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De vaste Commissie voor justitie1, belast met het voorbereidend
onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te
brengen van haar voorlopige bevindingen.

Bij de indeling van het voorlopig verslag is zoveel mogelijk aangesloten
bij de hoofdstukken van de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel.

Algemeen

Paragraaf 1 Voorgeschiedenis

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van het wetsvoorstel tot herziening van het jeugdstrafrecht. De
noodzaak tot deze herziening is in wezen voortgevloeid uit de beslissing
tot verlaging van de meerderjarigheidsgrens van 21 naar 18 jaar. Bij deze
verlaging zijn al wel maatregelen genomen om de directe gevolgen op
het terrein van het materiële en formele strafrecht voor 18-21-jarigen
aan te passen. Een aantal fundamentele zaken is echter niet aangepakt,
zoals de vraag naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een afzon–
derlijk strafrecht voor jonge meerderjarigen (18- tot 23-jarigen). Noch
heeft bezinning plaatsgevonden op de zin, functie en vereenvoudiging
van het kinderstrafrecht. Dat gebeurt thans bij dit wetsvoorstel, hetgeen
deze leden een goede zaak vonden, omdat zich nu eenmaal ontwikke–
lingen voordoen in opvattingen over de positie en de mondigheid van
jeugdigen enerzijds en het strafrecht als sanctierecht anderzijds.

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van het voorliggende voorstel van wet.

Zij betreurden dat tussen het verschijnen van het eindrapport van de
commissie-Anneveldt in 1982 en de reacties hierop, en het indienen van
dit wetsvoorstel zeven jaren zijn verstreken. Lage prioriteit wegens het
budgettair neutrale karakter vonden zij geen overtuigend argument.
Anderzijds constateerden deze leden dat in deze jaren ruime ervaring kon
worden opgedaan met alternatieve afdoening/sancties, zodat hiervoor
een goede basis kan worden gelegd in het onderhavige wetsvoorstel.

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met belangstelling kennis
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genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Deze leden waren op
zichzelf verheugd dat de regering eindelijk een voorstel terzake aan de
Tweede Kamer heeft voorgelegd, zij het dat zij enige kritiek uitten op het
late tijdstip van indiening. Immers, de rapporten van de
commissie-Anneveldt (1982) en van de Werkgroep-Slagter (1985) zijn
reeds enige jaren geleden uitgebracht. De leden van de V.V.D.-fractie
spraken overigens hun waardering uit voor de door de twee commissies
verrichte werkzaamheden.

In dit verband hadden deze leden de opmerking van de regering dat bij
de afweging van prioriteiten de voorrang moest worden gegeven aan
wetsvoorstellen met een minder budgettair neutraal karakter niet zo goed
begrepen. Zij zagen de logica niet in van de kennelijk achterliggende
redenering: ómdat dit wetsvoorstel budgettair neutraal is, heeft het geen
prioriteit gekregen. Deze leden konden zich namelijk ook de omgekeerde
argumentatie voorstellen.

Hierbij merkten deze leden nog op dat het late tijdstip van indiening
des te onbegrijpelijker is in het licht van het kennelijk gebrek aan
toetsing van het voorstel aan de «mening van degenen voor wie de
toepassing van het jeugdstrafrecht en het omgaan met delinquente
jongeren en hun ouders tot hun dagelijks werk behoort», aldus de
Vereniging voor Rechtspraak in haar brief van 1 februari 1990 aan de
Tweede Kamer. Daarvoor was toch wel tijd. Deze leden vroegen de
regering dan ook in te gaan op de weergegeven kritiek dat geen overleg
met de betrokken organen/instanties heeft plaatsgehad.

De leden van de Groen Links-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van dit wetsvoorstel. Deze leden konden zich goeddeels vinden
in de voorgenomen vereenvoudiging en modernisering van het kinder–
strafrecht. Het erkennen van de toegenomen mondigheid van jeugdigen
door de regering, in navolging van de commissie-Anneveld, vonden zij
een goede zaak.

De leden van de S.G.P.-fractie hadden met belangstelling van het
wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichtmg kennis
genomen.

In het algemeen maakten deze leden de opmerking dat de bij het
wetsvoorstel gevoegde memorie van toelichting de indruk maakt vrij
geruime tijd voor de datum van indiening van het wetsvoorstel te zijn
opgesteld.

De leden van de G.P.V.-fractie waren met de regering van mening dat
het strafrecht voor jeugdigen wijziging behoeft. De redenen hiervoor zijn
van uiteenlopende aard. In de memorie van toelichting speelt de toege–
nomen mondigheid van jongeren, onder meer tot uitdrukking gekomen in
verlaging van de meerderjarigheidsgrens, een belangrijke rol. Niet minder
belangtïjk zijn echter het verminderd normbesef en de in omvang en
ernst toegenomen criminaliteit. Een herzien strafrecht voor jeugdigen zal
op al deze ontwikkelingen een zo goed mogelijk antwoord moeten geven.
Ook dit strafrecht zal dienstbaar moeten zijn aan de normhandhaving
door oplegging van een negatieve sanctie zonder de juridische en sociale
positie van de delinquent verder te schaden dan met het oog op de
normhandhaving onvermijdelijk is.

Naar de mening van de leden van de G.P.V.-fractie rechtvaardigt de
speciale positie van de jeugdige delinquent een groter accent op deze
tweede doelstelling dan het geval is bij het strafrecht voor meerderja–
rigen. In het materiële en formele strafrecht voor jeugdigen dienen de
ouders en het gezin, die bij de jeugdigen horen, niet uit het gezichtsveld
te verdwijnen.

Deze leden wilden het wetsvoorstel verder beoordelen in het licht van
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elementaire principes van onze rechtsbedeling. Ook bij een op effecti–
viteit gerichte criminaliteitsbestrijding zullen deze principes niet mogen
worden verloochend.

Het lid van de R.P.F.-fractie had met gemengde gevoelens van dit
wetsvoorstel kennis genomen. Hij toonde sympathie voor de voorge–
stelde wijzigingen in het materiële strafrecht, zoals de invoering van één
vrijheidsstraf in plaats van de tuchtschoolstraf en het arrest en invoering
van één vrijheidsbenemende maatregel ter vervanging van de jeugd-TBR
en plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling, mits in de
tenuitvoerlegging regime differentiatie mogelijk blijft.

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

Basis voor deze herziening vormt het rapport van de
commissie-Anneveldt. De leden van de C.D.A.-fractie spraken hun
waardering uit over het solide en lezenswaardige rapport. Deze leden
vonden het jammer dat de commissie het niet tot haar taak had geoor–
deeld om voorstellen te doen over bij voorbeeld de executiemogelijk–
heden van de jeugdstraffen. Nu de commissie wel steeds de nadruk
heeft gelegd op het belang van gevarieerde executiemogelijkheden had
het voor de hand gelegen daarover ook uitspraken te doen. Hiermee
dreigt de principiële discussie over de wijze waarop strafsancties voor
jeugdigen eruit moeten zien en gelegitimeerd worden, tekort te worden
gedaan.

Paragraaf 3. Een afzonderlijk adolescentenstrafrecht?

Bij dit wetsvoorstel is er vanaf gezien om het strafrecht voor jeugdigen
van toepassing te verklaren op personen tot de leeftijd van vierentwintig
jaar, aldus de leden van de C.D.A.-fractie. Dit ondanks de brede
erkenning van het feit dat deze adolescenten in strafrechtelijk opzicht
een te onderscheiden categorie vormen.

Deze leden konden met deze keuze in beginsel instemmen omdat een
meer specifieke benadering ook via de thans bestaande wettelijke kaders
tot de mogelijkheden behoort nu bij voorbeeld de Beginselenwet gevan–
geniswezen de bevoegdheid biedt differentiatie in het regime van de
penitentiaire inrichtingen ten aanzien van adolescenten vast te leggen.
Deze leden vroegen de regering of deze bevoegdheid op basis van de
thans opgedane ervaringen als toereikend moet worden beschouwd om
de specifieke kenmerken van adolescentencriminaliteit aan te pakken. Zij
wezen op de roep uit de rechtspraktijk om betere speciale executiemoge–
lijkheden van vooral de vrijheidsstraffen.

Goed beschouwd leidt artikel 16 Beginselenwet ertoe dat adoles–
centen hun straf in inrichtingen voor minderjarigen kunnen ondergaan.
Welk criterium wordt gehanteerd voor plaatsing van een adolescent in
een jeugdinrichting? Wie beslist daarover? Welke mogelijkheden bezit de
groep adolescenten om plaatsing in zo'n jeugdinrichting te verwezen–
lijken? De vraag rees bovendien bij deze leden of de capaciteit van deze
jeugdinrichtingen daarvoor toereikend is nu door de kinderrechters
steeds gewezen wordt op het feit dat de capaciteit voor de minderjarigen
al niet toereikend is en jongeren moeten worden weggezonden of op
wachtlijsten geplaatst. Bestaan er, en in welke omvang, wachtlijsten?

Ook meenden deze leden dat het samenvoegen van jongeren beneden
18 jaar met die van boven 18 jaar voor de groep jongsten niet altijd
verstandig moet worden geoordeeld. Bestaat bij voorbeeld niet het
gevaar dat de minderjarigen door deze confrontatie met de adolescenten
in crimineel opzicht worden verhard?
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De leden van de V.V.D.-fractie waren het met de regering eens dat
thans geen behoefte bestaat aan een afzonderlijk adolescentenstrafrecht.
Immers, de rechter heeft de mogelijkheid het jeugdstrafrecht toe te
passen op personen tussen de 18 en 21 jaar. Bovendien zou het niet
wenselijk zijn personen tussen de 18 en 24 jaar strafrechtelijk apart te
behandelen; indien de jeugdige van 16 jaar een zekere mondigheid
wordt toegeschreven, ligt het a fortiori in de rede de 24-jarige mondig
genoeg te achten voor de toepassing van het volwassenenstrafrecht met
alle processuele waarborgen van dien.

In het wetsvoorstel is afgezien van invoering van aparte strafrechtsbe–
palingen voor de personen van 18-24 jaar. Hoewel het lid van de
R.P.F.-fractie voor de verschillende aangevoerde redenen begrip had,
had hij toch behoefte daarop nader in te gaan. Gesteld wordt dat de
jeugdsubcultuur na een bepaalde leeftijd haar greep verliest op de
jongere. Ligt die leeftijd steeds beneden of in het algemeen juist boven
de 21 jaar? Voorts wordt er op gewezen dat ook thans in de tenuitvoer–
legging differentiatie in regime mogelijk is. Maar het knelpunt ligt in de
feitelijk ter beschikking staande middelen. Hoe veel bedragen de ontbre–
kende financiële middelen? Welk aantal/percentage adolescenten kon
niet in de daartoe aangewezen penitentiaire jeugdinrichtingen worden
opgenomen vanaf 1985? Als in dit wetsvoorstel wordt afgezien van een
afzonderlijk adolescentenstrafrecht, achtte dit lid het, gelet op de grote
verschillen in persoonlijkheid en karaktervorming tussen individuele
adolescenten, noodzakelijk voor personen van 21-24 jaar de
mogelijkheid te scheppen op hen toch het kinderstrafrecht van
toepassing te laten zijn.

Paragraaf 4. Uitgangspunten van het wetsvoorstel

De leden van de C.D.A.-fractie vonden dat een meer fundamentele
uiteenzetting over de doeleinden van het jeugdstrafrecht bij deze
herziening op zijn plaats zou zijn geweest omdat door herhaaldelijk te
verwijzen naar de toegenomen mondigheid van jongeren de indruk kan
onstaan dat de doeleinden van het strafrecht voor jongeren geleidelijk
aan alleen nog maar hetzelfde zijn als voor volwassenen. Waar deze
leden er toch vanuit wensten te blijven gaan dat jeugdstrafrecht een
specifieke, in het bijzonder sterk pedagogisch getinte legitimatie kent,
vonden zij dat daarover ook in deze herziening door de regering een
meer fundamentele uiteenzetting zou moeten worden gegeven. Zo wordt
bij voorbeeld voorgesteld de overlegverplichting van kinderrechter,
officier van justitie en raad voor de kinderbescherming af te schaffen en
wordt voorgesteld de mogelijkheid dat berechting plaatsvindt door
dezelfde rechter die het gerechtelijk vooronderzoek deed, uit te sluiten.
Deze leden vonden de constatering dat hiermee de rechtspositie van
jeugdigen wordt versterkt en dat daarmee dus de toegenomen
mondigheid wordt gehonoreerd een onvoldoende motivering voor deze
ingrijpende wijziging. De betrokkenheid van de kinderrechter bij de
beslissing over vervolging en het gerechtelijk vooronderzoek vloeit
globaal voort uit de bijzondere legitimatie van het jeugdstrafrecht. Hulp
en recht moeten hierbij hand in hand kunnen gaan en om dit mogelijk te
maken is het gerechtvaardigd de strikte scheiding tussen de machten
aan te tasten. Door nu deze strikte scheiding aan te brengen versterkt de
regering wellicht optisch de rechtspositie van de jeugdige maar het is de
vraag of de kinderrechter door deze achterstand in betrokkenheid in de
vóórfase een pedagogisch verantwoorde straf kan opleggen. Een
meerderheid uit de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak afdeling
Familie– en Jeugdrechtspraak is op theoretische en praktische gronden
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van oordeel dat het wettelijk systeem op het punt van het driehoeks–
overleg niet dient te worden gewijzigd. Tegen deze achtergronden
vonden de leden van de C.D.A.-fractie de motivering van de toegenomen
mondigheid vooralsnog onvoldoende. Duidelijk zal in ieder geval ook
moeten worden dat deze veranderingen niet ten kosten zijn van de
bijzondere pedagogische doeleinden die met het jeugdstrafrecht worden
nagestreefd. Ook vroegen deze ieden de regering of bij de voorgestelde
afschaffing geen onderscheid moet worden gemaakt tussen jongeren
beneden en boven de 16 jaar?

De leden van de P.v.d.A.-fractie konden in principe instemmen met de
uitgangspunten die aan het onderhavige wetsvoorstel ten grondslag
liggen, te weten de toegenomen mondigheid van jeugdigen, vereenvou–
diging en modernisering en budgettaire neutraliteit. Over de verwerking
van deze uitgangspunten in het wetsvoorstel rezen bij de leden enige
vragen. Zij konden zich eveneens vinden in de keuze die in het
wetsvoorstel is gemaakt om de rechter, onder bepaalde voorwaarden, de
keuzebevoegdheid te geven voor hetzij het hanteren van het kinderstraf–
recht, hetzij het commune strafrecht voor jeugdigen tussen 16 en 21
jaar. Ook zij gaven hieraan de voorkeur boven een apart adolescenten–
strafrecht. In het bijzonder effectiviteit maar ook efficiency speelden in
de overwegingen van deze leden een rol.

De leden van de V.V.D.-fractie waren het in beginsel eens met het
uitgangspunt van de commissie-Anneveldt en van de regering dat de
toegenomen mondigheid van de minderjarige, hoezeer ok een vaag
begrip, behoort te leiden tot een sterkere strafrechtelijke aansprake–
lijkheid. De onmiddellijke consequentie hiervan is dan wel dat de minder–
jarige in het strafprocesrecht een sterkere processuele positie dient te
krijgen en dat de bevoogdende elementen - zoveel mogelijk - dienen te
worden afgeschaft. Het beschermingskarakter van het huidige kinder–
strafrecht zou hierdoor afnemen.

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen de regering dieper in te gaan
op het veel gehoorde - ogenschijnlijke - dilemma tussen de bescher–
mingsgedachte van de jeugdige en de versterking van zijn processuele
positie.

Deze leden waren vooralsnog van mening dat van een sterkere straf–
processuele positie ook een zekere bescherming uitgaat. Tegen wie of
wat dient de minderjarige in dit verband overigens te worden
beschermd? Tegen de mogelijk negatieve gevolgen van de toepassing
van het strafrecht? Zo ja, dan kan ook een sterkere strafprocessuele
positie daarbij helpen.

De leden van de D66-fractie hadden van het wetsvoorstel kennis
genomen met belangstelling, maar ook met twijfei. Hun twijfel vonden
deze leden zeer goed verwoord in het aan de vaste Commissie voor
Justitie gezonden commentaar van de Afdeling Familie– en Jeugdrechts–
praak van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, en wel in het
volgende citaat: «Hoewel men blijkbaar de suggestie wil wekken, dat het
in dit wetsontwerp om kleinere en veelal technische wijzigingen en/of
aanpassingen van de bestaande wet zou gaan, worden er in feite funda–
mentele wijzigingen voorgesteld, waarvoor in de toelichting op het
wetsontwerp geen daaraan ten grondslag liggende filosofie wordt
gegeven m.b.t. de verhouding tussen de pedagogische aspecten en het
belang van de jeugdige enerzijds en de gewenste rechtsbescherming van
diezelfde jeugdige anderzijds. Weliswaar wordt een en andermaal
verwezen naar het «Rapport-Anneveldt», maar de voorstellen van deze
commissie worden soms wel, soms niet, en soms ten dele gevolgd,
zonder dat steeds duidelijk is welke daaraan ten grondslag liggende
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delen van de beschouwingen van deze commissie worden gevolgd en
overgenomen.»

