worden de 
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algemene welzijnsvoorzieningen te dezen zodanig op te zetten en beschik-
baarte stellen, dat een zo groot mogelijke garantie ontstaat dat de jeugdige 
inderdaad de hulp krijgt die hij behoeft. 

Ik zou naar aanleiding van de hier aangehaalde opmerkingen willen ver-
wijzen naar het derde wetsontwerp inzake de verlaging van de meerderjarig-
heidsgrens (15974), dat mede op de (voortgezette) hulpverlening betrekking 
heeft. Op de blzz. 7-13 van de memorie van toelichting bij dat wetsontwerp 
wordt dit onderwerp uitvoerig behandeld. Ik stel mij voor op de vragen en 
opmerkingen omtrent de voortgezette hulpverlening in te gaan bij de beant-
woording van het voorlopig verslag dat naar aanleiding van dat wets-
ontwerp zal worden uitgebracht. 

De C.D.A.-fractie stelde de vraag welke financiële consequenties verbon-
den zijn aan de beëindiging van de maatregelen van jeugd-TBR en ondertoe-
zichtstelling op achttienjarige leeftijd. In financieel opzicht heeft de eerdere 
beëindiging van de jeugd-TBR nauwelijks betekenis. Bij deze maatregel ging 
het per 1 juni 1980 om 17 pupillen in de leeftijdscategorie van 18-21 jaar, 
waarvan er slechts acht in inrichtingen verbleven. Het aantal opgelegde 
strafrechtelijke ondertoezichtstellingen is beperkt en vertoont de laatste ja-
ren een sterk dalende tendens. In 1977 werd de maatregel nog in 205 geval-
len opgelegd; in 1978 en 1979 respectievelijk nog slechts in 130 en 105 ge-
vallen. Deze getallen hebben betrekking op alle 12-20-jarigen. Niet bekend is 
hoe de verschillende leeftijdscategorieën in deze getallen vertegenwoordigd 
zijn. Evenmin is bekend of en in hoeverre deze maatregelen (door uithuis-
plaatsing van de pupil) kosten met zich brengen. Voorts bestaat ook geen 
inzicht in de vraag in hoeverre in deze gevallen gebruik zal worden gemaakt 
van de mogelijkheid om de hulpverlening op vrijwillige basis voort te zetten. 

De leden van de V.V.D.-fractie stelden zich bij de discussies over de rechts-
positie van jongeren op het uitgangspunt, dat dezen gelijkwaardig zijn aan 
volwassenen. Te weinig wordt bij de bescherming van de minderjarige zijn 
eigen visie op die bescherming betrokken. De verdere versterking van de 
rechtspositie van de minderjarige diende volgens deze leden op tweeërlei 
manier gestalte te krijgen. In de eerste plaats dient er een omschrijving te ko-
men 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 overeenkomstig hun eigen inzichten te kunnen ontplooien. In 
de tweede plaats zou er een aantal concrete rechten en bevoegdheden van 
jongeren in de wet geregeld moeten worden. De hier aan het woord zijnde 
leden vernamen gaarne van de Minister van Justitie op welke wijze hij voor-
nemens is de verdere gedachtenvorming en wetgeving op dit terrein te be-
vorderen. 

Wat dit laatste punt betreft zou ik willen verwijzen naar de memorie van 
antwoord bij wetsontwerp 15417, waarin ikop soortgelijke opmerkingen 
van de V.V.D.-fractie ben ingegaan. Ik kondigde daarbij een voorontwerp 
van wet aan, dat openbaar zal worden gemaakt, zodat over de inhoud daar-
van een brede maatschappelijke discussie kan plaatsvinden. 

De opmerkingen van de C.P.N.-fractie over de sociale, economische en de-
mocratische rechten van jonge meerderjarigen, waarvan ik met belangstel-
ling heb kennis genomen, zijn in deze memorie onbeantwoord gelaten, om-
dat zij mij anders ver buiten het bereik van het onderhavige wetsontwerp 
zouden voeren. 

