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ALGEMEEN

Paragraaf 1. Voorgeschiedenis

Ik ben verheugd dat alle fracties in beginsel kunnen instemmen met de
voorgenomen herziening van het jeugdstrafrecht, die door mijn ambts–
voorganger en de vorige Minister van Justitie is voorgesteld. Het
wetsvoorstel werd door het vorige kabinet ingediend door de toenmalige
Minister en Staatssecretaris. De verdeling van werkzaamheden in het
huidige kabinet heeft ertoe geleid dat ik dit voor dit onderwerp als enige
ondertekenaar optreed.

De fracties van de PvdA, de VVD en de SGP uitten kritiek op de late
indiening van het wetsvoorstel, nu het rapport van de
commissie-Anneveldt is uitgebracht in 1982 en het rapport van de
Werkgroep-Slagter in 1985, terwijl het wetsvoorstel eerst in september
1989 is ingediend.

Ik betreur dat de voorbereiding van het wetsvoorstel vertraging heeft
opgelopen. Dit is enerzijds het gevolg van de druk wetgeving voor te
bereiden die bezuinigingen kon opleveren, anderzijds moest aandacht
worden gegeven aan een zodanige uitwerking van de door de
commissie-Anneveldt gedane voorstellen dat deze budgettair neutraal
zou kunnen verlopen. Met name het ontbreken van voorstellen met
betrekking tot de tenuitvoerlegging van de verschillende sancties leidde
tot de noodzaak een zodanige uitvoering van de voorstellen te zoeken dat
geen onnodige budgettaire verzwaring zou optreden. Uiteindelijk is de
oplossing gekozen de beslissing over de tenuitvoerlegging op te dragen
aan de administratie op advies van de rechter en met een beroep op het
College van advies voor de justitiële kinderbescherming. Aldus leek een
optimale benutting van de capaciteit verenigbaar met een zo goed
mogelijk op de persoon van de jeugdige afgestemd regime.

Meer in het algemeen moge ik er toch op wijzen dat het hier gaat om
een integrale herziening van het jeugdstrafrecht. Ook in het verleden is
gebleken dat een dergelijke onderneming een langademig project is en
niet zonder meer kan worden vergeleken met tussentijdse bijstellingen
van bestaande regelingen.
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Helaas heeft ook de totstandkoming van deze memorie van antwoord
sinds de vaststelling van het voorlopig verslag op 20 maart 1990,
geruime tijd gevergd. Ik hoop dat de verdere behandeling van het
wetsvoorstel in een hoger tempo kan plaatsvinden dan tot dusver
mogelijk is gebleken.

Sinds de indiening van het wetsvoorstel heeft zich echter een groot
aantal ontwikkelingen voorgedaan. De rapporten van de Commissie Taak
en Functie Raden voor de Kinderbescherming (Commissie-Gijsbers) in
mei 1990 en het rapport «Rechtzetten» van de subcommissie Kinderbe–
scherming (Commissie-Vliegenthart) van 4 oktober 1990, ingesteld door
de Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer en de bijzondere
Commissie voor het Jeugdwelzijnsbeleid (Kamerstukken II 1990/91,
21 818), zijn uitgebracht.

Een standpunt met betrekking tot deze rapporten heb ik in de nota
«Justitiële jeugdbescherming: met recht in beweging» de Tweede Kamer
ter kennis gebracht (Kamerstukken II 1990/91, 21 980, nrs. 1-2). Daar
waar deze nota rechtstreeks of zijdelings betrekking heeft op het onder–
havige wetsvoorstel, bij voorbeeld wat betreft de meer afstandelijke rol
van de kinderrechter, is daaraan uitvoering gegeven in de bij nota van
wijziging voorgestelde aanpassingen van het wetsvoorstel voor zover dat
mogelijk was in het kader van het onderhavige wetsvoorstel. De Raad
voor het Jeugdbeleid, ingesteld bij de wet van 5 juli 1979 (Stb. 524),
heeft in zijn rapport «Jeugddelinquentie, preventie en straf op maat» van
februari 1990 een reactie gegeven op de voorstellen met betrekking tot
de HALT-afdoening en in zijn advies «Met meer recht meer
bescherming» van april 1991 op mijn eerdergenoemde nota.

Verder heeft een aantal organen advies uitgebracht over het
wetsvoorstel zelf. Ik heb een reactie op het ingediende wetsvoorstel
ontvangen van de Raad voor het Jeugdbeleid in zijn brief van 1 februari
1990, HALT-Nederland in zijn brief van 5 februari 1990, de Nederlandse
Orde van Advocaten in haar brief van 8 februari 1990, de Nederlandse
Vereniging voor Rechtspraak (N.V.V.R.) in haar brief van 1 maart 1990
en het College van advies voor de justitiële kinderbescherming als
bedoeld in artikel 81 van de Wet op de jeugdhulpverlening (Stb. 1989,
358), in zijn advies van 20 juni 1990. Daarnaast heeft de Overleg– en
adviescommissie alternatieve sancties (Commissie-Balkema, zie Stcrt.
1989, 101) in februari 1991 en in juli 1991 een advies uitgebracht over
alternatieve sancties en over de dienstverlening door meerderjarigen.

Verder is het Verdrag inzake de rechten van het kind (Trb. 1990, 46) in
het kader van de Verenigde Naties tot stand gekomen, dat onder meer
uitwerking geeft aan de «United Nations Standard Minimum Rules for
the Administration of Juvenile Justice» van 1986 (de z.g. Beijing-Rules).
In het bijzonder de artikelen 37 en 40 van dit Verdrag stellen eisen
waaraan het jeugdstrafrecht moet voldoen. Op Europees niveau kan
verder worden gewezen op de Aanbeveling van het Comité van Ministers
van de Raad van Europa van 17 september 1987, nr. R(87)20, inzake de
sociale reacties op jeugddelinquentie, en op enige uitspraken van het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Ik kom daarop hierna nog
terug.

Tot slot wijs ik op twee dissertaties die sinds de indiening van het
wetsvoorstel op het onderhavige terrein zijn verdedigd:

«Het strafprocesrecht voor jeugdigen» van M.J.M. Verpalen en
«Experimenteren met alternatieve sancties voor jeugdigen» van P.H. van
der Laan, beide uitgegeven bij Gouda Quint BV in 1991.

Ik hoop met de aanpassingen die ik bij nota van wijziging voorstel, al
dan niet naar aanleiding van de ontvangen reacties en de opmerkingen in
het voorlopig verslag, het jeugdstrafrecht in overeenstemming te hebben
gebracht met de jongste ontwikkelingen. Dit laat onverlet dat mogelijk
later daarin weer wijzigingen moeten worden aangebracht als uitkomst
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van de heroriëntatie op de f unctie van de jeugdbescherming en reclas–
sering, over welk project ik bij brief van 7 oktober 1991 de Tweede
Kamer heb geïnformeerd (Kamerstukken II 191/92, 21 818, 21 829,
21 833en21 980, nr. 13)

De leden van de WD-fractie wezen op de hierboven genoemde brief
van de N.V.V.R. Zij menen dat de voor de voorbereiding van het
wetsvoorstel gebruikte tijd, mede had kunnen worden gebruikt voor
overleg met de rechterlijke macht. Ik erken dat door de geruime tijd van
voorbereiding de indruk kan zijn ontstaan dat geen overleg met de
rechterlijke macht heeft plaatsgevonden. Deze indruk is niet geheel juist.
Het rapport van de commissie-Anneveldt bevatte een voorstel voor een
groot aantal wetsbepalingen. Hierover heeft in brede kring consultatie
plaatsgevonden. Het rapport van de werkgroep-Slagter bevatte
weliswaar niet dergelijke bepalingen, doch over het rapport is eveneens
onder meer de rechterlijke macht gehoord. Het zou mogelijk zijn geweest
over dit onderdeel van het wetsvoorstel alsnog een consultatieronde te
houden. Het zou er evenwel toe hebben geleid, dat de indiening van het
wetsvoorstel nog langer zou zijn uitgebleven. Over de mening van
degenen voor wie de toepassing van het jeugdstrafrecht en het omgaan
met delinquente jongeren en hun ouders tot het dagelijks werk behoort,
bestond na afloop van de beide consultatierondes overigens een duidelijk
beeld.

Ik heb met belangstelling kennis genomen van de uitgangspunten van
de fracties van Groen Links, de SGP, de GPV en de RPF bij de beoor–
deling van het wetsvoorstel.

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

Ik sluit mij gaarne aan bij het positieve oordeel van de leden van de
CDA-fractie en van de WD-fractie over het rapport van de
commissie-Anneveldt. Ik hoop de door de CDA-fractie in het rapport
gesignaleerde tekortkoming inzake de executiemogelijkheden, in het
wetsvoorstel te hebben weggenomen.

Paragraaf 3. Een afzonderlijk adolescentenstrafrecht?

De leden van de CDA-fractie vroegen of de Beginselenwet gevangenis–
wezen voldoende bevoegdheden biedt tot differentiatie in het regime van
de penitentiaire inrichtingen ten aanzien van adolescenten. Zij vroegen
naar ervaringen terzake.

Het antwoord luidt dat de wettelijke bevoegdheden stellig toereikend
zijn. Deze bieden de mogelijkheid in de verschillende inrichtingen telkens
een ander regime op te zetten. Een wettelijke differentiatie van het
regime, in die zin dat adolescenten aanspraak zouden kunnen maken op
het ondergaan van een gevangenisstraf in een bepaald soort inrichting,
kan echter aanleiding zijn tot capaciteitsverlies. In de ene inrichting zou
er nog plaats kunnen zijn, waar de desbetreffende adolescent dan in
verband met zijn wettelijke aanspraken niet zou kunnen worden onderge–
bracht, terwijl er voor de andere inrichting wachtlijsten zouden bestaan.
Waar in de afgelopen jaren het beleid er vooral op gericht is geweest het
capaciteitstekort tegen te gaan, is de regimesdifferentiatie daaraan tot
dusver ondergeschikt gemaakt.

Artikel 16 van de Beginselenwet gevangeniswezen laat niet toe een
inrichting voor minderjarigen aan te wijzen als gevangenis in het
bijzonder bestemd voor adolescenten. Adolescenten kunnen niet in een
inrichting voor minderjarigen worden opgenomen, voor zover zij het feit
hebben begaan toen zij achttien jaar of ouder waren.

Dan worden zij immers berecht volgens het volwassenenstrafrecht en
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kan er als vrijheidsbenemende straf slechts hechtenis of gevangenisstraf
worden opgelegd, ten uitvoer te leggen in een gevangenis onderschei–
denlijk een huis van bewaring. Een uitzondering is slechts mogelijk indien
de betrokkene ten tijde van het begaan van het strafbaar feit de leeftijd
van eenentwintig jaren nog niet heeft bereikt. De politierechter of de
meervoudige kamer kan dan in verband met bij voorbeeld de persoon–
lijkheid van de dader het jeugdstrafrecht toepassen. De tenuitvoerlegging
van een eventuele vrijheidsstraf kan dan plaatsvinden in een inrichting
voor justitiële kinderbescherming. In de praktijk wordt dan echter gebruik
gemaakt van de bevoegdheid krachtens artikel 77t (in het wetsvoorstel
artikel 77k) tot omzetting van de straf.