Deze leden konden zich in deze algemene opmerking in hoge mate
vinden, en zij voegden daar het volgende aan toe.

Thans berust de rechtspositie van minderjarige in het strafrecht op
andere grondslag dan die van de meerderjarige. De rechtspositie van de
meerderjarige in het strafrecht vindt haar grondslag in beperking en
begrenzing van stafrechtelijke willekeur en ongecontroleerde machtsuit–
oefening door de staat; deze rechtspositie is derhalve in hoge mate
gericht op rechtmatigheid. De rechtspositie van de minderjarige in het
huidige strafrecht berust vooral op bevoogding en pedagogische
bescherming; zij is derhalve in hoge mate gericht op doelmatigheid en
strafrechtelijke beginselen zijn aan dit uitgangspunt ondergeschikt
gemaakt.

Kern van het wetsvoorstel is, blijkens de memorie van toelichting, de
wens om «de consequenties te trekken uit de toegenomen mondigheid
van jeugdigen». De suggestie die vervolgens wordt gewekt is dat de
rechtspositie van minderjarigen in het strafrecht als het ware een stukje
wordt opgeschoven in de richting van die van een meerderjarige.

Dat doet twee principiële vragen rijzen:
1. Is het mogelijk een strafrechtelijke bejegening te construeren die

een synthese wil zijn tussen twee zo verschillende rechtspositionele
uitgangspunten als enerzijds pedagogische bescherming gericht op
doelmatigheid en anderzijds rechtsbescherming gericht op rechtma–
tigheid?

2. Als dat, zoals de regering kennelijk meent, mogelijk is, wat is dan
de fundamentele argumentatie van de mate, waarin aan het ene en
waarin aan het andere uitgangspunt recht wordt gedaan?

De leden van de D66-fractie voegden daar nog het volgende aan toe.
Men zou zich de versterking van de rechtspositie van een minderjarige
ook vanuit een geheel ander uitgangspunt kunnen voorstellen. Deze
gedachtengang ziet er als volgt uit: juist omdat hier sprake is van een
jong mens die zich ontwikkelt naar zelfstandigheid, mondigheid en
zelfbepaling zou de wetgever aan de minderjarige een rechtspositie
moeten geven die gelijk is aan die van een meerderjarige. Daarenboven
zou hij, wegens het ontwikkelingsproces waarin de jeugdige zich bevindt,
aan die rechtspositie een extra versterking moeten toevoegen, bij
voorbeeld door

- rechtshulp vanaf het ogenblik dat de minderjarige in aanraking komt
met politie en justitie;

- rechtshulp aan de ouders dan wel wettelijke vertegenwoordigers, in
plaats van aan de raadsman bevoegdheden toe te kennen die aan de
jeugdige verdachte toekomen;

- hulp vanuit die organen die in het leven geroepen zijn om ouders/
verzorgers te ondersteunen in het opvoedingsproces.

De leden van de D66-fractie meenden dat in de memorie van
toelichting een heldere beleidsvisie op bovengestelde problematiek
ontbreekt. Juist daardoor ontstaat de indruk dat het wetsvoorstel meer
berust op een van geval tot geval bepaald compromis tussen uitgangs–
punten, dan dat het berust op een vooropgestelde fundamentele visie op
de strafrechtelijke bejegening van minderjarigen.

Anders gezegd: wat deze leden misten, is een samenhangende visie op
het doel van het jeugdstrafrecht, en het ontbreken van zo'n samenhan–
gende visie maakt de beoordeling van het wetsvoorstel moeilijk.

Deze leden zouden zo'n samenhangende visie daarom graag alsnog
ontvangen. Ook drong zich bij hen de vraag op of het niet wenselijk is
om over die beleidsvisie in overleg te treden met diegenen voor wie de
toepassing van het jeugdstrafrecht en het omgaan met delinquente
jongeren en hun ouders tot hun dagelijks werk behoort. Belangrijker dan
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een puntsgewijs commentaar van laatstgenoemden op dit onderhavige
wetsvoorstel lijkt immers overeenstemming met hen over de uitgangs–
punten, waarop dit berust. In dit verband dringt zich de vergelijking op
met een paard, dat achter de wagen wordt gespannen.

Met het uitgangspunt van een gelijkwaardige rechtsbescherming voor
jeugdigen en volwassenen konden de leden van de S.G.P.-fractie zich in
grote lijnen verenigen, zij het dat dit uitgangspunt er niet toe zou mogen
leiden dat, evenals vóór de negentiende eeuw, het onderscheid tussen
jeugdstrafrecht en volwassenenstrafrecht vrijwel geheel zou verdwijnen.
Het veelvuldig beroep op de (toegenomen) mondigheid van de jeugd in
de memorie van toelichting vormde voor deze leden zeker niet de enige
maatstaf ter bepaling van de grens tussen bestraffing en bescherming.
Zij stemden ermee in dat het jeugdstrafrecht behalve het primaire doel
van vergeldirrg van de normschending, óók een pedagogische strekking
dient te hebben, welke overigens ook in het volwassenenstrafrecht nooit
uit het oog zou mogen worden verloren.

Hoewel de leden van de S.G.P.-fractie met een groot aantal voorstellen
konden instemmen, hadden anderen principiële en praktische vragen
opgeroepen.

De leden van de G.P.V.-fractie stelden vast dat het wetsvoorstel ertoe
zal leiden dat de feitelijke verschillen tussen het jeugd– en het volwasse–
nenstrafrecht kleiner worden. De toegenomen mondigheid van jeugdigen
vormt het belangrijkste motief hiervoor. De vraag rijst echter welke
consequenties dit heeft voor de doelstellingen van het jeugdstrafrecht.
Moet hieruit worden afgeleid dat de regering de pedagogische doelstel–
lingen van dit strafrecht van minder betekenis acht dan tot nu toe het
geval was?

Deze leden meenden dat deze doelstellingen juist in het jeugdstraf–
recht van belang blijven en dat dit tot uitdrukking dient te komen in de
inhoud van het materiële en het formele strafrecht. Zij vroegen of het
wetsvoorstel in dezen wel consistent is. Immers, wat betreft de gewone
sancties is het onderscheid tussen het jeugd– en het volwassenenstraf–
recht beperkt, maar ten aanzien van de alternatieve sancties wordt
beklemtoond dat daarbij de mogelijkheden om pedagogische redenen
ruimer zijn dan het volwassenenstrafrecht.

Vormt overigens de invoering van alternatieve sancties voor jeugdigen
op zichzelf ook geen aanwijzing voor een steeds onduidelijker wordende
eigen plaats van het strafrecht voor jeugdigen nu deze sancties ook voor
het volwassenenstrafrecht worden ingevoerd? De leden van de
G.P.V.-fractie zouden het dan ook op prijs stellen als de regering zo
concreet mogelijk zou kunnen aangeven wat volgens haar de rechtsgrond
is voor een apart strafrecht voor jeugdigen.

Zij voegden hieraan de vraag toe voor wie het jeugdstrafrecht in de
praktijk nog betekenis zal hebben. Het gaat hierbij in het bijzonder om de
categorie van 12-15 jaar. Maar het verschil met het strafrecht voor
ouderen is gering. Geldboete en ontzegging van rijbevoegdheid gelden
voor beide categorieën, detentie wijkt slechts af wat betreft de tenuit–
voerlegging. De plaatsing in een inrichting voor jeugdigen verschilt niet
essentieel van de volwassenen-TBS. Dit roept de vraag op of de redenen
die worden aangevoerd om af te zien van een strafrecht voor adoles–
centen niet ook gelden voor jeugdigen van 12-15 jaar? Waarom zijn voor
beide categorieën toch verschillende keuzen gemaakt?

De leden van de G.P.V.-fractie hadden onder de uitgangspunten van
het wetsvoorstel een verantwoording gemist van de voorgestelde
verdeling van taken en bevoegdheden tussen de rechter, het openbaar
ministerie en opsporingsambtenaren. Het uitgangspunt dient toch te zijn,
dat inbegrepen in de rechtsbelangen voor de burger afkomstig zijn of
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onder controle staan van een onafhankelijke rechter. De wetgever zorgt
daarbij voor rechtszekerheid door de gevallen aan te geven waarin en de
gronden waarop mag worden ingegrepen. Wordt hierop geen inbreuk
gemaakt als in het wetsvoorstel in vage termen wordt gesproken over de
vraag welk strafrecht van toepassing is en niet-rechterlijke instanties
bevoegdheden krijgen welk het karakter van sancties bezitten?

De belangrijkste aarzeling van het lid van de R.P.F.-fractie ten aanzien
van dit wetsvoorstel bestond hierin dat hij er nog niet van overtuigd was
dat de mondigheid van de jeugdigen zover is toegenomen dat op een
aantal terreinen de beschermende functie van het straf– dan wel straf–
procesrecht aanzienlijk kan worden teruggedrongen. In dit verband
verwees hij naar een ingekomen commentaar op dit wetsvoorstel van de
afdeling familie– en jeugdrechtspraak van de Nederlandse Vereniging
voor Rechtspraak, van 1 februari 1990. In dit commentaar wordt
gewezen op het vage karakter van de hier gebruikte betekenis van
mondigheid. Zijn de jeugdige delinquenten werkelijk mondig en zijn zij
goed op de hoogte van het formele en materiële strafrecht dat op hen
van toepassing is? Indien zij werkelijk mondig zijn, waarom is er dan zo'n
grote behoefte aan bijscholing in «sociale vaardigheden»? In het
verlengde hiervan vroeg dit lid om een nadere beschouwing over het
pedagogisch karakter van het toekomstige jeugdstrafrecht. Wordt dit
karakter door het zoveel mogelijk gelijk stellen van de rechtspositie in het
strafrecht van de jeugdige met de volwassene niet teveel terugge–
drongen? Belangrijk is in dit verband of de regering sturend optreden ten
aanzien van 21 - tot 24-jarigen nog geoorloofd acht dan wel of zij van
mening is dat de mogelijkheden van beïnvloeding bij deze leeftijdscate–
gorie te gering zijn om daar extra aandacht aan te besteden. Een reactie
op dit punt zou dit lid op prijs stellen.

Ook meende dit lid dat eerst meer klaarheid moet komen over de
functie van het huidige driehoeksoverleg tussen kinderrechter, officier
van justitie en raad voor de kinderbescherming en over de structuur van
de uitvoeringsorganisatie alternatieve sancties. Dit lid onderschreef de
wenselijkheid van de openbaarheid van de kinderrechtzitting nog niet,
evenmin als het laten vervallen van de verschijningsplicht voor de
jeugdigen. In het vervolg van dit verslag kwam dit lid op deze punten
terug.

Het leggen van een wettelijke basis voor alternatieve sancties achtte
dit lid een goede zaak. De wijze van inbedding in het jeugdstrafrecht
verdient evenwel nadere overweging.

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

5.1. De toepasselijkheid van het strafrecht voor jeugdigen

De leden van de C.D.A.-fractie stelden vast dat de keuze van de
regering om toepasselijkheid van het volwassenenstrafrecht op 16-18
jarigen niet langer te binden aan cumulatief geformuleerde eisen de
bestaande mogelijkheden verruimt. Toch is deze keuze niet goed te
plaatsen. Is het niet zo dat bepaalde misdrijven van een zodanige ernst
zijn dat zij op grond daarvan behoren te vervallen onder het volwasse–
nenstrafrecht maar dat de vraag of dat ook werkelijk moet gebeuren
afhankelijk moet worden gesteld van de persoonlijkheid van de jeugdige
dader? Met andere woorden deze leden vreesden dat het nieuwe
criterium te weinig duidelijkheid biedt en daardoor het gevaar in zich
houdt van willekeur.

De leden van de P.v.d.A.-fractie konden instemmen met de toevoeging
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van het criterium «de ernst van het begane feit», naast de bestaande
criteria «omstandigheden waaronder het feit is begaan» en «persoon–
lijkheid van de dader» evenals met het alternatief maken van de criteria
in plaats van cumulatief. Deze aanpassingen kunnen volgens deze leden
ertoe bijdragen dat de overgang tussen de verschillende leeftijdscatego–
rieën vloeiender verloopt en gemakkelijker is te hanteren.

Anders dan de commissie-Anneveldt stelt de regering voor de twee
thans cumulatief geformuleerde eisen voor toepassing van het gewone
strafrecht op jeugdigen tussen 16 en 18 jaar alternatief te maken, onder
aanvulling van een derde criterium. Zou de regering deze keuze nader
willen toelichten, zo vroegen de leden van de V.V.D.-fractie?

De leden van de D66-fractie vroegen waarin nu precies het materiële
verschil verschuilt tussen de drie alternatief geformuleerde criteria voor
toepassing van het commune strafrecht op 16- tot 18-jarigen in artikel
77b, en de twee vergelijkbare criteria voor toepassing van het jeugdstraf–
recht op 18-21-jarigen in artikel 77c enerzijds en de twee cumulatief
geformuleerde criteria in de huidige wetgeving en de voorstellen van de
commissie-Anneveldt anderzijds.

Moet de toelichting «hierdoor wordt de overgang tussen de verschil–
lende leeftijdscategorieën vloeiender en makkelijker te hanteren» zo
worden verstaan, dat het de rechter (aanzienlijk) gemakkelijker wordt
gemaakt om in plaats van het «normale» strafrechtelijke regime de
uitzonderingsregeling te hanteren? Deze leden merkten op dat de
artikelen 77 b en c uitzonderingen bevatten op het toepasselijke
materiële strafrecht. Welk regime van strafvordering is bij toepassing van
elk van deze bepalingen van toepassing?

De leden van de G.P.V.-fractie wilden een nadere motivering van de
criteria voor toepassing van het gewone strafrecht op personen tussen
zestien en achttien jaar. Zijn deze criteria niet dermate vaag dat elke
rechte in de praktijk op deze categorie jongeren het gewone strafrecht
kan toepassen, als hij dat nodig vindt? Wat is op deze manier nog de
normerende betekenis van de wettelijke regel dat het jeugdstrafrecht als
regel geldt tot de leeftijd van achttien jaar?

Het lid van de R.P.F.-fractie stond niet afwijzend tegenover het
voorstel om enkele criteria voor de toepasselijkheid van het jeugdstraf–
recht dan wel het volwassenenstrafrecht facultatief in plaats van
cumulatief te stellen. Kan overigens het criterium «de omstandigheden,
waaronder het feit is begaan» nader met een voorbeeld worden toege–
licht? Hij pleitte er opnieuw voor de leeftijdsgrens van 21 jaar te
verhogen naar 24 jaar. Hij kwam tot dit pleidooi omdat hij er niet van
overtuigd was dat de mondigheid bij jeugdigen over de hele linie is
toegenomen.

5.2. De tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen

De leden van de C.D.A.-fractie stelden vast dat het wetsvoorstel
neerkomt op een vereenvoudiging van de bestaande straffen. Jeugdde–
tentie komt in de plaats van tuchtschool en arrest. Deze leden misten
een uiteenzetting over de nieuwe straf jeugddetentie. Zal «jeugddetentie»
verschillen van tuchtschool of arrest of van gevangenisstraf en zo ja op
welke wijze?

De leden van de G.P.V.-fractie vonden het niet juist de rechter te
verplichten in zijn uitspraak een advies op te nemen over plaats en wijze
van tenuitvoerlegging van een sanctie. De tenuitvoerlegging van sancties
behoort tot de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en niet
van de rechter. Wat is de waarde van een niet verplichtend advies?

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 327 nr. 5 9



Wordt de geloofwaardigheid van rechterlijke uitspraken niet aangetast,
als de minister bij herhaling niet bereid of in staat zal zijn het advies op
te volgen? Wat zijn de consequenties als de rechter zou nalaten een
advies in het vonnis op te nemen? Is er dan sprake van nietigheid? Is er
een sanctie op grond van het wetboek van Strafvordering? Deze leden
herinnerden eraan dat de commissie-Anneveldt pleitte voor een nieuwe
commissie om het penitentiaire stelsel te bestuderen. Is de regering
voornemens een dergelijke commissie in te stellen? Zo ja, aan welke
taakomschrijving wordt dan gedacht?

