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Algemeen

Paragraaf 1 Voorgeschiedenis

De geschiedenis van het kinderstrafrecht in Nederland pleegt men
veelal te laten beginnen met de invoering in 1905 van de Wet van 12
februari 1901 (Stb. 63) houdende beginselen en voorschriften omtrent
maatregelen ten opzichte van jeugdige personen. Bij deze wet werd voor
het eerst een afzonderlijk sanctiepakket voor minderjarigen in onze
wetgeving opgenomen. Na een herziening van het burgerlijke kinderrecht
bij de wet van 10 juli 1947 (Stb. H 232), werd in het daarop volgende
jaar een commissie ingesteld met het doel van advies te dienen over de
vraag in welke richting het rijkstucht– en opvoedingswezen en in verband
daarmee het kinderstrafrecht zich zouden moeten ontwikkelen. Deze
commissie stond onder het voorzitterschap van mr. J. Overwater, kinder–
rechter in, later president van de arrondissementsrechtbank te
Rotterdam. Haar voorstellen leidden tot de wet van 9 november 1961
(Stb. 402), waarbij in het Wetboek van Strafrecht de artikelen 77a tot en
met 77 kk werden ingevoegd en in het Wetboek van Strafvordering de
artikelen 486 tot en met 509 werden gewijzigd. Deze bepalingen hebben
sedertdien slechts wijzigingen van ondergeschikte aard ondergaan.

De wet van 9 november 1961 trad in werking op 1 juli 1965. Enkele
maanden voordien, namelijk op 25 maart 1965, stelde mijn toenmalige
ambtsvoorganger de commissie-Wiarda in ter bestudering van de
wetgeving op het terrein van de kinderbescherming. Weliswaar
besteedde deze commissie overeenkomstig haar opdracht in het
bijzonder aandacht aan het burgerlijk recht, de weg van het strafrecht
was uit een oogpunt van eenheid van het gehele rechtsgebied, niet
afgesloten. De commissie stelde verlaging voor van de leeftijd waarop de
meerderjarigheid wordt bereikt tot achttien jaren. Zij tekende hierbij aan
dat uitvoering van haar voorstel gevolgen zou hebben voor het strafrecht.
De strafrechtelijke maatregelen van het kinderstrafrecht zouden moeten
eindigen bij het bereiken van het achttiende jaar. De mogelijkheid om in
het kader van de jeugd-TBR of van de plaatsing in een inrichting voor
buitengewone behandeling gecreëerde vormen van bescherming en
hulpverlening te benutten, zouden daardoor met drie jaren worden
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1 Het eindrapport van de Commissie–
Anneveldt is samen met de commentaren
daarop ter mzage gelegd op de bibliotheek.

bekort. De minderjarige zou daardoor veel eerder dan voorheen aan zijn
lot worden overgelaten. Bij recidive zou bovendien zonder meer het
strafrecht voor volwassenen van toepassing zijn. Verder zou de verlaging
van de meerderjarigheidsgrens tot gevolg hebben dat de mogelijkheid
wegvalt het kinderstrafrecht facultatief toe te passen op 18- tot 21
jarigen. Op grond van deze overwegingen adviseerde de
Commissie-Wiarda ten behoeve van jonge meerderjarigen (van 18 tot 23
of 25 jaar) een afzonderlijk strafrecht te creëren met eigen straffen en
maatregelen. Zij adviseerde daarbij het accent vooral te leggen op aan de
aard en de behoeften van jonge meerderjarigen aangepaste mogelijk–
heden van uitvoering.

Ter uitvoering van de voorstellen van de commissie-Wiarda werden op
18 december 1978 twee wetsvoorstellen ingediend, het één behelzende
de verlaging van de meerderjarigheidsgrens (Kamerstukken II 1978/79,
15417, nrs. 1-3) en het ander behelzende de gevolgen op het terrein
van het materiële en formele strafrecht (Kamerstukken II 1978/79,
15416 nrs. 1-3). Deze voorstellen hebben inmiddels geleid tot de
wetten van 1 juli 1987 (Stb. 333 onderscheidenlijk 334), die op 1 januari
1988 in werking zijn getreden. De laatste wet regelt in hoofdzaak de
gevolgen van de verlaging van de meerderjarigheidsgrens. In de memorie
van toelichting (blz. 8) werd evenwel de instelling van een commissie
aangekondigd ter bestudering van een mogelijk afzonderlijk strafrecht
voor jonge meerderjarigen. Deze commissie werd ingesteld op 21 juni
1979 en stond onder het voorzitterschap van mr. E.J. Anneveldt,
president van de rechtbank te Assen. Zij had tot taak van advies te
dienen omtrent de volgende vragen:

- in hoeverre behoeven de bepalingen van het materiële en formele
kinderstrafrecht herziening, waarbij in het bijzonder acht ware te slaan
op het belang dat wordt gediend met een vereenvoudiging van de
voorschriften?

- in hoeverre is wetswijziging gewenst teneinde de straffen en maatre–
gelen die vrijheidsbeneming meebrengen beter te doen beantwoorden
aan de thans daaromtrent bestaande inzichten en opvattingen?

- in hoeverre bestaat er behoefte aan bijzondere bepalingen betref–
fende de berechting van jeudige volwassenen en, zo ja, hoe zouden die
bepalingen dan kunnen luiden?

De commissie-Anneveldt bracht een interim-advies uit over alterna–
tieve sancties voor jeugdigen. Wij gaan hierop nader in onder paragraaf
5 van deze memorie.

Op 22 september 1982 is het eindrapport van de
commissie-Anneveldt aan mijn toenmalige ambtsvoorganger aange–
boden en vervolgens in brede kring verspreid.1 Dit eindrapport alsmede
de daarover ontvangen reacties, vormen daarnaast de basis voor dit
wetsvoorstel. De totstandkoming ervan heeft helaas langer geduurd dan
aanvankelijk was voorzien. Bij het afwegen van prioriteiten hebben wij
voorrang moeten geven aan wetsvoorstellen met een minder budgettair
neutraal karakter dan het onderhavige. Wij zijn thans echter verheugd
bijgaand wetsvoorstel te kunnen aanbieden.

Paragraaf 2 De voorstellen van het eindrapport van de
commissie-Anneveldt

De commissie-Anneveldt stelde voor in het materiële kinderstrafrecht
één vrijheidsstraf in te voeren, namelijk de jeugddetentie, ter vervanging
van de bestaande straffen van plaatsing in een tuchtschool en het arrest.
Verder stelde zij voor één vrijheidsbenememde maatregel in te voeren,
namelijk de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, ter vervanging van
de bestaande maatregelen van de terbeschikkingstelling van de regering
(de z.g. jeugd-TBR) en de plaatsing in een inrichting voor buitengewone

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 327, nr. 3



behandeling. De maatregel zou aan een maximum-duur moeten zijn
gebonden. Zij stelde voor de berisping en de ondertoezichtstelling in het
Wetboek van Strafrecht te laten vervallen. Een nieuwe straf voor minder–
jarigen zou evenwel moeten zijn de verbeurdverklaring en de ontzegging
van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen. De geldboete en de
onttrekking aan het verkeer zouden dienen te blijven.

De commissie zag er van af een afzonderlijk strafrecht te ontwerpen
voor jonge meerderjarigen, ook wel adolescenten genoemd. In de plaats
daarvan stelde zij voor het materiële kinderstrafrecht van toepassing te
doen zijn op personen die ten tijde van het begaan van een strafbaar feit
de leeftijd van twaalf jaren doch nog niet van vierentwintig jaren hebben
bereikt, zij het dat vanaf de leeftijd van zestien jaren de rechter het straf–
recht voor meerderjarigen zou moeten kunnen toepassen indien hij
daartoe grond vindt in de ernst van het begane feit en de persoonlijkheid
van de dader. De duur van de straf van de jeugddetentie zou naar leeftijd
moeten worden gedifferentieerd: van twaalf– tot zestienjarigen ten
hoogste zes maanden, van zestien– tot achttienjarigen ten hoogste een
jaar en van achttien– tot vierentwintigjarigen ten hoogste anderhalf jaar.

Bij haar voorstellen voor het adolescentenstrafrecht heeft de
commissie in het bijzonder acht geslagen op het feit dat de leeftijds–
groep van adolescenten een belangrijk deel van de in totaal gepleegde
strafbare feiten voor haar rekening neemt. Zij concludeert hieruit dat het
gaat om leeftijdgebonden gedrag. Veel jonge meerderjarigen die in
aanraking komen met het strafrecht, blijken op iets oudere leeftijd zich
van criminaliteit te onthouden. Er zou daarom reden zijn adolescenten
strafrechtelijk anders te benaderen dan andere delinquenten. Een globale
schatting leert dat van het totale gedetineerdenbestand in de voorstellen
van de commissie-Anneveldt 40% van de meerderjarige gedetineerden
onder de jeugddetentie zou komen te vallen, tenzij de rechter op deze
groep het strafrecht voor meerderjarigen van toepassing zou verklaren.
Hoe groot deze laatste categorie zou zijn bij overneming van de
voorstellen valt uiteraard niet te voorspellen.

Wat betreft het formele strafrecht voor minderjarigen is de
commissie-Anneveldt uitgegaan van een toegenomen mondigheid van
minderjarigen. Dit deel van haar voorstellen heeft uitsluitend betrekking
op personen die op het tijdstip waarop de vervolging tegen hen is aange–
vangen de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt. Op adoles–
centen zou onverkort het strafprocesrecht voor meerderjarigen van
toepassing kunnen zijn. De toegenomen mondigheid van minderjarigen is
in de wetgeving in de eerste plaats tot uitdrukking gekomen in de
verlaging van de meerderjarigheidsgrens. Voor personen onder de
achttien jaren zou dit verder tot uitdrukking moeten komen in een
sterkere strafprocessuele positie van de minderjarige en het afschaffen
van die elementen in het bestaande strafprocesrecht die als bevoogdend
kunnen worden aangemerkt. Het voorstel tot het afschaffen van enige
voorgeschreven overlegvormen, voorafgaand aan de beslissing omtrent
de vervolging van een minderjarige, dient in dit licht te worden bezien,
alsmede het voorstel om de minderjarige het recht te geven tot indiening
van een bezwaarschrift tegen de dagvaarding op gelijke voet als
meerderjarigen.

Wat betreft de tenuitvoerlegging van de nieuwe vrijheidsbenemende
sancties, de straf van jeugddetentie en de maatregel van plaatsing in een
inrichting voor jeugdigen, heeft de commissie gewezen op het belang
van gevarieerde executiemogelijkheden. Zij rekende het evenwel niet tot
haar taak hieromtrent voorstellen te doen. Terloops noemt zij het
instituut van de executierechter zonder zich daarover in positieve of
negatieve zin over uit te laten. Wel wijst zij op het belang dat tegen de
uitvoering van de sanctie beroep open staat.

De commissie rept niet over de verhouding van haar voorstellen tot het
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burgerlijk recht. De hierboven reeds genoemde commissie-Overwater,
wier voorstellen leidden tot het kinderstrafrecht, zoals dat is neergelegd
in de wetswijziging van 1961, heeft uitdrukkelijk het verband tussen het
burgerlijk kinderrecht en het kinderstrafrecht in het oog gehouden (zie
Kamerstukken II, 1955/56, 4141, nr. 3, blz. 10). Ook bij de installatie van
de commissie-Wiarda heeft de toenmalige Minister van Justitie op de
eenheid van het geheel van het kinderbeschermingsrecht gewezen en
deze als grond aangevoerd waarom de commissie zowel het burgerals
het strafrechtelijke kinderbeschermingsrecht in haar beschouwingen zou
moeten betrekken. Deze eenheid komt in het bestaande recht onder
meer tot uitdrukking in de bepalingen die de plaatsing in een tuchtschool
regelen. Zowel ingevolge het oude artikel 77 m van het Wetboek van
Strafrecht als in artikel 263, vijfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek bedraagt de duur van het verblijf in een tuchtschool ten
hoogste zes maanden. Zo komt ook thans artikel 496 e van het Wetboek
van Strafvordering, dat de termijn van opneming in een observatiehuis
limiteert tot een maximum van vijf maanden, overeen met artikel 262 van
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

De voorstellen van de commissie-Anneveldt leiden er in de praktijk toe
dat het kinderstrafrecht zich verwijdert van het civiele recht en zich
dichter aan vlijt tegen het strafrecht voor meerderjarigen. Dit is een
logisch gevolg van het minder bevoogdend karakter van het voorgestelde
kinderstrafrecht. Het burgerlijk recht kent verschillende maatregelen die
worden uitgesproken in het belang van het kind ongeacht zijn mogelijke
persoonlijke schuld. Het bestaande kinderstrafrecht sluit daarbij in
zoverre aan dat het strafbare feit in de eerste plaats aanleiding geeft tot
een reactie ter bescherming van het kind. De commissie-Anneveldt
verbindt evenwel aan de door haar als uitgangspunt aanvaarde toege–
nomen mondigheid van het kind, een sterkere strafrechtelijke aansprake–
lijkheid. Het is daarvan een onvermijdelijk gevolg dat haar voorstellen
zich daarmee verwijderen van het burgerlijk kinderrecht.

Bij de uitwerking van de voorstellen zal hieronder nog op verschillende
onderdelen van het rapport van de commissie-Anneveldt meer in het
bijzonder worden ingegaan.

Paragraaf 3 Een afzonderlijk adolescentenstrafrecht?

Wat betreft het materiële strafrecht zijn de voorstellen van de
commissie-Anneveldt in grote lijnen overgenomen voor de categorie van
personen tussen twaalf en achttien jaar. Hierbij hoeft het niet noodzake–
lijkerwijs te gaan om minderjarigen. Ook personen die meerderjarig zijn
door huwelijk doch jonger dan achttien jaar, vallen sinds 1 januari 1988
onder het strafrecht voor jeugdigen. Bij de aanpassing van het strafrecht
aan de verlaging van de meerderjarigheidsgrens is reeds de keuze
gemaakt geen verschil meer te maken tussen gehuwde en ongehuwde
staat (zie Kamerstukken II, 1980/81, 15 416, nr. 5, blz. 4). Verder is in
artikel 77 d van het Wetboek van Strafrecht de mogelijkheid geopend
dat de rechter recht doet overeenkomstig het strafrecht voor jeugdigen
ten aanzien van personen die meer dan achttien jaar maar nog geen
eenentwintig zijn, indien hij daartoe grond vindt in de persoonlijkheid van
de dader. Eveneens is in artikel 77 r, eerste lid, van het Wetboek van
Strafrecht de mogelijkheid opgenomen de plaatsing in een inrichting
voor buitengewone behandeling te laten doorlopen tot het eenentwin–
tigste jaar. Hierop wordt thans niet teruggekomen. Er is evenwel van
afgezien het strafrecht voor jeugdigen van toepassing te verklaren op
personen tot de leeftijd van vierentwintig jaren. De redenen hiervan zijn
de volgende.

Niet ontkend kan worden dat adolescenten in strafrechtelijk opzicht
een te onderscheiden categorie vormen. Blijkens de criminaliteitscijfers
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wordt een groot deel van de criminaliteit gepleegd door deze groep. Het
ligt voor de hand om aan te nemen dat dit samenhangt met de
leeftijdsfase. De commissie-Anneveldt wijst in haar rapport (blz. 17) op
een jeugd-subcultuur waarin criminele gedragingen een element van het
groepsgebeuren vormen. Na een bepaalde leeftijd verliest deze
subcultuur evenwel haar greep op de jongeren. Deze worden dan
meestal opgenomen in een ander maatschappelijk circuit. Degenen die
hun crimineel gedrag voortzetten vertonen geen leeftijdgebonden gedrag
meer. Een op de eerstgenoemde groep toegespitste strafrechtelijke
bejegening zou voorkomen dat deze groep zonder meer op een lijn wordt
gesteld met anderen van wie het crimineel gedrag geen leeftijdgebonden
karakter draagt. Deze overwegingen hebben in het verleden de grond
gevormd voor de roep naar een afzonderlijk adolescentenrecht.

Met de commissie-Anneveldt zijn wij eens dat het onjuist zou zijn
naast het strafrecht voor personen tussen twaalf en achttien jaar, weer
afzonderlijke bepalingen op te nemen voor personen tussen achttien en
vierentwintig jaar. De wetgeving zou daardoor onnodig ingewikkeld
worden. Het is beter aansluiting te zoeken bij de bestaande tweedeling
tussen het algemene strafrecht en het bijzondere strafrecht voor
jeugdige personen. De vraag rijst dan: bij welk van de twee delen? Een
antwoord op deze vraag kan niet worden gegeven zonder acht te slaan
op de tenuitvoerlegging van de op te leggen vrijheidsbenemende
sancties. Indien in de wet zou zijn vastgelegd dat een sanctie van het
strafrecht voor deze groep van personen slechts zou kunnen worden
tenuitvoergelegd in een inrichting die niet is één van de inrichtingen
bedoeld in de Beginselenwet gevangeniswezen, dan zou zijn voldaan aan
de wens om de adolescent afzonderlijk te bejegenen. In dat geval zou
het zin hebben in de wet een dergelijke afzonderlijke sanctie voor deze
groep van personen vast te leggen. Om aan deze voorwaarde te voldoen
zou het echter nodig zijn afzonderlijke inrichtingen te openen dan wel te
bestemmen uitsluitend voor deze categorie en wel in die mate dat in
beginsel ook alle opgelegde sancties daar kunnen worden tenuitvoer–
gelegd. Wij gaan er daarbij van uit dat ook de preventieve hechtenis dan
in deze inrichtingen zou moeten worden ten uitvoer gelegd.

Het is duidelijk dat een zo vergaande wettelijk verplichte differentiatie
van de totale capaciteit voor de tenuitvoerlegging van vrijheidsbene–
mende sancties voor volwassenen en voor jeugdige personen, zeker niet
op korte termijn doch evenmin op langere termijn, wenselijk is. Eventueel
openvallende ruimte binnen de inrichtingen voor jeugdigen zou immers
niet kunnen worden benut door personen die in de inrichtingen bedoeld
in de Beginselenwet gevangeniswezen moeten worden ondergebracht,
noch omgekeerd. Er zou derhalve extra capaciteit moeten worden
gecreeerd om fluctuaties in het aanbod van te detineren personen te
kunnen opvangen. Zoals bekend is een langademig project gericht op
uitbreiding van capaciteit gaande. Deze is echter bedoeld voor het in
onze ogen meer urgente vraagstuk van de tenuitvoerlegging van rechter–
lijke uitspraken.

Ook op langere termijn lijkt ons evenwel een in de wet aan de jeugdige
delinquent gegarandeerde aparte strafrechtelijke bejegening niet nodig.
Het beleid van de Minister van Justitie inzake de tenuitvoerlegging van
sancties, welk beleid onderworpen is aan de controle van de Staten–
Generaal, biedt immers bij toereikende middelen voldoende mogelijk–
heden om jeugdige personen in strafrechtelijk opzicht aan een aan hen
aangepast regime te onderwerpen.

Wat betreft het gevangeniswezen wijzen wij op het volgende. Artikel
16 van de Beginselenwet gevangeniswezen biedt reeds de bevoegdheid
de bestaande differentiatie in het regime van de penitentiaire inrich–
tingen ten aanzien van adolescenten juridisch vast te leggen. Ingevolge
dit artikel kan een grens van drientwintig of vijfentwintig jaren worden
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aangehouden. Ten aanzien van de volgende inrichtingen heeft een
aanwijzing krachtens artikel 16 plaatsgevonden:

a) jeugdgevangenis te Zutphen bij beschikking van 26 april 1979;
b) het jeugdhuis van bewaring «De Sprang» te 's-Gravenhage bij

beschikking van 22 mei 1970;
c) het jeugdhuis van bewaring «De Vest» te Haarlem bij beschikking

van 14september 1953;
d) het Penitentiair Trainingskamp «De Corridor» te Zeeland bij

beschikking van 20 oktober 1966;
e) de gevangenis «Nieuw Vosseveld» te Vught bij beschikking van 9

december 1953.
Het gedetineerdenbestand van de vijf genoemde inrichtingen vormde

medio 1986 ongeveer 12% van het totaal aantal gedetineerden.
Mogelijke nieuwe inzichten over een aangepaste bejegening van gedeti–
neerde adolescenten kunnen in het regime van deze inrichtingen tot
uitdrukking worden gebracht. Het is daarvoor niet nodig een afzonderlijke
straf van jeugddetentie in de wet op te nemen. De benadering van dit
vraagstuk langs de kant van het beleid ontbeert weliswaar een wettelijk
vastgelegde aanspraak van de adolescent op een zodanig regime, doch
heeft het voordeel dat geen capaciteitsverlies optreedt. Eventuele
fluctuaties in het aanbod van te detineren personen kunnen worden
opgevangen in de andere inrichtingen binnen het gevangeniswezen.
Overigens wijzen wij er op dat ook in de voorstellen van de
commissie-Anneveldt de adolescent niet kan rekenen op een apart
regime, daar de rechter immers altijd het algemene strafrecht op hem
van toepassing zou kunnen verklaren.

Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor vrijheidsbenemende maatre–
gelen. In het algemene strafrecht gaat het hierbij om de psychopa–
tenzorg. Het betreft een vrij kleine groep van meer intensieve begeleiding
behoevende gedetineerden. De vraag rijst dan of een differentiatie van
inrichtingen naar leeftijd wel het meest aangewezen criterium is. Het kan
heel goed mogelijk zijn dat het nodig is adolescenten in heel verschil–
lende inrichtingen onder te brengen bij voorbeeld naar de mate van
beveiliging of naar de mate van intensiteit van psychiatrische
begeleiding.

De argumenten tot dusver betroffen de tenuitvoerlegging van sancties
tegen jeugdigen. De commissie-Anneveldt wijst in haar rapport (blz. 36)
op het belang van gevarieerde executiemogelijkheden. Naar ons oordeel
kunnen deze worden gerealiseerd zonder een afzonderlijk adolescenten–
strafrecht in de wet vast te leggen. Het knelpunt ligt in de feitelijk ter
beschikking staande middelen, niet in de wettelijke regels. Zouden deze
middelen er zijn, dan kan zonder nadere wettelijke regels een gedifferen–
tieerd regime van tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen tegen adoles–
centen worden verwerkelijkt.

Paragraaf 4 Uitgangspunten van het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel beoogt de consequenties te trekken uit de toege–
nomen mondigheid van jeugdigen. Daartoe zijn de verschillende jeugd–
straffen en –maatregelen herzien en vervallen allerlei bepalingen waarin
het kinderstrafrecht afweek van het volwassenenstrafrecht. Tevens is
hiermee een algemene vereenvoudiging en modernisering van het
kinderstrafrecht nagestreefd.