Op dit moment is er een aantal inrichtingen die meer in het bijzonder
voor de detentie van jeugdige meerderjarigen worden gebruikt. Ik wijs
erop, in aansluiting op het daaromtrent in de memorie van toelichting op
blz. 6 gestelde, dat thans het Penitentiair Trainingskamp De Corridor te
Zeeland (NB), de gevangenis Nieuw-Vosseveld te Vught, de Jeugdgevan–
genis te Zutphen, het Drugsvrije Opvang Centrum van de Penitentiaire
Inrichting De Kruisberg te Doetinchem en één van de penitentiaire inrich–
tingen van de Grittenborgh te Hoogeveen, alle zijn aangewezen
krachtens artikel 16 van de Beginselenwet Gevangeniswezen als gevan–
genis in het bijzonder bestemd voor de opneming van veroordeelden die
overeenkomstig het volwassenenstrafrecht zijn veroordeeld en de leeftijd
van drieëntwintig jaren, of, indien dit in bepaalde gevallen wenselijk
wordt geoordeeld, de leeftijd van vijfentwintig jaar nog niet hebben
bereikt. Daarnaast worden in de praktijk de jeugdhuizen van bewaring
«De Sprang» te Den Haag en «De Vest» te Haarlem gebruikt voor de
opneming van deze categorieën van personen.

Voor de opvang van deze categorie personen bestaat er daarmee op
zichzelf thans geen tekort. Zou de wet echter aanspraak verlenen op
detentie in deze inrichtingen voor deze categorie delinquenten, dan zou
daarmee de mogelijkheid vervallen hen bij capaciteitsgebrek onder te
brengen in andere penitentiaire inrichtingen. Dit zou dan slechts kunnen
worden ondervangen door extra capaciteit te scheppen. Daartoe nu
ontbreken de middelen.

Overigens is het de bedoeling de strikte beperking van artikel 16 van
de Beginselenwet gevangeniswezen te vervangen door een systeem
waarin ten gunste van een mogelijke differentiatiemodaliteit de leeftijd
slechts een randvoorwaarde is. Zie in dit verband ook mijn notitie inzake
de herziening van het differentiatiestelsel van het gevangeniswezen
(Kamerstukken II 1989/90, 21 634, nr. 1).

De vraag of er wachtlijsten zijn voor de toelating tot inrichtingen in de
sfeer van de jeugdhulpverlening, moet helaas bevestigend worden beant–
woord. Ik deel de mening van deze leden dat personen onder de achttien
jaren bij voorkeur niet met personen boven deze leeftijd in één inrichting
moeten worden ondergebracht, hoewel het leeftijdscriterium niet het
enige is. De ernst van de delicten speelt mede een rol. Zo kan bij
voorbeeld een minderjarige op wie met gebruikmaking van artikel 77b
het volwassenenstrafrecht wordt toegepast, een gevangenisstraf worden
opgelegd. Dit onderwerp komt ook aan de orde in artikel 37 van het
Verdrag inzake de rechten van het kind (Trb. 1990, 46). In het
wetsvoorstel tot ratificatie van dit verdrag wordt hierop teruggekomen.

Ik ben verheugd dat de leden van de VVD-fractie instemmen met de
keuze af te zien van een afzonderlijk adolescentenstrafrecht.

Het lid van de fractie van de RPF stelde een aantal vragen voor de
beantwoording waarvan ik moge verwijzen naar het hierboven gegeven
antwoord op vragen van leden van de CDA-fractie.

Ik deel niet de mening van dit lid om de mogelijkheid het jeugdstraf–
recht van toepassing te verklaren op volwassenen tot eenentwintig jaren,
uit te breiden tot personen van vierentwintig jaren. Het gaat hier om
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volwassen personen, die ook volledig strafrechtelijk aansprakelijk dienen
te zijn.

Paragraaf 4. Uitgangspunten van het wetsvoorstel

De leden van de fracties van het CDA, de VVD, D66, GPV en RPF
misten een meer fundamentele beschouwing over de doelstellingen van
het jeugdstrafrecht en de verhouding tussen het pedagogische en
rechtsbeschermende karakter ervan. De verwijzingen in de memorie van
toelichting naar de toegenomen mondigheid van de jeugdige, achtten zij
onvoldoende. Verschillende van deze fracties verwezen in dat verband
naar de brief van de N.V.V.R. van 1 februari 1990.

In de memorie van toelichting is uiteengezet dat het rapport van de
Commissie-Anneveldt voortbouwt op het rapport «Jeugdbeschermings–
recht» van de Commissie-Wiarda uit 1971. Op blz. 58 komt één van de
kernoverwegingen van deze laatste commissie naar voren:

«De () aangegeven beginselen hebben de Commissie geconfronteerd
met de totale jeugdbeschermingsgedachte. Is thans nog geldig wat aan
het begin van deze eeuw als nieuw idee naar voren is gebracht, namelijk
dat kinderen een groep vormen die geheel van de volwassenen verschilt,
en dat deze groep voor alles beschermd moet worden () Door het kind
tot de meerderjarigheid vooral te willen beschermen, onderschat men
wat de jonge mens aan eigen mogelijkheden in zich bergt. Doorte veel
en te lang te beschermen wordt de eigen groei niet, althans niet
voldoende, gestimuleerd. Door het benadrukken van de bescherming is
wat uit het oog verloren, dat een minderjarige eigen rechten heeft, die hij
zelfstandig moet leren uitoefenen. () De veiligheid en zekerheid die men
bereikt via bescherming, biijken in de praktijk iets minder veilig te zijn,
dan de mondigheid die men heeft verworven door zelf te doen. Deze
keuze heeft gevolgen ten aanzien van de maatregelen van jeugdbe–
scherming.»

Even verder spreekt de Commissie over «het verleggen van het accent
van de meer passief ondergane bescherming naar de meer actief uitge–
oefende eigen rechten». De voorstellen van deze Commissie lagen
overeenkomstig haar opdracht in de eerste plaats vooral op het civiele
vlak. Het voorstel om de meerderjarigheidsgrens te verlagen naar
achttien jaren is in 1987 in de wet gekomen. De Commissie-Wiarda
sprak zich echter uit voor een nadere bestudering van de gevolgen die
haar standpuntbepaling voor het strafrecht zouden kunnen hebben. Dit
heeft in 1979 geleid tot de instelling van de Commissie-Anneveldt.

Deze Commissie nam als uitgangspunt de toegenomen mondigheid
van de minderjarige, zoals deze reeds door de Commissie-Wiarda was
geponeerd en door de wetgever blijkens de verlaging van de meerderja–
righeidsgrens werd gedeeld. Haar voorstellen op strafvorderlijk terrein
strekten tot versterking van de positie van de minderjarige als rechts–
subject en een navenante afbouw van de centrale positie van de kinder–
rechter.

De keuze ook op strafrechtelijk gebied wettelijke gevolgtrekkingen te
verbinden aan de toegenomen mondigheid van de jeugd, is aan de orde
geweest bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel tot
verlaging van de meerderjarigheidsgrens in het Burgerlijk Wetboek.
Nader empirisch onderzoek naar de mondigheid van de jeugd werd, gelet
op de reeds gemaakte keuzen, niet nodig geacht. Dit betekent niet dat
het pedagogische element in het jeugdstrafrecht is verdwenen. Het is
juist dit element dat het zijn bijzondere rechtvaardiging, zo men wil de
rechtsgrond, verleent. Hierbij speelt mee dat de jeugdige nog niet
volledig verantwoordelijk kan worden geacht voor zijn handelen. Een
jeugdige kan nog niet los worden gezien van het gezin waarvan hij deel
of juist geen deel meer uitmaakt. Aan de omstandigheden daarvan heeft
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hij geen debet, doch deze liggen vaak mede ten grondslag aan eventueel
delinquent gedrag. Dit gegeven rechtvaardigt dat in geval van strafbaar
gedrag de overheid zich in vergelijking tot volwassenen een extra pedag–
ogische taak aanmeet. De voorgestelde sancties strekken daartoe. Deze
overwegingen gelden zowel voor het bestaande als voor het voorgestelde
nieuwe jeugdstrafrecht.

Het wetsvoorstel geeft dit pedagogische element echter een andere
invulling door de verlegging van het accent in de verhouding tussen
enerzijds het bevoogdende element in het jeugdstrafrecht en anderzijds
het rechtsbeschermende element. Het gaat ervan uit dat het om pedag–
ogische redenen wenselijk is de eigen verantwoordelijkheid en de eigen
rechten op strafvorderlijk gebied duidelijker tot uitdrukking te brengen.
Daartoe is nodig de jeugdige meer als rechtssubject te bejegenen.
Daarbij hoort dat hij de situatie waarin hij door strafbaar gedrag is
geraakt, aan verschillende beoordelaars kan voorleggen en zelf proces–
sueel actief kan zijn. De aanvaarding van een sanctie zal groter zijn en
daarmee het pedagogisch effect, naarmate de jeugdige het gevoel heeft
zelf meer betrokken te zijn geweest bij de rechtstoepassing. Ik wijs ook
op artikel 12 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, dat ertoe
verplicht dat ons land «shall assure to the child who is capable of
forming his or her own views the right to express those views freely in all
matters».

Een wijziging van het bestaande jeugdstrafrecht is daartoe nodig daar
dit nog uitgaat van een jeugdige als object van zorg dat vanuit een
samenhangende visie wordt bejegend waarbij één gespecialiseerde
persoon beslist over de toepassing van een breed scala van maatregelen
in opeenvolgende fasen van het strafproces, vanaf de vervolging tot en
met de tenuitvoerlegging. Het wetsvoorstel beperkt het scala van
sanctiemogelijkheden dat de jeugdige tegen zijn wil kan worden
opgelegd, en draagt de besluitvorming op aan verschillende personen
waaraan de jeugdige zijn zaak kan voorleggen, daarbij nauwer
aansluitend bij de elders bestaande scheiding der machten. De alterna–
tieve sancties verruimen weliswaar het scala weer, doch kunnen slechts
met instemming van de betrokkene in de plaats van een hoofdstraf
worden opgelegd.

Na deze algemene inleiding gaan wij, voor zover nodig, graag nog
nader in op vragen van de afzonderlijke fracties.

De leden van de CDA-fractie wezen erop dat hulp en recht hand in
hand moeten gaan en achtten het om die reden gerechtvaardigd de
strikte scheiding der machten aan te tasten. Het moge na mijn hierboven
gegeven uiteenzetting duidelijk zijn dat het naar mijn oordeel niet gaat
om een tegenstelling tussen hulp en recht.