Het lid van de R.P.F.-fractie achtte het juist, gelet op het karakter van
het jeugdstrafrecht dat is gericht op positieve beïnvloeding in zo nodig
een strenger regime, de rechter wettelijk meer inlvoed te geven dan tot
nu toe op de plaats van tenuitvoerlegging. Dat een rechterlijk advies niet
voor 100 procent bindend kan zijn om heenzendingen te voorkomen,
achtte dit lid te billijken. Mag er evenwel van worden uitgegaan dat
tenuitvoerlegging van jeugddetentie in een penitentiaire inrichting voor
volwassenen steeds zo kort mogelijk zal worden gehouden?

5.3. De straffen

De leden van de C.D.A.-fractie constateerden dat de maximumduur
van vrijheidsstraffen voor jeugdigen van 16 tot 18 jaar is verdubbeld van
6 naar 12 maanden. Zij misten hiervoor een argumentatie. Is deze
verlenging gekozen wegens de ernst van de misdrijven die door 16- tot
18-jarigen worden gepleegd? Of speelt hierbij de wens om deze periode
optimaal te kunnen gebruiken voor behandeling dan wel opvoeding?
Graaf ontvangen deze leden een nadere uiteenzetting over de gronden
van deze keuze.

De leden van de G.P.V.-fractie constateerden dat het wetsvoorstel het
onderscheid tussen straffen en maatregelen handhaaft. Welke overwe–
gingen liggen hieraan ten grondslag? Past daarbij wel dat ingevolge
artikel 77x geldboete kan worden opgelegd naast een maatregel?

Deze leden waren er niet van overtuigd dat met betrekking tot de
geldboeten de mogelijkheden voor de rechter zonder meer moeten
worden verruimd. Waarom is bij voorbeeld ten aanzien van de verjaring
en het maximum van de vrijheidsbeneming wel sprake van matiging en
niet met betrekking tot geldboeten? Zeker in combinatie met het
vervallen van een algemeen maximum leidt dit tot een te grote
aantasting van het eigen karakter van het jeugdstrafrecht, zo meenden
deze leden.

Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg of het verstandig is een maximum
boetebedrag voor jeugdigen achterwege te laten. Hij erkende dat het
huidige maximum van vijfhonderd gulden in bepaalde gevallen te laag
kan zijn. Evenzeer kunnen sommige jongeren over omvangrijke bedragen
beschikken, welke al dan niet legaal zijn verkregen. Maar is dat een reden
om een maximum volledig weg te laten? De memorie van toelichting
motiveert dit voorstel met het feit dat de rechter in mindere mate naar
een vrijheidsbenemende sanctie hoeft te grijpen. Maar betekent dat
uitgangspunt niet dat juist kapitaalkrachtige jongeren er eigenlijk te
gemakkelijk, via het betalen van een geldboete, vanaf komen en een
beïnvloedingskans mis lopen? Gaarne zag hij een meer gedegen
argumentatie van dit voorstel tegemoet. Verder wenste dit lid te worden
geïnformeerd over het strafrecht van de leeftijdsgroep 12- tot 16-jaar,
ook al zal dit natuurlijk van het soort delict afhangen. Zag hij het goed,
dat in principe als sancties in aanmerking komen: Halt-dienstverlening,
alternatieve sancties, jeugddetentie of geldboete? Hij vroeg dit in het
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bijzonder wegens het voorstel de berisping af te schaffen. Functioneert
de rechterlijke vermaning juist niet ten behoeve van de bovengenoemde
leeftijdscategorie?

5.4. De maatregelen

De maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen vervangt
beide bestaande vrijheidsbenemende maatregelen: de ter beschikking–
stelling en de plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling,
aldus de leden van de C.D.A.-fractie. Nu de regering stelt dat de
toepassing van deze maatregel moet plaatsvinden met het oog op de
opvoeding en verzorging van de minderjarige, vroegen deze leden waarin
het principiële verschil bij de oplegging en bij de uitvoering ervan met de
jeugddetentie is gelegen. Ook daarvan wordt immers gesteld dat deze
dienstbaar gemaakt moet kunnen worden aan behandeling en opvoeding.

De leden van de V.V.D.-fractie merkten op dat de voorgestelde
maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen beter is te
vergelijken met de bestaande plaatsing in een inrichting voor buiten–
gewone behandeling dan met de bestaande terbeschikkingstelling,
volgens de regering. Een van de cumulatieve eisen voor het opleggen
van deze maatregel is beveiliging van de samenleving. Deze maatregel
eindigt in ieder geval bij het bereiken van de leeftijd van 21 jaar. Kan de
regering aangeven of na die termijn nog mogelijkheden zijn om via het
volwassenenstrafrecht een dergelijke maatregel te verlengen? Immers,
de beveiliging kan nog steeds noodzakelijk zijn, zo stelden deze leden.

Het derde cumulatieve criterium bij deze maatregel betreft het belang
van een zo gunstig mogelijk verdere ontwikkeling van de verdachte. De
leden van de V.V.D.-fractie achtten deze eis zinnig, zij het dat zij zich
goed konden voorstellen dat dikwijls spanning kan optreden tussen de
tweede eis en de derde. De rechter staat ook hier voor een moeilijke
taak: de beveiliging van de samenleving afwegen tegen het individuele
belang van de verdachte. Hoe denkt de regering hierover?

De leden van de D66-fractie vroegen een nadere toelichting op de
maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Deze maatregel
komt in de plaats van de twee thans bestaande maatregelen: de terbe–
schikkingstelling van de regering en de plaatsing in een inrichting voor
buitengewone behandeling.

Het onderscheid tussen beide laatstgenoemde maatregelen is destijds
gemaakt met het oog op een scheiding van opvoedbaren van zeer
moeilijke gevallen.

Is het gevolg van de thans voorgestelde regeling nu dat zo'n differen–
tiatie niet langer wordt gehanteerd, zodat één en dezelfde maatregel ter
beschikking staat zowel voor «opvoedbaren» als voor «zeer moeilijke
gevallen»? Betekent dit dat een inrichting voor jeugdigen thans beide
genoemde categorieën gaat herbergen? Zo ja, brengt dat dan niet de
risico's mee van een minder op het individuele geval toegesneden
begeleiding en grotere spanningen binnen een inrichting? Deze leden
wezen er in dit verband op dat volgens de toelichting de nieuwe
maatregel beter kan worden vergeleken met de plaatsing in een
inrichting voor buitengewone behandeling dan met de terbeschikking–
stelling van de regering.

De leden van de G.P.V.-fractie hadden de indruk dat de maatregel van
plaatsing in een inrichting voor jeugdigen weinig zal verschillen van de
terbeschikkingstelling in het volwassenenstrafrecht. Wat is dan nog de
rechtsgrond voor deze afzonderlijke maatregel? Deze leden vreesden dat
toepassing van de maatregel in de praktijk op problemen zal stuiten als
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gevolg van het vage criterium in artikel 77s, eerste lid, sub c. Uit dit
criterium blijkt niet of er sprake moet zijn van verminderde toerekenings–
vatbaarheid als gevolg van gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis
van de geestvermogens. Hoe kan de rechter tot de conclusie komen dat
de maatregel in het belang is van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling
van de jeugdige? In het volwassenenstrafrecht heeft hij houvast aan het
feit dat rapportage gevraagd wordt over de toerekening aan de dader.
Verdient het in navolging daarvan geen aanbeveling voor te schrijven dat
er in ieder geval een (kinder)psychiater bij de rapportage betrokken moet
zijn? Door in het geheel geen eisen te stellen aan de discipline van de
rapporteurs kan de toepassing van de maatregel zich in de praktijk ver
verwijderen van de bedoeling van de wetgever. De leden van de
G.P.V.-fractie hadden tegen deze achtergrond ook moeite met de
bepaling dat de maatregel eindigt bij het bereiken van de 21-jarige
leeftijd. Dit zou tot merkwaardige verschillen in positie tussen veroor–
deelden kunnen leiclen Zij noemden ter illustratie twee 20-jarige veroor–
deelden, A en B, beiden verblijvend in een inrichting voor jeugdigen: A
op grond van een jeugdmaatregel, B op grond van een TBS. Beiden zijn
op 17-jarige leeftijd veroordeeld, B met toepassing van het volwassenen–
strafrecht. A komt op zijn 21e verjaardag vrij, ongeacht zijn toestand en
ongeacht de meningen en verwachtingen van zijn supervisors. B komt
pas vrij als hij definitief uit de inrichting ontslagen wordt of als de rechter
niet langer bereid is de TBS te verlengen. Voor B is dit een onbegrijpelijk
verschil; voor A vervalt elke motivatie om zich in het laatste jaar van
welke therapie ook maar in te zetten. lllustreert dit voorbeeld niet dat het
aanbeveling verdient de jeugdmaatregel te beperken tot psychiatrische
gevallen en dat in samenhang daarmee de grens van 21 jaar vervalt?

Het lid van de R.P.F.-fractie onderschreef het standpunt van de
regering dat een vrijheidsbenemende maatregel niet kan worden gemist.
Hij vroeg wel naar de consequenties van de maximumduur van vier jaar
van de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Kan de
gemiddelde duur van de huidige maatregelen worden aangegeven?
Zullen bij inwerkingtreding van dit wetsvoorstel als gevolg van de
maximumduur naar verwachting nu al lopende maatregelen moeten
worden beëindigd?

De regering kiest ervoor de strafrechtelijke ondertoezichtstelling te
laten vervallen, omdat de kinderrechter daardoor teveel het karakter van
de strafrechter zou krijgen. De leden van de C.D.A.-fractie vonden dat
het onderscheid tussen straf– en hulpverlening duidelijk moet zijn. Als
het gaat om hulpverlening zullen de nodige maatregelen via het civiele
recht getroffen moeten worden. Als de situatie een strafrechtelijke
afhandeling eist zal een snelle strafrechtelijke sanctie op de feiten
moeten volgen. Begeleiding, zowel bij plaatsing in een inrichting bij de
strafrechtelijke aanpak als bij voorwaardelijk sepot als bij voorwaardelijke
veroordeling, door daarvoor aangewezen ambulante instellingen is ook
bij deze strafrechtelijke aanpak vaak dringend nodig (al dan niet met
behulp van een strafrechtelijke ondertoezichtstelling). Soms liggen de
zaken echter niet zo duidelijk en zal een keuze gemaakt moeten worden,
rekening houdend met de achtergronden van de jongere en met de
maatschappelijke aspecten. Een strafrechtelijke aanpak kan dan leiden
tot reële hulpverlening. Maar dan rest de vraag of het wel zo verstandig
is de strafrechtelijke maatregel te laten vervallen uit het pakket van
maatregelen om snel en adekwaat te kunnen reageren.

Dat de maatregel van strafrechtelijke ondertoezichtstelling vervalt,
achtte het lid van de R.P.F.-fractie gelet op de argumentatie
aanvaardbaar. Het is een bijbels uitgangspunt niet de ouders te straffen
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voor strafbare feiten welke door een kind zijn gepleegd, tenminste indien
de ouders niet in ernstige mate zijn tekort geschoten. Meer informatie
over de huidige toepassing van de civielrechtelijke aanpak in het kader
van het jeugdstrafrecht noemde hij echter gewenst. Komt het geregeld
voor dat toch wordt gekozen voor een afhandeling buiten het strafrecht
om? Of wordt vaak gekozen voor een civielrechtelijke aanpak in
aanvulling op een strafrechtelijke sanctie? Zo ja, welke motieven liggen
ten grondslag aan de keuze voor een civielrechtelijke aanpak?

Paragraaf 6. Alternatieve sancties

6.1. Inleiding

De leden van de C.D.A.-fractie waren het eens met de constatering dat
alternatieve sancties niet meer zijn weg te denken uit het Nederlandse
strafrechtsysteem. Zeker ten aanzien van jeugdigen zijn de positieve
effecten onomstreden. De alternatieve sancties zijn dan ook de laatste
jaren aanzienlijk toegenomen van in 1986 - 1500 tot in 1988 - 2 100.
Sluiten vraag en aanbod nog op elkaar aan? Heeft de regering ook inzicht
in de maximale behoefte aan projecten op korte en middellange termijn?
Is de regering medeverantwoordelijk voor de selectie en werving van
geschikte projecten? Is zij voornemens om de mogelijkheden om
projecten te werven te ondersteunen, en zo ja, op welke wijze? Na een
uitgebreide experimenteerperiode moet nu de alternatieve sanctie voor
jeugdigen een officiële plaats in ons strafrecht krijgen. Een wettelijke
basis is onontbeerlijk, aldus deze leden, daarmee de opvatting van de
Werkgroep alternatieve sancties jeugdigen delend. Ook deelden deze
leden de opvatting van de werkgroep dat het wenselijk is de alternatieve
sanctie in verschillende fasen van de procesgang mogelijk te laten
blijven. Deze leden achtten het dus wenselijk dat het Haltmodel, dienst–
verlening in het kader van het politiesepot, het officiersmodel en het
rechtersmodel wettelijk worden verankerd.

De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten het juist om de alternatieve
afdoening en sancties in de verschillende fasen van de procesgang een
wettelijke basis te geven door middel van dit wetsvoorstel. De gunstige
ervaringen met deze sancties verdienen naar de mening van deze leden
de invoering in het strafrechtelijk beleid. Voorts waren de leden van de
P.v.d.A.-fractie van mening dat het opvoedkundig karakter van dergelijke
sancties, naast het karakter van een straf, een duidelijker plaats krijgt
door het invoeren van leerprojecten als nieuwe sancties naast dienstver–
lening. Wel vroegen deze leden of er in de praktijk voldoende mogelijk–
heden zijn tot uitvoering van adequate werkprojecten. Graag vernamen
zij hoe de situatie op dit ogenblik is, welke problemen zich hierbij
voordoen en aan welke oplossingen wordt gedacht. Hoewel zij zeer
positief stonden tegenover de invoering van alternatieve
afdoening/sancties, vroegen zij of de belangen van de jeugdige
verdachte te allen tijde voldoende zijn beschermd, in het bijzonder bij de
alternatieve afdoening ter voorkoming van strafvervolging en oplegging
van straf.

Het voorliggende wetsvoorstel beoogt vereenvoudigingen aan te
brengen in het huidige jeugdstrafrecht. Ten dele is de regering daarin
geslaagd, bij voorbeeld op het punt van één straf en één maatregel.
Deels is de regering daarin echter niet geslaagd, zo meenden de leden
van de V.V.D.-fractie. Zij vroegen in het bijzonder of het wel noodzakelijk
is de modaliteiten van de alternatieve sancties zo uitputtend te regelen
als in het voorstel is geschied. Een te rigide regeling op dit punt komt de
in sommige gevallen noodzakelijke flexibiliteit niet ten goede, zo

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 327 nr. 5 13



argumenteerden zij. Heeft de regering hier oog voor? Acht de regering
het overigens nuttig de problemen, die bij de toepassing van de wette–
lijke regeling van de «dienstverlening» naar voren kunnen komen, te
evalueren, alvorens tot wettelijke regeling over te gaan bij het kinder–
strafrecht? Zo nee, waarom niet?

De leden van de D66-fractie hadden bij de voorgestelde regeling van
de alternatieve sancties vragen en twijfels, welke rechtstreeks voort–
kwamen uit hun bovengeformuleerde vragen naar de visie die aan het
wetsvoorstel ten grondslag ligt. Voorgesteld wordt, kort gezegd, om de
alternatieve sancties in het jeugdstrafrecht op geheel andere leest te
schoeien dan is gebeurd in het wetsvoorstel tot aanvulling van het
Wetboek van Strafrecht met de straf van onbetaalde arbeid
(wetsvoorstel 20074). Het resultaat is dat alternatieve sancties kunnen
worden «opgelegd» door de politie (de zogenaamde projecten, art. 77 e),
de officier van justitie (art. 77 f) en de rechter, waarbij de alternatieve
sanctie in het laatste geval in plaats van een hoofdstraf wordt opgelegd.
De principiële vraag rijst dan of de pedagogische component van het
jeugdstrafrecht voldoende argumenten oplevert om over de bezwaren
heen te stappen, die regering en Kamer het opnemen van genoemde
modaliteiten in het volwassenenstrafrecht hebben doen afwijzen.

In het kader van het strafrecht in het algemeen en het jeugdstrafrecht
in het bijzonder, stelden de leden van de Groen Links-fractie groot
voorstander te zijn van het toepassen van alternatieve sancties, omdat
ook zij verwachtten dat daarvan een grotere pedagogische waarde
uitgaat. Zij vonden daarom dat een alternatieve straf zoveel mogelijk in
de plaats moet komen van een reguliere straf.