De vereenvoudiging komt vooral daarin tot uitdrukking dat de
bestaande vrijheidsbenemende straffen van plaatsing in een tuchtschool
en arrest vervangen door één vrijheidsbenemende straf, te weten jeugd–
detentie. Voor zestien– tot achttienjarigen is de mogelijkheid geopend
een langere vrijheidsbenemende straf op te leggen. Wat betreft de
geldboete is er niet meer een algemeen maximum van vijfhonderd

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 327, nr. 3



gulden, doch zijn de bijzondere maxima van het volwassenenstrafrecht
van toepassing. De bestaande vrijheidsbenemende maatregelen van
terbeschikkingstelling van de regering en plaatsing in een inrichting voor
buitengewone behandeling worden vervangen door de ene vrijheidsbene–
mende maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. De
gronden voor de toepassing van deze maatregel zijn aangescherpt en de
duur is gelimiteerd. De tenuitvoerlegging geschiedt na advies van de
rechter door de administratie.

De modernisering moet vooral worden gezocht in de regeling van de
alternatieve sancties, waarbij de mogelijkheden om pedagogische
redenen ruimer zijn dan voor de regeling die aanhangig is voor het
volwassenenstrafrecht.

De mogelijkheden van een flexibele overgang van het kinderstrafrecht
naar het volwassenenstrafrecht zijn vergroot, doordat de criteria voor de
toepassing van hetzij het volwassenen-strafrecht op zestien– tot achttien–
jarigen, hetzij de toepassing van kinderstrafrecht op achttien– tot eenen–
twintigjarigen, niet meer cumulatief, doch alternatief zijn geformuleerd.

Wat betreft het formele strafrecht komt het uitgangspunt van de
grotere mondigheid van de minderjarige tot uitdrukking in een
versterking van zijn rechtspositie ten koste van bevoegdheden van de
overheid maatregelen te treffen die mogelijk bevoogdend uitwerken. Wij
wijzen op de afschaffing van de voorgeschreven overlegverplichtingen, in
de regel aangeduid als het driehoeksoverleg tussen kmderrechter,
officier van justitie en raad voor de kinderbescherming en voorts op de
uitsluiting van de mogelijkheid dat berechting plaatsvindt door dezelfde
rechter die het gerechtelijk vooronderzoek deed. Ook hier leiden de
voorgestelde wijzigingen tot een vereenvoudiging van de bestaande
regeling, alsmede tot een geringere afwijking van het kinderstrafrecht ten
opzichte van het volwassenenstrafrecht.

Ten slotte moest bij het opstellen van het wetsvoorstel rekening
worden gehouden met de randvoorwaarde dat, gelet op de toestand van
's Rijks financiën, aan de uitvoering daarvan geen extra kosten zouden
zijn verbonden.

Paragraaf 5 Het materiële strafrecht voor personen met een
leeftijd van minder dan achttien jaren

5.1. De toepasselijkheid van het strafrecht voor jeugdigen

Het wetsvoorstel bevat een algehele herziening van Titel VIII A van het
Wetboek van Strafrecht, waarin de bijzondere bepalingen van het
materiële strafrecht zijn opgenomen die gelden voor personen die de
leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt. Het criterium is het
tijdstip van het begaan van het strafbare feit. De bestaande bepalingen
openen de mogelijkheid dat de rechter deze op bepaalde nader aange–
geven gronden ook van toepassing verklaart op personen die ouder zijn
dan achttien jaar doch nog geen eenentwintig. Deze regeling geldt thans
reeds, na aanpassing van de bestaande regeling aan de verlaging van de
meerderjarigheidsgrens bij de wet van 1 juli 1987 (Stb. 334).

Het wetsvoorstel dat thans voorligt bevat verder, evenals onder het
oude recht, een bepaling die van toepassing is op personen tussen
zestien en achttien jaar. Op hen kan het gewone strafrecht worden
toegepast onder bepaalde, alternatief geformuleerde omstandigheden.
Thans moet aan twee cumulatief geformuleerde eisen zijn voldaan, te
weten de ernst van het begane feit en de persoonlijkheid van de dader
(het bestaande artikel 77c van het Wetboek van Strafrecht). Ook de
commissie-Anneveldt stelde dit criterium voor in het door haar voorge–
stelde artikel 77 b. Wij geven er de voorkeur aan de criteria alternatief te
maken, aangevuld met het criterium «de omstandigheden waaronder het
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feit is begaan». Hierdoor wordt de overgang tussen de verschillende
leeftijdscategorien vloeiender en makkelijker te hanteren. Hetzelfde geldt
voor het van toepassing verklaren van het kinderstrafrecht op achttien–
tot eenentwintigjarigen (artikel 77 c).

5.2. De tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen

Voorgesteld wordt de herziening van het kinderstrafrecht in grote
lijnen te doen verlopen overeenkomstig het voorstel van de
commissie-Anneveldt. Deze herziening komt ten opzichte van de
bestaande regeling vooral neer op een vereenvoudiging, naast een
aanvulling met een regeling voor alternatieve sancties. De vereenvou–
diging was ook een belangrijk onderdeel van de opdracht aan de
commissie-Anneveldt. Daarnaast had deze commissie de taak na te gaan
in hoeverre wetswijziging gewenst is teneinde de straffen en maatre–
gelen die vrijheidsbeneming meebrengen beter te doen beantwoorden
aan de thans daaromtrent bestaande inzichten en opvattingen. Zoals
reeds hiervoor is uiteengezet heeft de commissie afgezien van het
formuleren van voorstellen voor de tenuitvoerlegging van sancties.

De artikelen 77 i, vierde lid, en 77 s, derde lid, van het wetsvoorstel
bevatten bepalingen hieromtrent, terwijl tevens de Wet op de jeugdhulp–
verlening dienovereenkomstig wordt aangepast. Deze bepalingen gelden
voor de inrichtingen voor justitiële kinderbescherming waarvoor de
beleidsverantwoordelijkheid ingevolge koninklijk besluit van 23 december
1986 (Stbl. 671) niet is overgedragen aan de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur. De sancties uit het strafrecht zullen worden
uitgevoerd in een door ons in stand gehouden of gesubsidieerde
inrichting, waarbij de tenuitvoerlegging van de straf plaatsvindt in een
tuchtschool of een inrichting voor opvang, en die van de maatregel in het
kader van het strafrecht in een rijks– of particuliere inrichting voor
buitengewone behandeling.

Het huidige systeem waarbij de justitiële inrichtingen voor kinderbe–
scherming niet alleen bestemd zijn voor de tenuitvoerlegging van
sancties uit het strafrecht maar ook overeenkomstig de artikelen 5 en 15
van de thans nog van kracht zijnde Beginselenwet voor de Kinderbe–
scherming beschikbaar blijven voor uitvoering van burgerrechtelijke
beslissingen van de kinderrechter, ingevolge artikel 263, eerste lid, van
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, zal worden gehandhaafd. Om
dezelfde redenen als in paragraaf 3 is uiteengezet ten aanzien van
adolescenten zullen door ons geen inrichtingen worden in stand
gehouden of gesubsidieerd met als uitsluitende bestemming de tenuit–
voerlegging van sancties opgelegd ingevolge het kinderstrafrecht.
Uiteraard zullen moderne inzichten en opvattingen omtrent de vrijheids–
beneming in het regime van deze inrichtingen tot uitdrukking moeten
komen.

Wel achten wij het gewenst de rechter invloed te geven op de plaats
waar de sanctie wordt ten uitvoer gelegd. Artikel 77 v verplicht de
rechter in zijn uitspraak een advies op te nemen over de plaats waar en
de wijze waarop de sanctie zou moeten worden ten uitvoer gelegd.
Daarin komt tot uitdrukking welk regime bij de vrijheidsbeneming de
rechter in zijn uitspraak voor ogen staat, er van uitgaande dat er een
differentiatie van regimes tussen de inrichtingen bestaat. Het advies is
echter niet bindend. In geval er in de betreffende inrichtingen bij
voorbeeld op dat moment geen capaciteit beschikbaar is, dient de
administratie de mogelijkheid te hebben de sanctie in een andere
inrichting te doen ondergaan. Wij gaan er van uit dat de jeugddetentie in
beginsel in een tuchtschool zal worden tenuitvoergelegd.

Met de opneming in het Wetboek van Strafrecht van het rechterlijk
advies inzake plaatsing wordt aangesloten bij de thans nog van kracht
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zijnde artikelen 185, derde lid, 220, 222 en 232 van het Uitvoeringsbe–
sluit kinderbescherming (Stb. 1964, 327). Bij het opstellen van het
wetsvoorstel is overigens uitgegaan van de Wet op de jeugdhulpver–
lening en is deze, voor zover nodig, in verband met de uitwerking van de
voorstellen van de commissie-Anneveldt, aangepast.

5.3. De straffen

Voorgesteld wordt af te zien van een algemeen maximum voor de
oplegging van geldboeten aan jeugdigen. Daarmee wordt het maximum
van vijfhonderd gulden ingevolge het oude artikel 77o verlaten. Een
verruimde mogelijkheid geldboeten op te leggen stelt de rechter in staat
in mindere mate naar een vrijheidsbenemende sanctie te hoeven grijpen.
Bij de Wet vermogenssancties (Stb. 1983, 153), de Wet indeling
geldboetecategorien (Stb. 1984, 91) en de Wet indeling geldboetecate–
gorien II (Stb. 1988, 77) is er bovendien van afgezien wettelijke strafver–
hogingen of –verlagingen te laten doorwerken in de geldboete.

Nieuw in het wetsvoorstel is dat de rechter de mogelijkheid krijgt ook
in het strafrecht voor jeugdigen een betaling in termijnen toe te laten. Dit
komt tot uitdrukking in het feit dat in het voorgestelde artikel 77 a,
anders dan in het bestaande artikel 77 b, niet meer artikel 24 a van
toepassing is uitgesloten.

Wat betreft de duur van de vrijheidsbenemende straf heeft de rechter
de mogelijkheid aan personen tussen zestien en achttien jaren ten
hoogste twaalf maanden op te leggen. Onder het bestaande artikel 77 m
heeft hij slechts de mogelijkheid ten hoogste zes maanden plaatsing in
een tuchtschool te gelasten, tenzij hij voor deze categorie van personen
uitweek naar het algemene strafrecht met gebruikmaking van het
bestaande artike!77c.

De bestaande straf van berisping is overeenkomstig de voorstellen van
de commissie-Anneveldt vervallen uit een oogpunt van vereenvoudiging.
Het voorgestelde artikel 77 a laat de toepasselijkheid van artikel 9 a
onverlet, zodat ten aanzien van jeugdigen ook een schuldigverklaring
zonder oplegging van straf mogelijk is.

5.4. De maatregelen

De maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen vervangt
de beide bestaande vrijheidsbenemende maatregelen: de terbeschik–
kingstelling van de regering en de plaatsing in een inrichting voor buiten–
gewone behandeling. De terbeschikkingstelling van de regering vindt
plaats met het oog op de opvoeding en verzorging van de minderjarige
(zie de artikel 8, 19, eerste lid, en 27, eerste lid, van de Beginselenwet
voor de kinderbescherming). De toepassing van deze maatregel is niet
gebonden aan criteria betreffende de ernst van het delict of de persoon
van de dader. De plaatsing in een inrichting voor buitengewone behan–
deling was bedoeld voor niet-toerekeningsvatbare of verminderd toereke–
ningsvatbare minderjarigen (zie Kamerstukken II 1955/56, 4141, nr. 1.3,
blz. 14). Deze maatregel is derhalve te vergelijken met de volwas–
senen-TBS. Zij kan slechts worden opgelegd in geval van een misdrijf of
van enkele nader aangegeven overtredingen. Het onderscheid tussen
beide maatregelen is destijds aangebracht met het oog op een scheiding
van opvoedbaren van de zeer moeilijke gevallen.

Gelet op de wettelijke beperkingen die overeenkomstig de voorstellen
van de commissie-Anneveldt zijn aangebracht in de mogelijkheid de
maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen te gelasten, kan
de nieuwe maatregel beter worden vergeleken met de bestaande
plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling dan met de
bestaande terbeschikkingstelling van de regering in het kinderstrafrecht.
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De toepassing van de nieuwe maatregel is gebonden aan strenge criteria
die onder meer betrekking hebben op de beveiliging van de samenleving.
De duur van de maatregel is bovendien gebonden aan een maximum–
termijn van vier jaar, daaronder begrepen tussentijdse verlenging van de
maatregel door de rechter. Zowel in het oude als in het nieuwe recht
geldt de bepaling dat de maatregel in ieder geval eindigt bij het bereiken
van de leeftijd van eenentwintig jaren. Zie voor een discussie omtrent dit
onderwerp Kamerstukken II 1980/81, 15416, nr. 5, blzn. 6 en 7. Evenals
in de oucie regelmg kan de maatregel van regeringswege steeds
voorwaardelijk of onvoorwaardelijk worden beëindigd.

Met de commissie-Anneveldt (zie blzn. 33 en 34 van haar rapport) zijn
wij van oordeel dat een vrijheidsbenemende maatregel naar aanleiding
van verwijtbaar strafbaar gedrag in het Wetboek van Strafrecht niet kan
worden gemist. De maatregel is nodig in gevallen dat de duur van de
behandeling en opvoedmg van dedelinquent naar verwachting zal uitgaan
boven die van de anders op te leggen vrijheidsstraf. De vrijheidsbene–
mende maatregel heeft daarnaast het aspect van beveiliging van de
samenleving. In de door de commissie-Anneveldt cumulatief geformu–
leerde criteria komt dit aspect duidelijk tot uitdrukking. In afwijking van
deze commissie hebben wij de mogelijkheid de maatregel voorwaardelijk
op te leggen opgenomen, gelet op deze mogelijkheid bij de bestaande
vrijheidsbenemende maatregelen.

De maatregel van de strafrechtelijke ondertoezichtstelling vervalt, daar
het beter lijkt de civielrechtelijke ondertoezichtstelling in het kader van
het strafrecht te vermijden. De kinderrechter krijgt daardoor meer het
karakter van strafrechter. De ondertoezichtstelling is immers gezagsbe–
perkend en derhalve gericht tegen de ouders, terwijl in het strafrecht het
kind terecht staat. De keuze tussen een strafrechtelijke en een civielrech–
telijke aanpak komt daardoor te liggen in het overleg tussen de officier
van justitie en de raad voor de kinderbescherming.

Paragraaf 6 Alternatieve sancties

6.1. Inleiding

Sinds de Commissie Alternatieve Strafrechtelijke Sancties
(commissie-Van Andel) in 1978 adviseerde te gaan experimenteren met
de alternatieve sanctie dienstverlening, heeft deze sanctie op ruime
schaal toepassing gevonden. De alternatieve sanctie is dan ook niet meer
weg te denken uit ons strafrechtsysteem. Zij mist nog een wettelijke
basis. Een voorstel van een wet tot aanvulling van het Wetboek van
Strafrecht met de straf van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte is
aangeboden bij koninklijke boodschap van 2 september 1987 (Kamer–
stukken II 1986/87, 20074, nrs. 1-2). De daarin voorgestelde sanctie
maakt deel uit van het sanctiepakket voor strafrechtelijk meerderjarigen.
Grondslag voor dit wetsvoorstel vormde het advies van de Voorberei–
dingsgroep experimenten dienstverlening van juni 1984. De voorberei–
dingsgroep betrok bij haar experimenten niet de strafrechtelijk minderja–
rigen omdat zij er van uitging dat met alternatieve sancties voor
jeugdigen een ruimer doel kon worden beoogd dan uitsluitend het terug–
dringen van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf.

Dit standpunt lag ook ten grondslag van het interim-advies van de
commissie-Anneveldt van 10juli 1981, waarin naar voren kwam dat bij
introductie van alternatieve sancties voor jeugdigen vooral zou moeten
worden gelet op het opvoedkundig karakter van deze sancties. In
verband daarmee dacht deze commissie niet alleen aan dienstverlening
als alternatieve sanctie, maar ook aan oplossingen met een uitgesproken
educatief karakter, zoals het doen volgen van trainingen, cursussen en
andersoortige activiteiten die gericht zijn op vergroting van de sociale
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vaardigheid en weerbaarheid van de jeugdigen. De commissie was
daarbij van oordeel dat de alternatieve sanctie als een nieuwe sanctie
naast de reeds bestaande straffen en maatregelen dient te worden
geïntroduceerd.

Naar aanleiding van het interim-advies van de commissie-Anneveldt
werd op 30 november 1981 de Werkgroep alternatieve sancties
jeugdigen ingesteld. Deze werkgroep stond onder voorzitterschap van
mr. S. Slagter, vice-president van de arrondissementsrechtbank te
Amsterdam. De werkgroep kreeg van de Minister van Justitie de
volgende opdracht mee:
- hem te adviseren omtrent de aanwijzing van de arrondissementen
waarin experimenten met alternatieve sancties voor jeugdigen kunnen
plaatsvinden en omtrent de voorwaarden waaraan moet worden voldaan
om met die experimenten te kunnen aanvangen; een en ander op basis
van een onderzoek naar de bereidheid van in de arrondissementen in
aanmerking komende organisaties en instellingen om medewerking te
verlenen aan de experimenten;
- het na aanwijzing van de arrondissementen begeleiden van deze
experimenten en het ondersteunen van die instanties die ter plaatse bij
de opzet en uitvoering van deze experimenten zijn betrokken;
- hem te rapporteren over de resultaten van de experimenten alsmede te
adviseren omtrent de vraag of, in welke mate en onder welke
voorwaarden invoering van een systeem van alternatieve sancties
mogelijk en wenselijk is;

- hem te adviseren over kwesties die tijdens de uitvoering van de taak
van de werkgroep mochten rijzen.

De werkgroep bracht op 2 december 1985 haar eindadvies uit. De
conclusie van dit advies was dat gezien de gunstige ervaringen met de
experimenten de alternatieve sanctie voor jeugdigen een verdere
invoering in het strafrechtelijk beleid verdient. Wetgeving werd aanbe–
volen, waarbij het uitgangspunt dient te zijn dat de alternatieve sanctie in
verschillende fasen van de procesgang mogelijk moet zijn, en dat zij in
de plaats moet kunnen komen van zowel tuchtschoolstraf, arrest als
geldboete. Onder alternatieve sanctie werden zowel de dienstverlening
als de zogenaamde leerprojecten verstaan.

Het advies van de werkgroep is ter advisering aan een brede kring van
betrokkenen en belanghebbenden voorgelegd. De reacties onder–
schrijven in grote lijnen de aanbevelingen van de werkgroep. Dit
wetsvoorstel volgt in het algemeen het advies van de werkgroep, met
inachtneming van de daarop ontvangen commentaren. Van deze
gelegenheid maken wij gaarne gebruik onze waardering uit te spreken
voor de werkzaamheden van de werkgroep en om eveneens degenen die
gevraagd of ongevraagd commentaar hebben gegeven te danken voor
hun inbreng.

Zoals uit het advies van de werkgroep blijkt, zijn voor het slagen van de
experimenten, de werkzaamheden van de stuurgroepen in de diverse
arrondissementen van veel belang geweest.

6.2. De experimenten

De werkgroep bereidde experimenten voor die op 1 maart 1983 van
start gingen in de arrondissementen Amsterdam, Arnhem, Leeuwarden,
Groningen, Rotterdam en Zutphen. Deze experimenten werden in elk
arrondissement opgezet door een stuurgroep waarin verschillende
instanties en organisaties waren vertegenwoordigd waaronder het
openbaar ministerie, de balie, de raad voor de kinderbescherming en de
politie. Ook werd in iedere stuurgroep een vertegenwoordiger van de
arbeidsinspectie opgenomen in verband met de arbeidsrechtelijke
aspecten voor het verrichten van arbeid door jeugdigen. Daar als
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1 Het onderzoek werd uitgevoerd door P H.
van der Laan en Th.A.G. van Hecke Het
eindrapport dat werd uitgebracht in
december 1985, verscheen in de reeks
Jeugdbescherming en Jeugddelinquentie (J
en J).

uitgangspunt was gesteld dat de realisering van de experimenten zou
moeten geschieden door inschakeling van bestaande organisaties,
zochten de stuurgroepen langs verschillende wegen naar coördinatoren.
Dezen waren afkomstig uit of werden aangehaakt bij uiteenlopende
organisaties zoals: de raad voor de kinderbescherming, provinciale raad
voor het jeugdbeleid, de (toenmalige) reclasseringsraad en in één geval
een regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg. In
de loop van de experimenten adviseerde de werkgroep-Slagter aan de
Staatssecretaris van Justitie de coördinator onder te brengen bij de raad
voor de kinderbescherming.

De experimenten waren gebaseerd op een door de werkgroep
opgesteld raamwerk van uitgangspunten en richtlijnen. Hierin werd een
onderscheid gemaakt tussen werkprojecten en leerprojecten. De verza–
melnaam hiervoor was alternatieve sanctie. Het werkproject (of dienst–
verlening) werd omschreven als:

«het binnen een bepaald tijdsbestek gedurende een bepaald aantal
uren doen verrichten van nauwkeurig omschreven werkzaamheden;
zulks als reactie op strafbaar gesteld gedrag en teneinde oplegging van
de in de wet omschreven straffen en de daaraan verbonden niet beoogde
negatieve effecten te voorkomen. De werkzaamheden dienen zoveel
mogelijk maatschappelijk zinvol en pedagogisch gericht te zijn.»

Het leerproject werd omschreven als:

«Het binnen een bepaald tijdsbestek gedurende een bepaald aantal–
uren doen volgen van nauwkeurig aangegeven trainingen, cursussen of
andersoortige activiteiten die zijn gericht op vergroting van de individueie
sociale vaardigheid en weerbaarheid; zulks als reactie op strafbaar
gesteld gedrag en teneinde oplegging van de in de wet omschreven
straffen en daaraan verbonden niet beoogde negatieve effecten te
voorkomen».

Volgens het raamwerk kon de alternatieve sanctie plaats vinden in het
kader van:
- een voorwaardelijk sepot;
- een uitstel van de beslissing tot al dan niet vervolgen;
- een schorsing van de voorlopige hechtenis;
- een uitstel van vonniswijzing.