Integendeel. In het huidige tijdsgewricht is het naar mijn oordeel juist
uit een oogpunt van hulp en pedagogiek wenselijk de jeugdige meer
rechten te geven. Ik acht daarom ook pedagogisch juister de jeugdige,
ook wanneer hij jonger is dan zestien jaren, gesteund door zijn
raadsman, in het voorgestelde artikel 503 (in tegenstelling tot het
bestaande artikel 504, eerste lid) de mogelijkheid te geven in rechte de
beslissing tot vervolging aan te vechten, althans hem de gelegenheid te
geven zijn verweer voor een rechter te voeren die niet reeds buiten hem
om een standpunt in zijn zaak, te weten in de beslissing tot vervolging,
heeft ingenomen.

De leden van de WD-fractie duidden op het ogenschijnlijke dilemma
tussen de beschermingsgedachte en de versterking van de strafproces–
suele positie. Met deze leden ben ik eens dat hier geen sprake is van een
werkelijk dilemma, doch dat de jeugdige juist wordt beschermd door
versterking van zijn rechtspositie.

Het dilemma ligt veeleer in enerzijds de mogelijkheden om in het
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belang van de jeugdige, doch buiten hem om en zonder mogelijkheden
aan zijn kant om daaraan af te doen, in te grijpen, en anderzijds de
erkenning van de jeugdige als rechtssubject waardoor hij als gevolg van
eigen optreden mogelijk afbreuk doet aan dit ingrijpen. Ik meen echter
dat op pedagogische gronden een verdergaande erkenning als rechts–
subject wenselijk is. De strafprocessuele rechten beschermen de
jeugdige tegen overheidsingrijpen waarop hij thans slechts in beperkte
mate invloed kan uitoefenen.

Het wetsvoorstel beoogt hem in staat te stellen het ingrijpen voor te
leggen aan andere instanties en hun oordeel daarover te vragen. Afbreuk
wordt gedaan aan het bevoogdende karakter van het bestaande straf–
recht, waarbij de jeugdige nu nog mogelijk tegen zichzelf wordt
beschermd.

De leden van de D66-fractie sloten zich aan bij het standpunt van de
meergenoemde brief van de N.V.V.R. dat een onderliggende filosofie aan
het wetsvoorstel ontbreekt. De brief stelt dat niet steeds duidelijk is
waarom wordt afgeweken van het rapport van de commissie-Anneveldt.
Ik wijs erop dat in de memorie van toelichting op verschillende plaatsen
is aangegeven dat is afgeweken van de voorstellen van de
commissie-Anneveldt naar aanleiding van het advies van de N.V.V.R.
over dat rapport. Ik hoop met het bovenstaande de achtergronden van
het wetsvoorstel duidelijker tot uitdrukking te hebben gebracht.

Deze leden vroegen naar de mogelijkheden van een synthese tussen
enerzijds pedagogische bescherming gericht op doelmatigheid en ander–
zijds rechtsbescherming. Zoals ik aangaf is de geschetste tegenstelling
niet juist. De toegenomen mondigheid brengt met zich mee dat het uit
een oogpunt van pedagogische bescherming wenselijk is meer rechtsbe–
scherming te bieden. De bejegening van een jeugdige als onmondig
object is onder de huidige omstandigheden niet meer doelmatig, daar de
aanvaarding van de op te leggen sanctie door de jeugdige van belang is
voor de doeltreffendheid ervan. Van een dergelijke aanvaarding kan eerst
sprake zijn indien de jeugdige ook tot op zekere hoogte als rechtssubject
wordt bejegend. Het gaat dus niet om twee uitgangspunten waarbij zou
moeten worden aangegeven op welke gronden aan het ene of aan het
andere recht wordt gedaan, doch om een enkel uitgangspunt waarbij de
grotere rechtsbescherming onder meer voortvloeit uit pedagogische
overwegingen. Het zou ondoelmatig zijn de jeugdige aan te blijven
spreken op een niveau van ontwikkeling en onmondigheid dat in het
algemeen niet meer aanwezig wordt geacht.

Deze leden vervolgden hun betoog met een aantal voorstellen vanuit
een door hen als alternatief gepresenteerd uitgangspunt.

Zij bepleiten rechtshulp vanaf het eerste moment van contact met
politie en justitie, rechtshulp aan de ouders en hulp aan de organen die
ouders steunen in het proces van opvoeding.

Tot op zekere hoogte liggen deze voorstellen in de lijn van het
wetsvoorstel en zijn daaraan niet alternatief. Zo heeft het toevoegen van
een raadsman, zoals door deze leden voorgesteld, slechts zin indien deze
ook namens de jeugdige in het strafproces kan optreden. Het
wetsvoorstel geeft hem daartoe meer mogelijkheden dan thans. Het
wetsvoorstel gaat slechts niet zover dat in alle gevallen een raadsman
moet worden toegevoegd. Voor overtredingen en voor delicten waarvoor
niet meer dan twintig uren arbeid - hetzij in het kader van deelname aan
een HALT-project, hetzij ingevolge transactie met de officier van justitie
- kan worden opgelegd, lijkt mij de toevoeging van een raadsman niet in
verhouding tot de zwaarte van de strafrechtelijke reactie. Toevoeging zou
in die gevallen slechts leiden tot een onnodige juridisering van het
contact van de jeugdige met de politie of de justitie. Dit laat onverlet dat
in bijzondere gevallen uiteraard rechtskundige bijstand kan worden
ingeroepen.
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Het nut van rechtshulp aan de ouders vermag ik niet in te zien. Zij zijn
niet in rechte betrokken. De raadsman van de jeugdige die in alle
gevallen van een vervolging voor de rechtbank zowel in het bestaande als
in het komende recht in artikel 489, eerste lid, van het Wetboek van
Strafvordering wordt toegevoegd, onderhoudt in de praktijk ook contact
met de ouders. In voorkomend geval kunnen de ouders zeif, al dan niet
van overheidswege gefinancierde, rechtshulp inroepen.

Wat betreft de hulp aan de organen die ouders steunen in het proces
van opvoeding, wijs ik erop dat dergelijke hulp er reeds is en met
gebruikmaking van het Burgerlijk Wetboek ook dwingend kan worden
opgelegd. Eventueel gewenste verbetering van deze hulp kan niet via
wijziging van het Wetboek van Strafvordering worden bewerkstelligd. Ik
zie hierin ook geen direct verband met een versterking van de rechtspo–
sitie van de jeugdige.

In antwoord op de vragen van de leden van de GPV-fractie wijs ik er
voor alle duidelijkheid nog eens op dat juist vanuit pedagogische
doelstellingen een versterking van de rechtspositie van de jeugdige een
logisch gevolg van de toegenomen mondigheid is. De ruimere mogelijk–
heden dan in het volwassenenstrafrecht om alternatieve sancties op te
leggen, zijn hiermee in overeenstemming, daar het initiatief tot deze
sancties in de fase van de strafoplegging ligt bij de verdachte. In de fase
daaraan voorafgaand - bij de politie in het kader van de HALT-projecten
en bij de officier van justitie in het kader van een transactie - heeft de
jeugdige de vrijheid af te zien van het ondergaan van een HALT-project
onderscheidenlijk de transactie. Het behoort tot de beginselen van
behoorlijk bestuur dat poiitie of officier van justitie, indien er twijfel
mogelijk is omtrent de vraag of de jeugdige weet dat hij deze
mogelijkheid heeft, deze daaromtrent te informeren. Ook hier wordt dus
de jeugdige als rechtssubject aangesproken: hij dient zelf initiatief te
nemen en kan zijn eigen strafprocessuele positie bepalen. In dit opzicht
is het wetsvoorstel wel degelijk consistent.

Deze leden constateerden overigens terecht dat het voorgestelde
jeugdstrafrecht, gegeven de uitgangspunten, leidt tot minder afwijkingen
van het volwassenenstrafrecht dan het bestaande, zij het dat de
vrijheidsstraf niet alleen in tenuitvoerlegging daarvan afwijkt, maar ook
wat betreft de duur. De bijzondere maxima van het volwassenenstraf–
recht zijn vervangen door algemene maxima in het jeugdstrafrecht.

Het lid van de RPF-fractie verwijs ik wat betreft de vermeende terug–
dringing van de bescherming naar mijn reactie op de opmerkingen van
de leden van de WD-fractie. De jeugdige ondervindt geen extra
bescherming tegen mogelijke slechte invloeden van zijn omgeving door
een justitieel apparaat dat grotendeels buiten hem om over hem beslist.
De bescherming bestaat in de opzet van het wetsvoorstel daaruit dat de
verdachte tegen ingrepen van het justitieel apparaat zichzelf kan
beschermen met gebruikmaking van eigen bevoegdheden. Daarbij hoort
dat hij zijn zaak aan verschillende instanties kan voorleggen. Het
bestaande driehoeksoverleg is daarmee niet verenigbaar. De mondigheid
bestaat ook niet erin dat hij kennis draagt van zijn rechten en de wijze
waarop deze kunnen worden uitgeoefend, doch dat hij op deze rechten,
bijgestaan door een raadsman, naar eigen inzicht een beroep kan doen.
Een raadsman wordt hem in alle gevallen toegevoegd wanneer tegen
hem een vervolging is aangevangen wegens een feit waarvan in eerste
aanleg de rechtbank kennis neemt.

Sturend optreden ten aanzien van 21- tot 24-jarigen acht ik zeer wel
geoorloofd. Ik meen evenwel dat daartoe het bestaande wettelijk instru–
mentarium toereikt.
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Paragraaf 5. Het materiële straf recht voor personen met een
leeftijd van minder dan achttien jaren

5.1. De toepasselijkheid van het strafrecht voor jeugdigen

Verschillende fracties stelden vragen over de verruiming van de
mogelijkheden tot toepassing van het volwassenenstrafrecht op 16- tot
18-jarigen, doordat de criteria (1) de ernst van het begane feit en (2) de
persoonlijkheid van de dader, niet meer cumulatief, doch alternatief zijn.
Dit betekent dat voor de toepassing van het volwassenenstrafrecht niet
meer aan beide criteria te zamen, doch slechts aan één van beide
behoeft te zijn voldaan.

Bovendien voegt het wetsvoorstel in artikel 77b als aanvullend alter–
natief criterium toe: de omstandigheden waaronder het feit is begaan.

De leden van de CDA-fractie meenden dat de toepasselijkheid van het
volwassenenstrafrecht wegens de ernst van het feit mede afhankelijk zou
moeten zijn van de persoonlijkheid van de dader.