De leden van de G.P.V.-fractie konden ermee instemmen, dat ook in
het jeugdstrafrecht wordt voorzien in de mogelijkheid van alternatieve
sancties. Gelet op het accent dat in het jeugdstrafrecht behoort te liggen
op de opvoedkundige functie ervan is het ook juist, dat de mogelijkheden
voor alternatieve sancties in het jeugdrecht groter zijn dan in het gewone
strafrecht. Zij waren het echter met de werkgroep-Slagter eens, dat
alternatieve sancties ook het karakter van een straf moeten dragen. Op
dit punt is het wetsvoorstel onduidelijker dan wetsvoorstel 20 074 inzake
de straf van onbetaalde arbeid in het gewone strafrecht. Beklemtoond
wordt immers dat de alternatieve sanctie van de rechter in de plaats
komt van een hoofdstraf. Waarom is op dit punt gekozen voor een
andere benadering dan in het volwassenenstrafrecht? Waaruit blijkt nu
nog het karakter van straf?

Het lid van de R.P.F.-fractie kon zich verenigen met het voorstel om
een wettelijke basis voor alternatieve sancties in het jeugdstrafrecht op
te nemen. Door het verloop van de experimenten is de waarde van deze
categorie sancties voldoende aangetoond.

6.5. De voorgestelde wettelijke regeling

De leden van de C.D.A.-fractie merkten op dat uit de commentaren
duidelijk naar voren is gekomen dat het de vraag is of de wijze waarop
dit wetsvoorstel de modaliteiten, in het bijzonder het «Halt-project»
regelt niet in strijd is met de wet.

Een verwijzing naar de positieve effecten van alternatieve sancties
alleen is geen afdoende rechtvaardiging, indien inbreuk wordt gemaakt
op fundamentele rechtsbeginselen. Komt het gegeven dat een opspo–
ringsambtenaar bij wege van voorwaardelijke sepot «een project kan
voorstellen» niet in strijd met het beginsel dat pas sprake is van een
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strafbaar feit indien de gewraakte gedraging valt onder een in de wet
opgenomen strafbepaling? Is er op enige wijze een beroep op de rechter
mogelijk voor de jongere die het niet eens is met de zwaarte van de op te
leggen voorwaarde?

Loopt de jongere met deze regeling niet het gevaar reeds als een
veroordeelde te worden behandeld in het stadium waarin nog slechts
sprake is van een verdachte? De leden van de C.D.A.-fractie verkeerden
als gevolg van deze vragen in een groot dilemma. Zij wilden met de
regering de Haltafdoening behouden, maar waren van mening dat daarbij
de rechtsbeginselen in acht moeten worden genomen. Kan de regering
de principiële kritiek op deze modaliteit alsnog weerleggen?

Ook de aanvaardbaarheid van het officiersmodel kan worden
betwijfeld. Gesteld wordt dat zolang de rechter bij de toepassing ervan
betrokken is doordat ingevolge art. 493 lid 2 Sv de officier van justitie
diens machtiging behoeft voor de voorwaardelijke seponering en
ingevolge art. 493 lid 1 Sv diens gevoelen moet inwinnen bij het onvoor–
waardelijk afzien van vervolging er minder bezwaren bestaan tegen de
officiersmodaliteiten dan bij afschaffing van het driehoeksoverleg.
Derhalve stelden de leden van de C.D.A.-fractie de regering de vraag of
rechterlijke toetsing niet een grondrechtseis is en zo ja, op welke wijze
rechterlijke controle bij het officiersmodel wordt gewaarborgd. Zij
vonden de verwijzing naar het oordeel van de werkgroep die tot de
conclusie kwam dat het bestaan van het overleg geen absolute
voorwaarde is voor de aanvaardbaarheid van het officiersmodel geen
afdoende weerlegging van de bezwaren, zeker niet omdat de werkgroep
dit oordeel mede baseerde op de gedachte dat deze afschaffing niet zo
zwaar zou wegen mits bij een overwogen alternatieve sanctie een
advocaat betrokken zou worden. Dit nu is in het voorstel niet het geval
bij het officiers– en het Haltmodel. Aangezien de leden van de
C.D.A.-fractie inschakeling van een advocaat in beide modaliteiten op
voorhand geen wenselijke voorwaarde achtten, waren zij van mening dat
de oplossing bij voorkeur in een ander richting gezocht moest worden.

Goede ondersteuning van de verdachte vooral in de beginfase, maar
ook tijdens het gehele proces van strafvervolging, achtten de leden van
de P.v.d.A.-fractie van groot belang.

Op welke wijze wordt in deze ondersteuning voorzien? Hierbij dachten
deze leden aan de rol van de jeugdreclassering. Tevens zouden zij graag
zien dat hierbij wordt betrokken de afwijzing van de regering van ambts–
halve toevoeging van een advocaat, zoals onder andere de
werkgroep-Slagter heeft voorgesteld, ook bij dienstverleningsprojecten
die twintig uur of korter duren (art. 489 Sv).

De faculteit van rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam
wijst in haar commentaar van 7 december 1989 (bijlage) op het «in
flagrante strijd zijn» van art. 77e (waarin een opsporingsambtenaar bij
wege van voorwaardelijk politie-sepot een alternatieve straf kan
voorstellen), met art. 1 van het Wetboek van Strafrecht. De verdachte
zou ingevolge dit wetsvoorstel al behandeld worden als veroordeelde.
Graag wilden de leden van de P.v.d.A.-fractie de reactie van de regering
op deze zienswijze vernemen.

Voor welke categorieën strafbare feiten een alternatieve afdoening kan
plaatsvinden ligt niet vast.

De leden van de D66-fractie vroegen eveneens of het principieel juist
is dat alternatieve sancties kunnen worden opgelegd zonder inschakeling
van de rechter. Deze leden vroegen de regering de vragen uit de brief
van mevrouw mr. J. H. de Graaf, universitair docent van de vakgroep
Privaatrecht, sectie Jeugdrecht aan de Universiteit van Amsterdam te
beantwoorden. (Opgenomen als bijlage van dit voorlopig verslag)
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De leden van de Groen Links-fractie plaatsten een vraagteken bij de
grote rol die opsporingsambtenaren bij het opleggen van alternatieve
straffen kunnen spelen. Hoewel ook zij meenden dat het voorkomen van
een terechtzitting voor jeugdigen aantrekkelijk kan zijn in verband met
het feit dat daarmee opneming in de justitiële documentatie wordt
voorkomen, vroegen zij hoe in een voor processuele fase aan de begin–
selen van rechtsbescherming tegemoet wordt gekomen. Dit speelt bij
voorbeeld in de voorgestelde regeling om het opmaken van proces–
verbaal door de politie afhankelijk te stellen van het al dan niet
voldoende deelnemen door de verdachte aan een HALT-project. Deze
leden waren op zichzelf geen voorstander van het uitbreiden van de
bevoegdheid van opsporingsambtenaren. Zij meenden dan ook dat het
opleggen van (alternatieve) sancties uit oogpunt van rechtsbescherming
bij voorkeur door een rechter dient plaats te vinden.

Wat betreft het voorgestelde artikel 77e stelden de leden van de
S.G.P.-fractie de vraag de aldaar gekozen constructie van het (voorwaar–
delijk) politiesepot zich verdraagt met artikel 1 WvSr. en artikel 16
Grondwet. Tevens had dit artikel de vraag opgeroepen of naast de hier
gekozen wijze van afdoening van strafbare feiten niet een transactiemo–
gelijkheid voor kleine zaken en lichte overtredingen (zonder schade),
begaan door 12-16-jarigen geschapen zou moeten worden.

De tekst van het artikel deed hen de vraag stellen of het opmaken van
een proces-verbaal - in het hier bedoelde stadium - niet vereist is. Het
artikel riep bij hen tevens de vraag op hoe, als geen proces-verbaal
wordt opgemaakt, vastgesteld wordt of en zo ja, van welke strafbare
feiten sprake is. Tevens vroegen zij hoe zich dit artikel verhoudt tot
artikel 74e (politietransactie) dat beperkt is tot overtredingen en als enig
misdrijf winkeldiefstal. Voorts zouden zij gaarne vernemen of dit artikel
ook toegepast kan worden op beneden 16-jarigen. Vervolgens stelden zij
op dit punt de vraag hoe en waar vastgelegd wordt op welke strafbare
feiten en welke opsporingsambtenaren dit artikel betrekking kan hebben.
Ten slotte merkten deze leden op dat de formulering van het eerste lid
«een project ter voorkoming van toezending van een procesverbaal aan
de officier van justitie» enigszins merkwaardig op hen was overgekomen.
Zij vroegen of niet een meer logische formulering mogelijk is.

Een principieel verschil met de regeling van in het volwassenenstraf–
recht is dat ook alternatieve sancties kunnen worden opgelegd zonder
inschakeling van de rechter. Erkend kan worden dat hiermee tegemoet
gekomen kan worden aan eisen van de praktijk. Maar is het principieel
juist dat een sanctie kan worden opgelegd - ook al heet deze geen straf
- zonder dat de onafhankelijke rechter erbij betrokken is?

De leden van de G.P.V.-fractie vestigden de aandacht op artikel 77o,
op grond waarvan het openbaar ministerie de mogelijkheid krijgt
wijziging aan te brengen in een door de rechter opgelegde sanctie.
Worden op deze wijze de bevoegdheden van de rechter en de instantie
die met de tenuitvoerlegging is belast niet onaanvaardbaar vermengd?
Kan de rechter op de handelwijze van het openbaar ministerie nog enige
invloed uitoefenen? De projecten voor vandalisme-bestrijding hebben
naar de mening van de leden van de G.P.V.-fractie hun waarde bewezen.
Continuering en waar mogelijk uitbreiding kan van grote betekenis zijn in
de strijd tegen veel voorkomende vormen van criminaliteit. Toch roept
een wettelijke regeling ervan nog heel wat vragen op. Het evaluatieon–
derzoek naar de Halt-projecten bevestigt weliswaar de waarde van de
projecten, maar verstrekkende conclusies over de mogelijkheden en
modaliteiten bij uitbreiding van deze werkwijze kunnen er niet uit
getrokken worden. Daarvoor zijn de projecten te specifiek toegesneden
geweest op vormen van vandalisme.
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Tegen die achtergrond hadden de leden van de G.P.V.-fractie dan ook
moeite met het voorgestelde artikel 77e. In zeer algemene termen wordt
een opsporingsambtenaar bevoegd verklaard aan een verdachte voor te
stellen deel te nemen aan een project. Vrijwilligheid en beperking in de
tijd zijn weliswaar kenmerkend voor de projecten, maar dat neemt niet
weg dat een verdachte in de praktijk niet spoedig een voorstel zal
afwijzen in de wetenschap dat dan strafvervolging zal volgen. De feite–
lijke invloed van de opsporingsambtenaar is dan ook groot. Past dit wel
bij de functie van opsporingsambtenaar? Kan de aanwijzing van
projecten en de gevallen waarin een voorstel tot deelneming mag
worden gedaan wel aan het openbaar ministerie worden overgelaten
zonder enige richtlijn van de wetgever? De genoemde leden verwezen
ook in dit verband naar het evaluatieonderzoek, waaruit blijkt dat de
betrokkenheid van de officier van justitie in de fase van de verwijzing vrij
gering is en dat het gevaar bestaat dat politie en Halt autonoom gaan
functioneren. Welke waarborgen biedt het wetsvoorstel dat het die kant
niet zal opgaan? Moet niet worden voorkomen dat de Halt-procedure
steeds meer als een van weinig rechtsbescherming voorzien alternatief
voor strafvervolging zal gaan functioneren, ook bij delicten van grotere
importantie dan vandalisme? Deze leden meenden dan ook, dat de kritiek
van de Raad van State op dit onderdeel van het wetsvoorstel niet
adequaat is beantwoord.

De discussie over het model waarin het opleggen van een alternatieve
sanctie mogelijk is, lijkt zich toe te spitsen op de keuze tussen officiers–
en rechtersmodel. Het lid van de R.P.F.-fractie had een voorkeur voor het
toelaten van het «officiers»model. Het is voor de doeltreffendheid van de
sanctie van groot belang dat deze zo spoedig mogelijk volgt na het
begaan van het strafbare feit. Gelet evenwel op de kritiek in ingekomen
commentaren op dit wetsvoorstel op dit punt, bepleitte dit lid de
handhaving van het driehoeksoverleg. Op deze wijze kan de rechter toch
een zekere mate van invloed op de sepotbeslissingen van het openbaar
ministerie behouden.

Tot de mogelijke alternatieve sancties behoort ook het herstel van de
door het strafbare feit aangerichte schade aldus de regering. Hiermee
brengt zij het slachtoffer van misdrijven in beeld. De leden van de
C.D.A.-fractie vroegen hiervoor bijzondere aandacht, die geconcretiseerd
zal worden in het kader van een ander aanhangig wetsvoorstel maar die
in dit verband toch ook voor deze categorie dient te worden gevestigd.
Deze leden wezen op het belang van het herstel van de schade. Zij
vroegen de regering of het de bedoeling is dat een alternatieve sanctie
zoveel mogelijk gekoppeld wordt aan de bereidheid van de dader de
berokkende schade te vergoeden?

6.6. De leerprojecten

De leden van de C.D.A.-fractie stemden in met het voornemen leerpro–
jecten onder de mogelijkheden van de alternatieve sancties te brengen.
Zij vroegen echter een nadere uiteenzetting over de nadere regels bij
algemene maatregel van bestuur over leerprojecten.

Ten aanzien van leerprojecten stelt de regering dat de jongere direct
met de gevolgen van zijn strafbaar gedrag wordt geconfronteerd, aldus
het lid van de R.P.F.-fractie. Uit het eindrapport van het onderzoek Alter–
natieve Sancties Jeugdigen/Leerprojecten (verschenen als nr. 10 in de
reeks Jeugdbescherming en Jeugddelingquentie, Den Haag, 1987) blijkt
echter dat bij het meest toegepaste leerproject, sociale vaardigheden, de
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invloed gering is. Veel leerprojecten blijken niet aan te sluiten bij de aard
van het gepleegde delict en/of de bij de individuele problematiek van de
jongeren. Deze achten het alleen maar praten over problemen, al ze die
al hebben, niet erg zinvol. Is, nadat het onderzoek verscheen, erg veel
veranderd in de structuur van de leerprojecten? Of is de nadruk in de
toepassing van leerprojecten verschoven naar meer intensieve vormen
van leerprojecten, zoals de kwartaalcursus? Kan de regering tevens nader
ingaan op het karakter van een alternatieve straf? Bewust wordt
vermeden er een hoofdstraf van te maken. Maar is het dan te
beschouwen als een bijkomende straf, of als een andere sanctie?
Helderheid in dit opzicht achtte dit lid geboden.

6.8. De organisatie van de alternatieve sancties

De leden van de C.D.A.-fractie merkten op dat de coördinator voor de
alternatieve sancties na tussentijds advies bij de raden voor de kinderbe–
scherming is geplaatst. Gelet op het karakter van de werkzaamheden is
voor deze keuze veel te zeggen. Kan reeds een evaluatie worden gegeven
van het functioneren tot nu toe? Welke problemen doen zich voor? Is het
niet bezwaarlijk dat voor de volwassenen-dienstverleningsprojecten de
reclassering als coördinator is aangewezen?

In het wetsvoorstel worden als coördinator voor de alternatieve
sancties aangewezen de raden voor de kinderbescherming (artikel 77o).
Is het juist, zo vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie gezien het
commentaar van de Raad van het Jeugdbeleid, om betrokkenheid bij
vroeghulp, onderzoek in de pre-trail fase naar de omstandigheden van de
verdachte jeugdige en uitvoering van een straf bij één instantie onder te
brengen. Ware het niet beter de uitvoering van de straf bij het openbaar
ministerie onder te brengen. Graag zouden deze leden de zienswijze van
de regering hierover willen vernemen.

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen, gelet ook op het commentaar
van de Raad van het Jeugdbeleid, of samenvoeging van de bureaus
alternatieve sancties en de HALT-bureaus niet te overwegen is, met
behoud van eigen identiteit en specifieke deskundigheid. Welke voor– en
nadelen ziet de regering hierbij?

Uit rapporten, adviezen en commentaren is de wenselijkheid naar
voren gekomen te streven naar een duidelijke organisatorische
samenhang tussen de coördinatiefuncties bij alternatieve straffen en de
HALT-bureaus. Voor de leden van de C.D.A.-fractie betekent dit niet dat
HALT-projecten en andere alternatieve sanctie moeten samensmelten.
Het beperkte en specifieke karakter van HALT-projecten dient zoveel
mogelijk behouden te blijven. De verschillende modaliteiten moeten
echter wel op elkaar worden afgestemd. De vraag is aan wie deze
afstemmingstaak moet worden opgedragen.

Ook de leden van de S.G.P.-fractie stelden de vraag of een vorm van
integratie van HALT– en BAS-bureaus wenselijk en mogelijk geoordeeld
wordt. Wat betreft de coördinerende rol van de raden voor de kinderbe–
scherming in de organisatie van de alternatieve sancties werd de vraag
gesteld of de mogelijkheid en wenselijkheid bestaat van een organisato–
rische scheiding van taken bij de raden, vergelijkbaar met de rol van de
reclassering bij de uitvoering van de wet onbetaalde arbeid.