De eerste twee toepassingskaders werden officiersmodaliteiten, de
volgende twee rechtersmodaliteiten genoemd. Bij een officiersmodaliteit
wordt de beslissing tot de alternatieve sanctie genomen door een lid van
het openbaar ministerie, bij een rechtersmodaliteit geschiedt deze
beslissing door de rechter.

De basisvoorwaarde voor de toepassing van een alternatieve sanctie
was dat het verzoek of het aanbod daartoe afkomstig diende te zijn van
de jeugdige zelf. Er werd daarbij van uitgegaan dat deze van de
mogelijkheid op de hoogte zou worden gesteld door een advocaat, een
medewerker van de raad van de kinderbescherming of een hulpverlener.

6.3. Onderzoek

Onder begeleiding van de coördinatiecommissie wetenschappelijk
onderzoek kinderbescherming werden de experimenten die de werkgroep
had voorbereid geëvalueerd. Er werden drie deelrapporten, twee tussen–
tijdse verslagen en een eindrapport uitgebracht. Tevens verscheen een
verslag van de op 14 oktober 1983 gehouden informatiedag over
leerprojecten.'

In de experimenteerperiode vonden in de proefarrondissementen 780
dienstverleningen en 47 leerprojecten plaats. Het onderzoek, dat liep van
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april 1983 tot juli 1984 heeft betrekking op 432 alternatieve sancties,
411 in de vorm van dienstverlening en 21 leerprojecten. Het is niet de
bedoeling hier de resultaten van de onderzoeken uitvoerig te beschrijven,
doch vermelding van enkele onderzoeksgegevens is voor een goed
begrip van de ervaringen met alternatieve sancties voor jeugdigen van
belang. Uit het onderzoek blijkt dat de alternatieve sanctie in een kwart
van de zaken in het officiersmodel werd opgelegd en voor het overige in
een van de rechtermodaliteiten.

De dienstverleningen werden vooral verricht in ziekenhuizen, buurt– en
clubhuizen en gemeentelijke plantsoen– en reinigingsdiensten. Het betrof
voornamelijk onderhouds–, schilder– of reparatiewerkzaamheden (65%).
Verder bestond een groot deel van de dienstverleningen (20%) uit
keukenwerkzaamheden en ander huishoudelijk werk in instellingen. In 22
gevallen lag het aantal uren dat arbeid moest worden verricht tussen 6
en 40, in 149 tussen 41 en 80 en in 50 gevallen tussen 81 en 152. Van
de jongeren was 70% ten tijde van het plegen van het delict zestien jaren
of ouder en 1.9% was dertien jaren. Ongeveer 70% van de jongeren was
nog op school, 5% had een baan en de rest was werkloos. De alterna–
tieve sanctie werd vooral toegepast in geval van vermogensdelicten
(81%) en agressieve delicten (18%). In 90% van de gevallen was er
sprake van een delict waarbij meer dan één persoon betrokken was.

Vanwege de geringe ervaring opgedaan met de leerprojecten werden
de experimenten en het onderzoek daarnaar voortgezet. Enkele resul–
taten daarvan zullen verderop ter sprake komen.

Het eindrapport betreffende het onderzoek bevat een hoofdstuk
«Napeiling». Daarin zijn de meningen en ervaringen van kinderrechters,
officieren van justitie, raden voor de kinderbescherming en advocaten
met alternatieve sancties weergegeven. Ook zijn de ervaringen van
medewerkers van instellingen waar alternatieve sancties zijn uitgevoerd
beschreven.

Het bovengenoemd onderzoek betrof de periode 1983-1984. Het is
van belang dat de alternatieve sancties voor minderjarigen in de periode
nadien gestadig een meer vaste plaats in het strafrechtelijk beleid
hebben gekregen. Mede door de aanstelling van specifiek op deze
activiteit gerichte coördinatoren in alle arrondissementen, werden in
1986 bijna 1500 alternatieve sancties uitgevoerd. In 1988 is dit aantal
tot ongeveer 2100 opgelopen.

6.4. Het advïes van de werkgroep

Zoals boven reeds vermeld beveelt de werkgroep aan de alternatieve
sanctie wettelijk te regelen. Zij is van mening dat acceptatie van een
aanbod tot dienstverlening of tot het volgen van een cursus of training in
alle stadia van de strafvervolging mogelijk moet zijn. Zij acht het in
verband daarmee niet aan te bevelen de dienstverlening en de leerpro–
jecten op te nemen bij de in het Wetboek van Strafrecht genoemde
straffen. Omdat in ons strafrechtelijk systeem alleen de rechter straffen
oplegt, zou het juridisch gezien de consequentie hebben dat de dienst–
verlening en het leerproject niet in het kader van het officiersmodel
zouden kunnen worden opgelegd, ook niet bij wege van transactie.

De werkgroep stelt voor de wetgeving zodanig aan te passen dat het
mogelijk wordt de dienstverlening, of het leerproject toe te passen:
- a. ter voorkoming van een strafvervolging;
- b. ter voorkoming van een oplegging (van een gedeelte) van een straf
of
- c. ter voorkoming van de tenuitvoerlegging daarvan;
- d. ter kwijtschelding van een straf (bij gratie).

De werkgroep beveelt de volgende modaliteiten aan:
- 1. officiersmodaliteiten:
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- a. onvoorwaardelijk sepot na vervulling van de aangeboden alterna–
tieve sanctie (geen wetswijziging);
- b. voorwaardelijk sepot met als voorwaarde vervulling van een aange–
boden alternatieve sanctie (geen wetswijziging);
- c. transactie (aanvulling van artikel 74 van het Wetboek van Straf–
recht);
- 2. rechtersmodaliteiten:
- a. bijzondere voorwaarde bij schorsing voorlopige hechtenis (regeling
beroepsmogelijkheid voor de officier van justitie);
- b. veroordeling tot vervulling van een aangeboden alternatieve sanctie
in plaats van een straf, of veroordeling tot een reeds vervulde alterna–
tieve sanctie na uitstel van vonniswijzing;
- c. bijzondere voorwaarde bij voorwaardelijke veroordeling.
- Tevens wordt voorgesteld de maximum omvang en duur van de alter–
natieve sanctie in het Wetboek van Strafrecht op te nemen.

De werkgroep bepleit verder de Gratiewet aan te vullen op het punt
van leerprojecten en wat betreft de rechtsbijstand de mogelijkheid in de
wet te openen van een vervroegde toevoeging van een raadsman.

6.5. De voorgestelde wettelijke regeling

De conclusie van de werkgroep-Slagter dat de alternatieve sancties in
verschillende fasen van de procesgang mogelijk moet zijn en dat zij in de
plaats moeten kunnen komen van zowel tuchtschoolstraf, arrest als
geldboete, wijkt af van de conclusie van de Voorbereidingsgroep experi–
menten dienstverlening voor meerderjarigen en van het daarop
gebaseerde wetsvoorstel (20 074) tot aanvulling van het Wetboek van
Strafrecht met de straf van onbetaalde arbeid. In dat wetsvoorstel wordt
het verrichten van onbetaalde arbeid opgenomen bij de hoofdstraffen en
kan derhalve alleen door de rechter worden opgelegd. Wij hebben ons
afgevraagd in hoeverre er aanleiding is voor jeugdigen een regeling met
betrekking tot alternatieve sanctieste maken die afwijkt van die van het
commune strafrecht. De werkgroep licht het voorstel dat met het oog op
het pedagogisch karakter en het strafkarakter, en dienstverlening of een
leerproject bij jeugdigen in principe mogelijk moet zijn in alle fasen aan
de strafvervolging, als volgt toe:

«Een behandeling ter terechtzitting is voor een jeugdige over het
algemeen een ingrijpende gebeurtenis. Vooral bij delicten van mindere
zwaarte is het van belang wanneer de jeugdige een rechtszitting kan
worden bespaard. Daarbij vergt het «zittingsmodel» zoals tijdens de
experimenten is gebleken in vergelijking met de officiersmodaliteiten een
langere periode tussen het plegen van het delict en de aanvang van de
alternatieve sanctie.»

Wij voegen hier nog het volgende aan toe. Van het begin van deze
eeuw af wijkt de strafrechtelijke bejegening van jeugdigen af van die van
volwassenen. In het onderhavige wetsvoorstel wordt het strafrecht voor
jeugdigen eveneens gezien als een speciale regeling. Daarin is de
bedreigde vrijheidsstraf lager dan in het commune strafrecht en is
oplegging van een maatregel mogelijk die in het commune strafrecht niet
voorkomt. Naar onze mening past een afwijkende regeling van de alter–
natieve sanctie binnen dit systeem. Zou de dienstverlening evenals in het
commune strafrecht alleen in de plaats kunnen komen van een onvoor–
waardelijke vrijheidsstraf dan zouden de mogelijkheden voor jeugdigen
zeer worden beperkt. Voor de feiten waarvoor bij meerderjarigen een
korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wordt opgelegd, zal voor jeugdigen
in veel gevallen worden volstaan met een voorwaardelijke vrijheidsstraf
of een al of niet voorwaardelijke geldboete. Juist ook voor dergelijke
feiten lijkt voor jeugdigen de alternatieve sanctie een goede aanvulling
van het sanctiepakket. Een voorwaardelijke vrijheidsstraf immers zal door
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jongeren soms onvoldoende als straf worden ervaren, terwijl de
geldboete wellicht door de ouders wordt betaald. Als dezen de geldboete
niet kunnen of willen betalen zal de jeugdige werk zoeken om de
geldboete te kunnen betalen. Hetzelfde geldt als de de officier een trans–
actie-voorstel - inhoudende het betalen van een bepaalde geldsom -
doet. In al deze gevallen lijkt met zorg uitgekozen maatschappelijk
nuttige arbeid of een op de jeugdige toegesneden leerproject betere
mogelijkheden te bieden.

Ook de adviezen die naar aanleidmg van het rapport van de
werkgroep-Slagter werden ontvangen, onderschrijven het uitgangspunt
dat de alternatieve sanctie zowel het karakter van een straf moet dragen
als een opvoedkundig karakter moet hebben. Het College van Advies
voor de kinderbescherming acht het gewenst de mogelijkheid van dienst–
verlening en leerproject in het Wetboek van Strafrecht op te nemen
vooral om het karakter van straf duidelijk tot uiting te brengen. De Raad
voor het Jeugdbeleid is van mening dat het opvoedkundig karakter
centraa! moet staan. De Raad ziet alternatieve sancties allereerst als
belangrijke uitbreiding van het huidige sanctiepakket met sancties van
een grotere opvoedkundige waarde dan waarover men nu kan
beschikken. Uit de adviezen blijkt, dat men over het algemeen een
flexibel systeem voorstaat, waarbij de alternatieve sanctie in verschil–
lende fasen van het strafproces mogelijk is. Wel twijfelt bij voorbeeld het
College van Advies voor de kinderbescherming met betrekking tot de
aanvaardbaarheid van het officiersmodel, wanneer het driehoeksoverleg
zou komen te vervallen, zoals de commissie-Anneveldt voorstelt. Het
College meent dat in ieder geval een vorm van alternatieve afdoening
door de officier van justitie moet worden gevonden waarbij de rechtspo–
sitie van de minderjarigen voldoende wordt beschermd. Ook andere
adviesinstanties pleiten voor het handhaven van het driehoeksoverleg.

Zoals in paragraaf 7.1 van deze memorie wordt betoogd, zijn er
verschillende redenen om de verplichting tot het voeren van overleg
tussen openbaar ministerie en kinderrechter te laten vervallen. De
werkgroep-Slagter was zich er van bewust dat de kans bestond dat de
verplichting tot dit overleg niet zou worden gehandhaafd. Zij zegt
hierover:

«Het is de werkgroep bekend dat wordt overwogen overeenkomstig
het advies van de Commissie tot herziening van het strafrecht voor
jeugdigen, het verplichte overleg over de vervolging tussen de officier
van justitie, de kinderrechter en de raad voor de kinderbescherming af te
schaffen. Indien dit zou impliceren dat ook artikel 493 van het Wetboek
van Strafvordering komt te vervallen en dus de rechter volgens de wet
niet meer dient te worden betrokken bij sepotbeslissingen, dan zal men
naar het oordeel van de werkgroep de alternatieve sanctie voor
jeugdigen toch in het kader van de officiersmodaliteiten moeten blijven
toepassen. Hoewel de werkgroep juist in het geval van de alternatieve
sanctie het wegvallen van het overleg tussen openbaar ministerie en
rechter zou betreuren, meent zij dat de rechtsbescherming van de
jeugdige voldoende blijft gewaarborgd doordat de jeugdige zelf met de
alternatieve sanctie moet instemmen. Naar de mening van de werkgroep
zal, opdat die instemming niet overijld wordt gegeven, bij een overwogen
alternatieve sanctie een advocaat betrokken moeten zijn.»

Met de werkgroep zijn wij van oordeel dat het bestaan van het overleg
geen absolute voorwaarde is voor de aanvaardbaarheid van het officiers–
model. Dat een goede bescherming van de belangen van de jeugdige
gewaarborgd dient te zijn, is ook voor ons een voorwaarde. De wijze
waarop daaraan in het voorstel wordt voldaan, wordt verderop in deze
memorie besproken.

Zoals uit het bovenstaande blijkt zijn wij van mening dat er aanleiding
is in het strafrecht voor jeugdigen een flexibele regeling van de alterna–
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tieve sancties op te nemen en de toepassingsmogelijkheid niet te
beperken door deze sanctie als een hoofdstraf te kwalificeren, die alleen
door de rechter kan worden opgelegd.

De vraag doet zich dan voor welke van de door de werkgroep voorge–
stelde modaliteiten in wetgeving moeten worden uitgewerkt. Tijdens de
experimenten werd in geval van een voorstel van de officier van justitie
tot onvoorwaardelijk sepot na dienstverlening, door de jongere c.q. zijn
ouders een bereidverklaring ondertekend. Vervolgens tekende de officier
van justitie deze. Met deze ondertekening gaf de officier te kennen dat
als de dienstverlening in de bereidverklaring omschreven naar behoren
zou worden uitgevoerd, hij onvoorwaardelijk van strafvervolging zou
afzien. Wil men deze gang van zaken in de wet vastleggen, dan kan dit
het beste in de vorm van een transactie. Deze transactiemogelijkheid
dient te worden opgenomen in het strafrecht voor jeugdigen, daar zij
voor volwassenen niet wordt voorgesteld.

De werkgroep maakte in haar advies voor wat betreft het aantal uren
geen verschil tussen het officiersmodel en het rechtersmodel. Wij menen
evenwel dat bij transactie het aantal uren dienstverlening minder dient te
zijn dan het aantal dat door de rechter kan worden opgelegd. Wij stellen
voor een duur van maximaal veertig uren, binnen een termijn van drie
maanden uit te voeren.

Een van de voordelen die wel gezien wordt bij de toepassing van de
dienstverlening, is dat een relatie kan worden gelegd tussen het
gepleegde feit en de sanctie (bij voorbeeld door herstel van de schade).
Ook de werkgroep-Slagter noemt dit voordeel, doch noemt deze
mogelijkheid niet apart. Zij meent dat dit valt onder de term «arbeid ten
algemenen nutte», doch het is de vraag of het herstellen van aan particu–
lieren toegebrachte schade onder deze omschrijving valt. Daarom is in
het wetsvoorstel «het verrichten van arbeid tot herstel van de door het
strafbare feit aangerichte schade» steeds apart genoemd. Bij de voorbe–
reiding van een aanbod tot het verrichten van deze vorm van alternatieve
sanctie, ligt het in de rede dat tevens van de zijde van de raad voor de
kinderbescherming, het slachtoffer wordt benaderd of dit prijs stelt op
herstel van de schade door de dader. Het is immers zeer wel denkbaar
dat het slachtoffer niet meer met de dader wenst te worden geconfron–
teerd. Het resultaat van dit overleg zal dan zijn plaats vinden in het
krachtens dit artikel uit te brengen advies. Bestaan hierover twijfels dan
kan de rechter die deze sanctie overweegt een nader advies inwinnen.

Ook bij leerprojecten dient naar ons oordeel ten aanzien van de
vaststelling van de duur een onderscheid te worden gemaakt tussen het
officiersmodel en het rechtersmodel. Wegens het veelal indringende
karakter van deze soort van alternatieve sanctie, stellen wij voor bij de
transactie de grens te leggen bij twintig uren.

Voor wat betreft de door de werkgroep genoemde rechtersmodali–
teiten merken wij het volgende op. Hoewel - vooral in het arrondis–
sement Amsterdam - met de alternatieve sanctie als bijzondere
voorwaarde bij schorsing voorlopige hechtenis goede ervaringen zijn
opgedaan, worden er toch in de adviezen nogal wat bezwaren tegen
aangevoerd. Nadat de alternatieve sanctie bij wet is geregeld, menen wij
dat er geen ruimte meer is om een dergelijke sanctie als voorwaarde bij
een schorsing van de voorlopige hechtenis op te leggen. Wij verwijzen
naar hetgeen wij over de dienstverlening als bijzondere voorwaarde bij
een voorwaardelijke veroordeling hebben opgemerkt in de memorie van
toelichting bij wetsvoorstel 20074 (nr. 3, blz. 8, laatste volle alinea). Het
lijkt ons daarnaast ook principieel onjuist dat de rechter-commissaris zich
feitelijk bezighoudt met sanctietoepassing. In de gevallen dat het
wenselijk is om de jeugdige op korte termijn te laten deelnemen aan een
alternatieve sanctie, zal in een versnelde procedure de daartoe strek–
kende uitspraak moeten worden bewerkstelligd. De bestaande wettelijke
regelingen bieden daartoe de ruimte.
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2 Hoewel sommigen bezwaren hebben
tegen het gebruik van de term «alternatieve
sanctie» in de wet, is toch voor deze verza–
melnaam gekozen, omdat anders telkens de
clrie onderdelen van deze sanctie in de
wettelijke bepalingen zouden moeten
worden herhaald.

Het advies van de commissie om de bepaling te schrappen van artikel
492 van het Wetboek van Strafvordering dat bij jongeren de officier van
justitie niet in beroep kan gaan, is overgenomen.

De werkgroep stelt vervolgens voor de mogelijkheid van veroordeling
tot vervulling van een aangeboden alternatieve sanctie in plaats van een
straf. Dit voorstel is, zij het in enigszins andere vorm, overgenomen.
Voorgesteld wordt om in het artikel waar de straffen en maatregelen
worden opgesomd, op te nemen dat in plaats van een hoofdstraf een
alternatieve sanctie2 kan worden opgelegd. De alternatieve sanctie is zelf
geen hoofdstraf. De rechter behoeft niet te bepalen in plaats van welke
hoofdstraf de alternatieve sanctie komt.

De alternatieve sancties zijn:
- a. het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte;
- b. het herstel van de door het strafbare feit aangerichte schade;
- c. het volgen van een leerproject.

De rechter kan een alternatieve sanctie slechts opleggen na een
aanbod van de verdachte. Hij bepaalt in zijn uitspraak het aantal uren en
de tijd waarbinnen de werkzaamheden of het leerproject moet zijn
volvoerd. Het aantal uren arbeid mag niet meer zijn dan honderd te
verrichten binnen zes maanden. Alleen indien de ernst van het feit
daartoe aanleiding geeft kan hij meer dan honderd doch ten hoogste
twee honderd uren opleggen, in welk geval de arbeid binnen een jaar
moet zijn verricht. Wanneer de rechter meent dat het feit zo ernstig is
dat meer dan honderd uren arbeid moet worden verricht, moet hij dat
speciaal motiveren. Dit zal zich vooral voordoen in gevallen waarin hij
anders een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zou hebben opgelegd.

Het is de bedoeling dat in beginsel de regels gesteld bij en krachtens
de Arbeidswet 1919 van toepassing zijn bij de uitvoering van de alterna–
tieve sancties als voorgesteld in dit wetsvoorstel. Er zijn echter omstan–
digheden denkbaar dat, zonder dat daartegen bezwaren bestaan uit een
oogpunt van arbeidswetgeving, het nodig kan zijn van bepaalde regels af
te wijken. Daartoe biedt de voorgestelde wijziging van de Arbeidswet
1919 de mogelijkheid. In dit opzicht wordt dezelfde weg bewandeld als
dat bij de arbeid ten algemenen nutte in het kader van het volwassenen–
strafrecht is gedaan. Door de afwijkende regels vast te laten stellen
krachtens de Arbeidswet, wordt naar ons oordeel ook het juiste kader
aangegeven.

Evenzeer zal de Wet onbeloonde arbeid uitkeringsgerechtigden
(Kamerstukken 19 549) van toepassing zijn, voor zover niet krachtens
deze wet voor de toepasselijkheid van bepaalde regels een uitzondering
zal worden gemaakt voor de uitvoering van alternatieve sancties door
jeugdigen.

Anders dan in het volwassenenstrafrecht, zijn er verschillende
mogelijkheden voor alternatieve sancties en komen deze ook niet alleen
in de plaats van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Dit vindt zijn recht–
vaardiging in de bijzondere situatie van de minderjarige die in het
algemeen nog meer beïnvloedbaar is in zijn gedrag. Het belang van een
breder arsenaal aan mogelijkheden weegt dan op tegen het bezwaar dat
de verdachte het gewicht van de verschillende sancties en het daarin tot
uitdrukking gebrachte verwijt, niet goed kan vaststellen.

De aanbeveling van de werkgroep ook het verrichten van maatschap–
pelijk nuttige arbeid of een leerproject mogelijk te maken als bijzondere
voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling, is niet overgenomen.
Wij achten het onjuist dat een sanctie die ingevolge dit wetsvoorstel in
de wet wordt opgenomen, ook als een voorwaarde het gedrag van de
veroordeelde betreffende zou kunnen worden opgelegd.
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6.6. De leerprojecten

Over de leerprojecten zegt de werkgroep in haar rapport dat een
afgerond oordeel over de aard en de inhoud van de leerprojecten in het
kader van alternatieve sancties, en over de financiële implicaties daarvan
nog niet mogelijk is. De experimenteerperiode met betrekking tot
leerprojecten werd na de afronding van de werkzaamheden van de
Werkgroep alternatieve sancties minderjarigen in eerste instantie met
twee jaar verlengd. Tijdens deze verlengingsperiode is het aantal leerpro–
jecten, toegepast in het kader van de alternatieve sancties gestegen. Uit
het evaluatieonderzoek over de periode 1985 en 1986 is gebleken dat
het percentage leerprojecten slechts 5% van het aantal toegepaste alter–
natieve sancties bedroeg. Dit percentage steeg snel in 1987 tot circa
13%, in 1988 tot circa 25%.