De leden van de C.D.A.-fractie merkten op, dat de voorgestelde wetstek-
sten een aantal malen vermelden dat jongeren onderde 16 jaar steeds verte-
genwoordigd etc. worden. Zij vroegen zich af of hier niet een nuancering ge-
wenst is in die zin dat het kind steeds meer betrokken raakt bij beslissingen 
over maatregelen en straffen die hem aangaan. Zij vroegen zich tevens af 
waarom dit onderscheid niet wordt gemaakt in artikel III, onderdeel F, artikel 
23, derde en vierde lid. 

Het lijkt mij beter wanneer deze kwestie, die niet rechtstreeks met de ver-
laging van de meerderjarigheidsgrens samenhangt, ter bestudering aan de 
commissie-Anneveldt wordt voorgelegd, hetgeen ik inmiddels heb gedaan. 
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Datzelfde geldt voor de opmerk ingen van de leden van de V.V.D.-fractie over 
de toevoeging van raadslieden. Ook deze bracht ik ter kennis van de com-
missie-Anneveldt. Wel veranderde ik, overeenkomst ig het voorstel van de 
V.V.D.-fractie, in artikel 489, tweede l id, sub b, Sv. de term «minderjarige» in 
«veroordeelde». Het betrof hier inderdaad een omissie. 

De leden van de C.D.A.-fractie meenden dat vervanging van het woo rd 
«minderjarige» in voorkomende geval len door «veroordeelde» wel te ver-
klaren was, maar een minder «bejegende» indruk wekt. Naar aanleiding 
hiervan zou ik wi l len opmerken, dat, nu de term «minderjarige» in een aantal 
artikelen niet kan worden gehandhaafd, terminologisch bezwaarli jk voor een 
ander begr ip kan worden gekozen. In de geval len waar in de te rm word t ge-
bruikt gaat het om personen die veroordeeld zi jn. Deze kunnen minder jar ig, 
maar ook meerderjar ig zijn. De te rm komt bovendien ook in de bestaande re-
geling op verschi l lende plaatsen voor (vgl. o.a. de artikelen 77t en 77u Sr.). 

De wi jz ig ingen van de artikelen 44 en 56 van de Wet op de rechterli jke or-
ganisatie, die volgens de fracties van de V.V.D. en D'66 noodzakelijk waren, 
zijn reeds in het (derde) wetsontwerp 15 974 aangebracht. Doordat evenwel 
in deze memor ie van antwoord als cr i ter ium voor de toepassing van het kin-
derstrafprocesrecht is gekozen voor het t i jdst ip waarop de vervolg ing is aan-
gevangen (artikel 487) en doordat in plaats van de meerderjar igheid een leef-
t i jdscr i ter ium is aangelegd, zullen de voorstel len tot wi jz ig ing van de artike-
len 44 en 56 RO - gezien de samenhang in de processuele voorschr i f ten van 
RO en SV. " t e r m i n o l o g i s c h aan het nieuwe cr i ter ium worden aangepast. Dat 
zal geschieden bij nota van wi jz ig ingen die word t gevoegd bij de memor ie 
van antwoord , nadat naar aanleiding van wetsontwerp 15 974 het voor lop ig 
verslag zal zijn uitgebracht. Bij die gelegenheid zal ook het derde l id van art i-
kel 56 RO worden gewi jz igd. 

De fracties van de P.v.d.A., het C.D.A., de V.V.D en D'66 vroegen zich af 
welke rechter, de kinderrechter of de strafrechter, de tenui tvoer legging van 
voorwaardel i jke straffen kan bevelen, nadat de veroordeelde 18 jaar is ge-
worden , en een opgelegde tuchtschoolstraf in een volwassenenstraf kan 
omzetten, Volgens de fractie van D'66 kan de kinderrechter, die niet zal mo-
gen oordelen overeen feit door een 17-jarige gepleegd zodra deze 18 jaar is 
geworden, volgens artikel 77t Sr. wel een opgelegde tuchtschoolstraf omzet-
ten in een straf voor meerderjar igen. 