6.10. Projecten voor vandalismebestrijding

De leden van de C.D.A.-fractie waren van mening dat nog onduide–
lijkheid bestaat over de omvang en financiering van HALT-projecten.
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Hoewel het aantal HALT-bureaus gestaag toeneemt is er zeker nog geen
sprake van een landelijk netwerk. Dit houdt in dat sommige jongeren van
deze wijze van afdoening verstoken blijven omdat in hun regio nog geen
HALT-bureau functioneert. Dat levert rechtsongelijkheid op. Wat denkt
de regering daaraan te kunnen doen? Een ander punt van zorg betreft de
financiering van deze projecten. Gedurende de experimentele fase wordt
voor twee jaar een financiële rijksbijdrage geboden onder de voorwaarde
dat na deze aanloopperiode de gemeenten zelf zullen voorzien in de
kosten van het bureau. De leden van de C.D.A.-fractie vonden dit
standpunt niet passen in een benadering waarin het strafrecht ook deze
sanctie een officiële status in het wetboek geeft. Is de consequentie
daarvan niet dat de Minister van Justitie deze projecten blijvend mogelijk
maakt? Recente uitlatingen van de staatssecretaris hebben de
verwachting bij deze leden gewekt dat hij een grotere financiële verant–
woordelijkheid voor deze projecten wenst te aanvaarden. Een opvatting
die in de visie van deze leden past bij een wetteiijke regeiing van deze
afdoening waardoor deze benadering vanuit het oogpunt van rechtsge–
lijkheid aangewezen lijkt. Is de regering het eens met deze constatering,
zo vroegen deze leden.

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen of recente gegevens bekend
zijn die erop wijze dat de HALT-projecten een succes genoemd mogen
worden. Zij vroegen tevens of gesproken kan worden van een
evenwichtige spreiding van HALT-bureaus over Nederland.

Paragraaf 7. Strafvordering in zaken betreffende jeugdige personen

De leden van de C.D.A.-fractie stelden voor voor jongeren beneden 16
jaar de beslotenheid van de terechtzitting te handhaven.

Volgens de mternationale regels (de Beijing rules alsmede de aanbeve–
lingen van het Comité van de Ministers van de Raad van Europa) dient
het jeugdstrafrecht zich van het strafrecht voor meerderjarigen te blijven
onderscheiden, aldus de leden van de P.v.d.A.-fractie. Aan de privacy van
de jeugdige verdacht dient de hoogste prioriteit te worden gegeven
(artikel 8 van de Beijing-rules). Graag zouden deze leden vernemen hoe
deze en andere internationale regels te rijmen zijn met het streven naar
een grotere openheid van behandeling van kinderstrafzaken in dit
wetsvoorstel?

Is het niet wenselijk een leeftijdsgrens aan te geven voor openbaarheid
van de rechtzitting, zo vroegen deze leden. Zij dachten hierbij aan het in
speciale gevallen mogelijk maken voor de kinderrechter, indien de
verdachte 16 jaar of ouder is, openbaarheid van de zitting te bevelen.

De leden van de V.V.D.-fractie hadden begrepen dat het onderzoek ter
terechtzitting in het kinderstrafrecht in beginsel openbaar zal worden.
Het huidige artikel 500f Wetboek van Strafvordering komt in de voorge–
stelde regeling niet meer voor. Deze leden konden zich in beginsel met
dit uitgangspunt verenigen, maar zij vroegen de regering precies aan te
geven onder welke omstandigheden de kinderrechter bevoegd is de
zitting toch achter gesloten deuren te doen plaatsvinden.

De leden van de D66-fractie vroegen de regering in te gaan op enkele
punten van kritiek op het voorgestelde formele jeugdstrafrecht, zoals
naar voren gebracht in het reeds genoemde commentaar van de Afdeling
Familie– en Jeugdrechtspraak van de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak. Zij zouden graag het oordeel van de regering vernemen
over het in dit commentaar gestelde met betrekking tot het criterium
voor de toepassing van het formele jeugdstrafrecht, de persoonlijke
verschijning en de openbaarheid van de zittingen.
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Het was de leden van de Groen Links-fractie uit de memorie van
toelichting niet duidelijk geworden, waarom de regering gemeend heeft
het voorstel van de commissie-Anneveldt voor beneden 16-jarigen de
behandeling achter gesloten deuren te laten plaatsvinden niet te moeten
volgen. De leden meenden dat de openbaarheid van de zitting een betere
controle op de handelwijze van de kinderrechter en het openbaar minis–
terie mogelijk maakt en dat daarmee bovendien recht wordt gedaan aan
de toegenomen mondigheid van de jeugdige verdachte. Aan de andere
kant vonden zij dat het beschermen van de privacy en het voorkomen van
stigmatisering voor de (jeugdige) verdachte van groot belang zijn. In dat
verband vroegen zij wat de regering vindt van het «Britse model» waar
de pers onder bepaalde voorwaarden - die beogen de privacy van de
verdachte te beschermen - wordt toegelaten bij het strafproces. Dit
model komt volgens de aan het woord zijnde leden zowel tegemoet aan
het belang van openbaarheid en daarmee controleerbaarheid van het
proces, terwijl aan de andere kant de privacy van de verdachte wordt
beschermd.

De leden van de G.P.V.-fractie betwijfelden of het een goede keuze is
rechtsgedingen tegen jeugdigen tot 16 jaar als regel in het openbaar te
doen plaatsvinden. Naar hun mening kunnen in het bijzonder bij
gedingen tegen jongeren redenen zijn de deuren gesloten te houden. Op
welke gronden zou in de opvatting van de regering kunnen worden
afgezien van openbaarheid?

Het lid van de R.P.F.-fractie had weinig waardering voor het voorstel
jeugdstrafzaken in beginsel openbaar te maken. Hij meende dat het
belang van de jeugdige verdachten daarmee niet is gediend. Bovendien
bestaat een grote kans, dat door de openbaarheid niet alleen de jeugdige
wordt gestraft, maar daarenboven ook het gezin waaruit de verdachte
afkomstig is, omdat mensen uit de buurt de rechtzitting kunnen
bijwonen. Een dergelijk stigmatiserend proces dient zoveel mogelijk te
worden voorkomen.

7.1. Het dhehoeksoverleg in kinderstrafzaken en het bezwaarschrift
tegen de dagvaarding

De leden van de C.D.A.-fractie waren al bij een aantal van de eerder
behandelde punten ingegaan op de voorgestelde financiering van het
driehoeksoverleg. Door dit voorstel wordt gebroken met de lijn ingezet in
1965, toen aan de kinderrechter en de raad voor de kinderbescherming
invloed werd toegekend op de beslissing over de vervolging. Ook werd
destijds in beginsel de openbaarheid van de zitting uitgesloten. Thans
komt de regering in dit wetsvoorstel hierop terug. In plaats van het
driehoeksoverleg krijgt de jeugdige het recht om zich in een bezwaar–
schrift tegen de dagvaarding te verweren. Het is voor deze leden nog
zeer de vraag of deze formalisering de jongere die met het strafrecht in
aanraking komt wel ten goede komt. Deze vraag klemt te meer naar mate
het om een jeugdiger persoon gaat. Is het juist om dit systeem voor alle
jongeren in te voeren? Is er niet veel voor te zeggen om voor dit nieuwe
systeem de cesuur op 16 jaar te stellen, dus beneden 16 jaar handhaving
van het driehoeksoverleg en de beslotenheid van de rechtzitting.

Vanuit de beschermingsgedachte is de officier van Justitie verplicht
overleg te voeren met de kinderrechter en de raad voor de kinderbe–
scherming, alvorens te beslissen over vervolging. In het wetsvoorstel is
deze verplichting tot vooroverleg opgeheven. De leden van de
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P.v.d.A.-fractie stonden hier niet negatief tegenover, mits de invoering
van het bezwaarschrift tegen de dagvaarding gehandhaafd blijft.

Zij achtten deze aanpassing in lijn met de uitspraak van het Europese
Hof van de rechten van de mens in de zaak-De Cubber (1984). De toene–
mende contacten tussen de officier van Justitie en de politie (in het
bijzonder wegens de alternatieve afdoeningen) en het feit dat verdachten
bij dit overleg zijn buitengesloten, waren voor deze leden eveneens
overwegingen om niet negatief te staan tegenover de opheffing van
genoemd verplicht overleg. Overigens waren zij het eens met de
verplichting voor de officier van Justitie om inlichtingen bij de raad voor
de kinderbescherming in te winnen en advies te vragen.

De leden van de V.V.D.-fractie konden zich in beginsel vinden in het
opheffen van de verplichting van de officier van Justitie tot vooroverleg
over de vervolgingsbeslissing. Afschaffing van het verplichte driehoeks–
overleg bij voorbeeld heeft onder meer tot gevolg dat de rechter kriti–
scher kan staan tegenover de vervolgingsbeslissing van het openbaar
ministerie. Dit komt de strafprocessuele positie van de verdachte ten
goede. Dat het openbaar ministerie als gevolg hiervan eeri landelijk meer
eenvormig beleid zal dienen te voeren, achtten de leden van de
V.V.D.-fractie geen negatief effect, integendeel.

De leden van de D66-fractie hadden enkele vragen met betrekking tot
het afschaffen van het verplichte driehoeksoverleg tussen kinderrechter,
officier van Justitie en raad voor de kinderbescherming.

Betekent afschaffing van de verplichting tot dat overleg nu dat het in
de praktijk ook niet meer mag en zal plaatsvinden? Of moet afschaffing
van de verplichting zo worden verstaan, dat alleen nog wordt overlegd
als de omstandigheden dat wenselijk maken? Indien het laatste het geval
is, waarover acht de regering overleg dan wenselijk, of juist onwenselijk?

De leden van de Groen Links-fractie stemden in met het toekennen van
grotere strafprocessuele bevoegdheden aan jeugdigen ter terechtzitting,
zoals de mogelijkheid om - overeenkomstig het commune strafrecht -
een bezwaarschrift tegen de dagvaarding in te dienen. Ook de door de
commissie-Anneveldt geventileerde opvatting dat een sterkere strafrech–
telijke positie van de jeugdige verdachte het afschaffen van bevoogende
elementen daarin - zoals het zogenaamde driehoeksoverleg tussen
kinderrechter, officier van Justitie en raad voor de kinderbescherming -
werd door de leden van de Groen Links-fractie onderschreven. Deze
leden waren de mening toegedaan dat dit driehoeksoverleg feitelijk
resulteerde in een «zitting voor de zitting», waarin de verdachte zelf geen
rol had en geen rekening werd gehouden met zijn/haar mondigheid,
terwijl in dat overleg voor hem/haar belangrijke beslissingen werden
genomen.

Het lid van de R.P.F.-fractie had grote aarzelingen, waar het
voorstellen betreft die de rechtspositie van de minderjarige versterken
maar tegelijkertijd de bescherming van de jeugdige naar de ondergrond
dringen. Zo was hij nog niet overtuigd van de noodzaak van afschaffing
van het driehoeksoverleg. Hij vroeg of erthans aanwijzingen zijn waaruit
blijkt, dat minderjarige verdachten problemen hebben met het
vooroverleg. Waaraan moet gedacht worden bij een landelijk vervol–
gingsbeleid inzake jeugdcriminaliteit? Zal dit leiden tot een toe– of juist
een afneming van het aantal sepots? Voor welke delicten zal vermoe–
delijk een landelijk vervolgingsbeleid tot ontwikkeling worden gebracht?

Het lid van de R.P.F.-fractie had er weinig behoefte aan het recht op
een bezwaarschrift tegen de dagvaarding opnieuw aan de minderjarige
verdachten toe te kennen. Er zijn zoveel mogelijkheden om aan strafver–
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volging en openbare terechtzitting te ontkomen dat hem dit rechtsmiddel
overbodig voorkwam.

7.2. De kinderechter als rechter-commissaris en als raadkamer

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen wat het standpunt van de
regering is over de dubbelfunctie van de kinderrechter, te weten rechter–
commissaris in het vooronderzoek en deelnemer aan het onderzoek ter
terechtzitting, in relatie tot artikel 6 lid 1 EVRM, zoals ook aangegeven in
het commentaar van 6 februari 1990 van de adviescommissie Strafrecht
van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De leden van de V.V.D.-fractie zetten vraagtekens bij het voorstel de
kinderrechter als rechter-commissaris te laten optreden bij de toepassing
van de voorlopige hechtenis. Zij vroegen de regering toch nog nader in te
gaan op de kennelijke noodzaak van een dergelijke regeling. Het lijkt niet
voldoende te stellen dat de kinderechter in een eerder stadium iedere
invloed op belangrijke beslissingen over de jeugdige ontbeert en dat dat
onjuist zou zijn. Het argument dat het praktisch moeilijk te verwezen–
lijken zou zijn om het anders te regelen gaat zeer waarschijnlijk niet op,
want de afschaffing van de verschillende verplichtingen tot overleg met
de officier van Justitie levert - althans in theorie - tijdwinst op voor de
kinderrechter. Het argument dat voor een dergelijke beslissing een
gespecialiseerde kinderrechter noodzakelijk is, snijdt wél hout, maar dat
betekent niet noodzakelijkerwijs dat dézelfde rechter zowel de voorlopige
hechtenis oplegt als ter terechtzitting optreedt.

De Vereniging voor Rechtspraak geeft te kennen het met de regering
op dit punt eens te zijn en draagt als mogelijke oplossing voor «het veelal
gevoelde gebrek aan rechtsbescherming» aan om van de beschikkingen
van de rechter-commissaris beroep mogelijk te maken op de volle
raadkamer zonder de kinderrechter. Hoe beoordeelt de regering dit
voorstel?

Kan de regering ook nog een nadere beschouwing wijden aan de
verhouding van dit voorstel tot artikel 268 Wetboek van Strafvordering
en tot artikel 6 EVRM? Deze leden achtten het zeker denkbaar dat de
voorgestelde regeling wel degelijk in strijd is met de genoemde
bepalingen.

De leden van de D66-fractie vroegen het commentaar van de regering
op de stelling van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van
Advocaten dat het weliswaar wenselijk is om de beslissing over
voorlopige hechtenis op te dragen aan de kinderrechter, die daarbij als
rechter-commissaris optreedt, doch dat een juiste toepassing van artikel
268 Strafvordering meebrengt dat die kinderrechter dan vervolgens niet
kan deelnemen aan het onderzoek ter terechtzitting. In het bijzonder
vroegen zij de regering in te gaan op de stelling, dat bedoelde dubbel–
functie wel degelijk in strijd is met het arrest van het Europese Hof in de
zaak Hauschildt, nu in de Nederlandse situatie geldt dat een bevel tot
bewaring slechts kan worden gegeven indien uit feiten en omstandig–
heden blijkt van ernstige bezwaren tegen de verdachte (artikel 67 lid 3
Strafvordering), waardoor een rechtercommissaris die dergelijke ernstige
bezwaren aanwezig acht niet langer geacht kan worden onbevooroor–
deeld aan het onderzoek ter terechtzitting deel te nemen.

Met betrekking tot de rol van de kinderrechter steunden de leden van
Groen Links de commissie-Anneveldt in het voorstel deze te beperken tot
de zitting, overeenkomstig de regels van het volwassenenstrafproces–
recht. Deze leden waren dan ook niet zo gelukkig met de uitzonderings–
bepaling in het wetsvoorstel bij de toepassing van de voorlopige
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hechtenis waar de kinderrechter zowel als rechter-commissaris als ook
als zittingsrechter optreedt. Zij waren van mening dat het verrichten van
een onderzoek voorafgaand aan de verlening of verlenging van het bevel
tot bewaring als rechter-commissaris, de onbevooroordeeldheid van de
kinderrechter als zittingsrechter in dezelfde zaak in gevaar brengt en tot
een te grote invloed van zijn kant op de beslissingen ter terechtzitting
leidt. De leden van de Groen Links-fractie voelden zich daarbij gesteund
door artikel 6 lid 1 EVRM, dat een berechting door een onpartijdige
rechterlijke instantie eist. Het Europese Hof voor de rechten van de mens
heeft herhaaldelijk uitgesproken dat zowel de subjectieve als de objec–
tieve onpartijdigheid van een bepaalde rechter in een bepaalde zaak
wordt verlangd.