Helaas komt het voor dat personen in deze leeftijdcategorie feiten
begaan van een zodanige ernst dat de straffen die in beginsel voor deze
leeftijdcategorie dienen te worden gehanteerd, ontoereikend zijn. Het is
dan in de regel wel mogelijk om op grond van de ernst van het feit te
concluderen tot een zodanige persoonlijkheid dat de toepassing van het
volwassenenstrafrecht is aangewezen. Het is dan echter zuiverder om
het criterium van de ernst sec te hanteren, waarbij de rechter zich
uitdrukkelijk moet afvragen of hij van deze bevoegdheid ook gebruik
moet maken.

Dit komt de duidelijkheid ten goede. Deze bevoegdheid mag verder
niet naar willekeur worden gebruikt. Dit geldt voor de overheid in het
algemeen, de rechter daaronder begrepen.

De leden van de PvdA-fractie konden zich in het voorstel vinden.
De leden van de fracties van de VVD, D66, het GPV en de RPF vroegen

om een nadere toelichting. In de memorie van toelichting is op blz. 8
erop gewezen dat de overgangen hierdoor vloeiender zijn geworden. Op
blz. 32 wordt toegelicht dat daardoor de mogelijkheid wordt geopend
een groep jongeren die deels ouder zijn dan achttien en deels jonger,
toch in onderling verband te kunnen bestraffen. In aanvulling hierop wijs
ik op het volgende.

Zowel wat betreft de toepassing van het volwassenenstrafrecht op 16-
tot 18-jarigen in het voorgestelde artikel 77b, als wat betreft de
toepassing van het strafrecht voor jeugdigen op 18- tot 21 –jarigen, zijn
de bestaande criteria aangevuld met het alternatieve criterium: de
omstandigheden waaronder het feit is begaan. De normerende betekenis
van dit criterium is dat de rechter in zijn vonnis deze omstandigheden,
die redengevend moeten zijn voor de afwijking van de hoofdregel, dient
aan te geven.

In de praktijk wordt de bestaande, meer rigide afgrenzing tussen het
jeugdstrafrecht en het volwassenenstrafrecht soms als onbevredigend
ervaren, vooral wanneer dit er toe leidt dat jongeren rond de achttien
jaar, die nauwelijks in leeftijd verschillen en zich gezamenlijk hebben
schuldig gemaakt aan een aantal strafbare feiten, toch zeer uiteenlopend
worden bestraft. Zo ook wanneer een jeugdige recidivist plotseling,
louter omdat hij de grens van achttien jaren is overschreden, veel
zwaarder wordt gestraft. Teneinde hieraan tegemoet te komen, beoogt
het wetsvoorstel de rechter meer mogelijkheden te bieden in dergelijke
gevallen uit een oogpunt van een evenwichtige bejegening een keuze te
maken uit het regime dat hij van toepassing kan achten. De jongere
wordt hierdoor meer afhankelijk van het inzicht van de rechter. Waar het
wetsvoorstel op het terrein van het materiële strafrecht aldus de armslag
van de rechter verruimt, wordt daarentegen in het formele strafrecht de
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invloed van de individuele rechter teruggedrongen. Gemeenschappelijk
aan beide operaties is dat de overgang van het jeugdstrafrecht naar het
volwassenenstrafrecht minder ingrijpend is en daardoor vloeiender kan
verlopen.

De leden van de D66-fractie hebben gelijk dat het daardoor makke–
lijker wordt gemaakt het uitzonderingsregime te hanteren:

voor de 16- tot 18-jarigen is deze uitzondering het volwassenenstraf–
recht, voor de 18- tot 21 –jarigen is dit het strafrecht voor jeugdigen. Uit
het bovenstaande moge ook het materiële verschil tussen de oude en de
voorgestelde bepalingen blijken: wordt thans slechts aan één van de
criteria voldaan dan kan de rechter niet naar de uitzondering grijpen,
straks wel. Ik wijs er nog op dat nu en straks voor beide uitzonderingen
het criterium «de persoonlijkheid van de dader» geldt, terwijl dit straks
wordt aangevuld met het criterium «de omstandigheden waaronder het
feit is begaan». Het criterium «de ernst van het begane feit» geldt nu en
straks slechts voor 16- tot 18-jarigen. Het is logisch dat dit criterium niet
kan leiden tot toepassing van het jeugdstrafrecht op 18- tot 21-jarigen.

De criteria hebben betrekking op de mogelijke toepassing binnen het
materiële strafrecht van hetzij het volwassenenstrafrecht, hetzij het
jeugdstrafrecht. Zij laten de regels van strafvordering onverlet. Dit leidt
er toe dat nu en straks de kinderrechter het volwassenenstrafrecht kan
toepassen op 16- tot 18- jarigen en de politierechter het jeugdstrafrecht
kan toepassen op 18- tot 21-jarigen, ongeacht welk criterium zal gelden
voor de toepasselijkheid van de regels van strafvordering in zaken betref–
fende jeugdige personen: de leeftijd waarop het feit is begaan of de
leeftijd op het tijdstip waarop de dagvaarding is betekend. Gaat het om
groepen jeugdigen met een leeftijd gelegen aan weerszijden van de
grens, dan kunnen de zaken gevoegd worden behandeld door
dagvaarding voor de meervoudige kamer. Deze is zowel voor volwas–
senen als voor jeugdigen bevoegd.

5.2. De tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen

De leden van de fracties van het CDA, het GPV en de RPF stelden
vragen over de tenuitvoerlegging van sancties. De leden van de
CDA-fractie misten een uiteenzetting over de jeugddetentie. De leden
van de GPV-fractie wezen op het pleidooi van de commissie-Anneveldt
een commissie het penitentiair stelsel ten aanzien van jeugdigen te laten
bestuderen.

Ik mag de opdracht aan de commissie-Anneveldt in herinnering
brengen waarin onder meer werd gevraagd na te gaan in hoeverre
wetswijziging is gewenst teneinde de straffen en maatregelen die
vrijheidsbeneming met zich meebrengen, beter te doen beantwoorden
aan de thans daaromtrent bestaande inzichten en opvattingen. Aan dit
onderdeel van de opdracht is de commissie niet toegekomen. Na
ontvangst van het rapport is aanvankelijk overwogen de door de
commissie-Anneveldt voorgestelde nadere commissie in te stellen.

Daarvan is echter vervolgens weer afgezien daar al bij voorbaat
duidelijk was dat, welke wettelijke voorstellen op het terrein van regimes–
differentiatie dan ook zouden worden voorgesteld, deze noodzakelij–
kerwijs capaciteitsverlies met zich mee zou brengen.

Alle inspanningen richtten zich toen evenwel op de uitbreiding van de
capaciteit. Het systeem dat thans is gekozen tracht de zorg omtrent het
behoud van capaciteit te verenigen met een optimale plaatsing van
jeugdigen.

Het wetsvoorstel onthoudt zich dus van een wettelijke regeling en
geeft slechts de randvoorwaarden. De jeugddetentie kan aldus overeen–
komstig zich wijzigende inzichten en opvattingen in de verschillende
inrichtingen, desgewenst op gedifferentieerde wijze, in het beleid worden
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ingevuld, evenals dit thans overigens reeds mogelijk is ten aanzien van
de tuchtschoolstraf. Het zal zich in ieder geval onderscheiden van gevan–
genisstraf in die zin dat de opvoeding van de jeugdige uitdrukkelijk
voorop staat.

De rechter die krachtens de wet dient te adviseren, komt in de wet op
meer plaatsen voor, bij voorbeeld in artikel 3 van de Gratiewet en in
artikel 30, tweede lid, van de Uitleveringswet.

Het beoogt de tenuitvoerlegging zoveel mogelijk te doen plaatsvinden
op een wijze overeenkomstig die welke de rechter voor ogen stond bij
het opleggen van de sanctie. Het ligt in de rede te veronderstellen dat zo
veel mogelijk het advies zal worden gevolgd, tenzij in de geadviseerde
inrichting niet op korte termijn een plaats beschikbaar is dan wel de
tenuitvoerlegging aldaar duidelijk in strijd zou zijn met het beleid. Uitein–
delijk blijft de Minister van Justitie daarvoor immers verantwoordelijk.
Het rechterlijk advies zal verder ook een belangrijke rol spelen bij de
besluitvorming van het College van advies voor de justitiële kinderbe–
scherming ingevolge het voorgestelde artikel 77w van het Wetboek van
Strafrecht. Rechterlijke adviezen kunnen ten slotte ook leiden tot bijstel–
lingen in het beleid inzake de tenuitvoerlegging van sancties opgelegd
aan jeugdigen.

Zou de rechter nalaten een advies op te nemen in zijn uitspraak
ingevolge het voorgestelde artikel 77v, eerste lid, van het Wetboek van
Strafrecht, dan handelt hij in strijd met de wet.

Aannemelijk is dat in een eventueel hoger beroep het hof, indien het
het vonnis voor het overige in stand laat, zelfstandig een dergelijk advies
zal toevoegen. Overigens zal de Minister van Justitie, zodra een vonnis
voor tenuitvoerlegging vatbaar is, ook zonder een dergelijk advies, een
plaats van tenuitvoerlegging moeten bepalen. Het is niet aan hem
vonnissen op hun juistheid te toetsen.

Met het lid van de RPF-fractie ben ik eens dat, indien het al bij uitzon–
dering nodig zou zijn, een jeugdige in een huis van bewaring op te
nemen, diens verblijf aldaar in ieder geval zo kort mogelijk dient te
worden gehouden. Na bekrachtiging van het eerdergenoemde Verdrag
inzake de rechten van het kind, zal ook artikel 37, onder c, van dat
verdrag daartoe dwingen.

5.3. De straffen

In antwoord op de vraag van de leden van de CDA-fractie naar de
verdubbeling van de vrijheidsstraf voor jeugdigen van 16- tot 18-jarigen
van zes naar twaalf maanden, wijs ik er dat op dit punt geen aanleiding
bestond af te wijken van het voorstel van de commissie-Anneveldt. Deze
voorzag in een trapsgewijs systeem, waarbij voor 12- tot 16-jarigen een
jeugddetentie van zes maanden zou kunnen worden opgelegd, voor 16-
tot 18-jarigen een jaar en voor 18 tot 24-jarigen één jaar en zes
maanden. Daarmee werd een meer vloeiende overgang tussen het jeugd–
strafrecht en het volwassenenstrafrecht beoogd. Dit laatste argument
speelt temeer nu van een afzonderlijk strafrecht voor 18 tot 24-jarigen is
afgezien.

Het heeft ook tot gevolg dat de rechter minder vaak hoeft uit te wijken
naar de mogelijkheid op 16- tot 18-jarigen het volwassenenstrafrecht toe
te passen. De jeugdige in deze leeftijdscategorie die zich aan ernstiger
delicten heeft schuldig gemaakt, kan binnen het circuit van het jeugd–
strafrecht blijven worden opgevangen. De gevangenisstraf blijft voor hen
dan gereserveerd voor de delicten waarop een vrijheidsstraf past van
(veel) meer dan een jaar. De 16- tot 18-jarigen worden hiermee iets
meer als volwassenen beschouwd dan thans, doch nog niet geheel. Deze
categorie van jeugdigen wordt aldus geleidelijk aan meer blootgesteld
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aan een strenger regime dat ten leste uitmondt in het volwassenenstraf–
recht.

