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Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek 
van Strafvordering en de Beginselenwet voor de 
kinderbescherming in verband met verlaging van de 
leeftijd waarop volgens het Burgerlijk Wetboek de 
meerderjarigheid wordt bereikt tot achttien jaren 
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EINDVERSLAG 
Vastgesteld, 28 juli 1982 

De memorie van antwoord en het daarbij gevoegde gewijzigd ontwerp 
van wet gaf de leden van enkele fracties nog aanleiding een aantal opmer-
kingen te maken. 

De vaste Commissie voor Justitie1 brengt hiervan het navolgende 
verslag uit. 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met instemming kennisgenomen 
van de memorie van antwoord, de bijgaande nota van wijzigingen en het 
gewijzigd ontwerp van wet. 

Zij meenden dat de Minister op een aantal principiële punten tegemoet 
was gekomen aan de in het voorlopig verslag geuite bezwaren. Hierdoor 
wordt het gemis aan een specifiek adolescentenrecht enigszins opgevangen, 
zo meenden deze leden. Zij hadden immers gepleit voor een toepassing 
van het materiële kinderstrafrecht te beoordelen naar het moment waarop 
het feit begaan is. Eveneens pleitten zij voor voortzetting van de maatregel 
van plaatsing in een bijzondere inrichting eventueel tot het 21ste jaar. 

De commissie-Anneveldt heeft in juli 1981 een tussenrapport uitgebracht 
over alternatieve sancties in het jeugdstrafrecht. Deze leden hoopten dat de 
aandacht van de Regering zich nu zal richten op het nieuw op te zetten 
adolescentenrecht. 

De leden van de fractie van D'66 waren verheugd te constateren dat de 
opmerkingen van een aantal fracties, waaronder de fractie waartoe deze 
leden behoren, aanleiding zijn geweest tot wijziging van het wetsontwerp. 

Deze leden hadden in het voorlopig verslag met name hun bezwaren 
geuit tegen het feit dat de voorgestelde regeling met zich meebracht dat op 
een feit, dat vóór de meerderjarigheid is gepleegd, doch na de meerderja-
righeid wordt berecht, geen jeugdstrafrecht en strafprocesrecht van 
toepassing is. 

Door wijziging van het wetsontwerp kan het criterium voor toepassing 
van het jeugdstrafrecht, waarvoor het tijdstip van het begaan van het 
strafbare feit bepalend is, nu volledig tot zijn recht komen. Deze wijziging 
had de volledige instemming van deze leden. 

Hoewel deze leden aanvankelijk tevens bezwaar hadden tegen toepassing 
van het formele jeugdstrafrecht, zoals voorgesteld in het wetsontwerp, had 
de gedeeltelijke tegemoetkoming van de Regering, te weten een tegemoet-
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koming in die zin dat thans de datum van berechting is vervangen door het 
tijdstip waarop de vervolging is aangegeven en dat artikel 500, lid 2, is 
gewijzigd, waardoor de behandeling door de meervoudige kamer geschiedt, 
indien de zaak niet voor splitsing vatbaar is, hen gerustgesteld. 

Ook had de herziening van het oorspronkelijke voorstel om de maatregel 
van plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling te vervangen 
door de maatregel van terbeschikkingstelling bij het bereiken van de 
achttienjarige leeftijd, de instemming van deze leden. Vooral het feit dat de 
maatregel nu begrensd was naar boven (21 jaar) ondervonden zij als een 
winstpunt. Zulks mocht eveneens opgaan voor de wijziging van artikel 486 
Sv, zo stelden de leden van de fractie van D'66. 

De leden van de P.S.P.-fractie hebben met belangstelling kennis genomen 
van de memorie van antwoord. Zij vonden het jammer dat de Minister niet 
de suggestie van het WIJN heeft overgenomen om de taak van de commissie 
Anneveldt uit te breiden tot het hele jeugdstrafrecht. Deze leden misten in 
de memorie van antwoord een nadere redengeving, waarom niet tot 
bovenbedoelde uitbreiding is overgegaan. Kan de Minister daar nog nader 
op in gaan, zo vroegen de leden van de P.S.P.-fractie. 

Met een tijdige beantwoording van deze opmerkingen acht de commissie-
de openbare behandeling van dit ontwerp voldoende voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
Roethof 

De griffier van de commissie, 
Kerkhofs 
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