Het lid van de R.P.F.-fractie achtte het op zichzelf juist de invloed van
de kinderrechter op de toepassing van voorlopige hechtenis niet volledig
af te schaffen. Dat de kinderrechter vervolgens niet langer belast kan
worden met toetsing van zijn eigen beslissingen in beroep lijkt eveneens
aanvaardbaar. De Nederlandse Vereniging voor Rechtsspraak heeft met
dit laatste punt echter grote moeite. Zo zou bij de behandeling van de
beslissing over de gevangenhouding door de meervoudige Kamer
daaraan nauwelijks tijd worden besteed, terwijl kinderrechters juist ruim
de tijd nemen. Bovendien voert de Vereniging aan dat de situatie aan
weer een ander rechterlijk college moet worden uitgelegd. Dat brengt de
Vereniging tot het pleidooi om van de beschikkingen van de kinder–
rechter-commissaris beroep mogelijk te maken op de meervoudige
raadkamer zonder de kinderrechter. Gaarne ontving dit lid een reactie op
dit pleidooi.

7.3. De duur van de observatie

Enige verwondering wekte het voorstel om de duur van de observatie
in het strafrecht te bekorten en daardoor verder uiteen te laten groeien
van de termijn voor burgerrechtelijke observatie. De argumentatie deed
de leden van de C.D.A.-fractie vreemd aan. Bij burgerrechtelijke obser–
vatie zou het in de regel gaan om kinderen met structurele problemen in
de gezinssituatie. Bij de strafrechtelijke observatie zou het veeleer gaan
om een onderzoek naar de toerekenbaarheid van het gepleegde delict.
Het leek deze leden dat bij strafrechtelijke observatie het zowel om het
ene (gezinssituatie) als ook om het andere (toerekenbaarheid) aspect zou
kunnen gaan. Is daarvoor de thans in het wetsvoorstel voorgestelde
termijn toereikend?

7.5. Geen korte aanduiding van het feit

De leden van de C.D.A.-fractie konden zich vinden in de argumenten
om niet tot een korte aanduiding van het feit in de dagvaarding over te
gaan. Gelet op de jurisprudentie is daarvoor weinig ruimte. Zij pleitten
echter met klem te streven naar begrijpelijke dagvaardingen.

Deze leden betreurden het dat geen poging was ondernomen om te
komen tot een concretisering van het voorschrift dat dagvaarding plaats
moet vinden op een «redelijke termijn». Juist bij jeugdigen is het van
belang dat tussen daad en berechting zo min mogelijk tijd verloopt. Een
snel en adequaat ingrijpen bij voor de jongere herkenbaar, niet toege–
staan gedrag is aanvaardbaar en doeltreffend. Dat nu zou kunnen
worden bereikt door een voorschrift met een termijn waarbinnen
dagvaarding moet geschieden, bij voorbeeld binnen 3 maanden na
ontdekking van het feit.
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7.6. Vervallen van de verschijningsplicht

In het wetsvoorstel is ervoor gekozen de verschijningsplicht van de
gedagvaarde verdachte te laten vervallen. Pedagogische overwegingen
liggen aan deze verschijningsplicht ten grondslag. De leden van de
C.D.A.-fractie waren er niet op voorhand van overtuigd dat deze overwe–
gingen niet meer opgaan. Zij hielden een sterke voorkeur voor
handhaving. De jongeren zouden bij afschaffing van de verschijnings–
plicht door eenvoudigweg verstek te laten gaan op de terechtzitting zich
in de visie van deze leden al te gemakkelijk aan het strafrechtelijk oordeel
kunnen onttrekken.

Zo er al argumenten voor afschaffing pleiten, dan zou toch op zijn
minst in overweging moeten worden genomen de verschijningsplicht te
handhaven voor jongeren beneden de 16 jaar.

In het wetsvoorstel vervalt de verschijningsplicht van de gedagvaarde
verdachte. De redenering hierbij is dat op grond van de toegenomen
mondigheid van de jeugdige, een bijzondere regeling ten opzichte van
het strafrecht voor volwassenen in dit opzicht niet meer is aangewezen,
aldus de leden van de P.v.d.A.-fractie. Hoe verhoudt dit zich tot het
pedagogisch karakter van het jeugdstrafrecht, zo vroegen deze leden. Is
het voor een goede beoordeling van de persoonlijkheid van de jeugdige
niet noodzakelijk dat de jeugdige persoonlijk verschijnt? Bestaat het
gevaar niet dat veel jeugdigen tegen de terechtzitting op zullen zien en
derhalve verstek laten gaan, met als gevolg dat alternatieve sancties niet
kunnen worden aangeboden?

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen waarom in artikel 496 niet
artikel 500h Wetboek van Strafvordering wordt genoemd. Een nadeel
van de niet verplichte verschijning van de gedagvaarde verdachte
achtten deze leden het feit dat in zo'n geval (ook) niet de mogelijkheid
van de oplegging van een alternatieve sanctie bestaat, aangezien geen
aanbod daartoe door de verdachte gedaan kan worden. Deze leden
zouden het overigens acceptabel achten dat in bagatelzaken zou kunnen
worden afgezien van de persoonlijke aanwezigheid van de verdachte.

De leden van de G.P.V.-fractie waren benieuwd naar de motieven voor
het afschaffen van de verschijningsplicht. Zij meenden dat deze
afschaffing zich moeilijk verdraagt met het pedagogisch karakter van het
jeugdstrafrecht. Bovendien kan dit een belemmering vormen voor het
opleggen van alternatieve sancties.

Het lid van de R.P.F.-fractie achtte het een groot verlies als de
verschijningsplicht van de gedagvaarde jeugdige verdachten zou
vervallen. Vanuit pedagogisch oogpunt noemde hij het ervaren van de
terechtzitting een wezenlijke component van de strafvervolging.
Bovendien kan het de rechter in zijn oordeelsvorming belemmeren, als hij
de jeugdige niet in persoon tijdens de zitting kan horen. Derhalve
verzette dit lid zich tegen het vervallen van de verschijningsplicht.

Paragraaf 8. Deregulering

De toelichting in deze paragraaf gaf het lid van de R.P.F.fractie
aanleiding tot het stellen van enkele korte vragen. In welke mate geven
ouders of voogd thans gehoor aan de oproep van de rechter-commis–
saris?

Gesteld wordt dat voor de tuchtschoolstraf geen aparte capaciteit
meer in stand behoeft te worden gehouden. Welke gevolgen heeft dit
voor de nu aanwezige capaciteit?
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ARTIKELEN

Artikel I

Wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht

Artikel 77d

De verjaringstermijn van het recht tot strafvordering is verlengd van
1/3 tot 1/2 van de verjaringstermijn in het commune strafrecht (artikel
70 Sr).

De mobiliteit van jeugdigen wordt als reden genoemd. De leden van de
P.v.d.A.-fractie achtten een snelle strafrechtelijke reactie op het
gepleegde delict van groot belang, in het bijzonder uit opvoedkundig
oogpunt. Graag vernemen zij het aantal gevallen alsmede het
percentage, waarin een dergelijke verjaring zich heeft voorgedaan in de
afgelopen jaren.

Artikel 77e

Door middel van landelijke richtlijnen kan het openbaar ministerie
bepalen welke strafbare feiten in aanmerking komen voor projecten. Een
justitiële inkadering achtten de leden van de P.v.d.A.-fractie van belang
Zij vroegen of aanwijzing en omschrijving van deze strafbare feiten bij
algemene maatregel van bestuur zijn overwogen en zo ja, welke de
overwegingen waren om deze mogelijkheid niet in het wetsvoorstel op te
nemen. Met betrekking tot het meer flexibel kunnen inspelen op plaatse–
lijke situaties via richtlijnen van het openbaar ministerie, zoals vermeld in
de toelichting, zouden de leden graag vernemen welke noodzakelijke
differentiatie naar de lokale situatie de regering hierbij voor ogen heeft.

In tegenstelling tot de leerprojecten worden voor de invulling van
werkprojecten geen landelijke richtlijnen opgesteld. De leden vroegen
waarom voor de verschillende soorten werkprojecten en de organisaties
waarbinnen deze projecten kunnen worden uitgevoerd, hiervan is
afgezien.

Artikel 77f

De leden van de G.P.V.-fractie wilden graag een toelichting op het
maximum van de alternatieve sanctie dat voor transactie geldt. Is het een
equivalent voor een bepaalde hoofdstraf? Hoe is de afweging tot stand
gekomen?

Artikel 77g

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen met de Vereniging van Recht–
spraak (commentaar van 1 februari 1990) wat de reden is geweest voor
handhaving van artikel 77g, lid 2 Wetboek van Strafrecht, te weten dat
jeugddetentie en jeugdmaatregel niet tezamen mogen worden opgelegd.
Is het niet beter, zo vroegen zij, een combinatie van straf en maatregel
mogelijk te maken, waardoor ook aftrek van voorarrest mogelijk wordt,
hetgeen nu bij een maatregel niet mogelijk is (wordt beschouwd als
«wachttijd»)?

Ook de leden van de D66-fractie merkten op dat ingevolge dit artikel
een combinatie van het opleggen van de maatregel van plaatsing in een
inrichting voor jeugdigen en het opleggen van de hoofdstraf van jeugd–
detentie niet mogelijk is. Deze leden vernamen graaf het oordeel van de
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regering over de kritiek die de Afdeling Familie– en Jeugdrechtspraak van
de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak hierop heeft geuit, in haar
aan de vaste Commissie voor Justitie gezonden commentaar van 1
februari 1990.

Het tweede lid van het voorgestelde artikel 77g deed de leden van de
S.G.P.-fractie de vraag stellen waarom naast een straf geen maatregel
mogelijk is. Deze beide zijn naar het inzicht van deze leden, zeker waar
het om toepassing op jeugdigen gaat, toch niet in zichzelf onverenigbaar
te achten.

Artikel 77/7

De leden van de G P.V.-fractie meenden dat uit de redactie van het
tweede lid niet duidelijk blijkt of de alternatieve sanctie èén van de
hoofdstraffen vervangt of een zelfstandige andere hoofdstraf is. Hierdoor
blijft het karakter van de sanctie onduidelijk. Waarom kunnen de alterna–
tieve sancties geen hoofdstraf zijn naast die genoemd in het eerste lid?
Hoe moet voorts worden gehandeld in geval van een aanbod tot alterna–
tieve sanctie ten tijde van voorlopige hechtenis? Moet acceptatie altijd
tot beëindiging van de voorlopige hechtenis leiden?

Artikel 77i

De leden van de D66-fractie merkten op dat ingevolge dit artikel de
mogelijkheid tot aftrek van voorarrest alleen bij veroordeling tot jeugdde–
tentie bestaat. De tijd doorgebracht in voorlopige hechtenis kan derhalve
niet worden afgetrokken bij oplegging van een alternatieve sanctie, dit in
tegenstelling tot in het commune strafrecht. Bestaat hierdoor niet het
gevaar, zo vroegen deze leden met het Bureau Coördinatie Alternatieve
Sancties Minderjarigen in zijn commentaar aan de vaste Commissie voor
Justitie van 6 februari 1990, dat in geval van voorlopige hechtenis het
doen van een aanbod voor een alternatieve sanctie in feite wordt geblok–
keerd?

Artikel 77j

Hierbij is de regeling met betrekking tot vervroegde invrijheidstelling
voor jeugdigen aangepast aan de nieuwe regeling voor de vervroegde
invrijheidstelling voor volwassenen. Dit riep bij de leden van de
C.D.A.-fractie de vraag op naar de ervaringen met de nieuwe regeling
van vervroegde invrijheidstelling. Voldoet deze in het volwassenenstraf–
recht? Dreigt door het automatisme in de regeling niet het gevaar van
een verhoging van straffen? Leidt het automatisme van de regeling niet
tot een verminderde motivatie tot «goed gedrag» om de vervroegde
invrijheidstelling te verdienen?

Kan de regering aangeven hoe de ervaringen zijn met de huidige
regeling van de vervroegde invrijheidstelling in het volwassenenstraf–
recht? De leden van de V.V.D.-fractie achtten de opgedane ervaringen
van belang met het oog op de voorgestelde gelijkstelling met het volwas–
senenstrafrecht.

Het eerste lid van artikel 77j (vervroegde invrijheidstelling) had bij de
leden van de S.G.P.-fractie de vraag opgeroepen of vervroegde invrij–
heidstelling bij de relatief kort durende jeugddetentie wel wenselijk
geoordeeld moet worden. Vervroegde invrijheidstelling zou tot een
aanzienlijke beperking van de toch al vrij korte duur van de jeugddetentie
kunnen leiden. Tevens stelden zij met betrekking tot het voorgestelde
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artikel de vraag of aan de vervroegde invrijheidstelling voorwaarden
kunnen/mogen worden verbonden.

De leden van de G.P.V.-fractie herinnerden eraan dat zij indertijd niet
hadden ingestemd met de regeling van automatische vervroegde invrij–
heidstelling. Hun bezwaren tegen dit automatisme bij een relatief korte
straf van jeugddetentie waren nog groter. Zij vreesden dat dit systeem er
meer nog dan bij het volwassenenstrafrecht toe zal leiden dat de rechter
de straffen bij voorbaat verhoogt.

Artikel 771

De leden van de C.D.A.-fractie waren enigszins verwonderd over de
regeling dat bij (gedeeltelijk) niet-betaling van de geldboete de rechter
ter vervanging een alternatieve sanctie kan opleggen. Lijkt dit niet op het
belonen van onaangepast gedrag? Of is het de bedoeling dat deze
mogelijkheid alleen bestaat bij niet-betaling buiten schuld? Moet ook in
dit geval het verzoek tot zo'n alternatieve sanctie uitgaan van de jongere?

Om welke redenen wordt bepaald dat de rechter ten aanzien van
misdrijven niet de bevoegdheid heeft vervangende jeugddetentie op te
leggen, vroegen de leden van de V.V.D.-fractie.

Ook de leden van de S.G.P.-fractie stelden deze vraag. Zij achtten in
dit verband de hoogte van de opgelegde geldboete van meer belang dan
de vraag of deze wegens een overtreding dan wel wegens een misdrijf is
opgelegd.

De leden van de G.P.V.-fractie stelden eveneens deze vraag.

De vervangende alternatieve sanctie als bedoeld in dit artikel, wordt
opgelegd «in evenredigheid met het nog verschuldigde bedrag». De
leden van de fractie van D66 meenden dat een nadere precisering op zijn
plaats zou zijn, temeer daar in het vergelijkbare artikel 6 van dit artikel
zulks wel is gebeurd.

Artikel 77m

Is de extra motiveringsplicht van de rechter bij een alternatieve sanctie
boven de honderd uur niet een «wassen neus»? Immers, een dergelijke
plicht kan spoedig verworden tot een standaardmotivering, stelden de
leden van de V.V.D.-fractie.

Welke motiveringseisen worden aan de rechter gesteld, zo vroegen de
leden van de D66-fractie, als de rechter een dienstverlening van meer
dan 100 uren oplegt, «indien de bijzondere ernst van het feit daartoe
aanleiding geeft»? Moet de rechter hierbij bij voorbeeld ook de persoon–
lijkheid van de dader betrekken dan wel de omstandigheden waaronder
het feit is begaan? De leden van de fractie van D66 vroegen of de in dit
lid 5 vermelde mogelijkheid, bij algemene maatregel van bestuur af te
wijken van de in artikel 77m lid 4 geregelde duur van een leerproject,
«indien de aard van het leerproject daartoe aanleiding geeft», niet op
gespannen voet staat met het staatsrechtelijk beginsel, dat een strafbe–
paling wordt geregeld bij wet in formele zin.

Met betrekking tot het vierde lid vroegen de leden van de
S.G.P. fractie of de aldaar gehanteerde formulering «Indien evenwel de
rechter overweegt ...» niet mank gaat aan teveel vaagheid, waardoor in
de praktijk zou kunnen blijken dat hier een oncontroleerbare voorwaarde
is geformuleerd.
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De leden van de G.P.V.-fractie vroegen wat wordt bedoeld met
vermelding van de «aard» van de alternatieve sanctie. Zij gingen ervan
uit, dat hiermee geen concreet omlijnde omschrijving van de beoogde
sanctie bedoeld wordt, gelet op de bezwaren tegen gedetailleerde
omschrijving in een vroeg stadium.

Deze leden vroegen voorts een nadere argumentatie voor de maximale
duur van een leerproject. Waarom is deze hoger dan het geval is in het
toekomstige recht voor volwassenen? Wat is voorts de betekenis van het
verschil in criteria voor verhoging van het maximum in het vierde lid en
het tweede lid van dit artikel? Kan het criterium in het vierde lid niet
beter vervangen worden door «in geval van veroordeling voor een
misdrijf, waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten»?

Genoemde leden hadden ernstige twijfels of bij algemene maatregel
van bestuur wel mag worden afgeweken van de wettelijke maximum
duur van een leerproject. Moet niet vaststaan dat de afwijking in ieder
geval binnen de grens van 400 uren moet blijven? Wie bepaalt voorts of
de aard van een leerproject aanleiding geeft van het aantal uren af te
wijken en aan de hand van welk criterium?