De leden van de GPV-fractie vroegen naar een redengeving voor het
handhaven van het verschil tussen straffen en maatregelen. De
bewijslast ligt naar mijn oordeel in een dergelijke situatie net omgekeerd
dan in de vraagstelling wordt gesuggereerd.

De redengeving is dat er geen redenen zijn om van dit systeem, dat
thans zowel in het jeugdstrafrecht als in het volwassenenstrafrecht
voorkomt, af te wijken. De redenen voor het bestaande systeem moeten
worden gezocht in de historie. Gebleken is dat er behoefte is om naast
de straf ook maatregelen te kunnen opleggen

Een straf staat in verband met de schuld van de dader en het verwijt
dat hem wordt gemaakt. De maatregel is een los van de schuld van de
dader staande ingreep door de rechter. Hij kan strekken tot herstel van
de rechtmatige toestand of tot bescherming van de samenleving. Een
voorbeeld van het eerste is de onttrekking aan het verkeer, bedoeld in
artikel 36b, van het tweede de terbeschikkingstelling, bedoeld in artikel
37a van het Wetboek van Strafrecht. Daar het gaat om verschillende
doeleinden van het strafrecht, kunnen deze sancties naast elkaar worden
opgelegd.

Het voorgestelde artikel 77x, tweede lid, bevat voor het jeugdstraf–
recht de pendant van artikel 14a, vierde lid, wat betreft straffen. Wat
betreft de vrijheidsbenemende maatregel loopt het parallel aan artikel
37a, tweede lid, ingevolge welk artikel de rechter aan volwassenen naast
de terbeschikkingstelling ook een andere straf kan opleggen. Het voorge–
stelde artikel 77x, tweede lid, beperkt deze mogelijkheid wat betreft
jeugdigen tot de geldboete.

De leden van de fracties van het GPV en de RPF vroegen zich af of de
mogelijkheid geldboeten op te leggen wel in de voorgestelde vorm moet
worden verruimd. Nadere overweging van het wetsvoorstel op dit punt
heeft mij aanleiding gegeven bij nota van wijziging alsnog een bijzondere
regeling in het jeugdstrafrecht op te nemen, in die zin dat er een
algemeen maximum geldt van vijfduizend gulden. Ik breng in herinnering
dat in het voorgestelde artikel 77a niet artikel 24 wordt uitgesloten,
zodat de rechter gehouden is te letten op de draagkracht van de
verdachte.

Het lid van de RPF-fractie vroeg verder naar de afschaffing van de
straf van berisping voor 12- tot 16-jarigen. Ik wijs op het rapport nr. 63
van het W.O.D.C. van augustus 1984 (zie vooral blz. 63), waarbij in strijd
met de te onderzoeken hypotheses geen verschil kon worden vastgesteld
wat betreft latere recidive tussen jongeren die wel en die niet een
berisping van de kinderrechter kregen. De vraag rijst of in de praktijk de
afschaffing een groot verschil zal maken. De behandeling ter zitting zal,
met of zonder berisping, afhankelijk van de psychische gesteldheid van
de jeugdige, toch een zekere indruk op hem maken.

In de gevallen dat het bewijs aanwezig is en de rechter desalniettemin
geen straf wil opleggen, zal hij in de meeste gevallen de jeugdige toch
waarschuwen voor de gevolgen in geval van toekomstige ontsporingen.
Het pedagogische effect zal toch ongeveer hetzelfde zijn als die van een
berisping. Bovendien ontkomt men in de thans voorgestelde constructie
aan de noodzaak formeel het onherroepelijk worden van het vonnis af te
moeten wachten alvorens de straf van berisping kan worden tenuitvoer–
gelegd, dan wel een regeling te treffen voor de tenuitvoerlegging bij
voorraad.

Zie in dat verband het bestaande artikel 506 van het Wetboek van
Strafvordering.
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5.4. De maatregelen

Verschillende fracties stelden vragen over de voorgestelde maatregel
van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen.

De leden van de CDA-fractie vroegen naar het principiële verschil met
de jeugddetentie. Dit verschil vloeit voort uit het verschil in straf en
maatregel.

De jeugddetentie is een straf. De oplegging ervan bevat een verwijt
aan de jeugdige en de duur van de jeugddetentie staat in verhouding tot
de mate van het verwijt. De straf bestaat overigens uit de detentie zelf.
Het is dus niet zo dat de detentie een middel zou zijn om gedurende deze
de jeugdige te straffen, bij voorbeeld door een zwaar regime. Daar het
echter om een jeugdige gaat, mag deze tijdens de jeugddetentie niet
verstoken blijven van de opvoeding die bij zijn leeftijdscategorie past.
Integendeel. Daar in veel gevallen het strafbare feit mede zijn oorsprong
zal vinden in een gebrekkige opvoeding, dient de duur van de jeugdde–
tentie te worden benut om eventuele tekortkomingen zo mogelijk weg te
nemen.

De plaatsing in een inrichting voor jeugdigen is een maatregel. Het
gaat daarbij om een bevel van de rechter in het belang van de jeugdige
of van de samenleving. Er ligt geen directe relatie met het verwijt dat de
jeugdige kan worden gemaakt, of met andere woorden diens schuld.
Slechts dient deze ingreep van de overheid te worden afgewogen
tegenover de belangen van de jeugdige. Deze afweging wordt in de
eerste plaats door de wet gemaakt doordat de maatregel is gebonden
aan een aantal criteria onder meer verband houdend met de ernst van
het delict. In de tweede plaats dient de rechter in het concrete geval
deze afweging met gebruikmaking van de wettelijke criteria te maken. De
maatregel is een middel om de jeugdige de opvoeding en de verzorging
te geven die nodig wordt geacht. Voor dat doel wordt de maatregel
opgelegd De duur van de plaatsing is ook op voorhand niet nauwkeurig
bepaald. Blijkens het voorgestelde artikel 775, vijfde lid, bedraagt deze in
beginsel twee jaar. Blijkens het voorgestelde artikel 77t, eerste lid, kan
deze echter tweemaal met een jaar worden verlengd. Blijkens artikel 77s,
zesde lid, kan de Minister van Justitie de maatregel tussentijds beëin–
digen. Deze onbepaaldheid hangt samen met het doel van de maatregel.
Afhankelijk van de mate waarop het doel is bereikt, kan de maatregel
langer of korter duren.

De leden van de fractie van de VVD en de GPV vragen of na het
bereiken van de leeftijd van 21 jaar de maatregel nog kan worden voort–
gezet. Het antwoord luidt ontkennend. Het gaat om een maatregel voor
jeugdigen. Na deze leeftijd is deze maatregel niet meer van toepassing.
In bijzondere gevallen zal moeten worden gegrepen naar een middel tot
bescherming van de samenleving tegen volwassenen. Zo een middel is
gegeven in de Krankzinnigenwet.

Deze vraag is uitvoerig aan de orde geweest bij de behandeling van
wetsvoorstel 15 416.

De leden van de GPV-fractie wezen nog op onbegrijpelijke verschillen
indien aan twee zeventienjarigen een vrijheidsbenernende maatregel
wordt opgelegd, de één krachtens het jeugdstrafrecht, de ander
krachtens het volwassenenstrafrecht. Deze leden gaan er daarbij
kennelijk van uit dat beide maatregelen in eenzelfde inrichting worden
tenuitvoergelegd. Dit nu is niet de bedoeling. De maatregel van plaatsing
in een inrichting voor jeugdigen is, zoals al uit de naam blijkt, niet
bedoeld voor tenuitvoerlegging in inrichtingen waar personen verblijf
houden die zijn veroordeeld overeenkomstig het volwassenenstrafrecht.
Afgezien daarvan rechtvaardigen naar mijn oordeel de redenen die de
rechter hebben bewogen in het ene geval het jeugdstrafrecht toe te
passen en in het andere geval het volwassenenstrafrecht, tevens de
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uiteenlopende tenuitvoerlegging. In het eerste geval gaat het om de
opvoeding van de jeugdige Deze werd kennelijk op het moment van de
berechting nog niet als volwassene beschouwd. Is hij eenentwintig jaren,
dan is er voor een opvoeding van overheidswege geen plaats meer. De
betrokkene is dan al drie jaar meerderjarig. In het andere geval gaat het
om een jeugdige die door de rechter wel als volwassenene werd
beschouwd. Dan is op hem ook een ander regime van toepassing.

De leden van de VVD-fractie vroegen mij verder naar mijn opvatting
over mogelijke spanning tussen de eis van beveiliging van de samen–
leving en de eis van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van de
verdachte, welke eisen worden genoemd in het voorgestelde artikel 77s,
eerste lid, onder b onderscheidenlijk onder c. Ik verwacht dat in veel
gevallen deze spanning er niet zal zijn. Beide eisen zullen vaak in
dezelfde richting wijzen. Denkbaar is echter ook dat de eis van bevei–
liging van de samenleving wijst op de wenselijkheid een plaatsing in een
inrichting voor jeugdigen te bevelen, terwijl er twijfels kunnen bestaan of
de maatregel wel in het belang is van een zo gunstig mogelijke verdere
ontwikkeling van de jeugdige. De eisen van artikel 77s, eerste lid, zijn
blijkens het woordje «en» aan het slot van onderdeel b, cumulatief. Dit
betekent dat indien deze twijfels niet kunnen worden weggenomen, de
maatregel niet kan worden opgelegd.

Van een afweging van tegengestelde belangen, waarvan deze leden
lijken uit te gaan, is hiervan in strikte zin geen sprake. Zou het belang van
de ontwikkeling van de jeugdige zich verzetten tegen een plaatsing en
zou het belang van de beveiliging van de samenleving absoluut een
opname vereisen, dan moet worden teruggegrepen naar de instrumenten
van het civiele recht.

De leden van de D66-fractie plaatsten vraagtekens bij de opheffing
van het bestaande verschil tussen enerzijds de terbeschikkingstelling van
de regering ter verzorging en opvoeding en anderzijds de plaatsing in
een inrichting voor buitengewone behandeling. Ikwijs hierboven met
betrekking tot de vrijheidsstraf er al op dat het wetsvoorstel de regimes–
differentiatie opdraagt aan het beleid van administratie. Hetzelfde geldt
voor de vrijheidsbenemende maatregel. Zoals de rechter in de toekomst
niet meer zal kunnen kiezen tussen arrest of de plaatsing in een tucht–
school doch moet volstaan met de oplegging van een jeugddetentie van
een bepaalde duur, zo zal hij ook niet meer de keuze hebben tussen de
terbeschikkingstelling van de regering en de plaatsing in een inrichting
voor buitengewone behandeling doch moeten volstaan met de plaatsing
in een inrichting voor jeugdigen. Indien er voldoende capaciteit is, kan
differentiatie plaatsvinden naar de moeilijkheidsgraad van veroordeelden,
hoewel ook een differentiatie naar andere criteria denkbaar is. De tenuit–
voerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen kan
daardoor makkelijker worden aangepast aan zich wijzigende inzichten en
opvattingen. De vrijheid die de wet hiermee de administratie biedt, wordt
ingeperkt door het rechterlijk advies ingevolge het voorgestelde artikel
77v, eerste lid, en de mogelijkheid van administratief beroep bij het
College van advies voor de justitiële kinderbescherming ingevolge het
voorgestelde artikel 77w.