Het aanbod van soorten leerprojecten per arrondissement is zeer
gedifferentieerd. Alleen de trainingen sociale vaardigheden worden
veelvuldig en landelijk toegepast. De kwaliteit van de leerprojecten
verdient nadere aandacht, evenals de evenwichtige spreiding van
geschikte leerprojecten over de arrondissementen. Een en ander heeft
ertoe geleid dat in het wetsvoorstel wordt bepaald dat over de aard en
de inhoud van de leerprojecten regels zullen worden gesteld bij
algemene maatregel van bestuur. De conclusies van het onderzoeks–
rapport zullen hierbij worden betrokken.

Leerprojecten moeten in het algemeen als zwaarder worden
beschouwd dan arbeid, daar in deze leerprojecten de jongere direct met
de gevolgen van zijn strafbaar gedrag wordt geconfronteerd. De meeste
leerprojecten zijn van kortere duur dan honderd uren. Bij algemene
maatregel van bestuur zullen nadere regels worden gesteld over
projecten die niet eenduidig in de wettelijke regeling zijn onder te
brengen, bij voorbeeld een leerproject, waarbij men een aantal dagen
verblijft op de plaats waar het leerproject wordt gegeven. De berekening
van het aantal uren is dan niet goed mogelijk. Het is evenwel niet de
bedoeling in de algemene maatregel van bestuur vormen van het
leerproject op te nemen die als zwaarder moeten worden beschouwd
dan wat de wet mogelijk maakt. Dit zou zich niet verdragen met artikel
89, tweede lid, van de Grondwet. Er zijn echter enkele zeer intensieve
projecten van langere duur, waar ernstige delinquenten kunnen worden
heen gestuurd. Het gaat dan om personen wie anders een langere
vrijheidsstraf zou hebben gewacht. Uit een oogpunt van rechtsbe–
scherming is voor deze langere leerprojecten de voorwaarde gesteld, dat
de rechter overwoog een jeugddetentie van ten minste twee maanden op
te leggen. De regeling is voor een groot deel ontleend aan de dienstver–
lening in het volwassenenstrafrecht.

6.7. Het vrijwilligheidsvereiste

Artikel 4, tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden verbiedt de staat
dwangarbeid of verplichte arbeid te laten verrichten. De uitzonderingen,
genoemd in het daaropvolgende derde lid, zijn bij de oplegging van een
alternatieve sanctie als is voorgesteld, niet van toepassing. Afgezien van
pedagogische overwegingen, is alleen daarom al nodig dat wordt zeker
gesteld dat geen arbeid wordt verricht waarom de veroordeelde zelf niet
heeft gevraagd. Het vereiste van diens instemming geldt voor alle alter–
natieve sancties. Het komt naar voren op twee momenten. In de eerste
plaats dient de verdachte een aanbod te doen tot het ondergaan van een
alternatieve sanctie. In de tweede plaats dient hij in te stemmen met de
sanctie die vervolgens daadwerkelijk wordt opgelegd. Van deze
instemming dient de blijken uit het proces-verbaal van de terechtzitting.
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Voor het overige mogen wij verwijzen naar hetgeen wij omtrent dit
aspect bij de invoering van de dienstverlening in het volwassenenstraf–
recht hebben gesteld in de daarop betrekking hebbende memorie van
toelichting (Kamerstukken II 1986/87, 20074, nr. 3, paragraaf 3.4).

6.8. De organisatie van de alternatieve sancties

Op grond van het eerder genoemde tussentijdse advies van de
werkgroep over de coördinatie, is de coördinator bij de raden voor de
kinderbescherming geplaatst, ook bij de arrondissementen die niet bij de
experimenten waren betrokken. Recentelijk is vooralsnog de functie van
de coördinator formeel opgenomen in het takenpakket van de raden voor
de kinderbescherming. Bij brief van 15 juli 1988 aan de raden voor de
kinderbescherming heeft de tweede ondergetekende de mogelijkheid
opengesteld de coördinator alternatieve sancties alsmede de administra–
tieve medewerkers, in vaste dienst te nemen, waarbij overigens de
herkenbaarheid van het coördinatiepunt voor alternatieve sancties in de
organisatie gewaarborgd dient te blijven. Daarnaast zullen de stuur–
groepen een belangrijke rol moeten spelen bij de beleidsafstemming
tussen de verschillende betrokken instanties en de beleidsontwikkeling
ten aanzien van leerprojecten, de opbouw en instandhouding van het
projectenbestand en de samenhang met de dienstverlening voor
meerderjarigen. Het is dan ook van groot belang dat het openbaar minis–
terie, de rechterlijke macht en de raden voor de kinderbescherming in
ieder geval in deze stuurgroep zijn vertegenwoordigd.

Teneinde de voorwaarden te scheppen voor een beleidsontwikkeling
die samenwerking en coördinatie tussen reclassering, jeugdbescherming,
rechterlijke macht en openbaar ministerie garandeert, heeft de tweede
ondergetekende op 25 mei 1989 (zie Stcrt. 101) een landelijke overleg–
en adviescommissie alternatieve sancties, onder voorzitterschap van mr
J.P. Balkema ingesteld, waarin de onderscheiden sectoren zijn vertegen–
woordigd.

6.9. De rechtsbescherming

In het advies van de werkgroep en in de daarover ontvangen commen–
taren wordt erop aangedrongen de jeugdige een goede bescherming te
geven. Wij zijn van oordeel dat de officier van justitie zich een oordeel
over de verdachte en over de voor hem geschikte arbeid zal kunnen
vormen doordat hij, behalve in zaken waarvan de kantonrechter kennis
neemt, inlichtingen en advies moet inwinnen bij de raad voor de kinder–
bescherming. Bovendien wordt aan de jeugdige ambtshalve een
raadsman toegevoegd, wanneer de officier van justitie aan de voorzitter
van de rechtbank heeft bericht dat hij een dienstverlening van meer dari
twintig uren als voorwaarde wil stellen. Wij menen dat aldus aan het
advles gevolg is gegeven

6.10. Projecten voor vandalismebestrijding

In 1981 startte in Rotterdam een project ter bestrijding van vandalisme
(HALT). Ook in andere arrondissementen zijn in de laatste jaren derge–
lijke projecten opgezet. In oktober 1984 verzocht de Staatssecretaris van
Justitie de werkgroep-Slagter expliciet aandacht te schenken aan de
positie van het Rotterdamse bureau HALT in relatie tot de in ontwikkeling
zijnde alternatieve sancties voor jeugdigen. In het slothoofdstuk van haar
rapport geeft de werkgroep enige beschouwingen over gemeentelijke
activiteiten op het gebied van vandalismebestrijding. Na haar mening te
hebben gegeven dat aan dergelijke aktiviteiten een positieve waarde
moet worden toegekend, merkt zij op:
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«De werkgroep constateert dat momenteel op diverse plaatsen in het
land ook in het kader van het politiesepot jongeren wordt opgedragen
om werkzaamheden te verrichten. Het politiesepot houdt in dat bij een
goede afloop van de werkzaamheden geen proces-verbaal wordt
opgemaakt. Het politiesepot is een afdoening die formeel plaatsvindt
onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie. De werkgroep is
echter het standpunt toegedaan dat het laten verrichten van werkzaam–
heden of het doen volgen van een cursus of training dermate ingrijpend
is, dat de beoordeling of een jongere dergelijke activiteiten moet
verrichten niet door delegatie of mandaat aan de politie moet worden
overgelaten. Daarom zullen er tussen openbaar ministerie en politie
duidelijke afspraken moeten zijn over afdoeningen waarbij aan jongeren
taken worden opgelegd die overeenkomen met een dienstverlening of
een leerproject. Vanzelfsprekend moet men daarbij ook rekening houden
met de richtlijnen in het kader van de arbeidswetgeving.

Naar de mening van de werkgroep is een ander gevolg van de opzet
van bureaus volgens het «Halt-model» en daarnaast van de coördinatie–
opzet rond de alternatieve sancties voor jeugdigen dat in organisatorisch
opzicht een nogal onoverzichtelijke situatie ontstaat. Waar het gaat om
bemiddeling en regeling van werkzaamheden zal afstemming van taken
moeten plaatsvinden. Het is aan de betrokken bestuurlijke en justitiële
instanties ter plaatse om op dit punt duidelijkheid te brengen. Voor het
overige is de werkgroep van mening dat in die arrondissementen waar
noch met alternatieve sancties voor jeugdigen noch met vandalismebe–
strijding enige ervaring is opgedaan, iokaal bestuur en justitiële instanties
zullen rnoeten nagaan of het zinnig is beide projecten gelijktijdig van
start te laten gaan. In ieder geval zal men bij beide activiteiten moeten
uitgaan van een flexibele organisatieopzet die ruimte biedt om naar
gelang van de toekomstige ontwikkelingen naderhand op een andere, zo
mogelijk geïntegreerde organisatievorm over te gaan.»

De werkgroep adviseert derhalve:
- te streven naar een voor politie en openbaar ministerie duidelijk afhan–
delingsbeleid op het gebied van alternatieve sancties;
- te streven naar een duidelijke organisatorische samenhang tussen de
coördinatiefunctie bij alternatieve sancties en eventuele «Halt-bureaus».

Met betrekking tot de projecten van vandalismebestrijding zijn ook van
belang de aanbevelingen van de Commissie kleine criminaliteit
(commissie-Roethof). In haar interimrapport van 1984 geeft zij in
overweging om een bepaald type zaken betreffende jeugdigen systema–
tisch door de politie - onder verantwoordelijkheid van het openbaar
ministerie –te laten afdoen met een transactie, een schadevergoedings–
verplichting of een dienstverleningsverplichting. In haar eindrapport gaat
zij hier nader op in. Zij spreekt de verwachting uit dat een dergelijke
wijze van afdoening, zoals bij voorbeeld de HALT-werkprojecten tot een
bekorting van de justitiële procedure zal leiden. Ook in het beleidsplan
Samenleving en criminaliteit wordt aan deze vormen van afdoening
aandacht besteed. In de voortgangsrapportage van dit beleidsplan
(1986) wordt melding gemaakt van een evaluatie-onderzoek vandalisme–
projecten.

Uit dit onderzoek blijkt dat bij de zeven onderzochte projecten
verschillen bestaan in de organisatievorm en in de verwijsprocedure. De
jongeren kunnen door de politie, de officier van justitie en soms ook de
kinderrechter naar HALT verwezen worden. Het komt ook voor dat
jongeren zelf, hun ouders of een advocaat vragen om HALT-afdoening.
Soms ook wordt het initiatief door de schoolleiding genomen. Wij zijn
van oordeel dat dergelijke projecten een belangrijke bijdrage leveren
voor de bestrijding van vandalisme. Zoals ook in het beleidsplan Samen–
leving en criminaliteit is opgemerkt, verwacht het kabinet veel van derge–
lijke samenwerkingsverbanden.
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Als gevolg van dit beleidsplan is in juni 1987 een stimuleringsregeling
«Halt» uitgegaan naar alle Nederlandse gemeenten. Daarin wordt voor
twee jaar een financiële bijdrage aangeboden voor de opzet van gemeen–
telijke dan wel regionale Halt-bureaus onder de voorwaarden dat na deze
tweejarige aanloopperiode de gemeenten zelf zullen voorzien in de
kosten van het bureau. Deze regeling is met enthousiasme ontvangen en
inmiddels zijn ongeveer vijfenveertig (deels regionale) Halt-bureaus
opgericht, die gezamenlijk ongeveer 150 gemeenten bestrijken.

Uit bovenbedoeld onderzoek blijkt dat dergelijke projecten activiteiten
ontwikkelen met een preventief karakter en met een repressief karakter.
Dat er zich voor wat betreft de eerstgenoemde activiteiten verschillende
ontwikkelingen voordoen, achten wij positief. Zo kan rekening worden
gehouden met de plaatselijke omstandigheden. Het feit dat bij repressief
optreden verschillen bestaan, behoeft op zich zelf geen bezwaar op te
leveren, mits aan bepaalde voorwaarden ter bescherming van de
jeugdige wordt voldaan. In ieder geval zal naar onze mening de
verwijzing door de politie naar een project voor vandalismebestrijding
dienen te geschieden onder verantwoordelijkheid van het openbaar
ministerie. Dit betekent dat het richtlijnen geeft aan de politie in welke
gevallen verwijzing mag plaatsvinden en naar welke projecten. Ook zal
het bericht moeten ontvangen over de afloop. In dit wetsvoorstel wordt
het wettelijke kader hiervoor gegeven. Het is de bedoeling dat er lande–
lijke richtlijnen van het openbaar ministerie zullen komen die een aantal
randvoorwaarden zullen stellen voor de afdoening van strafbare feiten
binnen het kader van de HALT-projecten.

6.11. Gratie

In de Gratiewet is reeds bepaald dat als voorwaarde voor het verlenen
van gratie kan worden gesteld dat de veroordeelde overeenkomstig de
daaromtrent vastgestelde wettelijke voorschriften bepaalde arbeid ten
algemenen nutte verricht. Voorgesteld wordt hieraan een leerproject toe
te voegen, alsmede het verrichten van arbeid tot herstel van de aange–
richte schade. Het leerproject is dan een leerproject als bedoeld in het
voorgestelde artikel 77 h van het Wetboek van Strafrecht. Is het de
bedoeling dat betrokkene een andere cursus volgt dan bedoeld in artikel
77 h, dan zal het stellen van die voorwaarde worden gegrond op artikel
13, eerste lid.

6.12. Samenvatting

Voorgesteld wordt de alternatieve sanctie voor jeugdigen mogelijk te
maken in verschillende fasen van de strafvervolging en een wettelijk
kader te geven voor afdoening door de politie door verwijzing naar een
project voor vandalismebestrijding.

Aan de volgende modaliteiten wordt in het wetsvoorstel een wettelijke
basis gegeven.
- a) De officier van justitie ziet af van strafvervolging nadat hem is
medegedeeld door de politie dat een verdachte heeft deelgenomen aan
een project (voor vandalismebestrijding).
- b) De officier van justitie kan, als hij een transactievoorstel doet, na
een daartoe door de verdachte gedaan aanbod, ook een of meer van de
volgende voorwaarden stellen, te verrichten binnen een termijn van drie
maanden:
- het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte gedurende
ten hoogste veertig uren,
- geheel of gedeeltelijk herstel van de aangerichte schade,
- het volgen van een leerproject gedurende ten hoogste twintig uren.
- c) De rechter krijgt de mogelijkheid om in plaats van een hoofdstraf
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een of meer van de volgende alternatieve sancties op te leggen:
- het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte of geheel of
gedeeltelijk herstel van de aangerichte schade, gedurende ten hoogste
honderd uren binnen een termijn van ten hoogste zes maanden, in
ernstige gevallen verlengbaar tot tweehonderd uren binnen een termijn
van ten hoogste een jaar,
- het volgen van een leerproject gedurende ten hoogste honderd uren
binnen een termijn van ten hoogste zes maanden, dan wel, indien een
onvoorwaardelijke jeugddetentie van vijf maanden in aanmerking komt,
een leerproject van ten hoogste driehonderdenzestig uren.
- d) Wanneer de geldboete niet of niet geheel wordt betaald kan de
rechter in plaats daarvan een alternatieve sanctie opleggen.
- e) In de Gratiewet (Stb. 1987, 598) wordt in artikel 13, tweede lid, de
mogelijkheid opgenomen als voorwaarde te stellen het volgen van een
leerproject als bedoeld in artikel 77 h van het Wetboek van Strafrecht,
alsmede het verrichten van arbeid tot herstel van de aangerichte schade.

Paragraaf 7 Strafvordering in zaken betreffende jeugdïge
personen

De uitwerking van de voorstellen van de commissie-Anneveldt omtrent
de herziening van het strafprocesrecht voor jeugdigen leidt niet alleen tot
een vereenvoudiging van de bestaande bepalingen, maar brengt tevens
gewijzigde opvattingen omtrent de positie van het kind in het strafproces
tot uitdrukking. Onder jeugdigen worden hier verstaan personen met een
leeftijd tussen de twaalf en achttien jaren. Waar het hierbij in de regel
gaat om minderjarigen (behalve in geval van huwelijk), wordt ook wel
gesproken van kinderstrafprocesrecht.

Het bestaande recht gaat nog sterk uit van de bescherming van het
ontspoorde kind. Een zo min mogelijk geformaliseerde, op bescherming
gerichte procedure is hiervan het gevolg. De rechtspositie van het kind
komt daarbij op de tweede plaats. De commissie-Anneveldt wijst er op
dat de toegenomen mondigheid van de jeugd er toe heeft geleid dat
bepaalde vormen van hulpverlening op gespannen voet kunnen komen te
staan met de erkenning van de jeugdige als rechtssubject. Overeen–
komstig de voorstellen van de commissie strekt de in het wetsvoorstel
neergelegde herziening van het kinderstrafprocesrecht mede tot een
versterking van de rechtspositie van de jeugdige. Tevens zal een grotere
openheid van de behandeling van kinderstrafzaken binnen een rechtbank
daarvan het gevolg zijn. Het rechtskarakter van het kinderstrafrecht–
proces wordt daardoor meer geprofileerd.

7.1. Het driehoeksoverleg in kinderstrafzaken en het bezwaar–
schrift tegen de dagvaarding

De beschermingsgedachte in de bestaande regels komt onder meer
naar voren in een aantal procedurele waarborgen waarmee de beslissing
van de officier van justitie omtrent de vervolging is omgeven. De officier
van justitie is gehouden tot:
- a) overleg met de kinderrechter in geval van sepot of voorwaardelijk
sepot (artikel 493, eerste en tweede lid);
- b) overleg met de raad voor de kinderbescherming in geval van
vervolging voor de rechtbank (artikel 495);
- c) overleg met de kinderrechter in geval van vervolging tegen het
advies van de raad voor de kinderbescherming in (artikel 499);
- d) overleg met de kinderrechter in geval van vervolging voor de
meervoudige kamer (artikel 500, tweede lid);
- e) overleg met de kinderrechter wanneer hij overweegt een vordering
tot gerechtelijk vooronderzoek in te stellen bij de gewone rechter–
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commissaris wanneer de zaak tevens andere verdachten betreft, die niet
volgens het kinderstrafprocesrecht worden vervolgd en de zaak niet voor
splitsing vatbaar iijkt (artikel 496, eerste lid);
- f) het vragen van een machtiging van de kinderrechter terzake van
transactie in bepaalde gevallen (artikel 77b, tweede lid, onder 2°, van het
Wetboek van Strafrecht).

In de praktijk wordt in de meeste arrondissementen elke kinder–
strafzaak ingebracht in een periodiek overleg tussen de officier van
justitie, de kinderrechter en de raad voor de kinderbescherming. Dit
overleg wordt ook wel aangeduid als het driehoeksoverleg in kinderstraf–
zaken. Het overleg betreft de toetsing vooraf van het vervolgingsbeleid
van het openbaar ministerie, zowel de opportuniteit als de rechtma–
tigheid ervan. De officier van justitie neemt evenwel uiteindelijk
zelfstandig de beslissing. Het driehoeksoverleg, waarbij voor de
verdachte noch zijn raadsman een plaats is ingeruimd, kan bij de minder–
jarige verdachte achteraf de indruk doen ontstaan dat buiten hem om
over zijn lot is beslist. In een dagvaarding en ter terechtzitting wordt hij
geconfronteerd met de uitkomst van dit overleg, waaraan hij part noch
deel heeft gehad. De deelnemers aan het driehoeksoverleg kunnen voor
hem de indruk wekken van een gesloten front. Voor hem of voor zijn
raadsman is het daardoor moeilijker dan in het algemene strafproces–
recht te tornen aan de oordeelsvorming die heeft plaatsgevonden in de
voorfase van het proces.

In het wetsvoorstel worden, overeenkomstig het advies van de
commissie-Anneveldt, de genoemde verplichtingen tot vooroverleg
omtrent de vervolgingsbeslissing opgeheven. Afschaffing van het overleg
heeft naar ons oordeel tot gevolg dat ook andere zaken die met het
vervolgingsbeleid te maken hebben tot ontplooiing kunnen komen. In
toenemende mate worden immers kinderstrafzaken al afgedaan op het
niveau van de politie.3 Het politiesepot vindt plaats onder de verantwoor–
delijkheid van het openbaar ministerie. Het overleg tussen de officier van
justitie belast met de behandeling van kinderstrafzaken, en de jeugdpo–
litie is daarom minstens evenzeer van belang. Daarnaast biedt de
afschaffing van de verplichte bemoeienis van de kinderrechter met het
vervolgingsbeleid de mogelijkheid op verschillende terreinen van jeugd–
criminaliteit een landelijk vervolgingsbeleid tot ontwikkeling te brengen.
Nu in het algemeen veel meer zaken worden geseponeerd dan ten tijde
van het totstandkomen van de bestaande regeling, is de behoefte aan
een meer landelijk eenvormig beleid ook groter. Aan de andere kant
heeft de afschaffing van het verplichte driehoeksoverleg het gunstige
gevolg dat de rechter ter terechtzitting meer afstand heeft tot de zaken
die hem worden voorgelegd en deze kritischer kan toetsen. In de juris–
prudentie van de afgelopen jaren heeft een ontwikkeling plaatsgevonden
naar een kritischer toetsing van de beslissing tot vervolging van het
openbaar ministerie. Onder meer vindt tegenwoordig toetsing plaats aan
ook ongeschreven rechtsbeginselen. Het lijkt juister ook de raadsman in
dit proces van oordeelsvorming een rol te geven. Diens inbreng vindt
plaats op de terechtzitting.