Het door de fractie van D'66 gekozen voorbeeld is in zoverre niet juist om-
dat, als de kinderrechter niet heeft geoordeeld over een feit door een 17-jari-
ge gepleegd zodra deze 18 jaar is geworden, hij ook geen tuchtschoolstraf 
kan hebben opgelegd en dus ook niet bevoegd zal zijn om deze straf om te 
zetten in een straf voor meerderjar igen. Op grond van artikel 77t kan de 
tuchtschoolstraf alleen worden omgezet door de rechter die de straf heeft 
opgelegd. Deze rechter zal doorgaans de kinderrechter zijn, zodat hij ook be-
voegd is de in artikel 77t bedoelde omzett ing van straffen te realiseren. 

De eerder genoemde fracties hebben wel terecht de vraag opgeworpen 
welke rechter bevoegd is de tenui tvoer legging van voorwaardel i jke straffen 
te bevelen. Artikel 77cc sluit niet uit dat een andere rechter dan de kinder-
rechter die de voorwaardel i jke straf oplegde, de tenui tvoer legging van die 
straf kan gelasten. Het lijkt mi j wensel i jk dat in artikel 77cc de bevoegdheids-
vraag op dezelfde wi jze als in artikel 77t word t beantwoord. Ik heb daartoe 
artikel 77cc, eerste l id, zodanig gewi jz igd, dat de tenui tvoer legging van een 
opgelegde voorwaardel i jke straf of maatregel, ook indien de veroordeelde 
t i jdens zijn proeft i jd achtt ien jaar is geworden, word t bevolen door dezelfde 
rechter die de straf of maatregel heeft opgelegd. Artikel 77bb is in overeen-
komstige zin gewi jz igd, zodat de rechter, die o.a. wi jz iging kan brengen in de 
bijzondere voorwaarden of alsnog bijzondere voorwaarden kan stellen, de-
zelfde is die de straf of maatregel heeft opgelegd. 
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5. Artikelsgewijze opmerkingen 

Algemeen 

De leden van de fractie van D'66 herhaalden op deze plaats hun bezwaren 
tegen het systeem, waarbi j op fei ten, die vóór de meerderjarigheid zijn ge-
pleegd, maar na de meerder jar igheid worden berecht, geen kinderstrafrecht 
en- strafprocesrecht kan worden toegepast. Dit bezwaar, dat ook door ande-
re fracties naar voren is gebracht, heb ik in par. 3.3 reeds besproken. Ik heb 
daar uiteengezet dat het t i jdst ip waarop de vervolg ing aanvangt als criteri-
um zal gelden voor de toepassing van het kinderstrafprocesrecht en dat de 
datum waarop het strafbare feit is gepleegd als cr i ter ium voor de hanter ing 
van het materiële strafrecht gehandhaafd zal bl i jven, met dien verstande dat 
dit t i jdst ip ook bepalend zal zijn als de minderjar ige na het plegen van het 
feit meerderjarig is geworden (artikel 77b). 

In de navolgende artikelsgewijze bespreking zijn de bepal ingen, die tech-
nisch aan de gewijzigde opzet van de artikelen 77b-77d zijn aangepast, niet 
afzonderli jk toegelicht. 

Artikel I 

Artikel I, onder D 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wezen bij artikel 77b erop, dat de 
bijzondere bepalingen voor minder jar igen van toepassing zijn «ten aanzien 
van minderjar igen». Kenneli jk word t met deze opmerk ing bedoeld, dat de 
strekking van artikel 77b onvoldoende met de woorden «ten aanzien van 
minderjarigen» is aangegeven. Wanneer de fractie bedoelt dat artikel 77b 
ook bepalingen bevat die niet alleen op minderjar igen betrekking hebben, 
maar ook op meerderjarigen die als minder jar igen zijn veroordeeld, dan lijkt 
mi j de gemaakte opmerking juist. Ik heb in verband hiermee, zoals eerder 
uiteengezet, artikel 77b in die zin gewi jz igd, dat de in dit artikel genoemde 
bijzondere bepalingen van toepassing zijn ten aanzien van degene, die ten 
t i jde van het begaan van het strafbare feit de leefti jd van twaalf jaar heeft be-
reikt (vgl. par. 3.1). Door deze nieuwe fo rmuler ing kan het kinderstrafrecht 
ook worden toegepast op hen die na het begaan van het strafbare feit acht-
tien jaar zijn geworden. Artikel 77c is terminologisch op gelijke wijze geredi-
geerd. 