De omvang en de aard van de voorzieningen worden ingevolge artikel
59, tweede lid, van de Wet op de jeugdhulpverlening jaarlijks aan de
Staten-Generaal bekend gemaakt in het plan ten aanzien van de jeugd–
hulpverlening dat ingevolge artikel 58, eerste lid, van deze wet elk jaar
moet worden opgesteld.

Overigens is het ook nu al zo dat de inrichtingen die zijn aangewezen
voor de buitengewone behandeling tevens zijn aangewezen als opvoe–
dingsinrichting (zie Rijksplan jeugdhulpverlening 1992-1995, Kamer–
stukken II 1991/92, 22 342, nr. 1, blz. 38). Het gaat daarbij om de
«Overberg» te Amerongen aangewezen als inrichting zowel voor de
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opvoeding als voor de buitengewone behandeling van jongens, en de
«Lindenhorst» te Zeist, aangewezen als opvang, tuchtschool, inrichting
voor opvoeding en inrichting voor buitengewone behandeling voor
meisjes. Hieruit moge blijken dat als gevolg van de capaciteitsnood het
wettelijk onderscheid niet meer een werkelijke lading dekt.

De leden van de GPV-fractie stelden enige vragen over de maatregel
van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen in verhouding tot het
volwassenenstrafrecht.

Het voorgestelde artikel 77g, eerste lid, sluit de toepasselijkheid van
de regels in het volwassenenstrafrecht over de ontoerekenbaarheid in de
artikelen 37 en volgende van het Wetboek van Strafrecht uit. De
maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen zal dus de enige
vrijheidsbenemende maatregel zijn die in jeugdstrafrecht kan worden
opgelegd. Zoals gezegd komt deze in de plaats van de beide bestaande
vrijheidsbenemende maatregelen van terbeschikkingstelling van de
regering van jeugdigen ter opvoeding en verzorging (zie artikel 77h bis,
eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, zoals dit is ingevoegd bij de
Wet op de jeugdhulpverlening) en de plaatsing in een inrichting voor
buitengewone behandeling. Voor de toepassing van de eerste maatregel
stelt het thans geldende recht geen criteria. Slechts vermeldt het
bestaande artikel 77q, derde lid, voor de verlenging het criterium dat
deze «door het belang van de veroordeelde nog wordt gevorderd». De
plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling is ingevolge
het bestaande artikel 77k, eerste lid, gebonden aan het criterium
«gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing der geestvermogens».

De thans voorgestelde integratie van beide maatregelen leidt ertoe dat
de oplegging ervan niet afhankelijk is van een oordeel over de geestelijke
vermogens van de dader. Het criterium «zo gunstig mogelijke verdere
ontwikkeling van de verdachte» is in het wetsvoorstel ook van toepassing
bij de oplegging - en niet alleen bij de verlenging - van de maatregel.
Voor het overige knopen de criteria van het voorgestelde artikel 77s,
eerste lid, aan bij de daad en niet bij de dader. Zij strekken ertoe de
bestaande mogelijkheden tot het opleggen van een strafrechtelijke,
vrijheidsbenemende maatregel in te perken.

In het volwassenenstrafrecht kan een vrijheidsbenemende maatregel
slechts worden opgelegd in geval van verminderde toerekenbaarheid.
Om deze te kunnen vaststellen, schrijft artikel 37, tweede lid, het advies
van onder meer een psychiater voor. Nu de vraag van de toereken–
baarheid geen criterium vormt voor de oplegging van de maatregel van
plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, is ook de verplichte advisering
door een psychiater niet nodig. Het is de bedoeling de rechter in dit
opzicht meer vrijheid te bieden in de keuze van de discipline van rappor–
teurs, waarbij ik overigens vooral denk aan opvoedkundigen.

Het lid van de RPF-fractie vroeg naar de gemiddelde duur van de
bestaande vrijheidsbenemende maatregelen in het jeugdstrafrecht. De
meeste exacte gegevens hieromtrent zijn niet meer erg actueel. Uit een
onderzoek van 1981 door C. van der Hooft en K. Mesman Schultz over
de Jeugd-TBR en de BB-gestelde jongens 1965-1975, verricht in het
kader van de Stichting interuniversitair instituut voor sociaal-weten–
schappelijk onderzoek, blijkt dat gemiddeld de plaatsing in een inrichting
voor buitengewone behandeling 17,5 maand en de terbeschikkingstelling
van de regering 13,2 maand duurt. Het valt echter niet te verwachten dat
door de inwerkingtreding van het wetsvoorstel het aantal lopende
maatregelen dat zal moet worden beëindigd ingevolge Artikel IX, tweede
lid, landelijk het getal van tien zal overschrijden.

Over het laten vervallen van de strafrechtelijke ondertoezichtstelling
hebben de fracties van de CDA en de RPF enige vragen.

Met de leden van de CDA-fractie ben ik eens dat straf en hulpverlening
duidelijk moeten zijn onderscheiden. Het komt in veel gevallen voor dat
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een keus moet worden gemaakt. De bestaande wet gaat ervan uit dat de
kinderrechter hierbij zijn invloed moet kunnen uitoefenen. Dit is een
belangrijke reden geweest om in het bestaande artikel 493 van het
Wetboek van Strafvordering diens betrokkenheid bij de beslissing
omtrent de vervolging vast te leggen. Het wetsvoorstel gaat ervan uit dat
de officier van justitie op eigen gezag de keus maakt, waarbij hij, indien
hij niet aanstonds onvoorwaardelijk van vervolging afziet, de raad voor de
kinderbescherming ingevolge het voorgestelde artikel 494 om advies
dient te vragen. Zowel de officier van justitie als de raad voor de kinder–
bescherming kunnen ingevolge artikel 254, tweede lid, boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek de ondertoezichtstelling van een kind vorderen. Aan
de snelheid van de toepassing van wettelijke maatregelen doet het
wetsvoorstel niet af. De kinderrechter kan even snel worden benaderd als
thans. Het wetsvoorstel legt slechts de beslissing in andere handen. De
afweging van civielrechtelijke tegen strafrechtelijke middelen komt
daarmee geheel te liggen bij de uitvoerende macht en daarmee onder
politieke controle. De rechtsbescherming van de jeugdige is hiermee
gediend, daar de rechter kan oordelen over een vordering van de officier
van justitie of de raad voor de kinderbescherming zonder dat hij al eerder
bij de overwegingen omtrent de indiening van de vordering betrokken is
geweest. Dit strookt ook met mijn voornemen de bemoeienis van de
kinderrechter met de ondertoezichtstelling en eventuele uithuisplaatsing
te beperken tot rechtspraak in strikte zin en de verantwoordelijkheid voor
de uitvoering en het toezicht op te dragen aan gezinsvoogdij-instellingen.

Het lid van de RPF-fractie vroeg naar de huidige praktijk inzake de
oplegging van een ondertoezichtstelling al dan niet buiten het strafrecht
om.

Slechts in een zeer gering aantal gevallen wordt gebruik gemaakt van
de strafrechtelijke ondertoezichtstelling. In verhouding tot het totaal
aantal uitgesproken ondertoezichtstellingen in 1990 was in 1,5 van de
gevallen sprake van een strafrechtelijke ondertoezichtstelling (15 116
civielrechtelijke ten opzichte van 232 strafrechtelijke ondertoezichtstel–
lingen). Dit kan als volgt worden verklaard. In het geval naar aanleiding
van een strafrechtelijk feit zich twijfels voordoen omtrent de gezinssi–
tuatie en de positie van het kind, is het beleid van de raden erop gericht
om het onderzoek en een eventuele kinderbeschermingsmaatregel hierbij
buiten het strafrechtelijke kader te houden. Dit stoelt op de overweging
dat de eventuele beperking van het gezag van de ouders middels een
ondertoezichtstelling gericht dient te zijn op algemene verbetering van
de gezinssituatie en de bescherming van de positie van de jongere en
niet als sanctionerend element moet worden ervaren als reactie op een
strafrechtelijk feit. Deze praktijk rechtvaardigt het laten vervallen van de
wettelijke mogelijkheid tot een strafrechtelijke ondertoezichtstelling.

Paragraaf 6. Alternatieve sancties

6.1. Inleiding

De leden van de CDA-fractie die het eens waren met de constatering
dat de alternatieve sancties niet meer zijn weg te denken uit het Neder–
landse strafrechtsysteem, stelden vast dat de alternatieve sancties
tussen 1986 en 1988 aanzienlijk zijn toegenomen. Inderdaad nam het
aantal alternatieve sancties jaarlijks met ongeveer 10% toe. In 1990
bedroeg het aantal bijna 2400, terwijl in het eerste halve jaar van 1991
het aantal van 1200 werd gehaald. Verwacht wordt dat ondanks deze
schijnbare stabilisering het aantal vooralsnog zal blijven toenemen.

Wat precies de maximale behoefte aan projecten op korte en middel–
lange termijn zal zijn, is moeilijk in te schatten. De alternatieve sancties
genieten momenteel een brede maatschappelijke steun, onder meer tot
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uitdrukking komend in de bereidheid van arbeidsorganisaties jeugdige
delinquenten in de gelegenheid te stellen bij hun werkorganisatie arbeid
te verrichten. Een randvoorwaarde blijkt vaak dat de aard van de arbeid
van dien aard dient te zijn dat daarmee niet een sociale uitkering in
gevaar wordt gebracht. Uit jurisprudentie van de Raad van State inzake
de toepassing van de Algemene Bijstandswet blijkt dat de betrokkene
met toestemming van burgemeester en wethouders onbetaalde
werkzaamheden kan verrichten die passen in het kader van aan
werklozen toegestane activiteiten indien hij beschikbaar blijft voor
inschakeling op de arbeidsmarkt. Het werk zal niet van een beroeps– of
bedrijfsmatig karakter kunnen zijn (zie onder meer de uitspraak van de
afdeling geschillen van bestuur van 28 juli 1989, JABW 1989, nr. 275).