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak was in haar advies over
de voorstellen van de commissie over de afschaffing van het driehoeks–
overleg verdeeld. Een duidelijke meerderheid meende dat onvoldoende is
gebleken dat de argumenten die tot invoering hebben geleid hun kracht
hebben verloren. Een omvangrijke minderheid meende dat de commissie
terecht de afschaffing van het vooroverleg tussen openbaar ministerie en
rechter voorstaat. Wij menen dat op bovengenoemde gronden het advies
van de commissie-Anneveldt verdient te worden overgenomen. Dit lijkt
ons ook in de lijn van de uitspraak van het Europese Hof van de rechten
van de mens in de zaak De Cubber waarop wij onder punt 7.2. uitvoe–
riger ingaan.
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Met de afschaffing van het driehoeksoverleg hangt samen het voorstel
van de commissie-Anneveldt tot de invoering van het bezwaarschrift
tegen de dagvaarding. Een korte historische terugblik kan dit verduide–
lijken. In het Wetboek van Strafvordering van 1838 moest de officier van
justitie bij vervolging wegens een misdaad (te vergelijken met de
zwaardere misdrijven van tegenwoordig) een verzoek om een rechterlijk
bevel tot rechtsingang doen. In 1926 verviel dit instituut en kwam in de
plaats van een toetsing vooraf in deze categorie zaken, een toetsing
achteraf in alle zaken, doch slechts wanneer de verdachte hierom
verzoekt door het z.g. bezwaarschrift tegen de dagvaarding. Aldus kan hij
zich verweren tegen het terechtstaan in een openbare terechtzitting,
indien hij meent dat daartoe onvoldoende gronden aanwezig zijn. In
1965 werd aan de kinderrechter en de raad voor de kinderbescherming
invloed toegekend op de beslissing omtrent de vervolging. Verder werd
in artikel 500 f van het Wetboek van Strafvordering in beginsel de
openbaarheid van de zitting in strafzaken uitgesloten. Het is begrijpelijk
dat toen op deze beide gronden het bezwaarschrift tegen de dagvaarding
aan minderjarigen werd ontzegd (zie Kamerstukken II, 1955/56, 4141,
nrs. 1-3. blzn. 25 en 26). Indien nu overeenkomstig de voorstellen van
de commissie-Anneveldt het verplichte driehoeksoverleg en (deels) de
beslotenheid van de zitting worden opgeheven, ligt het voor de hand het
recht van de jeugdige te doen herleven om een bezwaarschrift tegen de
dagvaardiging in te dienen op gelijke voet als andere verdachten
ingevolge het algemene procesrecht.

7.2. De kinderrechter als rechter-commissaris en als raadkamer

Een belangrijke aanbeveling van de commissie-Anneveldt is om de rol
van de kinderrechter in strafzaken te beperken tot de zitting. Zij stelt voor
diens optreden als raadkamer (zie het bestaande artikel 488) of als
rechter-commissaris (zie de bestaande artikelen 494 en 496) te beëin–
digen. In dit opzicht zou in haar visie in het kinderstrafprocesrecht geen
afwijking ten opzichte van het algemene strafprocesrecht meer hoeven
bestaan. Zij meende dat het vaststellen van de duur der voorlopige
hechtenis niet geheel aan de kinderrechter dient te worden overgelaten.
De raadkamer van de rechtbank ware daarom te belasten met het bevel
tot voorlopige hechtenis en met de beoordeling van het tegen deze
beschikking ingestelde beroep door de officier van justitie. Zij achtte dit
in overeenstemming met het beginsel dat beroep steeds moet kunnen
worden ingesteld bij een andere (hogere) rechter, die niet betrokken is
geweest bij de totstandkoming van de in eerste instantie genomen
beslissing (zie blz. 26 onderaan van het rapport). Verder achtte de
commissie het bezwaarlijk dat een rechter-commissaris die tijdens een
gerechtelijk vooronderzoek actief bij het onderzoek was betrokken, de
verdachte wellicht niet altijd meer onbevangen tegemoet zal treden (zie
blz. 29 van het rapport). Om deze redenen stelde zij voor aansluiting te
zoeken bij het volwassenenstrafrecht. De kinderstrafrechtspraak wordt
daardoor minder besloten.

Deze argumentatie van de commissie onderschrijven wij. Aan de
noodzaak tot herziening van deze regeling is nog een extra dimensie
toegevoegd door de uitspraak van 26 oktober 1984 van het Europese
Hof voor de rechten van de mens (Publ. ECHR, series A, vol. 86) in de
zaak De Cubber tegen de staat België. Het betrof een meerderjarige
Belg, die in eerste instantie door de rechtbank van Oudenaerde bij twee
strafvonnissen veroordeeld was tot 6 jaar gevangenisstraf en in hoger
beroep door het gerechtshof te Gent tot vier jaren gevangenisstraf. In
eerste aanleg had een van de bijzittende rechters in een deel van de
telastgelegde zaken als onderzoeksrechter gefungeerd. De vraag rees of
sprake was geweest van een behandeling door een onpartijdige rechter–
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lijke instantie als bedoeld in art. 6 Verdrag van Rome. Het Hof maakte
uit, dat niet alleen acht geslagen diende te worden op onpartijdigheid in
subjectieve zin (dus de kwestie van de persoonlijke onpartijdigheid),
maar ook in objectieve zin (de uiterlijke schijn). Het Hof was (unaniem)
van oordeel, dat in de onderhavige zaak sprake was van onvoldoende
onpartijdigheid in objectieve zin.

Naar aanleiding van dit arrest is in Nederland in de literatuur een
aantal artikelen4 verschenen die er op wezen dat dit arrest waarschijnlijk
met zich meebracht dat het Nederlandse kinderstrafprocesrecht in strijd
is met het Europees Verdrag voor zover de kinderrechter die als rechter–
commissisaris enig onderzoek voorafgaand aan de terechtzitting heeft
verricht hetzij als unus iudex (artikel 500, eerste lid) hetzij als lid van de
meervoudige kamer (artikel 500 e) aan de berechting deelneemt. Dit is
mogelijk doordat artikel 500 d de toepasselijkheid van artikel 268 uitsluit,
welk laatste artikel verbiedt dat de rechter die als rechter-commissaris
enig onderzoek in de zaak heeft verricht, aan het onderzoek ter terecht–
zitting deelneemt.

Al deze overwegingen hebben geen betrekking op de deelneming van
de rechter-commissaris die een bevel tot bewaring verleende, aan het
onderzoek op de terechtzitting. Een bevel tot bewaring wordt immers in
het algemeen niet beschouwd als een onderzoek in de zin van artikel
268. In de rechtspraktijk komt het dan ook geregeld voor dat de rechter–
commissaris die enige beslissing nam inzake de voorlopige hechtenis,
deelneemt aan de berechting, evenzeer als de rechters die deel uitmaken
van de raadkamer die beslist over de verlenging van de gevangen–
houding, veelal ook de rechters zijn die aan de berechting deelnemen!5.
Deze laatste praktijk was tot voor kort onomstreden en werd niet
getroffen door de uitspraak van het Europese Hof in de zaak-De Cubber.
In memorie van antwoord en daarbij gevoegde Nota van wijziging,
Kamerstukken II 1972, 9994, blz. 4-5, en nr. 9, is uiteengezet waarom
het zelfs wenselijk is dat de raadkamer die beslist over gevangenhouding
en berechting bestaat uit de rechters die tevens later aan de terecht–
zitting deelnemen. Evenmin heeft de commissie-Anneveldt zich in
negatieve zin hierover uitgelaten. Integendeel. Zij acht het een voordeel
voor de jeugdige verdachte dat hij op de zitting wordt geconfronteerd
met een rechter die hij reeds in een eerdere fase van het strafproces
heeft leren kennen (zie blz. 29 van het rapport).

De vraag kan rijzen of het arrest van 24 mei 1989 in de zaak
Hauschildt (11/1987/134/188) een ander daglicht werpt op deze keuze.
Het ging in deze zaak om een Deens onderdaan wiens voorlopige
hechtenis talrijke malen is verlengd door een rechter, die later ook
deelnam aan de berechting. Het hof overwoog uitdrukkelijk dat het
enkele feit dat een rechter die deelneemt aan de berechting, ook beslis–
singen heeft genomen in dezelfde zaak in de fase voorafgaand aan de
berechting, op zichzelf onvoldoende is om te moeten vrezen voor zijn
onpartijdigheid. Slechts bijzondere omstandigheden kunnen, naar het
oordeel van het Hof, in een concreet geval tot een andersluidende
gevolgtrekking leiden. Naar ons oordeel noodzaakt deze uitspraak er niet
toe in de wet een verbod op te nemen dat nimmer een rechter die deel
heeft genomen aan besluitvorming omtrent de voorlopige hechtenis, niet
kan deelnemen aan de berechting. Wel dient uiteraard de rechter, gelet
op de uitspraak van het Europese Hof te bezien of in voorkomend geval,
bij voorbeeld wanneer het gaat om een ontkennende verdachte, steeds
blijft worden voldaan aan de eisen van het Verdrag.

De commissie heeft daarom naar ons oordeel dan ook het kind met het
badwater weggegooid door in haar voorstellen iedere bijzondere
bepaling met betrekking tot het rechter-commissariaat in kinderstraf–
zaken achterwege te laten. In vele reacties op het rapport, met name van
de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, is hierop gewezen. Hieraan
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is in het wetsvoorstel tegemoet gekomen door te bepalen dat inzake de
toepassing van de voorlopige hechtenis, de kinderrechter als rechter–
commissaris optreedt (artikel 492). Hierdoor wordt voorkomen dat de
kinderrechter in de fase van de voorlopige hechtenis, waarin met
betrekking tot de jeugdige juist belangrijke beslissingen worden
genomen, iedere invloed ontbeert, doordat de beslissingsmacht dan zou
zijn voorbehouden aan de rechter-commissaris benoemd krachtens
artikel 168. Vaak gaat het immers om jeugdige recidivisten, bij de
berechting van welke de kinderrechter in een eerdere zaak betrokken is
geweest. Hij kan daarom trachten samenhang te bewerkstelligen in de
opeenvolgende zaken met betrekking tot dezelfde jeugdige die aan hem
worden voorgelegd. Deze samenhang in de strafrechtelijke bejegening
zou veel moeilijker bereikbaar zijn, indien de beslissing omtrent de
voorlopige hechtenis en de beslissing over de op te leggen straf verdeeld
zou zijn over de rechter-commissaris krachtens artikel 168 onderschei–
denlijk de kinderrechter. Beter lijkt het daarom om in het kinderrecht de
mogelijkheid te handhaven dat de rechter-commissaris die een beslissing
heeft genomen inzake de voorlopige hechtenis in een latere fase de zaak
berecht of aan de berechting deelneemt. Deze mogelijkheid bestaat
immers ook in het algemene strafprocesrecht. Artikel 492 laat onverlet
dat overeenkomstig de voorstellen van de commissie-Anneveldt de
situatie wordt beëindigd dat de kinderrechter in zijn hoedanigheid van
raadkamer ingevolge het bestaande artikel 488, eerste lid, in verband
met de artikelen 21 en 69, eerste lid, geroepen is zijn eigen beslissingen
in beroep te toetsen die hij in een eerdere fase als rechter-commissaris
inzake de toepassing van voorlopige hechtenis heeft genomen. Het
wetsvoorstel maakt op dit punt in het kinderstrafprocesrecht geen
uitzondering meer ten opzichte van het algemene strafprocesrecht. De
volgende beslissingen inzake de toepassing van de voorlopige hechtenis
door de rechter-commissaris, zullen daardoor worden onderworpen aan
de meervoudige raadkamer
- a) gevangenhouding of gevangenneming (artikel 65);
- b) opheffing bevel tot voorlopige hechtenis (artikel 69), bij voorbeeld
op verzoek van de verdachte;
- c) beroep officier van justitie tegen afwijzing vordering bewaring
(artikel 446);
- d) beroep officier van justitie tegen schorsing van de voorlopige
hechtenis of tegen wijziging van de beslissing tot schorsing door de
rechter-commissaris (artikel 87).

De hieruit voortvloeiende werkvermeerdering van de rechtbanken zal
waarschijnlijk slechts gering zijn, daar blijkens een onderzoek van het
WODC6 van de in 1977 ten parkette ingeschreven minderjarigen 27% in
verzekering wordt gesteld en 11% in bewaring. In 58,5% was de preven–
tieve hechtenis minder dan een maand. Het aantal vorderingen tot
gevangenhouding zal dus beperkt zijn, terwijl de andere beslissingen in
nog geringere mate zullen voorkomen.

7.3. De duur van de observatie

De commissie-Anneveldt stelde voor de duur van de observatie van
kinderen te verkorten. Deze kan, gelet op het bestaande artikel 496 e,
eerste lid, thans nog ten hoogste vijf maanden bedragen. Deze termijn
komt overeen met die van artikel 262, van Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek. De commissie bepleit de strafrechtelijke observatie te bekorten
tot zes weken door in het kinderstrafprocesrecht geen uitzondering meer
te maken op artikel 198, eerste lid. Het gaat in dat artikel om het
onderzoek naar de geestvermogens van de verdachte. Tevens zou
daardoor deze termijn, anders dan thans nog het geval is, deel gaan
uitmaken van de voorlopige hechtenis.
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Het voorstel van de commissie betekent een verdergaand uiteen–
groeien van het burgerlijk en strafrechtelijk kinderrecht. Het doet de
vraag rijzen of er een gegronde reden is voor een regeling waarin de
burgerrechtelijke observatie meer dan drie keer zo lang kan duren dan de
strafrechtelijke. Wij menen dat er zulke redenen kunnen worden aange–
voerd.

Bij de burgerrechtelijke observatie gaat het in de regel om kinderen
met structurele problemen in de gezinssituatie. Een meer duurzame
uithuisplaatsing ligt in het verschiet. Deze pleegt niet als vrijheidsbe–
neming te worden ervaren, noch aangeduid. Een grondig onderzoek kan
dan onder omstandigheden nodig zijn teneinde een gegronde beslissing
te kunnen nemen over de plaats waar het kind min of meer structureel
zal worden ondergebracht. Waar daarentegen een strafbaar feit de
aanleiding vormt voor een observatie, gaat het veeleer om een onderzoek
naar de toerekenbaarheid van het gepleegde delict in het kader van de
berechting. De observatie zal gelet op de strafrechtelijke context door
het kind veel eerder als vrijheidsbeneming worden ervaren. Het lijkt dan
juist hierbij in rechte aan te sluiten en de duur van de observatie aan te
merken als voorlopige hechtenis. De termijn waarbinnen dit onderdeel
van de strafrechtelijke bejegening dient te zijn beëindigd, dient daarom
ook aan strakkere normen te worden gebonden.

De commissie-Anneveldt vraagt op bladzijde 50 van haar rapport
bijzondere aandacht voor een aanvulling van de artikelen 196 tot en met
198 met de mogelijkheid van ambulante observatie. Wij menen dat een
zodanige aanvulling niet nodig is omdat aan de schorsing van de
voorlopige hechtenis krachtens artikel 80, eerste lid, voorwaarden
kunnen worden verbonden. Langs deze weg kan de ambulante observatie
worden afgedwongen. Afzonderlijke bepalingen zijn hiertoe niet nodig.

7.4. Geen schorsing van de inverzekeringstelling

De schorsing van de inverzekeringstelling is een van de nieuwe proce–
dures die de commissie-Anneveldt voorstelt op te nemen in het Wetboek
van Strafvordering, zij het voorshands beperkt tot het kinderstrafproces–
recht. Mede gelet op de reacties die wij hebben ontvangen op het
rapport van de commissie, menen wij op de volgende gronden dat dit
voorstel niet moet worden overgenomen.

Ingevolge artikel 57, vijfde lid, of 58, derde lid, dient de (hulpjofficier
van justitie de verdachte uit de inverzekeringstelling te ontslaan zodra het
belang van het onderzoek dit toelaat. Een uitzondering is de situatie
waarin de officier van justitie de verdachte voorgeleidt voor de rechter–
commissaris met een vordering tot bewaring. Denkbaar is dat het belang
van het onderzoek geen inverzekeringstelling (meer) eist, doch wel naar
het oordeel van de officier van justitie is voldaan aan de eisen gesteld
aan de voorlopige hechtenis. Te denken valt aan een ernstig delict
waarop een gevangenisstraf van twaalf jaar of meer staat en waardoor
de rechtsorde ernstig is geschokt, doch dat volledig is opgehelderd. In
de gevallen dat geen voorgeleiding is geïndiceerd dient de inverzekering–
stelling onvoorwaardelijk te worden beëindigd.

Bij overneming van het voorstel van de commissie-Anneveldt zou de
mogelijkheid worden geopend dat de inverzekeringstelling wordt
geschorst, hoewel het belang van het onderzoek het onvoorwaardelijke
ontslag nog niet toelaat. Wij verwachten niet dat er veel gevallen zullen
zijn waarin het belang van het onderzoek wel de schorsing toelaat, doch
niet het onvoorwaardelijk ontslag. Wij vrezen dan ook dat het gevaar
groot is - de commissie signaleert ook dit gevaar doch acht de vrees niet
erg reëel (zie blz. 25 van het rapport) - dat tot schorsing wordt besloten
in gevallen waarin in de bestaande situatie ontslag uit de inverzekering–
stelling plaatsvindt. In plaats van de beoogde versoepeling van strafvor–
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delijke dwangmiddelen zou dan sprake zijn van een verscherping. Daar
komt bij dat in het voorstel van de commissie een schorsing, gezien de
algemene voorwaarden die worden en de bijzondere voorwaarden die
kunnen worden gesteld, administratieve werklast voor het parket tot
gevolg zou hebben.

7.5. Geen korte aanduiding van het feit

Verder wijdt de commissie enige beschouwingen aan de korte
aanduiding van het feit (zie blz. 28 en 29 van het rapport). Deze zou in
de plaats kunnen komen van de vaak moeilijk voor de jeugdige te
begrijpen telastlegging. In de wetsvoorstellen van de commissie keert
deze gedachte niet terug. De korte aanduiding van het feit is nu reeds
mogelijk in geval van
- a) snelrecht voor de politierechter (artikel 372);
- b) oproeping voor de kantonrechter (artikel 386, vierde lid);
- c) dagvaarding betreffende een economisch delict (artikel 47 van de
Wet op de economische delicten).

In de gevallen a) en b) gaat het echter om ontdekking op heterdaad en
is er een voorgeschreven korte termijn tussen het feit en de dagvaarding.
Bij de politierechter dient immers dagvaarding plaats te vinden voor de
eerstkomende terechtzitting, eventueel op de dag zelve (artikel 370,
tweede lid, in verband met artikel 53). Bij de kantonrechter dient
toezending van de oproeping, houdende de korte aanduiding, uiterlijk te
worden toegezonden op de twintigste dag na de ontdekking op
heterdaad. In beide gevallen kan de verdachte derhalve direct steunen op
zijn herinnering. In kinderstrafzaken kan de waarborg van een verge–
lijkbare korte termijn niet worden gegeven dan ten koste van een niet te
verantwoorden prioriteit ten opzichte van andere strafzaken.

Anders ligt het met c). De memorie van toelichting op de Wet op de
economische delicten (Kamerstukken II, 1947/48, 603, nrs. 1-3) merkt
hieromtrent op dat aangezien een van de voorwaarden waaraan de
economische berechting dient te voldoen, is, dat zij snel te werk gaat, is
gezocht naar een makkelijker vorm van dagvaarding. De meeste econo–
mische delicten zouden, naar het oordeel van de stellers van de
toelichting, indien zij met een korte formule worden aangeduid, ook voor
de verdachte volstrekt duidelijk zijn aangegeven. De jurisprudentie
nadien heeft echter weinig mogelijkheden opengelaten voor de korte
aanduiding in deze soort zaken. De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad
raadt in zijn conclusie bij het arrest van 27 april 1954 (SEW 1954, blz.
361) het openbaar ministerie aan van de in artikel 47 gegeven
bevoegdheid geen gebruik te maken. De Hoge Raad stelt aan de korte
aanduiding, indien deze wordt toegepast, strenge eisen, zodat het
voordeel gering is (zie onder meer NJ 1965, 24). In de praktijk wordt in
economische strafzaken de korte aanduiding dan ook zelden toegepast.
Ook de commissie-Anneveldt wijst er op dat een overeenkomstig advies
ten aanzien van de korte aanduiding in het kinderstrafprocesrecht door
de eerder genoemde commissie-Overwater werd getroffen door een
negatief advies van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad (zie Kamer–
stukken II, 1955/56, 4141, nrs. 1-3, blz. 16). Zie ook mr. E.P. von
Brucken Fock «Tot welke wijzigingen in het Nederlands recht dienen de
beginselen van behoorlijke rechtspraak, neergelegd in artikel 6 van het
Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, aanleiding te geven?», Handelingen der Neder–
landse Juristenvereniging, deel 1, eerste stuk, bladzijde 244, waar artikel
47 van de Wet op de economische delicten strijdig wordt geoordeeld
met artikel 6, derde lid, onder a en b, van het Europees Verdrag. Verder
achten wij het in strijd met de strekking van het wetsvoorstel, dat gericht
is op een versterking van de rechtspositie van de minderjarige, om juist

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 327, nr. 3 28



de basis van de rechtsstrijd, namelijk de telastlegging, aan minder
formele regels te binden. Wij hebben daarom dit voorstel van de
commissie-Anneveldt niet overgenomen.

7.6. Slot

Wij wijzen in het bijzonder nog op het vervallen van de verschijnings–
plicht van de gedagvaarde verdachte, zoals die thans nog is geregeld in
artikel 500 h. Met de commissie-Anneveldt zijn wij van oordeel dat, in
overeenstemming met de in het algemeen toegenomen mondigheid van
de jeugdige, een bijzondere regeling ten opzichte van het volwassenen–
strafrecht in dit opzicht niet meer is aangewezen.

Voor het overige hebben wij de voorstellen van de commissie groten–
deels overgenomen en verwerkt in het wetsvoorstel. Voor een toelichting
daarop verwijzen wij naar de artikelsgewijze toelichting.

Paragraaf 8 Deregulering

Het wetsvoorstel geeft in de eerste plaats uitvoering aan de voorstellen
van de commissie-Anneveldt, welke commissie onder meer ingevolge
haar taakopdracht in het bijzonder acht heeft geslagen op het belang dat
wordt gediend met een vereenvoudiging van de bestaande regeling. In
de tweede plaats is in dit wetsvoorstel een regeling over de alternatieve
sancties, waarover door de werkgroep-Slagter is geadviseerd,
opgenomen. Het wetsvoorstel betreft met name het strafrecht en straf–
procesrecht voor personen met een leeftijd tussen de twaalf en achttien
jaren, zij het dat voor het (materiële) strafrecht het tijdstip waarop het
strafbare feit is begaan en voor het strafprocesrecht (het formele straf–
recht) het tijdstip waarop de dagvaarding is uitgegaan, relevant is. De
rechter kan het materiële strafrecht voor jeugdigen ook toepassen ten
aanzien van personen tussen achttien en eenentwintig jaren, wanneer hij
daartoe grond vindt in de persoonlijkheid van de dader of in de omstan–
digheden waaronder het feit is gepleegd. Daarnaast zijn er enige
summiere bepalingen die betrekking hebben op het materiële strafrecht
voor personen met een leeftijd tussen achttien en eenentwintig jaren.