Artikel I, onder F 

De fractie van D'66 herinnerde aan de kritiek die zij in de inleiding van het 
voor lop ig verslag op het vervallen van artikel 77d reeds had geleverd. Ook 
deze kwestie is in het algemeen deel van deze memor ie uitvoerig aan de or-
de geweest (par. 3.1). 

Artikel I, onder H 

In par. 3.2 ben ik teruggekomen van mi jn aanvankeli jke voorstel tot invoe-
ring van de mogel i jkheid o m de maatregel van plaatsing in een inrichting voor 
bui tengewone behandel ing om te zetten in een TBR-maatregel ex artikel 37 
Sr. Onderdeel H van het oorspronkel i jke wetsontwerp is dan ook verval len. 
In verband hiermee behoeven de opmerk ingen van de leden van de P.v.d.A.-
en de D'66-fractie omtrent de psychiatrische rapportage, de competente rech-
ter en de leeftijd waarop omzett ing kan plaatsvinden, geen verantwoording 
meer. 

Artikel I, onder I en L 

Door wi jz iging van de artikelen 77b en 77c is, naar ik meen, aan het be-
zwaar van de P.v.d.A.-fractie tegemoet gekomen. (De onderdelen I en L zijn 
gewi jz igd in respectievelijk H en J.) 
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Artikel I, onder P 

De door de P.v.d.A.-fractie bepleite wijziging van artikel 489, tweede lid, 
sub b, Sr. kondigde ik reeds aan in par. 4. (Onderdeel P is gewijzigd in N.) 

Artikel II 

Artikel II, onder C 

De leden van de fractie van D'66 drongen nogmaals aan op een regeling, 
waarbij de bevoegde rechter terstond voor de gehele procedure - inclusief 
hoger beroep - onveranderlijk vaststaat. Daarmee wordt voorkomen dat, in-
geval een minderjarige tijdens de loop van het strafproces meerderjarig 
wordt, op een ander systeem van strafprocesrecht moet worden overge-
schakeld. 

Zoals ik in par. 3.3 heb betoogd blijft de rechter, die zich zelf op grond van 
artikel 348 Sv. bevoegd heeft verklaard, gedurende de verdere procedure be-
voegd, ook indien door verandering van leeftijd op de verdachte in beginsel 
een ander processueel systeem van toepassing zou zijn. Wel heb ik voorge-
steld de periode, gedurende welke dezelfde rechter gedurende de hele straf-
zaak bevoegd blijft, eerder te laten aanvangen door het begin daarvan te 
koppelen aan het moment waarop de vervolging aanvangt. Deze regeling 
geldt echter niet voor de behandeling van de zaak in hoger beroep. Voor die 
fase van de vervolging kan uiteraard dezelfde rechter, die in eerste aanleg 
over de zaak heeft geoordeeld, niet bevoegd worden verklaard. 

De leden van de D'66-fractie merkten tot slot nog op dat volgens artikel 
489 Sv., lid 5, jo. artikel 43, lid 2, Sv. de toevoeging van de raadsman ge-
schiedt «voor de gehele aanleg waarin zij heeft plaatsgehad». Met het wets-
voorstel, waarbij de bijzondere bepalingen voor minderjarigen vervallen bij 
het bereiken van de achttienjarige leeftijd, is de regeling van artikel 43, lid 2, 
in strijd. In het vijfde lid van artikel 489 Sv. zou dan «eerste lid» moeten ver-
vallen. Een opmerking van gelijke strekking werd in het algemeen deel van 
het voorlopig verslag ook door de fractie van de V.V.D. gemaakt. 