Ik verwacht dat over een aantal jaren het vermogen van de samen–
leving delinquenten in haar midden onbezoldigd werk te laten verrichten,
volledig zal zijn benut. De regering draagt geen directe verantwoorde–
lijkheid voor de werving en selectie van geschikte arbeidsplaatsen, doch
kan slechts trachten zo gunstig mogelijke randvoorwaarden te scheppen.
Het is de taak van de coördinatoren alternatieve sancties om in indivi–
duele gevallen zoveel mogelijk geschikte projectplaatsen te vinden. Tot
dusver is dit redelijk gelukt. De coördinatoren komen geregeld landelijk
bijeen. Bij deze bijeenkomsten zijn ook vertegenwoordigers van de
projectstaf alternatieve sancties van mijn departement aanwezig.

Leerprojecten bieden over het algemeen meer mogelijkheden voor
maatwerk, aansluitend bij de aard van het delict en de persoon van de
jongere, zoals trainingen sociale vaardigheden, cursussen seksuele
voorlichting, trainingen waar het onderwerp slachtoffer centraal staat en
andere vormen, variërend per arrondissement. Het wetsvoorstel laat de
mogelijkheid open dat bijzondere projecten voor allochtonen deel
uitmaken van het pakket.

Ten aanzien van het beleid betreffende alternatieve sancties hebben
openbaar ministerie, rechters en raad voor de kinderbescherming ieder
een eigen verantwoordelijkheid. De beleidsafstemming vindt onder meer
plaats in gestructureerd overleg. Voorheen waren dat de stuurgroepen
alternatieve sancties minderjarigen. Thans zijn deze omgezet in coördina–
tiegroepen alternatieve sancties in ieder arrondissement (zie Besluit
Coördinatiegroepen alternatieve sancties, Stcrt. 1990, 115). Deze
groepen hebben mede tot opdracht het draagvlak voor alternatieve
sancties binnen het arrondissement te versterken, onder meer door het
bevorderen van een adequate publieksvoorlichting.

Het verheugt mij dat de leden van de CDA-fractie de opvatting van de
Werkgroep alternatieve sancties deelden, dat zowel het HALT-model, het
officiersmodel en het rechtersmodel wettelijk worden verankerd.

Het doet mij genoegen dat ook de leden van de fractie van PvdA het
juist achtten om de alternatieve afdoening en sancties in de verschillende
fasen van de procesgang een wettelijke basis te geven en dat zij van
mening waren dat het opvoedkundig karakter van dergelijke sancties,
naast het karakter van een straf, een duidelijke plaats krijgt door het
invoeren van leerprojecten als nieuwe sancties naast dienstverlening.
Deze leden vroegen of er in de praktijk voldoende mogelijkheden zijn tot
uitvoering van adequate werkprojecten. Het is de taak van de coördina–
toren alternatieve sancties om met het oog op de voorbereiding van een
aanbod ter zitting, projectplaatsen te vinden, waarbij ook rekening moet
worden gehouden met de evenredigheid van het project ten opzichte van
de ernst van het delict. Afhankelijk van zijn persoonlijkheid en de ernst
van het delict wordt echter zoveel mogelijk bezien of een werk– of een
leerproject voor de delinquent in aanmerking komt, dan wel een combi–
natie daarvan.

Deze leden vroegen vervolgens of de belangen van de jeugdige
verdachte te allen tijde voldoende zijn beschermd, in het bijzonder bij
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alternatieve afdoening ter voorkoming van strafvervolging en oplegging
van straf. Wanneer het gaat om een alternatieve sanctie of het verrichten
van werk of het volgen van een leerproject ter voorkoming van strafver–
volging van meer dan twintig uur, krijgt de verdachte een raadsman
toegewezen. Deze zal samen met de coördinator alternatieve sancties
nagaan of er een geschikt werk– of leerproject is dat door de verdachte
kan worden aangeboden Als het om een project van minder dan twintig
uur gaat, dan wordt de verdachte zelf - eventueel in overleg met zijn
ouders - in staat geacht samen met de coördinator alternatieve sancties
te beoordelen of er een geschikt project is en of hij wil aanbieden die
werkzaamheden te verrichten of het leerproject te volgen. In voorkomend
geval kan hij zelf - al dan niet van overheidswege gefinancierde -
rechtshulp inroepen. Hetzelfde geldt voor de toepassing van HALT.

De leden van de VVD fractie vroegen of het wel noodzakelijk is de
modaliteiten van de alternatieve sancties zo uitputtend te regelen als in
het voorstel is geschied. Ik ben het met deze leden eens dat de regeling
niet te rigide moet zijn. In het wetsvoorstel is er dan ook naar gestreefd
de regeling zo flexibel mogelijk te maken. De modaliteiten die in de vrij
lange experimenteerperiode zijn toegepast, zijn uitgewerkt in het
wetsvoorstel. Tijdens de experimenten is geregeld evaluerend onderzoek
verricht, waaraan bij de voorbereiding van het wetsvoorstel ruime
aandacht is besteed. In paragraaf 6.3. van de memorie van toelichting
worden deze onderzoeken besproken.

De leden van de fractie van D66 hadden bij de voorgestelde regeling
van de alternatieve sancties vragen en twijfels. Zij stelden de principiële
vraag of de pedagogische component van het jeugdstrafrecht voldoende
argumenten oplevert om over de bezwaren heen te stappen die zijn
verbonden aan het opnemen van bepaalde modaliteiten in het volwasse–
nenstrafrecht. Ook leden van de GPV-fractie stelden een vraag van deze
strekking.

Ik wijs erop dat de alternatieve sancties voor jeugdigen en de dienst–
verlening voor volwassenen van het begin af verschillende uitgangs–
punten hebben gehad. Bij de dienstverlening door volwassenen was het
terugdringen van de korte vrijheidsstraf de doelstelling. Bij jeugdigen is
van het begin af de behoefte aan uitbreiding van het pakket van bejege–
ningsmogelijkheden een centrale overweging geweest. In dit verband
heeft inderdaad de pedagogische component een belangrijke rol
gespeeld.

De leden van de fractie van Groen-Links waren van mening dat de
alternatieve sanctie zoveel mogelijk in de plaats moest komen van de
reguliere straf. Ook ik ben van mening dat de arbeid ten algemenen nutte
en de leerprojecten in veel gevallen de thans in het Wetboek van Straf–
recht genoemde straffen kunnen vervangen.

Er zullen echter altijd gevallen blijven waarin, gezien de ernst van het
feit, jeugddetentie is aangewezen. Ook het opleggen van een geldboete
kan soms een meer adequate reactie op een strafbaar feit zijn.

Het doet mij genoegen dat het lid van de RPF-fractie zich kon
verenigen met het voorstel om een wettelijke basis voor alternatieve
sancties in het jeugdstrafrecht op te nemen.

Over de onderdelen 6.2. tot en met 6.4 van de memorie van
toelichting bestonden geen vragen.

6.5. De voorgestelde wettelijke regeling

Met betrekking tot deze paragraaf werden door verschillende fracties
vragen gesteld die zijn gebaseerd op een als bijlage bij het voorlopig
verslag gevoegd commentaar van de afdeling privaatrecht, sectie jeugd–
recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van
Amsterdam. Ik stel voorop dat ik het niet eens ben met de principiële
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stellingname in dit commentaar dat het bepaalde in het voorgestelde
artikel 77e dat een opsporingsambtenaar de bevoegdheid geeft de
verdachte van een strafbaar feit voor te stellen deel te nemen aan een
project, in strijd zou zijn met artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 77e doet aan de strafbaarheid van feiten niets toe of af.
Evenmin is het in strijd met artikel 89, tweede lid, tweede volzin, dat

bepaalt dat de wet de op te leggen straffen bepaalt
Slechts opent het bij wet in formele zin een nieuwe mogelijkheid tot

afdoening van sancties, vergelijkbaar met de politietransactie. Het artikel
geeft uitvoering aan de opdracht van artikel 40, derde lid, onder b, van
het meergenoemde Verdrag inzake de rechten van het kind, waar
mogelijk maatregelen te treffen tot afdoening van strafbare feiten zonder
toevlucht te nemen tot justitiële procedures. Deze bepaling strookt ook
met punt 2 van de meergenoemde aanbeveling inzake jeugddelinquentie
van de Raad van Europa om de afdoening waar mogelijk te dejuridiseren.

Het voorgestelde artikel 77e gaat ervan uit dat de opsporingsamb–
tenaar een dergelijk voorstel kan doen aan verdachten van nader te
bepalen categorieën strafbare feiten. Bij nota van wijziging stel ik voor
deze categorieën te omschrijven bij algemene maatregel van bestuur. In
de eerste plaats moet hierbij gedacht worden aan baldadigheid en
bepaalde soorten van vernielingen. Een werkgroep binnen het openbaar
ministerie beziet op dit moment welke andere delictscategorieën in
aanmerking komen voor een HALT-afdoening. De officier van justitie
dient binnen dat kader echter nader te bepalen welke soort delicten,
afhankelijk van de aanwezigheid in zijn arrondissement van daarvoor
geschikte projecten, geschikt zijn om door een verdachte te worden
gevolgd.

In het genoemde commentaar wordt ook verondersteld dat van het
strafbare feit geen proces-verbaal wordt opgemaakt. Deze veronder–
stelling is onjuist. In bijgaande nota van wijziging is dit nog gepreciseerd.
Artikel 77e stelt slechts dat het project strekt ter voorkoming van
toezending van een proces-verbaal aan de officier van justitie. Er wordt
wel een proces-verbaal opgemaakt, maar dit wordt niet gezonden naar
de officier van justitie wanneer naar behoren aan het project is deelge–
nomen. In dit opzicht derogeert dus artikel 77e, eerste lid, aan de
regeling van de artikelen 155 tot en met 157 van het Wetboek van Straf–
vordering.

Thans wordt in de praktijk van de HALT-afhandeling door de politie een
HALT-formulier ingevuld. Dit verwijsformulier voldoet aan alle eisen die
aan een proces-verbaal worden gesteld; het wordt dan ook bij mislukken
van de deelname als proces-verbaal aan de officier van justitie toege–
zonden. Uiteraard is daarin vermeld van welk strafbaar feit sprake is. De
in artikel 77e voorgestelde regeling kan naar mijn mening tot op zekere
hoogte worden vergeleken met de politie-transactie van artikel 74c. De
politie oefent in het individuele geval binnen de kaders van de wettelijke
en de krachtens de wet gestelde regels, zelfstandig de bevoegdheid uit
die haar in het voorgestelde artikel 77e wordt gegeven, onverlet het
algemene toezicht van de officier van justitie. De wet attribueert deze
bevoegdheid aan de politie. Naar aanleiding van het advies van de Raad
voor het Jeugdbeleid is de mogelijkheid geopend dat het openbaar
ministerie per individueel geval vooraf beziet of het toestemming geeft
voor de HALT-afdoening. In de algemene aanwijzingen zal hieraan
nadere invulling worden gegeven. Indien de jongere vrijwillig en tot
genoegen van de politie aan het project heeft deelgenomen, blijft
vervolgens toezending van het proces-verbaal aan de officier van justitie
uit.