De strekking van de herziening van het materiële strafrecht is vooral de
vereenvoudiging van de bestaande regeling. Zij strekt er tevens toe de
alternatieve sancties voor jeugdigen een wettelijke basis te geven. De
bestaande samenhang met het burgerlijk recht inzake minderjarigen
wordt minder. De strekking van de herziening van het formele strafrecht
is daarnaast de versterking van de rechtspositie van de jeugdige persoon
gelet op de toegenomen mondigheid van de jeugd.

Op enkele plaatsen is voorzien in delegatie van regelgeving. Bij
algemene maatregel van bestuur zal een nadere regeling van de leerpro–
jecten worden gegeven krachtens artikel 77 m, vijfde lid. In artikel 77 o,
eerste lid, is verder voorzien in nadere regelgeving met betrekking tot de
taken van de Raad voor de kinderbescherming inzake alternatieve
sancties.

Deiegatie van regelgeving inzake de tenuitvoerlegging van opgelegde
sancties vindt verder plaats ingevolge artikel 77 ff. Deze bepaling wijkt
wat inhoud betreft niet af van het bestaande recht of praktijk. Het is ook
niet de bedoeling de bestaande gedelegeerde regelgeving te vermeer–
deren. Slechts zal deze moeten worden gewijzigd wanneer het
wetsvoorstel tot wet wordt verheven.

De tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties zal evenals
thans moeten plaatsvinden in particuliere inrichtingen voor de kinderbe–
scherming en, aanvullend, in rijksinrichtingen.

De werklast van de rechterlijke macht zal naar verwachting enigszins
verminderen, althans ten hoogste gelijk blijven.
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De afschaffing van het driehoeksoverleg in kinderstrafzaken is hierbij
het belangrijkste. Uit een intern onderzoek, verricht met het oog op de
bezetting van de zittende magistratuur, is gebleken dat de rechtbanken
ongeveer 5,9% van hun tijd aan kinderzaken besteedden. Er van
uitgaande dat de bemoeienis van de kantonrechter en de meervoudige
kamer met minderjarigen qua tijdsduur verwaarloosbaar is, kunnen deze
werkzaamheden bijna geheel worden toegeschreven aan de kinder–
rechter. Blijkens het verrichte onderzoek besteedde de kinderrechter
5,75% van zijn tijd aan het driehoeksoverleg. Tenzij het driehoeksoverleg
onverplicht wordt voortgezet, komt dus dit deel van zijn tijd vrij voor
andere werkzaamheden. Vergelijkbare cijfers voor officieren van justitie
en raden voor de kinderbescherming zijn niet beschikbaar. Ook deze
worden evenwel ontlast van de verplichting tot het voeren van dit
overleg.

In de plaats van de toetsing vooraf in het driehoeksoverleg van de
vervolgingsbeslissing in alle gevallen, komt de toetsing ervan achteraf in
de gevallen dat een bezwaarschrift tegen de dagvaarding wordt
ingediend overeenkomstig het algemene strafprocesrecht. Hoeveel er dit
zullen zijn valt niet te voorzien. Nu echter in wetsvoorstel 19 798 wordt
voorgesteld de bezwaarschriftenprocedure in het algemene strafproces–
recht te vereenvoudigen, mag toch netto op een werkvermindering
worden gerekend.

Dit netto-effect zal naar verwachting evenmin worden weggenomen,
hoewel wel verminderd, door de werkvermeerdering die voortvloeit uit
het vervallen van de kinderrechter als raadkamer. Een aantal beslissingen
inzake de voorlopige hechtenis (bij voorbeeld de verlenging en het
beroep inzake een beslissing omtrent de bewaring) moet dan immers
door de meervoudige raadkamer ingevolge het algemene strafproces–
recht in plaats van door de kinderrechter worden genomen. In de laatste
alinea van paragraaf 6.2. toonden wij aan dat deze werklastvermeer–
dering naar verwachting beperkt van aard zal zijn. De beslissing over de
bewaring zelf - deze komt het meest voor - blijft echter bij de kinder–
rechter.

Ook het wettelijk regelen van de alternatieve sancties voor jeugdigen
zal weinig invloed op de werkdruk hebben, daar op dit moment reeds in
alle arrondissementen alternatieve sancties worden toegepast. Het zal
voor de rechter enig vermindering van werk betekenen, daar de zaak op
de zitting niet meer behoeft te worden aangehouden tot de alternatieve
sanctie is verricht, maar direct na behandeling van de zaak kan worden
afgedaan.

Een geringe werkvermindering voor de griffie vloeit voort uit de
afschaffing van de verplichting van de rechter-commissaris steeds de
ouders of voogd op te roepen.

De kosten voor de toegevoegde raadsman zullen enigszins vermin–
deren nu in het wetsvoorstel niet het bestaande artikel 489, tweede lid,
onder a, van het Wetboek van Strafvordering is overgenomen (zie blz. 32
van het rapport). Ingevolge deze bepaling kan ambtshalve toevoeging
plaatsvinden wanneer de verdachte rechtens zijn vrijheid is ontnomen en
tegen hem een vervolging is aangevangen ter zake van een feit waarvan
de rechtbank niet in eerste aanleg kennis neemt. Het is de bedoeling dat
bij overtredingen die voor de kantonrechter worden vervolgd niet meer
als vanzelfsprekend een raadsman wordt toegevoegd indien de verdachte
minderjarige rechtens van zijn vrijheid is beroofd. Daarentegen opent het
wetsvoorstel wel de mogelijkheid dat toevoeging plaatsvindt door het
bureau voor rechtshulp.

Door het voorstel om ambtshalve toevoeging ook mogelijk te maken
ingeval de officier van justitie een transactie voorstelt voor meer dan
twintig uren dienstverlening, moet enige stijging van kosten worden
verwacht.
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Voor de capaciteit binnen de inrichtingen voor de kinderbescherming
en van het gevangeniswezen is de uitwerking van het wetsontwerp naar
verwachting neutraal. Weliswaar kan anders dan in het bestaande recht,
zonder te hoeven grijpen naar het algemene strafrecht, aan personen
tussen zestien en achttien jaren een vrijheidsbenemende straf van meer
dan zes maanden, zij het niet van meer dan een jaar, worden opgelegd.
Het is echter niet de bedoeling dat hiervan een aanzuigende werking
uitgaat. Waar de neiging hiertoe zou kunnen ontstaan, zal deze in het
requireerbeleid van het openbaar ministerie moeten worden tegen–
gegaan. De regeling kan aan de andere kant het effect hebben dat voor
deze categorie minder snel hoeft te worden gegrepen naar het algemene
strafrecht en dat daardoor van de bovengrsns van een jaar een
remmende werking uitgaat. Hoe dit in de praktijk zal uitwerken is nog
niet te voorzien. De verschillen zullen echter waarschijnlijk marginaal zijn.

Een capaciteitsdrukverminderende werking, overigens eveneens van
marginale aard, kan uitgaan van de vrijheid die de administratie, meer in
het bijzonder het Ministerie van Justitie, verkrijgt inzake de plaats van
tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf, zij het dat bij voorkeur het
rechterlijk advies hieromtrent moet worden gevolgd. Krachtens het
bestaande recht bestaat, naast het arrest van ten hoogste veertien
dagen, slechts de mogelijkheid van tuchtschoolstraf. Deze dient uit haar
aard te worden tenuitvoergelegd in een als tuchtschoolstraf aangewezen
inrichting. Ingevolge het wetsvoorstel zullen dergelijke verplichte beper–
kingen in de plaats van tenuitvoerlegging vervallen. Voor deze bijzondere
vrijheidsstraf behoeft dus geen aparte capaciteit meer in stand te worden
gehouden.

In de sfeer van de vrijheidsbenemende maatregelen gaat er een licht
capaciteitsdrukverminderende werking uit van de maximering van de
tijdsduur van de maatregel. Zowel de terbeschikkingstelling van
jeugdigen als de plaatsing in een inrichting voor buitengewone behan–
deling is ingevolge het bestaande recht onbepaald, zij het dat bij het
bereiken van de leeftijd van achttien onderscheidenlijk eenentwintig jaren
de maatregel eindigt. Ingevolge het wetsvoorstel kan de maatregel niet
langer duren dan vier jaren, terwijl ook de gronden voor oplegging
nauwer zijn omschreven. Overigens gaat het hier om een beperkte groep.

Verder zij hier nog gewezen op de afschaffing van het hoger beroep in
het geval van omzetting van jeugddetentie in één van de straffen van het
algemene strafrecht. Daartegenover staat het openen van de
mogelijkheid van hoger beroep in geval van verlenging van de maatregel
tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Het gaat hierbij naar
verwachting om een zeer kleine categorie van gevallen. Beroep in
cassatie is uitgesloten.

Ten slotte bestaat de mogelijkheid van een geringe werklastvermeer–
dering nu artikel 505 de verdachte de bevoegdheid verleent zelfstandig,
naast zijn wettelijke vertegenwoordiger (die thans nog als enige bevoegd
is) op te komen tegen het instellen, intrekken of afstand doen door de
raadsman van enig rechtsmiddel.

Gelet op het totaal van beschreven factoren die in positieve en
negatieve zin hun uitwerking hebben op de werkdruk van de rechterlijke
macht en op de capaciteitsdruk op de inrichtingen voor de kinderbe–
scherming en van het gevangeniswezen, kan het er redelijkerwijs voor
worden gehouden dat het wetsvoorstel budgettair neutraal zal zijn.
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Artikelsgewijs

Artikel I

Wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht

Artikel 77 a

Evenals in het bestaande artikel 77 b bevat dit artikel een opsomming
van de bepalingen uit het algemeen deel van het Wetboek van Strafrecht
die niet op jeugdigen van toepassing zijn. De wijzigingen ten opzichte
van dit artikel worden hierna kort toegelicht.

In plaats van de bijzondere regeling van de bestaande artikelen 77 f,
tweede en derde lid, en 77 i, 77 I en 77 x, is volstaan met het van
toepassing laten zijn van de eenvoudiger regeling van artikel 9, tweede
en derde lid.

Artikel 23 is van toepassing: er is geen bijzonder maximum meer voor
de geldboete.

De vermelding van artikel 32 is niet nodig, daar deze maatregel reeds
ingevolge het voorgestelde artikel 77 g in het strafrecht voor jeugdigen
niet kan worden toegepast.

In plaats van de bijzondere regeling van het bestaande artikel 77 i, is in
de voorgestelde regeling volstaan met het integraal van toepassing laten
blijven van de regeling van de verbeurdverklaring in het volwassenen–
strafrecht zoals neergelegd in de artikelen 33 tot en met 34.

De vermelding van artikel 36 is niet nodig, daar de straf van openbaar–
making van het vonnis reeds ingevolge het voorgestelde artikel 77 g in
het strafrecht voor jeugdigen niet kan worden toegepast.

De vermelding van artikel 45, tweede, derde en vierde lid, is niet meer
nodig. Het tweede lid is van betekenis geworden, omdat er onder de
voorgestelde regeling geen algemeen maximum voor de geldboete meer
is. Het derde lid behoeft niet te worden uitgezonderd, daar het voorge–
stelde artikel 77 g de toepasselijkheid ervan reeds onmogelijk maakt. Het
vierde lid heeft betekenis gekregen, doordat in de voorgestelde regeling
ook bijkomende straffen een plaats hebben. Hetzelfde geldt voor de in
het bestaande artikel 77 b nog genoemde bepalingen van artikel 49.

Er is geen goede grond aanwezig artikel 74 a niet van toepassing te
doen zijn in het strafrecht voor minderjarigen, nu is afgezien van een
bijzondere regeling van de geldboetemaxima.

Artikel 77 b

De mogelijkheid om ingevolge het bestaande recht personen met een
leeftijd tussen zestien en achttien jaren zwaarder te kunnen bestraffen
bestaat nu al. De gronden om af te wijken van het strafrecht voor
jeugdigen, zijn verruimd. Waar voorheen de ernst van het begane feit en
de persoonlijkheid van de dader cumulatieve criteria waren, zijn zij in het
wetsvoorstel als alternatieve criteria opgenomen. Als extra alternatief
criterium zijn bovendien de omstandigheden opgenomen, waaronder het
feit is begaan. Dit opent de mogelijkheid een groep jongeren deels
ouder, deels jonger dan achttien jaren, gelijkelijk te bestraffen.

Artikel 77 c

Deze bepaling van het oude kinderstrafrecht is, ondanks de verlaging
van de meerderjarigheidsgrens van eenentwintig naar achttien jaren,
gehandhaafd in de wet van 1 juli 1987 (Stb. 334) en in het onderhavige
wetsvoorstel. De gronden voor toepassing zijn verruimd. In het
bestaande recht is toepassing van deze bepaling slechts mogelijk op

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 327, nr. 3 32



grond van de persoonlijkheid van de dader. Voorgesteld wordt dezelfde
gronden te hanteren als in artikel 77 b, afgezien van de grond «de ernst
van het begane feit». Dit biedt de rechter meer flexibiliteit.

Artikel 77 d

Vrijwel overeenkomstig het door de commissie-Anneveldt in het door
haar voorgestelde artikel 77 a, tweede lid, stellen wij voor de termijn van
verjaring van het recht tot strafvordering in te korten tot de helft ten
opzichte van de termijn van het commune strafrecht. Een snelle straf–
rechtelijke reactie in geval van jeugdige delinquenten vormt een opvoed–
kundig belang. De thans nog in artikel 70, tweede lid, opgenomen
inkorting tot een derde blijkt echter met de toegenomen mobiliteit van
jongeren in de praktijk soms te kort. Een bestraffing blijft dan
achterwege waar deze toch nodig was.

Ingevolge artikel 76, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht wordt
daardoor ook het recht tot uitvoering van de straf dienovereenkomstig
korter.

Artikel 77 e

Wij verwijzen voor wat betreft de oorsprong van deze bepaling naar
paragraaf 6.10. van het algemeen deel van deze toelichting.

Het is de bedoeling, daar het gaat om een aangelegenheid van straf–
rechtelijk beleid, dat het openbaar ministerie landelijke richtlijnen
vaststelt over de aspecten van deze vorm van politie-sepot die zijn
opgesomd in het tweede lid, alsmede over de wijze waarop het openbaar
ministerie op de hoogte wordt gehouden van de gang van zaken.

Tot dusver is deze vorm van afdoening vooral gehanteerd in het kader
van projecten voor vandalismebestrijding. Het wetsvoorstel laat de
mogelijkheid open dat het openbaar ministerie deze wijze van afdoening
ook goedkeurt voor andere projecten.

Van belang is dat de politie de jongere goed op de hoogte stelt van
zijn rechtspositie.

Artikel 77 f

In dit artikel is de mogelijkheid opgenomen dat de officier van justitie
ter voorkoming van strafvervolging de voorwaarde stelt dat de verdachte
zich zal richten naar de aanwijzingen van een gezinsvoogdij-instelling.
Deze instellingen hebben ruime ervaring met de begeleidmg van en het
bieden van hulp en steun aan jeugdigen die in aanraking komen of
dreigen te komen met het strafrecht.

De onder b eveneens speciaal voor jeugdigen bedoelde transactiemo–
gelijkheid houdt in dat de officier van justitie de jeugdige bericht dat hij
van strafvervolging zal afzien als de jongere een aanbod doet om
onbetaalde arbeid ten algemenen nutte te verrichten, arbeid te verrichten
tot herstel van de door het strafbaar feit aangerichte schade, of om een
leerproject te volgen, voor zover de officier daarmee kan instemmen. De
arbeid, hetzij ten algemenen nutte, hetzij tot herstel van de aangerichte
schade, kan niet de totale duur van veertig uren overschrijden. Binnen
het openbaar ministerie zullen hiertoe landelijke richtlijnen worden
opgesteld.

Voor het zoeken naar een geschikt project van dienstverlening kan de
jongere zich richten tot de coördinator alternatieve sancties jeugdigen.
Wanneer het gaat om meer dan twintig uren arbeid, zal hij ingevolge het
voorgestelde artikel 489, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Straf–
vordering de bijstand van een raadsman krijgen.
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Artikel 77 g

Deze bepaling komt overeen met het bestaande recht en het voorstel
van de commissie-Anneveldt.

Artikel 77 h

Deze bepaling bevat een vereenvoudigde lijst van sancties. Daarnaast
zijn de alternatieve sancties opgenomen. Verder is nieuw de bijkomende
straf van ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen.
Onder het begrip motorrijtuigen vallen ook bromfietsen. Deze straf is
daarom van belang voor jeugdigen vanaf zestien jaar. De alternatieve
sanctie is niet opgenomen bij de hoofdstraffen, maar komt in de plaats
van een hoofdstraf.

Artikel 77 i

In overeenstemming met de voorstellen van de commissie-Anneveldt
is een differentiatie in leeftijd aangebracht in de vrijheidsstraf die ten
hoogste kan worden opgelegd in die zin dat aan jeugdigen tussen zestien
en achttien jaren, een jeugddetentie van ten hoogste een jaar kan
worden opgelegd. Hierdoor hoeft minder vaak met gebruikmaking van
artikel 77 b te worden gegrepen naar het commune strafrecht.

Artikel 77 j

Deze bepaling is overgenomen uit het bestaande recht in overeen–
stemming met het rapport van de commissie-Anneveldt (zie aldaar artikel
77 I) en is aangepast aan de nieuwe regeling voor de vervroegde invrij–
heidstelling (Stb. 1986, 593). Het lijkt zinvol in dit opzicht het strafrecht
voor jeugdigen gelijk te trekken met het algemene strafrecht. De
bepaling komt verder overeen met het bestaande artikel 77 y.

Artikel 77 k

Dit artikel betreft de omzetting van de straf van jeugddetentie in één
van de straffen die voor meerderjarigen van toepassing zijn, wanneer de
veroordeelde de leeftijd van achttien jaren bereikt. Het komt overeen met
het bestaande artikel 77 t.

De vraag is of tegen de beslissing tot omzetting beroep moet worden
opengesteld. In de bestaande bepalingen 77 u, tweede lid, eerste volzin,
van het Wetboek van Strafrecht in verband met artikel 503 a van het
Wetboek van Strafvordering, staat beroep op het gerechtshof open,
tenzij het gerechtshof reeds de oorspronkelijke straf in hoger beroep
oplegde. De commissie-Anneveldt stelt in het door haar voorgestelde
artikel 77 j, tweede lid, eerste volzin, voor het beroep tegen de omzetting
van de straf (in haar voorstel artikel 77 g) uit te sluiten, hoewel zij in het
door haar voorgestelde artikel 505 wel nog uitgaat van de mogelijkheid
van beroep. Wij menen dat het beroep kan worden uitgesloten, daar het
hier gaat om een soort exequatur-procedure waarbij de zaak zelf niet aan
een nieuw onderzoek wordt onderworpen.

In het onderhavige voorstel zijn verder, in afwijking van het bestaande
recht en in afwijking van het voorstel van de commissie-Anneveldt, uit
een oogpunt van overzichtelijkheid, de procedurele bepalingen
opgenomen in het artikel dat de omzetting van de straf regelt. Slechts
het voorschrift betreffende de mededeling van de beslissing is
opgenomen in de verzamelbepaling van artikel 77 dd.
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Artikel 77 I

Als de geldboete niet (geheel) wordt betaald kan de rechter ter
vervanging van de geldboete een alternatieve sanctie opleggen. Er is
afgezien van de verplichting dat bij de uitspraak waarbij de geldboete
wordt opgelegd, tevens de vervangende jeugddetentie wordt bepaald.
Artikel 77 a verklaart derhalve onder meer artikel 24 c, eerste lid, niet
van toepassing voor het jeugdstrafrecht. De gewone regeling van de
vervangende hechtenis is daarom voor jeugdigen niet van toepassing.
Artikel 77 I, eerste lid, geeft de rechter de bevoegdheid bij overtredingen
tegelijkertijd bij het opleggen van een geldboete de vervangende jeugd–
detentie te bevelen. Ten aanzien van misdrijven heeft hij deze
bevoegdheid niet. Het tweede lid van dit artikel geeft hiervoor een
regeling, die eveneens van toepassing is indien de rechter geen gebruik
heeft gemaakt van zijn bevoegdheid krachtens het eerste lid. Deze
regeling houdt in dat bij niet-betaling van de opgelegde geldboete de
rechter nagaat op welke wijze hij in het individuele geval hierop het beste
kan reageren.

Of al dan niet tegelijk met de geldboete een vervangende jeugdde–
tentie is bepaald, de veroordeelde kan zich te allen tijde wenden tot de
rechter met het verzoek om omzetting. De rechter heeft hier als het ware
de rol van een executierechter. Om pedagogische redenen lijkt het ons
juister de rechter in de gelegenheid te stellen, bij niet-betaling van een
geldboete, na te gaan wat hiervan de redenen zijn. Bij misdrijven is hij
hiertoe verplicht. Bij overtredingen kan hij bij het opleggen van de
geldboete bezien of, gelet op de persoon van de dader, hij deze bij
niet-betaling nog eens voor zich wil zien.

Op basis van het resultaat van zijn onderzoek kan de rechter ook
eventueel een alternatieve sanctie opleggen. In het derde lid is bepaald
dat er evenredigheid moet bestaan tussen het nog openstaande bedrag
van de geldboete en de alternatieve sanctie.

Artikelen 77 m en n

In deze artikelen is de duur van de alternatieve sanctie vastgelegd. Het
aantal «gewone» uren is lager dan voorgesteld door de
werkgroep-Slagter, te weten honderd in plaats van honderdvijftig. Wel is
het aantal dat mogelijk is «in verband met de bijzondere ernst van het
feit» hetzelfde, te weten tweehonderd uren. Bepaald is dat wanneer het
aantal boven de honderd ligt, de rechter een extra motivering daarvoor
moet geven.

Wat betreft het leerproject is er slechts de mogelijkheid deze voor ten
hoogste honderd uren te ondergaan. In de praktijk blijkt dat de meeste
leerprojecten korter duren. Wel zijn er leerprojecten waarvan de duur
niet precies \s aan te geven, omdat men een aantal dagen verblijft op de
plaats waar het leerproject wordt gegeven en de berekening van het
aantal uren dan niet goed mogelijk is. Bij algemene maatregel van
bestuur zullen daarvoor nadere regels worden gesteld. Er zijn enkele
leerprojecten van veel langere duur met ook een geheel ander karakter.
Deze zijn bestemd voor ernstige delinquenten. Door opneming van de eis
van een door de rechter uitdrukkelijk te overwegen minimumstrafduur,
wordt voorkomen dat jeugdigen in minder ernstige gevallen ook hieraan
zouden kunnen worden onderworpen.