Naar aanleiding hiervan zou ik het volgende willen opmerken. Artikel 43, 
eerste lid, bepaalt dat toevoeging van een raadsman enkel geschiedt aan 
personen verdacht van een misdrijf. Wanneer de vermelding van deze bepa-
ling in artikel 489, vijfde lid, zou komen te vervallen - hetgeen betekent dat 
zij niet meer buiten toepassing blijft - heeft dit tot gevolg dat toevoegingen 
in kinderstrafzaken uitsluitend bij een misdrijf kunnen plaatsvinden en dus 
niet meer ten aanzien van overtredingen. Omdat de rechtbank (c.q. de kin-
derrechter) niet alleen van door minderjarigen begane misdrijven maar in 
bepaalde gevallen ook van overtredingen kennis neemt (artikel 56, eerste 
lid, onder c, en derde lid, RO) en de toevoegingsregeling van artikel 489 Sv. 
speciaal voor rechtbankzaken in het leven is geroepen, zou het vanuit een 
oogpunt van systematiek niet consequent zijn maar ook een verarming van 
de toevoegingsregeling betekenen, indien ter zake van overtredingen toe-
voeging van een raadsman niet meer mogelijk zou zijn. Ik meen dan ook dat 
de bestaande regeling gehandhaafd behoort te worden. 

De opvatting dat deze regeling in strijd is met het wetsvoorstel, waarbij de 
bijzondere bepalingen vervallen bij het bereiken van de achttienjarige leef-
tijd, lijkt mij niet juist. Eerder heb ik uiteengezet dat op een minderjarige, te-
gen wie de vervolging tijdens de minderjarigheid is aangevangen, geduren-
de de gehele verdere strafprocedure de bijzondere regels van het kinder-
strafproces van toepassing zijn en blijven, ook indien hij tijdens de procedu-
re achttien jaar wordt, en dat dus ook de toevoeging, die in enige fase van de 
vervolging heeft plaatsgevonden, gedurende de hele verdere fase van de 
vervolging van kracht blijft. Met andere woorden ook de toevoeging in kin-
derstrafzaken geschiedt «voor de gehele aanleg, waarin zij heeft plaatsge-
had». 
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Artikel III 

De maatregelen van jeugd-TBR en plaatsing in een inrichting voor buiten-
gewone behandel ing eindigen thans bij de meerderjar igheid. Ten einde te 
voorkomen dat de minderjar ige zich aan de tenui tvoer legging van deze 
maatregelen zou kunnen onttrekken door in het huweli jk te t reden, is voor 
dat huwel i jk de toestemming van de Minister van Justi t ie voorgeschreven 
(artikel 40, Boek 1, BW, en de daarmee samenhangende voorzieningen in de 
artikelen 47, tweede l id, en 53, derde l id, Boek 1). 

In het gewi jz igd ontwerp word t voorgesteld de hier bedoelde maatregelen 
te doen eindigen bij het bereiken van de leeftijd van 18 respectieveli jk 21 
jaar, zodat op dit punt geen onderscheid gemaakt word t tussen gehuwden 
en ongehuwden. Hierdoor ontvalt de ratio aan de vorenbedoelde bepalin-
gen in het Burgerli jk Wetboek. In verband daarmee zijn de betreffende bepa-
l ingen gewi jz igd c.q. geschrapt. 

Artikel IV 

De in dit artikel (artikel III van het wetsontwerp) gedane nieuwe voorstel len 
tot wi jz ig ing van de Beginselenwet voor de kinderbescherming behelzen 
technische aanpassingen aan de gewijz igde opzet van de artikelen 77b-77d 
Sr. 

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om artikel 31 van de Beginselen-
wet - conform het voorstel van de commissie-Wiarda in haar rapport Jeugd-
beschermingsrecht (blz. 202) - te wi jz igen. Deze wi jz ig ing komt erop neer 
dat de kosten van alle intramurale straffen en maatregelen ten laste komen 
van de staat, voor zover niet bij of krachtens enige wet anders is bepaald. 
Het laatste voorbehoud zal ook worden gemaakt in artikel 35 W.v.Sr. nieuw 
(zie de nota van wi jz ig ingen op het wetsontwerp inzake de terbeschikking-
stell ing (kamerstukken 11 932, nr. 6, onder D). 

6. Overgangsbepalingen 

In het n ieuw ingevoegd artikel V van het gewi jz igd ontwerp zijn bepalin-
gen opgenomen die de overgang van de oude naar de nieuwe wetgeving re-
gelen. 