Uit het zesde lid leidden de leden van de G.P.V.-fractie af dat het de
bedoeling is een scala van sanctiemogelijkheden te bieden. Waarom is
dan een combinatie van bij voorbeeld 50 uren werken en 150 uren
leerproject niet mogelijk?

Artikel 77n

Wat is het karakter van het advies van de raad voor de kinderbe–
scherming, als bedoeld in dit artikel, zo vroegen de leden van de
D66-fractie. Worden nadere regels omtrent dit advies gesteld bij
algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 77o lid 1?

Ook de leden van de G.P.V.-fractie stelden deze vraag. Zij vroegen of
het hierbij gaat om het aangeven van de mogelijkheden van een alterna–
tieve sanctie of moet of kan daarin ook worden ingegaan op de
stafmaat? Deze leden meenden dat het uit een oogpunt van rechtsze–
kerheid en duidelijkheid van belang is dat de rechter verplicht wordt aan
te geven voor welke hoofdstraf de alternatieve sanctie in de plaats komt.
Zij zagen voorts geen reden waarom de eis van een bijzondere
motivering in het derde lid wel zou moeten gelden voor overschrijding
van het normale aantal uren arbeid en niet voor overschrijding van de
urengrens bij een leerproject, terwijl een dergelijke overschrijding
verhoudingsgewijs ingrijpender is.

Artikelen 77o, 77p en 77q

In de lijn van de verwondering uitgesproken bij artikel 77! lag de
opmerking die de leden van de C.D.A.-fractie bij dit artikel wensten te
maken. Ook hier is het patroon dat bij onaangepast gedrag, nu het niet
naar behoren uitvoeren van de alternatieve sanctie, wederom een
(andere) alternatieve sanctie kan worden verzocht dan wel opgelegd.
Leidt dit systeem niet tot een ondergraving van het stelsel van alterna–
tieve straffen? Een jeugdige delinquent kan steeds mislukken en het toch
weer opnieuw proberen. Is niet bij voorbeeld bij de experimenten om
deze reden uitgegaan van «first-offenders»?

Naar de opvatting van de leden van de D66-fractie moet een bepaling,
dat «zoveel mogelijk» bepaalde regels worden gevolgd, ten zeerste
worden vermeden. De wet moet duidelijk voorschrijven welke regels, in
casu welke regels van strafvordering, van toepassing zijn.
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De leden van de G.P.V.-fractie vonden het terecht dat de verdachte het
rechtsmiddel van het bezwaarschrift heeft tegen wijziging in de sanctie.
Is het echter niet logisch en uit een oogpunt van rechtsbescherming juist
om bij weigering van het openbaar ministerie om in te grijpen hetzelfde
rechtsmiddel toe te kennen? Er is weliswaar overleg voorgeschreven,
maar dit betekent niet dat het uitgesloten zou zijn tegen de zin van de
overlegpartners niet in te grijpen. In dat geval zou het wenselijk kunnen
zijn de veroordeelde de mogelijkheid te geven éénmaal bezwaar aan te
tekenen. Deze leden vroegen voorts of op de vordering bedoeld in het
vijfde lid artikel 446 Wetboek van Strafvordering van toepassing zal zijn.

Artikel 77s

Het voorgestelde vijfde lid van dit artikel deed de leden van de
S.G.P.-fractie de vraag stellen op grond waarvan ervan uitgegaan wordt
dat een moeilijk opvoedbare of geestelijk gestoorde jongere in het
algemeen na een behandeling van slechts twee jaar heropgevoed dan
wel genezen zal zijn. Leert de ervaring niet, zo vroegen zij, dat in vele
gevallen een behandelingsduur van vier jaar nog onvoldoende is?

Artikel 77t

De verlenging van de maatregel is slechts mogelijk indien de
maatregel is opgelegd ter zake van een geweldsmisdrijf, aldus de leden
van de C.D.A.-fractie. Dit roept de vraag op wat onder «geweldsmis–
drijven» moet worden verstaan. Aangezien de ervaring heeft geleerd dat
maatregelen (vooral) opgelegd worden bij seksuele misdrijven is het van
belang dat vaststaat dat deze misdrijven ook behoren tot deze categorie
(geweldsmisdrijven) zodat in ieder geval vaststaat dat daarvoor
verlenging mogelijk is.

Ook dient meer duidelijkheid te worden gegeven over de vraag of bij
de (verlenging van de) maatregel de prioriteit ligt bij de beveiliging van
de maatschappij dan wel bij het belang van de verdachte.

De leden van de G.P.V.-fractie vroegen of een verlengingsprocedure
als een nieuw (mini-)proces tegen de veroordeelde geldt of als voortgang
van de oorspronkelijke vervolging. Dit kan van belang zijn voor de
18-plussers, op wie artikel 503 Wetboek van Strafvordering van
toepassing zou zijn.

Artikel 77v

De leden van de G.P.V.-fractie vroegen het vijfde lid aan te vullen met
de verplichting dat bij een onder toezicht gestelde jeugdige ook het
advies van de gezinsvoogd wordt ingewonnen.

Artikel 77x

Ingevolge artikel 77x kan door de rechter in geval van een voorwaarde–
lijke veroordeling niet tevens een alternatieve sanctie worden opgelegd,
zo begrepen de leden van de D66-fractie. Is het derhalve juist dat met de
formulering «daarvan» in artikel 77m lid 4 verwezen wordt naar zowel
het onvoorwaardelijke ten uitvoer te leggen gedeelte van de jeugdde–
tentie als naar het voorwaardelijk ten uitvoer te leggen gedeelte? Of
moet artikel 77m lid 4 beschouwd worden als een uitzondering op artikel
77x?

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 327 nr. 5 29



De leden van de G.P.V.-fractie hadden enkele vragen in verband met
de in het tweede lid geopende mogelijkheid van het samengaan van
sancties. Kan bij voorbeeld een geldboete, die krachtens het tweede lid
naast de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen is
opgelegd, worden vervangen door een alternatieve sanctie conform
artikel 77h, tweede lid? Kan die boete op de voet van artikel 771, derde
lid, worden omgezet in een alternatieve sanctie? Verdragen deze twee
sancties zich wel met elkaar? Hoe is de verhouding tussen artikel 77g,
tweede lid, en de hierboven genoemde mogelijkheden?

Artikel 77z

De leden van de C.D.A.-fractie namen met instemming kennis van de
introductie van de bijzondere voorwaarde te weten dat de veroordeelde
zich zal laten opnemen in een inrichting. Hiermee moet de hulpverlening
aan drugsverslaafden op een betere wijze mogelijk gemaakt kunnen
worden.

De introductie van deze mogelijkheid voor jongeren riep bij deze leden
wel de vraag op naar de aanwezigheid van een toereikend aantal tot
behandeling van jeugdige drugsverslaafden geschikte inrichtingen. Zijn
deze inrichtingen op de korte en middellange termijn in voldoende mate
aanwezig?

Artikel 77cc

De leden van de G.P.V.-fractie vroegen waaraan moet worden gedacht
bij ambtshalve ingrijpen in de proeftijd door de rechter. Is artikel 14j
Wetboek van Strafrecht ook van toepassing op de procedure, waarbij in
de proeftijd wordt ingegrepen?

Artikel 77dd

De leden van de D66-fractie herhaalden hun opmerking bij de artikelen
77o, 77p en 77q dat «zoveel mogelijk» in lid 2 moet worden vermeden.

Artikel 77ee

De leden van de G.P.V.-fractie vroegen of dit artikel gelet op artikel
77dd jo. artikel 14j, tweede lid, Wetboek van Strafrecht niet grotendeels
overbodig is.

Artikel 77gg

De leden van de G.P.V.-fractie vroegen waarom wordt afgeweken van
artikel 57 Wetboek van Strafrecht. Kan het openbaar ministerie deze
bepaling niet eenvoudig omzeilen door de diverse feiten in verschillende
dagvaardingen op te nemen?

Artikel II

Wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering

Artikel 488

In het wetsvoorstel wordt het uitbrengen van de dagvaarding gekozen
als tijdstip dat bepalend is voor de vraag of het jeugd dan wel het
volwassenenprocesrecht van toepassing is. De leden van de
C.D.A.-fractie hadden twijfels over de juistheid van deze keuze. Het
uitbrengen van de dagvaarding wordt min of meer subjectief bepaald

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 327 nr. 5 30



door de officier van Justitie die daardoor kan bepalen welk procesrecht
van toepassing is. Dat nu lijkt niet juist. In de visie van deze leden is het
enige objectieve criterium de leeftijd van de verdachte op het ogenblik
dat het delict wordt gepleegd. Graag vernamen zij op deze visie de
reactie van de regering.

Ook de leden van de V.V.D.-fractie hadden vragen over het gekozen
tijdstip als criterium voor de toepasselijkheid van het formele kinderstraf–
recht. De Vereniging voor Rechtspraak heeft kritiek op het gehandhaafde
criterium «moment van uitgaan van de dagvaarding». Dit zou te vaag zijn
en tot rechtsongelijkheid kunnen leiden. Bovendien stelt zij dat een
minder vaag voorschrift ter zake ongewenst is gelet op de «huidige
desastreuze toestand van de administratie der parketten». Kan de
regering op de opmerkingen van de Vereniging ingaan? Wil de regering
alternatieven overwegen voor de problematiek van de vaststelling van het
ogenblik waaraan het toe te passen strafrechtelijk systeem wordt
gekoppeld?

Dit artikel bracht de leden van de S.G.P.-fractie tot de vraag op welke
wijze het ogenblik van het uitgaan van de dagvaarding kan worden
vastgesteld, aangezien het niet voorgeschreven is dat de dagvaarding
gedateerd is. Gegeven deze onzekerheid, vreesden deze leden voor de
mogelijkheid van manipulatie. Hun bedenkingen tegen het in dit artikel
gekozen criterium bracht hen tot de vraag of het geen aanbeveling
verdient het ogenblik waarop het strafbare feit is gepleegd als
uitgangspunt te nemen. Nu het begin van de vervolging niet altijd
duidelijk is vast te stellen - zie memorie van toelichting bladzijde 40 –,
pleitten deze leden voor een meer zekerheid biedend aanknopingspunt.

De leden van de G.P.V.-fractie hadden over het algemeen waardering
voor de voorgestelde wijzigingen in het formele strafrecht voor
jeugdigen. Niet overtuigd waren zij van de keuze van het criterium voor
de toepasselijkheid van de bepalingen voor jeugdigen. Zij beseften dat
voor dit criterium is gekozen in navolging van een nota van wijziging
welke naar aanleiding van opmerkingen vanuit de Kamer was aange–
bracht. Maar dat neemt niet weg dat het tijdstip waarop de dagvaarding
is uitgegaan bezwaren met zich meebrengt. Deze leden dachten daarbij
vooral aan het gevaar dat feitelijke handelingen (personeel van) het
openbaar ministerie van invloed zijn op het recht dat van toepassing is.
Zij meenden dat aan dit bezwaar ook tegemoet gekomen zou kunnen
worden door de suggestie van de Raad van State op te volgen. Ook in
dat geval wordt immers bereikt dat één rechter bevoegd is de hele
procedure af te wikkelen. Dat was naar de mening van deze leden ook de
essentie van de wensen van de Kamer.

Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg aandacht voor de discrepantie
tussen de tijdstippen waarop de toepasselijkheid van respectievelijk het
materiële en het formele strafrecht wordt bepaald. Voor het materiële
strafrecht geldt als criterium het tijdstip van het begaan van het strafbare
feit, terwijl voor het formele strafrecht het tijdstip van de aanvang van de
vervolging beslissend is. De noodzaak van deze discrepantie was hem
niet duidelijk. Dat de regering, blijkens het nader rapport, in eerste
instantie deze wijziging ingevoerd via het wetsvoorstel inzake de
verlaging van de meerderjarigheidsleeftijd niet heeft aangedurfd tegen
de wens van de Kamer in, is te billijken. Maar nu staat het gehele jeugd–
strafrecht opnieuw ter discussie. Dat kan zeker aanleiding zijn een eerder
ingenomen standpunt te herzien.
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Artikel 492

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen een motivering dat wel de
bevelen tot bewaring maar niet de bevelen tot gevangenneming of
gevangenhouding aan de kinderrechter opgedragen kunnen worden.
Bestaat, zo luidde hun vraag, een principieel onderscheid tussen beide
soorten bevelen?

Artikel 503

Hoe moet de situatie beoordeeld worden als over de uitoefening van
strafprocessuele bevoegdheden verschil van mening bestaat tussen de
verdachte en diens raadsman, zo vroegen de leden van de S.G.P.-fractie.
Nu de voorgestelde regeling zou gelden voor alle beneden 16-jarigen
meenden deze leden de vraag te moeten voorleggen of het aannemelijk
is dat een verdachte van 12 of 13 jaar in staat is de consequenties van
het al of niet uitoefenen van bevoegdheden te overzien.

Ook het lid van de R.P.F.-fractie had groot bezwaar tegen het
toekennen van strafprocessuele handelingsbekwaamheid aan verdachten
jonger dan 16 jaar. Bij deze leeftijdscategorie is nog nauwelijks sprake
van een afgewogen oordeelsvorming, zeker niet waar het betreft het
besef van het bereik van processuele handelingen. Hij gaf de regering
derhalve in overweging de huidige situatie te laten voortbestaan.

Artikel IV

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

Artikel 4

De leden van de G.P.V.-fractie vroegen waarom in artikel 4, derde lid,
onder 3 is gekozen voor de grens van 40 uren. Vertegenwoordigt deze
maat een equivalent van een bepaalde hoofdstraf, bij voorbeeld de sub 2
genoemde geldboete van f 250 gulden?

De voorzitter van de commissie,
Swildens-Rozendaal

De griffier voor dit verslag,
De Gier
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BIJLAGE Commentaar van de afdeling privaatrecht, sectie jeugdrecht van
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van
Amsterdam

Alternatieve sancties voor jeugdigen: van alternatief naar repressief

Inleiding

Het bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel tot herziening van
het jeugdstraf(proces)recht (Tweede Kamer 1989-1990, 21 237) geeft
aanleiding tot een nader onderzoek naar de aan dit wetsvoorstel ten
grondslag liggende uitgangspunten. Een nadere beschouwing van deze
uitgangspunten en de uitwerking daarvan leidt m.i. tot de conclusie dat
slechts zeer ten dele uitvoering is gegeven aan de in het wetsvoorstel
geformuleerde uitgangspunten. Met name de in paragraaf 2 van de
toelichting geponeerde stelling dat «het kinderstrafrecht zich verwijdert
van het civiele recht en zich dichter aan vlijt tegen het strafrecht voor
meerderjarigen» wordt in het onderhavige wetsvoorstel niet waarge–
maakt.

Integendeel: een «volwassen» benadering van strafrechtelijk minderja–
rigen lijkt zich eerder uit het juridisch gezichtsveld te verwijderen dan dat
deze door de gedane voorstellen dichterbij zou komen.

In deze bijdrage zal allereerst worden ingegaan op het van volwassen
strafrecht afwijkende voorstel van artikel 77e (Sr) waarin de mogelijkheid
is opgenomen dat een opsporingsambtenaar bij wege van voorwaarde–
lijke politiesepot «een project kan voorstellen». Met dit voorstel is de
steller van het wetsontwerp in flagrante strijd gekomen met het aan ons
strafrecht ten grondslag liggende beginsel van artikel 1 (Sr): Geen feit is
strafbaar Aantasting van dit beginsel leidt onvermijdelijk tot uitholling
van het beginsel dat ten grondslag ligt aan het formele beslissings–
schema van artikel 350 (Sv): strafopleffing is eerst mogelijk na een
positief uitsluitsel op de in artikel 350 (Sv) geformuleerde vraagpunten,
die naar de bewezenverklaring en de kwalificatie van het strafbare feit en
de strafbaarheid van de dader. «Straf», ook al draagt de reactie op het in
het geding zijnde gedraging niet deze naam, wordt in het voorstel van
artikel 77e (Sr) mogelijk zonder dat de verplichting bestaat, vast te
stellen of er in concreto sprake is van een gedraging die valt onder een
wettelijke strafbepaling. Hiermee wordt de jeugdige die naar de regels
van ons strafproces (nog) verdachte is, reeds behandeld als veroor–
deelde.

Al eerder werd ten aanzien van jeugdige verdachten bij het nemen van
een beslissing over de op te leggen straf of maatregel, het derde
vraagpunt van artikel 350 (Sv) - naar de strafbaarheid van de verdachte
- minder opportuun geoordeeld. (Inaugurele rede mw. mr. J. C. Hudig en
het proefschrift van Th. v. Sloun). Nu het echter ook met de eerste en de
tweede vraag van artikel 350 (Sv) «niet zo nauw wordt genomen», kan
moeilijk worden volgehouden dat het kinderstrafrecht «zich dichter
aanvlijt tegen het strafrecht voor meerderjarigen». Geconstateerd moet
worden dat dit hoofdzakelijk beperkt is gebleven tot het formele kinder–
strafrecht. Daar heeft het geleid tot afschaffing van een aantal van het
commune strafrecht afwijkende strafprocessuele bepalingen. Genoemd
worden: afschaffing van de beslotenheid van de zitting, afschaffing van
de verplichting voor de minderjarige om te verschijnen en het elimineren
van de mogelijkheid dat de betrokken kinderrechter tevens als rechter–
commissaris en als raadkamer optreedt.