Artikelen 77 o, 77 p en 77 q

Ingevolge artikel 553 van het Wetboek van Strafvordering is het
openbaar ministerie belast met de tenuitvoerlegging van rechterlijke
beslissingen in strafzaken. Wat betreft de alternatieve sancties kan het
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zich door de coördinator alternatieve sancties, verbonden aan de Raad
voor de kinderbescherming, op de hoogte laten houden over de
uitvoering van de alternatieve sanctie, terwijl de raad eveneens een rol
heeft bij de voorbereiding van deze sancties. Het is de bedoeling hierover
in het Organisatiebesluit raden voor de kinderbescherming 1982 (Stb.
16) bepalingen op te nemen.

In overleg met de coördinator kan het openbaar ministerie, als er
buiten de schuld van de veroordeelde iets mis loopt, wijzigingen
aanbrengen. Als de alternatieve sanctie niet naar behoren wordt uitge–
voerd vordert het bij de rechter oplegging van een straf of een andere
alternatieve sanctie. Als de alternatieve sanctie wel naar behoren is
uitgevoerd krijgt de veroordeelde bericht dat de zaak is afgedaan. De
Raad voor de kinderbescherming heeft in deze een rol die vergelijkbaar is
met die van de reclasseringsstichtingen.

Artikel 77 r

Het bestaande artikel 77 f, eerste lid, bepaalt dat in plaats van de op
een feit gestelde straffen, de straffen en maatregelen van het strafrecht
voor jeugdigen worden opgelegd. Blijkens artikel 91 is deze bepaling ook
van toepassing op de regeling van de ontzegging van de rijbevoegdheid
in de Wegenverkeerswet en andere wetten. In de praktijk wordt dit als
een gemis ervaren. Daarom wordt voorgesteld, in aansluiting op het
rapport van de commissie-Anneveldt, in titel VIII A alsnog deze straf
mogelijk te maken.

De commissie-Anneveldt volstaat met de vermelding van deze bijko–
mende straf in het door haar voorgestelde artikel 77 d. Dit heeft tot
gevolg dat, anders dan in het commune strafrecht, deze straf kan worden
opgelegd naar aanleiding van ieder strafbaar feit. Wij geven er de
voorkeur aan de toepassing te beperken tot bepaalde delicten door
artikel 39 van de Wegenverkeerswet en artikel 30, zesde lid, van de Wet
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen van overeenkomstige
toepassing te verklaren. Daardoor wordt ook de duur van de ontzegging
aan een maximum gebonden en de tenuitvoerlegging van deze straf
geregeld.

De ontzegging zal in de praktijk van belang zijn voor bromfietsers.
Daarom is het niet nodig de ontzegging van artikel 7 van de Rijtijdenwet
van toepassing te verklaren, daar jeugdigen onder de achttien jaren niet
betrokken zijn bij het wegvervoer als bedoeld in deze wet.

Artikelen 77 s, 77 t en 77 u

Overeenkomstig de voorstellen van de commissie-Anneveldt is de
maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen veel meer
toegesneden op de echt ernstige categorie delicten. De zware criteria
waaraan moet zijn voldaan, zijn cumulatief.

Het tweede lid van artikel 77 s is nieuw ten opzichte van de voorstellen
van de commissie-Anneveldt. Zij is ontleend aan het wetsvoorstel inzake
de herziening van het algemene strafrecht inzake de terbeschikking–
stelling van de regering bij de wet van 19 november 1986 (Stb. 587).

Het derde lid van dit artikel betekent het voortzetten van de keuze die
bij de wet van 1 juli 1987 (Stb. 334) is gemaakt ten aanzien van het
thans geldende artikel 77 r (zie Kamerstukken II 1980/81, 15416, nr. 5,
paragraaf 3.2., blzn. 6 en 7). Deze is nogmaals bevestigd in de Wet op
de jeugdhulpverlening, waar artikel 90 van die wet artikel 77hbis in het
Wetboek van Strafrecht invoert.

Het artikel 77 t regelt in de eerste plaats welke rechter bevoegd is om
kennis te nemen van de vordering tot verlenging van de plaatsing. De
commissie-Anneveldt stelde in het door haar voorgestelde artikel 77 h,
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derde lid, voor aansluiting te zoeken bij de bestaande artikelen 77 r,
derde lid, en 77s van het Wetboek van Strafrecht. Ingevolge deze
bepalingen is de rechter die oorspronkelijk de maatregel heeft opgelegd,
bevoegd. Daaruit vloeit voort dat hoger beroep tegen de verlenging
slechts mogelijk is indien de oorspronkelijke plaatsing is bevolen door de
rechtbank. Dit blijkt ook uit het door de commissie voorgestelde artikel
505, eerste lid, en uit het bestaande artikel 503 a, eerste lid, van het
Wetboek van Strafvordering. Deze keuze leidt er toe dat de verdachte die
hoger beroep instelt tegen een beslissing tot plaatsing, zich daarmee
berooft van de mogelijkheid van hoger beroep in geval van een
verlenging. Wij geven er daarom de voorkeur aan aansluiting te zoeken
bij de wet van 19 november 1986 inzake de maatregel van terbeschik–
kingstelling (Stb. 587) krachtens hetwelk na de inwerkingtreding ervan
artikel 509 p van het Wetboek van Strafvordering de rechter die in eerste
aanleg van de zaak heeft kennisgenomen, als bevoegde instantie voor de
verlenging wordt aangewezen. Krachtens dezelfde wet zal dan ingevolge
artikel 509 v beroep tegen een eventuele verlenging van de terbeschik–
kingstelling openstaan. In het onderhavige wetsvoorstel stellen wij voor
jeugdigen een overeenkomstige regeling voor, teneinde te verzekeren dat
er in alle gevallen beroep open staat tegen een beslissing tot verlenging
van de maatregel tot plaatsing.

In de tweede plaats regelt artikel 77 t de gronden voor de verlenging.
Deze gronden zijn in grote lijnen overgenomen uit het door de
commissie-Anneveldt voorgestelde artikel 77 h, derde lid, en komen
overeen met artikel 38 d, tweede lid, zoals dit zal luiden na inwerking–
treding van de reeds genoemde wet inzake de maatregel van terbeschik–
kingstelling.

Artikel 77 v

Deze bepaling kwam niet voor in de voorstellen van de commissie–
Anneveldt, doch is een uitvloeisel van het compromis inzake de tenuit–
voerlegging welke het wetsvoorstel kiest. Anders dan wellicht de
commissie voor ogen stond, ziet het wetsvoorstel af van een eigen uitge–
werkte regeling voor de tenuitvoerlegging van de strafrechtelijke
sancties, onafhankelijk van de regeling tot uithuisplaatsing krachtens het
burgerlijk recht (de artikelen 262 en 263 van Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek). Onzeker is of de commissie dit werkelijk voor ogen stond daar
zij heeft afgezien van het formuleren van voorstellen inzake de tenuit–
voerlegging, doch het ligt in de teneur van haar voorstellen. Een aparte
tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties zou echter afgescheiden
inrichtingscapaciteit vereisen. Hiertoe ontbreken de financiële middelen.
De tenuitvoerlegging blijft dus, wettelijk gezien, zoals zij is en wordt zelfs
verruimd daar de jeugddetentie zowel in een tuchtschool als in een
inrichting voor opvang kan worden ten uitvoer gelegd, terwijl onder het
bestaande recht de straf van plaatsing in een tuchtschool slechts in een
tuchtschool kan worden ondergaan, hoewel in zeer bijzondere gevallen
met gebruikmaking van artikel 221, tweede lid, van het Uitvoeringsbe–
sluit kinderbescherming plaatsing mogelijk is in een andere rijksin–
richting.

In het regime van de inrichtingen zullen nieuwe inzichten en opvat–
tingen omtrent de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen die
vrijheidsbeneming meebrengen, tot uitdrukking kunnen komen. Er is van
afgezien hiertoe wetswijziging te bevorderen. Teneinde toch de rechter
invloed te geven op de tenuitvoerlegging van de door hem opgelegde
sancties, schrijft de onderhavige bepaling voor dat hij daaromtrent
advies uitbrengt. Verwacht mag worden dat de administratie er naar zal
streven zo veel mogelijk overeenkomstig het advies de tenuitvoerlegging
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te doen plaatsvinden, terwijl de rechter zich zal laten leiden door de
feitelijkter beschikking staande mogelijkheden.

Artikel 77 w

Naar aanleiding van het advies van de commissie-Anneveldt is beroep
opengesteld op het College van Advies voor de justitiële kinderbe–
scherming tegen een beslissing omtrent de plaats van de tenuitvoer–
legging. De uitspraak van het college is bindend.

Artikel 77 x

De regeling van de voorwaardelijke jeugddetentie komt overeen met
de voorstellen van de commissie-Anneveldt, nadat deze zijn aangepast
aan de nieuwe regeling van de voorwaardelijke veroordeling die is
ingevoerd bij de wet van 26 november 1986 (Stb. 593).

De commissie heeft geen regeling voorgesteld inzake de voorwaarde–
lijke plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, zonder dit evenwel nader
te motiveren. Er is echter onvoldoende grond om in dit geval af te wijken
van de bestaande regeling van artikel 77 w, tweede lid, gelet ook op de
mogelijkheid van het algemene strafrecht de terbeschikkingstelling
voorwaardelijk op te leggen (artikel 37 b, tweede lid). Daarom is de
mogelijkheid geopend ook de vrijheidsbenemende maatregel voorwaar–
delijk op te leggen.

Artikel 77 y

Dit artikel is overgenomen uit het rapport van de commissie–
Anneveldt met inachtneming van de nieuwe regeling van de voorwaarde–
lijke veroordeling.

Artikelen 77 z

Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat als bijzondere voorwaarde
kan worden gesteld dat de veroordeelde zich zal laten opnemen in een
inrichting. Dit is in afwijking van het bestaande recht (artikel 77 z, vierde
lid) en het voorstel van de commissie-Anneveldt (artikel 77 m, vierde lid),
doch sluit aan bij het commune strafrecht, zoals dit op dit punt is
geregeld in artikel 14 c, tweede lid, onder 2. In het kader van de behan–
deling van de notitie «Dwang en drang» in de hulpverlening aan
verslaafden (Kamerstukken II 1987/88, 20415, nrs. 1-2) hebben wij in
antwoord op vraag 22 in de lijst van vragen van de vaste Commissies
voor de Volksgezondheid en voor Justitie (20415, nr. 3), toegezegd dat
wij de argumenten pro en contra deze bepaling nader zouden bezien.

De toelichting op wetsvoorstel 4141, dat heeft geleid tot het thans
geldende artikel 77 z, vierde lid, vermeldt dat uitdrukkelijk is afgeweken
van het strafrecht voor volwassenen (toen artikel 14 c, tweede lid, thans
14c, tweede lid, onder 2), daar er meer aangewezen wegen zijn om een
dergelijk verblijf te bewerkstelligen bij voorbeeld door ondertoezicht–
stelling en uithuisplaatsing op grond van artikel 263, eerste lid, van Boek
I, B.W. of door overreding van de ouders zonder enige sanctie. Een
argument ten gunste van schrapping van deze bepaling is dat de rechter
onder de dreiging van de tenuitvoerlegging van een straf kan trachten de
jeugdige te bewegen tot een ontwenning– van zijn verslaving in een
daarvoor bestemde inrichting. Erkend moet worden dat het verslavings–
probleem thans anders ligt dan in 1961 toen de bestaande bepaling tot
stand kwam.

De afweging van voor– en nadelen heeft ons tot de conclusie gebracht
dat ook op dit onderdeel een bijzondere regeling voor jeugdigen niet
meer op zijn plaats is.
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Artikelen 77 aa tot en met 77 gg

Deze bepalingen zijn in grote lijnen, met inachtneming van de nieuwe
regeling van de voorwaardelijke veroordeling, overgenomen, zoals
voorgesteld door de commissie-Anneveldt, uit het bestaande recht.
Artikel 77ff komt overeen met de bestaande bepaling zoals deze recent
is gewijzigd bij de Wet op de jeugdhulpverlening. Nieuw is een tweede
lid dat het mogelijk maakt regels te stellen voor de bekostiging van
onkosten verbonden aan de voorbereiding en uitvoering van alternatieve
sancties. Het gaat hierbij bij voorbeeld om materiaalkosten die vergoed
worden in gevallen dat anders een bepaalde projectplaatsen niet tot de
mogelijkheden zou behoren Het is evenwel niet de bedoeling dat
projectverschaffers een geldelijke tegemoetkoming wordt verleend voor
het ter beschikking stellen van een projectplaats.

Artikel II

Wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering

Artikel 486

Overeenkomstig het voorstel van de commissie-Anneveldt is de
uitsluiting van strafrechtelijke aansprakelijkheid van kinderen met een
leeftijd van minder dan twaalf jaren, overgenomen in het Wetboek van
Strafvordering. De bepaling is gelijkluidend aan het bestaande artikel
77 a van het Wetboek van Strafrecht. Het betreft hier een onderdeel van
het recht waarover lang kan worden getwist of het tot het materiële of
het formele strafrecht moet worden gerekend. Ik zie geen dwingende
reden om af te wijken van de keuze die de commissie heeft gedaan.

Artikel 487

Deze bepaling komt overeen met de voorstellen van de commissie–
Anneveldt en met het bestaande recht.

Artikel 488

Deze bepalmg regelt de toepasselijkheid van de bepaimgen van deze
afdeling. Bij de wet van 1 juli 1987 (Stb. 334) is het tijdstip gekozen dat
de vervolging tegen de verdachte is aangevangen als criterium voor de
toepasselijkheid van het formele kinderstrafrecht. Dit criterium is
gekozen naar aanleiding van opmerkingen in het voorlopig verslag inzake
wetsvoorstel 15416. Het uitgangspunt was dat de rechter die eenmaal
kennis heeft genomen van de zaak, voor de verdere aanleg competent is
(Kamerstukken II 1980/81, 15416, nr. 5, blz. 8). Dit pleit ervoor om, is
eenmaal de dagvaarding uitgegaan, het strafprocesrecht voor jeugdigen
van toepassing te laten blijven. Deze keuze is in het voorgestelde derde
lid van de onderhavige bepaling gehandhaafd.

Dit is niet het geval ten aanzien van de vraag naar de toepasselijkheid
van het strafprocesrecht voor jeugdigen bij het bereiken van de leeftijd
van achttien jaren voorafgaand aan het tijdstip van uitgaan van de
dagvaarding. Op de hierboven aangegeven plaats is verdedigd dat gelet
op de betrokkenheid van de kinderrechter bij het gerechtelijk vooron–
derzoek, bij het bevel tot bewaring en in het driehoeksoverleg, het
wenselijk is de kinderrechter ook in die gevallen bevoegd te laten blijven
ook na het bereiken van de leeftijd van achttien jaren. Daarom is toen
gekozen voor het tijdstip waarop de vervolging is aangevangen. Op de
aangegeven plaats staat vermeld:
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«Onder «vervolging» versta ik dat moment in het strafproces recht,
waarop door het openbaar ministerie enige vordering bij de rechter
wordt gedaan of op enige andere wijze de zaak aan diens kennisneming
wordt onderworpen. Tot deze handelingen behoren dus het vorderen van
een bevel tot bewaring, het vorderen van een gerechtelijk vooronderzoek
en het aanhangig maken van de zaak ter terechtzitting.»

Deze nieuwe bepaling heeft in de praktijk vragen opgeroepen. Het
tijdstip van het begin van de vervolging is niet altijd duidelijk vast te
stellen. In de jurisprudentie wordt gesproken over zodanige gedragingen
van de overheid dat de verdachte daaruit redelijkerwijs kan opmaken dat
het openbaar ministerie voornemens is een strafvervolging in te stellen.
De vraag rijst dan of het inbrengen van een strafzaak in het driehoeks–
overleg als vervolging kan worden aangemerkt, terwijl de verdachte
hiervan geen kennis kan dragen. De verdachte weet dan dus niet welk
procesrecht op hem van toepassing is. Verder bevatten de artikelen 490,
490a en 491 bepalingen omtrent de inverzekeringstelling. Hierbij wordt
de zaak niet aan de kennisneming door de rechter onderworpen. De
inverzekeringstelling wordt niet algemeen als een daad van vervolging
beschouwd. Toch blijkt uit de bepalingen zelf dat deze van toepassing
zijn op jeugdigen die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben
bereikt, ook al is nog geen vervolging aangevangen.

Daarnaast zijn ook niet alle overwegingen die ten grondslag hebben
gelegen aan deze keuze, in het onderhavige wetsvoorstel van toepassing.
De commissie-Anneveldt bepleitte de rol van de kinderrechter terug te
dringen tot diens optreden ter terechtzitting. De rechter-commissaris die
de bewaring beveelt en het gerechtelijk vooronderzoek uitvoert, zouden
een andere moeten zijn, terwijl de verplichting tot het driehoeksoverleg
zou moeten worden afgeschaft. Ook al hebben wij de bemoeienis van de
kinderrechter als rechter-commissaris die de bewaring beveelt, gehand–
haafd, dan nog menen wij dat gedurende de fase voorafgaand aan de
terechtzitting de toepassing van het strafprocesrecht voor jeugdigen niet
dwingt tot voortzetting van de toepassing van dit recht indien de
verdachte vóór het uitgaan van de dagvaarding de leeftijd van achttien
jaren heeft bereikt. Het argument dat de verdachte wordt bejegend op
het niveau van zijn ontwikkeling, moet dan naar ons oordeel de doorslag
geven.

Op bovenstaande gronden hebben wij afgeweken van het voorstel van
de commissie-Anneveldt en als criterium voor het toepassen van het
strafrecht voor jeugdigen genomen het tijdstip van het uitgaan van de
dagvaarding.

Artikel 489

Deze bepaling bevat overeenkomstig het voorstel van de
commissie-Anneveldt een van het bestaande artikel 489 enigszins afwij–
kende regeling omtrent de raadsman. Ook is er in opgenomen een
verplichting tot toevoeging van een raadsman, in geval van een trans–
actie-voorstel door de officier van justitie voor meer dan 20 uren arbeid.
Bij werk– of leerprojecten van minder dan twintig uren lijkt verplichte
toevoeging van de advocaat niet nodig. Het zal over het algemeen om
eenvoudige zaken gaan, waarbij de officier in overleg met de coördinator
alternatieve sancties jeugdigen zeer wel de geschiktheid van het project
zal kunnen beoordelen. Het contact dat de coördinator onderhoudt met
de arbeidsinspectie staat er borg voor dat de werkzaamheden niet te
zwaar of te gevaarlijk zijn voor de jeugdige.

Onveranderd blijft dat in geval van vervolging in eerste aanleg voor de
rechtbank, steeds een raadsman wordt toegevoegd. Dit blijkt uit het
bestaande artikel 489, eerste lid, eerste volzin, en uit het in het
wetsvoorstel voorgestelde artikel 489, eerste lid, onderb. De bestaande
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mogelijkheid dat ambtshalve een raadsman wordt toegevoegd in geval
van vrijheidsbeneming ook wanneer het gaat om kantongerechtszaken
(zie het bestaande artikel 489, tweede lid, onder a), is in het
wetsvoorstel, overeenkomstig het voorstel van de commissie-Anneveldt,
vervallen. Het is theoretisch denkbaar dat er sprake is van vrijheidsbe–
neming terzake van het strafbaar feit waarvoor vervolging plaatsvindt.
Gedacht zou kunnen worden aan een aanhouding en een aansluitend
ophouden voor verhoor krachtens de artikelen 53 en 61, tweede lid, van
het Wetboek van Strafvordering terzake van een overtreding, terwijl met
gebruikmaking van de procedure van artikel 386, tweede lid, van dit
wetboek de verdachte tijdens deze vrijheidsbeneming voor de kanton–
rechter wordt geleid. In de praktijk komt dit nauwelijks voor. Het
voorschrift van het bestaande artikel 489, tweede lid, onder a, leidde er
toe dat minderjarigen die waren opgenomen in een tuchtschool bij bij
voorbeeld eenvoudige verkeersovertredingen al ambtshalve een advocaat
toegevoegd konden krijgen. Deze mogelijkheid komt nu te vervallen. In
de plaats daarvan kan de minderjarige, anders dan nu, met gebruik–
making van artikel 42, derde lid, de raad van rechtsbijstand om
toevoeging van een advocaat verzoeken. Deze mogelijkheid is thans nog
niet aanwezig blijkens artikel 489, vijfde lid, dat artikel 42 in zijn geheel
niet van toepassing verklaart voor het kinderstrafprocesrecht. Het
voorgestelde artikel 489, vierde lid, verklaart slechts artikel 42, eerste en
tweede lid, niet van toepassing. Deze verandering past in het streven
tegemoet te komen aan de grotere mondigheid van de jeugdige.

Verder is nieuw dat de toevoeging geschiedt door de voorzitter van de
rechtbank in plaats van, zoals in het bestaande recht, de kinderrechter.
Daarom hoeft ook niet meer de toepasselijkheid van artikel 45, derde en
vierde lid, te worden uitgesloten. Deze regeling past in het streven om
zoveel mogelijk aan te sluiten bij het commune systeem van strafproces–
recht en dringt de rol van de kinderrechter terug tot die situaties waarin
het optreden van een gespecialiseerde rechter is vereist.

Ten slotte is artikel 42, derde en vierde lid, niet meer opgenomen in de
reeks artikelen die buiten toepassing blijven. Hierdoor wordt mogelijk dat
het bureau voor rechtshulp volgens de gewone regels van het strafpro–
cesrecht de jeugdige persoon een raadsman kan toevoegen bij voorbeeld
met het oog op een beroep in cassatie. Thans kan dit slechts langs de
omweg van artikel 76 van de Advocatenwet.

Artikel 490

Dit artikel is ongewijzigd gehandhaafd.

Artikel 491

Deze bepaling regelt de vroeghulp aan inverzekeringgestelden die bij
wet van 12 mei 1976 (Stb. 282) in artikel 490 a in het wetboek is
ingebracht. De bestaande regeling is inhoudelijk niet veranderd. Onder
«rapportage» wordt in dit artikel mede begrepen telefonische rapportage.

Artikel 492

Deze bepaling wijkt af van de door de commissie-Anneveldt voorge–
stelde wetsartikelen. Het betreft hier een belangrijk onderdeel van het
kinderstrafprocesrecht. Derhalve wordt daarop hier uitvoeriger ingegaan.