Artikel V, eerste lid 

Het huidige kinderstrafprocesrecht is van toepassing op minderjar igen, 
die ten t i jde van het begaan van het feit de leefti jd van achttien jaren nog niet 
hebben bereikt. Dit betekent, dat 18-, 19- en 20-jarigen - mits niet meerderja-
rig door huweli jk - nog berecht worden volgens het kinderstrafprocesrecht, 
indien tenminste het feit begaan is vóór het bereiken van de 18-jarige leef-
t i jd . Bij de nieuw voorgestelde meerderjar igheidsgrens komt deze marge 
van drie jaar te verval len. 

Hier doet zich de vraag voor wat er dient te geschieden met reeds aanhan-
gige strafzaken tegen verdachten uit bedoelde leeftijdsklasse, die immers op 
het t i jdst ip van inwerkingtreding van deze wet meerderjarig worden. Op 
grond van het bovenomschreven ui tgangspunt is in dit opzicht gekozen voor 
de eerbiedigende werk ing van de nieuwe wet : reeds aanhangige strafzaken 
worden nog volgens de oude regel ing afgedaan. 

Als cr i ter ium voor het aanhangig zijn van een strafzaak geldt de vraag of 
de vervolg ing is aangevangen. Met de toenmal ige Minister van Justit ie (zie 
wetsontwerp 4141, memor ie van toel icht ing bij artikel 77a Wetboek van 
Strafrecht, blz. 17 , eerste kolom) acht ik het stadium van vervolging eerst 
dan bereikt, wanneer door het openbaar ministerie enige vorder ing bij de 
rechter word t gedaan of op enige andere wijze de zaak aan diens kennisne-
ming word t onderworpen (vgl. ook hetgeen ik in par. 3.3 over het begrip ver-
vo lg ing opmerkte). 
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Artikel V, tweede lid 

Deze bepaling strekt ertoe om elke twijfel uit te sluiten dat nog niet geëin-
digde maatregelen van plaatsing in een inrichting voor buitengewone be-
handeling niet van rechtswege eindigen op het tijdstip dat de veroordeelde 
de nieuwe meerderjarigheidsgrens bereikt. De jeugd-TBR eindigt bij het be-
reiken van de leeftijd van achttien jaar, ook als betrokkene door huwelijk 
vóór dat tijdstip meerderjarig mocht zijn geworden. De bepaling heeft be-
trekking op zowel de voorwaardelijk als de onvoorwaardelijk opgelegde 
maatregel, hetgeen betekent dat ook de proeftijd blijft bestaan voor de duur 
waarvoor hij is vastgesteld, ook al zou vóór het einde daarvan de nieuwe 
meerderjarigheidsgrens zijn bereikt. 

Artikel V, derde en vierde lid 

Het derde en vierde lid regelen het einde van de proeftijd bij voorwaarde-
lijke veroordeling tot een kinderstraf en bij voorwaardelijke invrijheidstel-
ling in geval van tuchtschoolstraf of arrest. Onder het huidige recht eindigt 
deze proeftijd van rechtswege bij meerderjarig worden - dat wil zeggen ui-
terlijk op het tijdstip waarop de betrokkene de leeftijd van eenentwintig jaar 
bereikt of in het huwelijk treedt - terwijl in verband met de verlaging van de 
meerderjarigheidsg rens wordt voorgesteld de proeftijd in deze gevallen te la-
ten lopen voor de per geval vastgestelde duur. In overeenstemming met het 
hiervoor omschreven uitgangspunt wordt als overgangsregeling voorge-
steld ten aanzien van hen die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze 
wet voorwaardelijk veroordeeld zijn voor een kinderstraf of voorwaardelijk 
in vrijheid gesteld zijn, de proeftijd niet van rechtswege te doen eindigen bij 
meerderjarigheidsgrens wordt voorgesteld de proeftijd in deze gevallen te la-
ten lopen voor de per geval vastgestelde duur. In overeenstemming met het 
terlijk op het tijdstip waarop betrokkene de leeftijd van eenentwintig jaar be-
reikt. 

Het derde lid bepaalt dit voor de voorwaardelijk veroordeelden; het vierde 
lid voor de voorwaardelijk in vrijheid gestelden. 

De Minister van Justitie, 
J. de Ruiter 
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