In het materieelrechtelijk gedeeite van het voorstel blijkt echter weinig
van een gelijke behandeling van volwassenen en jeugdigen, zoals in deze
bijdrage nader aangetoond moge worden. Na een behandeling van de
voorgestelde regeling van artikel 77e (afdoening in het kader van het
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politiesepot), zal ook aandacht worden geschonken aan de regeling van
artikel 77f (afdoening in het kader van het officiersmodel). In beide
voorstellen wordt gezondigd tegen de beginselen waarvan in de straf–
rechtsdogmatiek algemeen wordt aangenomen dat deze een gewichtige
leidraad vormen bij het bepalen van de grenzen van het strafgeding en
de voorwaarden waaronder dit behoort plaats te vinden.

De regeling van de alternatieve sancties

In paragraaf 4 van de toelichting bij het wetsvoorstel «uitgangspunten
van het wetsvoorstel» dat overigens eerst naar aanleiding van het advies
van de Raad van State is opgenomen, wordt de voorgestelde regeling
van de alternatieve sancties gerangschikt onder de noemer moderni–
sering van het kinderstrafrecht.

Deze modernisering, een algemene vereenvoudiging van het kinder–
strafrecht en de toegenomen mondigheid van jeugdigen, vormen de
uitgangspunten van het wetsvoorstel. Gesteld wordt: «de modernisering
moet vooral gezocht worden in de regeling van de alternatieve sancties
waarbij de mogelijkheden om pedagogische redenen ruimer zijn dan voor
de regeling die aanhangig is voor het volwassenstrafrecht».

Speelt bij deze regeling die de vrucht is van het moderniseringsstreven
het uitgangspunt van de toegenomen mondigheid geen rol meer?
Blijkens de onder het veelbelovende opschrift van deze paragraaf
gegeven toelichting, komt de toegenomen mondigheid echter met name
tot uitdrukking in het formele strafrecht.

Deze selectieve hantering van de verschillende uitgangspunten heeft er
met betrekking tot de voorgestelde regeling van de alternatieve sancties
toe geleid dat het beginsel van de toegenomen mondigheid hier niet is
gehanteerd. «Met het oog op het pedagogisch karakter en het strafka–
rakter moet dienstverlening of een leerproject bij jeugdigen in principe
mogelijk zijn in alle fasen van de strafvervolging» zo wordt in het
algemeen deel van de toelichting in navolging van de werkgroep-Slagter
gesteld. Deze opvatting ligt tegen de achtergrond van de uitgangspunten
en de voorstellen van de Commissie-Anneveldt die in het onderhavige
wetsvoorstel grotendeels zijn overgenomen, bepaald niet voor de hand.
Uitgangspunt in het nieuwe jeugdstrafrecht diende volgens deze
commissie immers te zijn dat de algemene rechtsregels ook ten aanzien
van jeugdigen van toepassing zijn.

Overigens zij hier al meteen opgemerkt dat ook de commissie dit
uitgangspunt in zijn rapport tweeslachtig heeft uitgewerkt: voor het
formele strafrecht is het wel gehanteerd, voor het materiële strafrecht
nagenoeg niet. De commissie stelt zelf (bladzijde 14) «het op jeugdigen
van toepassing zijnde sanctierecht heeft een eigen karakter».

In het commune strafrecht heeft toepassing van algemene rechts–
regels ertoe geleid dat oplegging van een alternatieve sanctie bij
uitsluiting aan de rechter is opgedragen (zie het wetsvoorstel tot
aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met de straf van onbetaalde
arbeid. Tweede Kamer 1986-1987, 20074).

De minister motiveert de voor jeugdigen voorgestelde afwijkende
regeling met de stelling dat «vanaf het begin van deze eeuw de straf–
rechtelijke bejegening van jeugdigen afwijkt van die van volwassenen».
Waarom nu juist wat een zo essentiële regeling betreft als de afdoening
buiten proces een afwijkende bejegening - of zoals het hier genoemd
een «speciale regeling» - noodzakelijk is wordt met deze stelling niet
verduidelijkt - in tegendeel - en ook vervoigens niet aannemelijk
gemaakt.

Een alternatieve straf in de pre-trial fase zou een goed alternatief zijn
in die gevallen waarin anders een voorwaardelijke vrijheidsstraf of een
(on)voorwaardelijke geldboete zou zijn opgelegd. Want zo wordt gesteld
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«een voorwaardelijke vrijheidsstraf zal door jongeren soms onvoldoende
als straf worden ervaren, terwijl de geldboete wellicht door de ouders
wordt betaald. Deze redengeving treft niet alleen door onbepaalde
aanduidingen als «soms» en «wellicht» maar wordt bovendien op geen
enkele wijze gestaafd met gegevens die deze bewering zouden kunnen
ondersteunen. Dit klemt temeer nu het instituut van de voorwaardelijke
veroordeling bij de vorige wetswijziging van het kinderstrafrecht (inwer–
kingtreding juli 1965) werd aangeprezen als een instrument dat «ook in
een modern opgezet kinderstrafrecht niet kan worden gemist» (Tweede
Kamer 1955-1956, 4141, bladzijde 14).

Heeft dit instituut als instrument gefaald? Hier wreekt zich het gebrek
aan informatie over de toepassing van het sanctiestelsel en de feitelijke
effecten, waarop onder andere door Jonkers, W. H. A. is gewezen in
«Tien jaar, nieuw» Kinderstrafrecht (Delict en Delinquent, maat 1976).
Men is, zo stelt Jonkers «aangewezen op de globale en algemene cijfers
van de officiële statistieken en moet voor het overige varen op het
schaarse kompas van (schaarse) eigen ervaringen en (toevallig
vernomen) ervaringen van anderen». Het een en ander vormt - zo mag
wel vastgesteld worden - een volstrekt onvoldoende basis om met name
een juridisch/dogmatisch zo omstreden instituut in te voeren als een
voorwaardelijk politiesepot zoals de voorgestelde wijze van afdoening in
de pre-trial fase door de Minister in het nader rapport naar aanleiding
van een door de Raad van State terzake gemaakte opmerking, wordt
genoemd. Dat de HALT-projecten die bij wijze van experiment al zijn
ontwikkeld als een vorm van voorwaardelijke politiesepot «in het
algemeen een succes zijn gebleken» zoals door de Minister in het nader
rapport (punt 14) naar voren is gebracht, kan in een gedachtenwisseling
over de wenselijkheid van dit instrument, toch werkelijk niet als argument
gelden, laat staan als doorslaggevend argument; nog daargelaten dat
ook hier iedere opheldering over dit begrip «succes» achterwege is
gebleven. Vaststelling hiervan lijkt overigens niet eenvoudig te zijn
hetgeen ook blijkt uit door het WODC gepubliceerde onderzoeksresul–
taten (Alternatieve sanctie onderzocht, CWOK, nr. 7, bladzijde 116); de
mate waarin HALT-projecten geslaagd genoemd mogen worden is
minder gemakkelijk na te gaan dan de Minister hier doet vermoeden, zo
valt uit de rapporten van het WODC op te maken.

Het voorwaardelijke politiesepot - artikel 77e

Geen enkele beschouwing wordt gewijd aan de wijze waarop het hier
nieuw ingevoerde instituut zich verhoudt tot de algemene aan het straf–
recht ten grondslag liggende rechtsbeginselen.

De kwestie is afgedaan met de praktische mededeling «dat het zo
goed werkt». Deze benaderingswijze valt des te meer af te keuren nu
met de in artikel 77e voorgestelde figuur inbreuk is gemaakt op het
algemeen in de strafrechtswetenschap aanvaarde beginsel dat er pas
sprake is van een strafbaar feit indien het onderwerpelijke menselijke
gedrag valt onder een in de wet opgenomen strafbepaling. Dit in artikel 1
Wetboek van Strafvordering (en artikel 16 GW) neergelegde beginsel
wordt tezamen met het schuldvereiste de - wat wel genoemde wordt -
elementen van het stafbare feit. (Haz. Sur. Remmelink 11e druk).

Hoe is het voorwaardelijk politiesepot in het voorstel van artikel 77e
geconstrueerd? De formulering van deze regeling luidt aldus dat «ter
voorkoming van toezending van een proces-verbaal aan de officier van
justitie een opsporingsambtenaar ... aan de verdachte kan voorstellen dat
deze deelneemt aan een project».

Zowel uit deze formulering als uit het algemeen deel van de toelichtmg
bij het wetsvoorstel (punt 6.10) kan n.m.m. afgeleid worden dat het
opmaken van een proces-verbaal in dit stadium niet vereist is. De
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verplichting van artikel 152 Wetboek van Strafrecht om «ten spoedigste
proces-verbaal op te maken van het door hen (de opsporingsambte–
naren) opgespoorde strafbare feit» vervalt hiermee; daarmee ontvalt
tevens de noodzaak dat door de opsporingsambtenaar binnen de hem
ten dienst staande mogelijkheden wordt vastgesteld onder welke wette–
lijke strafbepaling het begane feit valt. Dit betekent dat door een opspo–
ringsambtenaar terzake van een niet noodzakelijk nader omschreven
strafbaar gesteld feit - de regeling strekt zich zonder enige beperking uit
tot alle «strafbare feiten» - de vrijheidsbeperkende maatregel van
deelname aan een project «voorgesteld» kan worden. De enige in dit
artikel opgenomen beperking is die van de maximum duur van deelnarne
aan een project (20 uur) en zelfs deze ontbrak in de oorspronkelijke aan
de Raad van State voorgelegde tekst van het ontwerp. De grens van het
toelaatbare is mijns inziens hiermee ernstig overschreden.

De gewichtige bescherming die het beginsel van artikel 1 biedt en naar
algemeen aanvaarde strafrechtsdogmatische opvattingen ook moet
bieden is in de voorgestelde regeling van artikel 77e aan de jeugdige
verdachte onthouden.

Het vereiste van vrijwilligheid tot deelname aan een project dat in dit
verband vaak als legitimatie wordt aangevoerd is toch werkelijke niet
voldoende om de in principe ongelijkwaardige positie van de bij het
strafproces betrokken partijen (n.b. het beginsel van de equality of arms
en artikel 29 Sr) te vereffenen.

In zijn advies over het wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van
Strafrecht met de straf van onbetaalde arbeid heeft de Raad van State
(onder punt 2) onder meer opgemerkt, «dat deze bereidheid altijd tot
stand komt onder de dreiging dat als alternatief vrijheidsstraf zal worden
opgelegd». Hoeveel temeer geldt deze opmerking mutatis mutandis niet
voor de jeugdige verdachte die geconfronteerd wordt met «het voorstel»
van de opsporingsambtenaar. Of is de mondigheid van de jongere zo
toegenomen dat hij de volwassenen inmiddels in mondigheid de baas is?

Dat dit niet geconcludeerd kan worden zal duidelijk zijn maar het geeft
wel aan hoe weinig aandacht in het onderhavige wetsvoorstel is
geschonken aan de rechtswaarborgen voor de jeugdige verdachte. Op de
artikelsgewijze toelichting bij artikel 77e wordt alleen gezegd dat «het
van belang is dat de politie de jongeren goed op de hoogte stelt van zijn
rechtspositie».

Een vergelijkbaar figuur als de hier geïntroduceerde regeling van artikel
77e is de regeling van de politietransactie van artikel 74e. Middels
betaling van een daarvoor vastgestelde geldsom vervalt het recht op
strafvordering, «zodat het opmaken van proces-verbaal door de politie ...
achterwege kan blijven», aldus de nota van toelichtig bij het Besluit
politietransactie dat uitvoering geeft aan artikel 74c. Deze figuur is
echter uitdrukkelijk beperkt tot overtredingen die bij algemene maatregel
van bestuur aangewezen moeten zijn; het gaat hierbij vrijwel uitsluitend
om verkeersovertredingen. Naar aanleiding van pogingen om winkel–
diefstal terug te dringen is bij wijze van experiment ook politietransactie
toegepast bij misdrijven. Onder andere Remmelink (Haz. Sur. Remmelink
11e druk, bladzijde 558) verzet zich tegen een dergelijke uitbreiding
omdat het naar zijn mening «principieel onjuist» is. Want, zo schrijft
Remmelink, «Misdrijven horen thuis bij de justities». Geldt dit niet a
fortiori voor de regeling van artikel 77e waar het gaat om deelname aan
een project waarbij de Minister zelf spreekt «over het veelal indringende
krakter van dit soort sancties» (leerprojecten)?

Vermelding verdient hier tenslotte nog dat de regeling dat de politie–
transactie slechts toegepast mag worden op boven 16-jarigen in het
onderhavige wetsvoorstel is verdwenen. Deze beperking is geschrapt en
schijnt geruisloos opgeofferd aan de thans veel ruimere bevoegdheden
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die de politie heeft op grond van de voorgestelde regeling van artikel
77e.

Alternatieve sanctie in het kader van het officiersmodel - artikel
77f

Hoewel hier van strijdigheid met het in artikel 1 Sr neergelegde
beginsel geen sprake is en toepassing van wat wel het officiersmodel
wordt genoemd het rechtskarakter van het strafrecht dus niet in die mate
aantast past ook hier de vraag waarom voor het jeugdstrafrecht voor een
van het commune strafrecht afwijkende regeling is gekozen. Dienstver–
lening zo stelt de(zelfde) minister in de toelichting bij het wetsvoorstel
tot aanvulling van het wetboek van strafrecht met de straf van
onbetaalde arbeid (T.K. 86/87, 20074, nr. 3, p. 9), is «hoewel geen
vrijheidsbenemende straf, een straf die de vrijheid van verdachte
aanzienlijk beperkt en als zodanig dermate zwaar is dat zij, evenals de
vrijheidsstraf, slechts na een met waarborgen omgeven procedure mag
worden opgelegd De rechterlijk procedure leent zich hiervoor beter dan
de nagenoeg vormvrije procedure van een transactie-aanbod». Ten
aanzien van jeugdigen wordt in dit verband steeds gewezen op het
belang dat hem een rechtszitting bespaard wordt. Een argument waarin
geen enkele aandacht wordt geschonken aan de waarborgen waarmee
juist de rechterlijke procedure is omgeven. De in art. 77f voorgestelde
regeling levert bovendien een breuk op met het huidige systeem van art.
74. In het nieuwe artikel 77f wordt voorgesteld dat de in artikel 74,
eerste lid, genoemde voorwaarden, waaronder het recht tot strafver–
volging vervalt, die alle financieel getinte prestaties betreffen, thans voor
jeugdigen zodanig uit te breiden dat hieronder ook «dienstverlening» valt.
Dit hoort dus duidelijk in het rijtje niet thuis; ten aanzien van jeugdigen is
het argument dat dienstverlening slechts past in het zogenaamde
rechtersmodel kennelijk niet valide.

Dat wat hierboven naar voren werd gebracht met betrekking tot het
voorstel van artikel 77e (politietransactie) en 77f (officiersmodaliteit)
komt nog in een scherper licht te staan tegen de achtergrond van de
door verschillende auteurs (o.a. v. Breukelen v. Arnhem in Symposium
Jeugdstrafrecht, p. 94 en in Jeugdtransactierecht van Rood de Boer,
Schey en Vlaardingenbroek p. 103) geschetste praktische stand van
zaken van afdoening van kinderstrafzaken.

In het merendeel van de gevallen worden deze al voor de zitting
afgehandeld. Dit pleit voor een zorgvuldig gereglementeerde procedure
juist in deze fase van de vervolging.

Conclusie

Van de in het wetsvoorstel aangereikte uitgangspunten is een selectief
gebruik gemaakt. Met name in de opsporings– en de vervolgingsfase
waar rechtswaarborgen een functie hebben te vervullen, is één van de
belangrijkste aan ons strafrecht ten grondslag liggende rechtsbeginselen
geschonden. De in het wetsvoorstel geformuleerde regeling van de alter–
natieve sancties in de pre-trial fase (artikel 77e en 77f) verdraagt zich
niet met de grondslagen van ons strafrecht. Het lijken met name politieke
overwegingen te zijn geweest die het onderhavige voorstel op de belang–
rijkste punten inhoudelijk hebben bepaald. Het strafrecht behoort toch
mede bescherming te bieden tegen degenen die dit strafrecht vooral zien
als repressiemiddel?
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