In haar rapport (blz. 26) stelt de commissie dat zij het vaststellen van
de duur der voorlopige hechtenis niet geheel aan de kinderrechter als
raadkamer wil overlaten. Zij stelt daarom voor de raadkamer van de
rechtbank te belasten met het verlenen en verlengen van het bevel tot
voorlopige hechtenis en met de beoordeling van het tegen deze beschik–
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kingen ingestelde beroep door de officier van justitie. De thans in het
wetsvoorstel opgenomen regeling komt hiermee in zoverre overeen dat
evenals in het algemene strafprocesrecht de bevelen tot verlenging en de
beslissing op het beroep tegen beschikkingen inzake de voorlopige
hechtenis, zijn opgedragen aan de gewone raadkamer. Daarmee zijn
deze beslissingen onttrokken aan de kinderrechter. De vraag blijft dan
evenwel aan wie de eerste beslissing omtrent de bewaring moet worden
opgedragen.

De commissie stelt dat zij het vaststellen van de duur der voorlopige
hechtenis niet geheel aan de kinderrechter als raadkamer wil overlaten.
Dit lijkt er op te duiden dat zij de kinderrechter niet wil onttrekken aan
diens betrokkenheid bij de beslissing tot bewaring. Vervolgens stelt zij
echter voor de raadkamer van de rechtbank te belasten niet alleen met
het verlengen maar ook met het verlenen van het bevel tot voorlopige
hechtenis. De verlening van een bevel tot voorlopige hechtenis kan
omvatten een bevel tot gevangenneming of gevangenhouding en een
bevel tot bewaring. Slechts wanneer de commissie het oog heeft gehad
op de eerste twee soort bevelen blijft zij in overeenstemming met het
beginsel dat zij zo nauw mogelijk wil aansluiten bij het algemene straf–
procesrecht. Dit laat de mogelijkheid onverlet dat de kinderrechter als
rechter-commissaris het bevel tot bewaring geeft. Toch wil de commissie
blijkens blz. 27 van haar rapport het bevel tot voorlopige hechtenis niet
opdragen aan de kinderrechter als rechter-commissaris of aan de
raadkamer van de rechtbank, maar aan de rechter-commissaris benoemd
krachtens artikel 168. Dit past in haar streven de rol van de kinderrechter
te beperken tot diens optreden ter zitting.

Tegen dit voorstel van de commissie is in de reacties uit het veld veel
verzet gerezen. In de praktijk is er een nauwe samenhang tussen de
bevelen tot bewaring en hetgeen de kinderrechter voor ogen staat als
definitieve reactie in het kader van de berechting. Veel meer dan in het
algemene strafprocesrecht wordt immers van de rechter die de bewaring
beveelt, gevraagd zich te bezinnen op mogelijke alternatieven in het
kader van de schorsing van de voorlopige hechtenis (zie het overeen–
komstig de voorstelten van de commissie-Anneveldt voorgestelde artikel
494). Juist in deze fase van het proces is daarom de bemoeienis van de
gespecialiseerde kinderrechter vereist. Zou zijn rol geheel worden
beperkt tot diens rol ter zitting, dan is hij juist in de ernstigere gevallen,
waarin de voorlopige hechtenis wordt toegepast, te zeer beknot om zijn
specialisatie tot gelding te kunnen brengen door hetgeen in een eerdere
fase ten aanzien van de jeugdige is beslist.

Het wetsvoorstel bevat derhalve een nuancering in de door de
commissie-Anneveldt voorgestelde regeling en draagt de bevelen tot
bewaring op aan de kinderrechter en wijst hem daartoe aan als rechter–
commissaris. In het algemeen deel is uiteengezet waarom dit in overeen–
stemming kan worden geacht met de uitspraak van het Europese Hof in
de zaak-De Cubber.

Weliswaar vormt deze regeling een inbreuk op het beginsel dat de rol
van de kinderrechter wordt teruggedrongen tot diens optreden ter zitting.
Daar staat tegenover dat juist in kinderstrafzaken in de fase van het bevel
tot bewaring de eerste belangrijke, voor het verdere proces de richting
bepalende beslissing omtrent de jeugdige wordt genomen. Het gaat daar
om een beslissing die kort na het delict wordt genomen. Juist daar is de
specialisatie van de kinderrechter van belang. Bovendien wordt aldus de
opvoedkundige samenhang bewerkstelligd tussen het bevel tot bewaring
en de uiteindelijke berechting. Ten slotte is het ook ingevolge het
algemene strafprocesrecht mogelijk, hoewel daar niet gebruikelijk, dat de
rechter-commissaris die het bevel tot bewaring heeft gegeven,
deelneemt aan de berechting. Er is dan geen reden zulks voor het kinder–
strafprocesrecht, waar dit te meer is aangewezen, uit te sluiten.
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Artikel 493

In de toelichting op het voorgaande artikel is reeds gewezen op het
belang van de mogelijkheid ten aanzien van de jeugdige een genuan–
ceerde reactie te geven op een delict dat aanleiding geeft tot een
vordering tot voorlopige hechtenis. De voorgestelde bepaling legt hierop
nog eens de nadruk.

Ten opzichte van het bestaande recht (artikel 491) is de uitdrukkelijke
verwijzing naar de woning van de ouders als geschikte plaats voor het
ondergaan van de voorlopige hechtenis komen te vervallen. De
commissie-Anneveldt acht dit overbodig daar ook deze woning door de
rechter als «geschikte plaats» kan worden aangewezen.

De nieuwe redactie sluit de mogelijkheid van tenuitvoerlegging in een
huis van bewaring niet uit. Wij trachten dit zo veel mogelijk te
voorkomen door zorg te dragen voor voldoende adequate capaciteit. In
de gevallen echter dat deze ondanks onze inspanningen niet aanwezig is,
menen wij dat bij de afweging van enerzijds het bezwaar van invrijheid–
stelling tegen anderzijds het bezwaar van onderbrenging in een huis van
bewaring, gegeven het feit dat rechterlijke afweging reeds heeft plaats–
gevonden, het eerste bezwaar het zwaarst moet wegen. Artikel 9, eerste
lid, onder b, van de Beginselenwet gevangeniswezen biedt de
mogelijkheid om in dergelijke gevallen zelfs minderjarigen in een huis
van bewaring op te nemen.

Artikel 494

De opheffing van het verplichte driehoeksoverleg in alle kinderstraf–
zaken laat onverlet dat de raad voor de kinderbescherming in alle
gevallen, tenzij de officier van justitie aanstonds onvoorwaardelijk van
vervolging afziet of de zaak voor de kantonrechter vervolgt, om advies
wordt gevraagd. In dit opzicht blijft de bestaande regeling van kracht.
Wij verwijzen voor een uiteenzetting over het enquetesysteem in straf–
zaken naar de notitie «De Raad voor de Kinderbescherming» (Kamer–
stukken II, 1983/84, 18 122, nr. 2, blzz. 15 en 16). Deze bepaling gaat
dus verder dan de analoge bepaling in het algemene strafprocesrecht
van artikel 147. Nieuw is de bevoegdheid van de rechter-commissaris
om zelfstandig inlichtingen bij de raad in te winnen. Dit vormt het
analogon met artikel 177, tweede lid, van het algemene strafprocesrecht.
Dit kan zowel de kinderrechter zijn die als rechter-commissaris een
beslissing over een vordering tot bewaring moet nemen, als de rechter–
commissaris benoemd krachtens artikel 168 die een gerechtelijk vooron–
derzoek in een kinderstrafzaak verricht.

Artikel 495

Deze bepaling komt wat de inhoud betreft overeen met de bestaande
artikelen 500 en 500 e.

Artikel 496

Deze bepaling bevat de regeling van de bestaande artikelen 500 a en
500 i. Nieuw is dat aan de ouders of voogd, indien het verhoor van de
verdachte, een getuige of deskundige buiten hun tegenwoordigheid
plaatsvindt, de zakelijke inhoud wordt meegedeeld. Verder is nieuw dat
de verdachte zelf kan verzoeken om het verhoor buiten aanwezigheid van
ouders of voogd te doen plaatsvinden. Dit ligt in de lijn van de
versterking van de rechtspositie van de jeugdige.
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Artikel 497

De inhoud van deze bepaling komt overeen met het bestaande artikel
500 j.

Artikel 498

Deze bepaling komt overeen met het bestaande artikel 5001 en vormt
het analogon van artike! 310 van het algemene strafprocesrecht.

Artikel 499

Deze bepaling komt overeen met het bestaande artikel 501. Het
voorstel van de commissie-Anneveldt om de overeenkomstige toepasse–
lijkheid van artikel 381 in het bestaande artikel te laten vervallen, is niet
overgenomen. Dit betekent dat, anders dan de commissie– Anneveldt had
gewild, de verdachte de bevoegdheid houdt ter zitting afstand te doen
van een rechtsmiddel. Het gaat hier om het geding voor de kinder–
rechter. Ingevolge het voorgestelde artikel 489 is aan de verdachte
steeds een raadsman toegevoegd. Het past in de strekking van het
wetsvoorstel dat uitgaat van een toegenomen mondigheid van de
jeugdige en afstand neemt van het beschermingsmodel, de verdachte dit
recht van de volwassene in het geding voor de politierechter niet te
ontnemen. Het geding voor de kinderrechter is immers met dat voor de
politierechter vergelijkbaar.

Artikelen 500 en 501

In afwijking van de voorstellen van de commissie-Anneveldt is ook
artikel 498, de bepaling krachtens welke nadere inlichtingen omtrent de
verdachte bij de raad voor de kinderbescherming kunnen worden
ingewonnen, ook van toepassing verklaard in de kantongerechtspro–
cedure en in hoger beroep. Zoals hierboven in toelichting op artikel 498
is opgemerkt, kan in dit laatstgenoemde artikel de parallel in het kinder–
strafprocesrecht met artikel 310 van het algemene strafprocesrecht
worden gezien. Nu dit laatste artikel blijkens de artikelen 398, 415 en
425 van overeenkomstige toepassing is in de kantongerechtsprocedure
en in hoger beroep, is er geen reden deze parallel niet ook door te
trekken in het kinderstrafprocesrecht.

Artikel 502

Anders dan de commissie-Anneveldt in het door haar voorgestelde
overeenkomstige artikel 505 voorstelde, hebben wij afgezien van de
mogelijkheid van hoger beroep tegen de beslissing tot omzetting van de
jeugddetentie in één van de straffen van het algemene strafrecht. Deze
omzetting is in dit wetsvoorstel geregeld in artikel 77 k. Liever volgen wij
het door de commissie in het door haar voorgestelde artikel 77 j, tweede
lid, eerste volzin, gedane voorstel deze omzetting juist niet aan enig
rechtsmiddel te onderwerpen.

Daarentegen is wel, overeenkomstig het voorstel van de commissie,
beroep opengesteld tegen de verlenging van de maatregel tot plaatsing
in een inrichting voor jeugdigen krachtens artikel 77 s. Zie de toelichting
op artikel 77 t in welk artikel de rechtsmiddelen aan de orde komen.

Artikel 503

Naar aanleiding van de voorstellen van de commissie-Anneveldt is het
bestaande artikel 504 aangevuld.
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Het eerste lid van dit artikel ontneemt thans nog aan de verdachte, die
jonger is dan zestien jaren, de bevoegdheid zelfstandig in rechte op te
treden indien hij een raadsman heeft. Dit komt overeen met zijn hande–
lingsonbekwaamheid ingevolge het burgerlijk recht. In de plaats daarvan
komen de strafvordelijke bevoegdheden van de verdachte uitsluitend toe
aan de raadsman. Dit opent de mogelijkheid dat de raadsman in strijd
met het belang van deze jeugdige minderjarige handelt, terwijl deze niet
zelf kan optreden. Het tweede lid kent derhalve de mogelijkheid dat de
ouder of voogd van de minderjarige bij de rechter opkomt tegen enige
handeling in rechte van de raadsman.

Een uitzondering vormt het optreden ter zitting. De bevoegdheden van
de verdachte ter zitting zijn beschreven in de Zesde Titel van het Tweede
Boek. Op deze bevoegdheden heeft artikel 504 geen betrekking.
Krachtens het bestaande artikel 486 geldt voor deze bevoegdheden
artikel 331: elke bevoegdheid van de verdachte komt ook toe aan diens
raadsman. Ter zitting bestaat er derhalve geen onderscheid tussen de
minderjarige (jonger dan zestien jaar) en diens raadsman. Beiden zijn
bevoegd. Daarbuiten is er wel een onderscheid. Personen ouder dan
zestien jaren zijn als enigen bevoegd. Een raadsman behoeft daarom
voor de uitoefening van enige bevoegdheid de machtiging van de
verdachte. Personen jonger dan zestien jaren zijn niet bevoegd. Zij
kunnen dan ook niet de raadsman machtigen. Slechts kan hun ouder of
voogd achteraf bezwaar maken ingevolge artikel 504, tweede lid, bij de
rechter tegen de uitoefening van enige strafprocessuele bevoegdheid.
Aldus het bestaande recht.

In het wetsvoorstel wordt naar aanleiding van de voorstellen van de
commissie-Anneveldt voorgesteld aan de verdachte jonger dan zestien
jaren alsmede aan zijn raadsman de uitoefening van alle strafprocessuele
bevoegdheden toe te kennen. Dit komt tegemoet aan de toegenomen
mondigheid van de jongere. Hij wordt daarmee strafprocessueel gezien
handelingsbekwaam. De situatie die voor oudere personen ingevolge
artikel 331 alleen ter zitting geldt, geldt derhalve voor personen jonger
dan zestien jaren over de gehele linie. Het is daarom naar ons oordeel
ook niet meer nodig, zoals de commissie-Anneveldt nog voorstelt, in
artikel 503, eerste lid, de toepasselijkheid van artikel 331 uit te sluiten. In
zijn nieuwe vorm heeft de bepaling tevens betrekking op de bevoegd–
heden die aan de verdachte ingevolge de Zesde Titel van het Tweede
Boek toekomen.

Tevens wordt in het wetsvoorstel voorgesteld de bevoegdheid tegen
de uitoefening van bevoegdheden door de raadsman op te komen, toe te
kennen aan de jeugdige verdachte. De bevoegdheid van de ouder of
voogd om hiertegen op te komen blijft onverlet. Anders dan thans is
deze bevoegdheid, van de minderjarige of van diens ouder of voogd,
tevens uitgebreid tot de strafprocessuele bevoegdheden door de
raadsman uitgeoefend ter zitting.

De voorstellen van de commissie-Anneveldt ten deze hebben wij niet
volledig overgenomen op de volgende gronden. De commissie merkt op
blz. 32 van haar rapport op dat als algemene regel wordt opgenomen dat
de verdachte vanaf de leeftijd van zestien jaren alle hem toegekende
bevoegdheden zelfstandig kan uitoefenen. Wij merken op dat zulks in het
bestaande recht al het geval is. Daarnaast stelt de commissie voor dat de
verdachte beneden de leeftijd van zestien jaar deze bevoegdheden
uitoefent in overleg met zijn raadsman. Dit voorstel komt in de door haar
geformuleerde wetsvoorstellen niet terug. Kennelijk achtte zij dit vanzelf–
sprekend. Ik zie dan ook geen reden dit overleg wettelijk voor te
schrijven. Bovendien zijn er omstandigheden denkbaar waarin zulk
overleg praktisch niet goed mogelijk is.

In de door haar geformuleerde wetsvoorstellen stelt de commissie
verder voor, de bevoegdheden ter zitting, neergelegd in de Zesde Titel
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van het Tweede Boek, niet aan de raadsman toe te kennen. Het kinder–
strafprocesrecht zou daardoor evenwel derogeren aan artikel 331. Juist
ter zitting is het evenwel nodig dat de raadsman zelfstandig kan
optreden. Daarom heb ik de beperkende clausule in het door de
commissie voorgestelde eerste lid laten vervallen.

Artikel 504

Dit artikel is redactioneel aangepast aan de laatstelijk bij de Wet van 1
juli 1987 (Stb. 334) gewijzigde voorschriften inzake de betekening van
gerechtelijke stukken.

Artikel 505

Deze bepaling is materieel ongewijzigd ontleend aan het bestaande
recht.

Artikel V

Wijzigingen in de Wet op de justitiële documentatie en op de
verklaringen omtrent het gedrag

De commissie-Anneveldt heeft enige beschouwingen gewijd aan een
aantal aan het materiële en formele kinderstrafrecht annexe terreinen. En
daarvan betreft de justitiële documentatie. Zij stelt op blz. 40 van haar
rapport voor om van strafbare feiten die door jeugdigen voor hun
zestiende jaar zijn begaan, geen melding te maken in het strafregister.
Tussen de zestien en achttien jaren zou wel registratie kunnen plaats–
vinden, doch zouden de schoningstermijnen ten opzichte van de
algemene termijnen tot de helft moeten worden teruggebracht. Tussen
achttien en vierentwintig jaren zouden de schoningstermijnen tweederde
gedeelte van deze termijnen moeten bedragen. Bijtelling van de straf– of
maatregelduur zou daarbij niet moeten plaatsvinden. Slechts zou de
inschrijving minimaal gedurende de tijd van de vrijheidsbeneming
gehandhaafd dienen te worden.

Deze voorstellen zijn in het wetsvoorstel opgenomen met uitzondering
van het voorstel in geval van jeugdigen af te zien van bijtelling van straf–
of maatregelduur. De regeling zou daardoor naar mijn oordeel onnodig
ingewikkeld worden. Dit is in strijd met het streven naar deregulering.

Artikel 4

In het voorgestelde derde lid is opgenomen dat geen strafblad wordt
opgemaakt in geval een jeugdige tijdens het begaan van het strafbare
feit de leeftijd van zestien nog niet heeft bereikt. De gegevens omtrent
mogelijke veroordeling berusten daardoor uitsluitend in de justitiële
documentatie. Verder is nieuw de optrekking van de documentatiegrens
van geldboeten van honderdvijftig naar tweehonderdvijftig gulden, zoals
is voorgesteld door de commissie-Anneveldt. Voor het overige vormt de
bepaling slechts een redactionele aanpassing aan de voorgestelde
herziening van het kinderstrafrecht.

Artikel 7

Uit het bestaande artikel 7 dient het gestelde in het derde lid onder b
te vervallen, aangezien de daarin geregelde schoningstermijnen voor
jeugdigen in een nieuw voorgesteld apart artikel 7a aan de orde komen.
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Artikel 7 a

Deze bepaling bevat een nieuwe regeling van de schoningstermijnen
van strafbladen voor jeugdigen. Daar ingevolge het nieuw voorgestelde
artikel 4, derde lid, ten aanzien van jeugdigen onder de zestien jaren
geen strafblad meer wordt gemaakt, geldt het voorgestelde artikel voor
jongeren tussen de zestien en achttien jaren tenzij het kinderstrafrecht
niet op hen is toegepast. Het is van toepassing op jeugdigen tot eenen–
twintig jaren indien ten aanzien van hen wordt besloten tot toepassing
van het kinderstrafrecht. De bepaling komt voor de meeste gevallen neer
op een halvering van de termijnen. Artikel 7, derde lid, behoeft niet van
overeenkomstige toepassing te worden verklaard, daar ingevolge artikel
4, vierde lid, ingeval van een voorwaardelijke jeugddetentie of voorwaar–
delijke plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, het opmaken van een
strafblad achterwege blijft.

Artikel VI

Wijzigingen in de Wet op de jeugdhulpverlening

De commissie-Anneveldt heeft op de bladzijden 36 en 37 van haar
rapport de aandacht gevraagd voor het belang van gevarieerde executie–
mogelijkheden. De vorm van de executie bepaalt uiteindelijk de inhoud
van de sanctie, zo merkte zij terecht op. Verder wees zij op het belang de
executie van de vrijheidsbenemende sanctie met voldoende rechtswaar–
borgen te omgeven, onder andere door het scheppen van de
mogelijkheid tegen besluiten omtrent de uitvoering van de sanctie in
beroep te kunnen gaan.

Zoals reeds uiteengezet in het algemeen deel is er van afgezien in de
wet bindende regels op te nemen omtrent de tenuitvoerlegging van de
vrijheidsbenemende sanctie. De tenuitvoerlegging zal blijven plaats–
vinden in daartoe bestemde inrichtingen voor de kinderbescherming en
van het gevangeniswezen onder verantwoordelijkheid van de admini–
stratie met inachtneming van het advies van de rechter. De door de
commissie bepleite variëteit van executiemogelijkheden zal - binnen de
grenzen van het financieel haalbare en mede met het oog op de effecten
voor de totale capaciteit - tot uitdrukking moeten komen in het regime
binnen deze inrichtingen. Het wetsvoorstel volstaat daarom met de
meest noodzakelijke wijzigingen van de Wet op de jeugdhulpverlening.
Deze wet speelt in dit verband een belangrijke rol. Naar aanleiding van
het advies van de commissie-Anneveldt is beroep opengesteld op het
College van advies voor de justitiële kinderbescherming, bedoeld in
artikel 81 van de Wet op de jeugdhulpverlening, tegen een beslissing
omtrent de plaats van de tenuitvoerlegging. De uitspraak van het college
is bindend.

Artikel VII

Wijzigingen in de Gratiewet

De mogelijkheid om bij wege van gratie ook alternatieve sancties van
het jeugdstrafrecht op te leggen, beperkt zich tot de gevallen dat de
veroordeelde de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt. Dit
komt overeen met artikel 77 I, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht,
krachtens welke bepaling de rechter in geval van niet-betaling van een
geldboete ook slechts een alternatieve sanctie kan opleggen, zolang de
veroordeelde de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt.
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Artikel VIII

Deze bepaling bevat een gebruikelijke regeling van het overgangsrecht
bij wijziging van strafprocesrechtelijke voorschriften. Er is aansluiting
gezocht bij de regeling voor de toepasselijkheid van het strafprocesrecht
voor jeugdigen in artikel 488 van het Wetboek van Strafvordering. Wij
verwijzen naar de toelichting op dat artikel.

Artikel IX

Het is wenselijk de bestaande overeenstemming te bewaren in het
privaat– en strafrecht wat betreft de mogelijkheid jeugdigen op te nemen
in een tuchtschool. Het voorgestelde vijfde lid van artikel 263 van Boek 1
van het Burgerlijk Wetboek komt overeen met het voorgestelde artikel
77 i, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel X

De datum van inwerkingtreding is gedelegeerd teneinde na plaatsing in
het Staatsblad de uitvoeringsmaatregelen te kunnen treffen.

De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes

De Staatssecretaris van Justitie,
V. N. M. Korte-van Hemel
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