Op hetgeen in het commentaar wordt gesteld met betrekking tot de
mondigheid van de jeugdige, werd reeds ingegaan in paragraaf 4. Wat
betreft de HALT-projecten kan daaraan worden toegevoegd dat de
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jeugdige de vrijheid heeft af te zien van een alternatieve afdoening. Dit is
in overeenstemming met de gedachte dat de jeugdige wordt tegemoet
getreden als rechtssubject.

Met het bovenstaande zijn de vragen van de leden van de CDA-fractie
over deze paragraaf voor een groot deel beantwoord. Ook de vraag of
rechterlijke toetsing niet een grondrechtseis is, is hiermee beantwoord.
De jeugdige die de door de politie of officier van justitie voorgestelde
alternatieve afdoening niet wenst, zal door zijn weigering kunnen
bewerkstelligen dat zijn zaak aan de rechter wordt voorgelegd (zie ook de
Öztürk-zaak, CEDH serie A Vol. 73).

De leden van de CDA-fractie noemden in dit verband ook nog het
vervallen van het driehoeksoverleg. Dit artikel is echter niet zozeer
bedoeld ter bescherming van de verdachte alswel als een mogelijkheid
voor de kinderrechter om te kunnen nagaan of een civielrechtelijke
maatregel noodzakelijk was. Ik meen dat er geen aanleiding is in verband
met de mogelijkheid voor jeugdigen strafvervolging te voorkomen door
het verrichten van werkzaamheden van ten hoogste veertig uur of het
volgen van een leerproject van ten hoogste 20 uur, de rechterlijke
controle op het sepotbeleid van de officier te handhaven. Ik meen dat
het feit dat de jeugdige zelf moet aanbieden om werkzaamheden te
verrichten of een leerproject te volgen en ook daarna nog het aanbod
van de officier van justitie kan weigeren, voldoende waarborgen geeft
dat de jeugdige niet wordt gedwongen. Bovendien wordt wanneer het
gaat om werkzaamheden van meer dan twintig uren aan de verdachte
ongevraagd een advocaat toegewezen. De toewijzing in alle gevallen
beneden deze grens lijkt mij onnodig, daar het er immers juist om gaat
de afdoening zo mogelijk te dejuridiseren. Deze doelstelling wordt
uitdrukkelijk genoemd in de genoemde aanbeveling van de Raad van
Europa.

Met het bovenstaande heb ik ook de vragen van de leden van de
fractie van de PvdA grotendeels beantwoord. Ik ga in op enige reste–
rende vragen.

Ik meen dat, gezien de taak van de coördinator alternatieve sancties,
een wettelijke verplichting tot inschakeling van de jeugdreclassering niet
wenselijk is. Het is wel mogelijk en in bepaalde gevallen ook raadzaam
dat met name de coördinator de jongere attendeert op mogelijkheden
van verdere begeleiding.

Overigens wordt met het begrip «jeugdreclassering», anders dan in het
volwassenenstrafrecht, geen instantie bedoeld, doch slechts een functie
die door verschillende bestaande instanties naast hun gewone
werkzaamheden wordt uitgeoefend, bij voorbeeld door de raad voor de
kinderbescherming en de (gezins)voogdij-instellingen. In voorkomend
geval kunnen deze taken verrichten die kunnen worden aangeduid als
«jeugdreclassering». Op dit moment is dit begrip echter nog te diffuus
om in de wet te worden opgenomen en omschreven.

Ook de vragen van de leden van de fractie van Groen Links zijn in het
bovenstaande reeds beantwoord.

De leden van de fractie van de SGP, wier vragen eveneens reeds voor
een groot deel reeds zijn beantwoord, vroegen nog hoe artikel 77e zich
verhoudt tot artikel 74c van het Wetboek van Strafrecht inzake politie–
transactie. De in artikel 77e gegeven regeling kan tot op zekere hoogte
worden beschouwd als een politietransactie speciaal voor jeugdigen. De
vergelijking gaat mank waar de politie, anders dan bij de politietrans–
actie, voor de HALT-afdoening afhankelijk is van het aanbod van
projecten uit de samenleving. Door de bij nota van wijziging ingevoegde
verplichting bij algemene maatregel van bestuur de delicten aan te
wijzen waarbij deze afdoening mogelijk is, wordt de overeenkomst
tussen beide regelingen nog duidelijker.

De leden van de GPV-fractie vroegen of het principieel juist is dat een
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sanctie - ook al heet deze geen straf - kan worden opgelegd zonder dat
de onafhankelijke rechter er bij betrokken is. Ik wil erop wijzen dat de
politie noch de officier van justitie een alternatieve sanctie oplegt. De
inhoud van de alternatieve sanctie is omschreven in artikel 77h, tweede
lid. De politie of de officier van justitie doet na aanbod van de verdachte
geen voorstel tot een alternatieve sanctie, maar tot een vorm van afkoop.
De voorstellen van de politie en de officier van justitie verhouden zich tot
de sanctie, bedoeld in artikel 77h, tweede lid, als de geldsom in de
artikelen 74c en 74 tot de door de rechter opgelegde geldboete.

De mogelijkheid voor het openbaar ministerie om wijzigingen te
brengen in de door de rechter opgelegde sanctie kan niet worden
gemist, omdat tussen het moment dat de rechter de sanctie oplegt en de
tenuitvoerlegging de omstandigheden kunnen veranderen. Er is geen
goede reden om in dit opzicht af te wijken van de regeling in het volwas–
senenstrafrecht, zoals neergelegd in artikel 22f, eerste lid. Wanneer bij
voorbeeld de rechter op aanbod van de verdachte het schilderen van
objecten in een speeltuin heeft opgelegd en het inmiddels is gaan
vriezen, dan kan de officier goedvinden dat de jeugdige gedurende
hetzelfde aantal uren ergens binnen schilderwerk verricht. Het lijkt
overdreven om daarvoor de rechter in te schakelen. Er is ook voorgesteld
dat de rechter alleen het aantal uren van de werkzaamheden zou bepalen
en de coördinator de invulling zou geven. Daardoor wordt echter wel erg
veel ruimte gegeven aan de instanties die met de tenuitvoerlegging zijn
belast. Ik wijs in dit verband op één van de voorstellen van de Overleg–
en adviescommissie alternatieve sancties (Commissie-Balkema) in haar
rapport van juli 1991 om in het volwassenenstrafrecht het voorschrift dat
het vonnis ook de aard van de te verrichten werkzaamheden dient te
bepalen, te laten vervallen. De voorstellen van de Commissie zijn thans in
studie.

Zou dit voorstel worden gevolgd, dan dient uiteraard ook het jeugd–
strafrecht dienovereenkomstig te worden aangepast.

De leden van de GPV-fractie waren van mening dat de projecten voor
vandalisme-bestrijding hun waarde hebben bewezen en dat continuering
- en waar mogelijk uitbreiding - van grote betekenis zou zijn in de strijd
tegen veel voorkomende criminaliteit.

Zij hadden echter bezwaren tegen de ongeclausuleerde toekenning van
de bevoegdheid tot afdoening van strafbare feiten op deze wijze. Ik hoop
dat de bij nota van wijziging in artikel 77e, eerste lid, opgenomen
algemene maatregel van bestuur en de mogelijkheid van de officier van
justitie de HALT-afdoening afhankelijk te stellen van zijn toestemming,
aan de bezwaren van deze leden tegemoet komen. Er zijn naar mijn
oordeel aldus afdoende waarborgen dat politie en HALT niet autonoom
gaan functioneren. Indien nodig zal ik het openbaar ministerie aanwij–
zingen geven gericht op een juiste ontwikkeling van de HALT-afdoening.

Het lid van de RPF-fractie had, wanneer een keus gemaakt moet
worden tussen het officiers– en het rechtersmodel, een voorkeur voor het
officiersmodel. In het wetsvoorstel wordt geen keus gedaan. Het
officiersmodel heeft het voordeel dat de zaak vrij snel na het plegen van
het delict wordt afgedaan, doch het hangt van verschillende omstandig–
heden af of de officier overgaat tot het doen van een transactievoorstel.
Daar de duur van de werkzaamheden en het leerproject in het officiers–
model vrij kort is, zullen alleen minder ernstige feiten voor een dergelijke
afdoening in aanmerking komen. Als er sprake is van dergelijke feiten
kan de officier alleen een transactievoorstel doen, indien de jeugdige een
aanbod doet. De jeugdige doet dit uiteraard niet wanneer hij de voorkeur
geeft aan afdoening via de rechter. Alvorens te beslissen of hij een trans–
actievoorstel zal doen, kan de officier van justitie uiteraard overleg met
de raad voor de kinderbescherming plegen, bij voorbeeld om na te gaan
of ten aanzien van de jeugdige een civielrechtelijke maatregel van kinder–
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bescherming is genomen. Op de redenen waarom het verplichte
driehoeksoverleg is vervallen, is uitvoerig ingegaan in paragraaf 7.1. van
de memorie van toelichting.

De leden van de CDA-fractie vroegen bijzondere aandacht voor het
herstel van de schade van het slachtoffer. Zij verwezen hierbij naar het
aanhangige wetsvoorstel 21 345. Ik wijs erop dat het in dat wetsvoorstel
gaat om de geldelijke vergoeding van de geleden schade. In het onder–
havige wetsvoorstel gaat het daarentegen om het eigenhandig herstellen
van de schade. Daarbij staat het pedagogische karakter van de te
verrichten werkzaamheden voorop. Overigens voorziet het wetsvoorstel
21 345 in opneming van de schadevergoedingsmaatregel in het jeugd–
strafrecht. Beide maatregelen te zamen laten voldoende mogelijkheden
om in concrete gevallen aandacht te geven aan het slachtoffer, te meer
waar ook het beleid van het openbaar ministerie tegenwoordig mede is
gericht op de behartiging van diens belangen.

Voor zover het gaat om schade aangebracht aan gemeenschapsgoe–
deren, valt het herstel van de geleden schade wel onder «werkzaam–
heden ten algemenen nutte» doch herstel van schade bij particulieren
kan hier niet onder worden gerekend. Toch kan het in een bepaald geval
van belang zijn de jeugdige met instemming van het slachtofifer, zelf de
schade te laten herstellen, bij voorbeeld als het gaat om vernieling van
een tuin van een particulier. De bedoeling van dit onderdeel van de trans–
actie en de sanctie is om de mogelijkheid te creëren dat de dader
werkzaamheden verricht bij een particulier, teneinde de bij deze aange–
brachte schade eigenhandig te herstellen.

Het is niet de bedoeling dat in alle gevallen waarin bij particulieren
schade is aangericht de coördinator alternatieve sancties stappen onder–
neemt om na te gaan of de jeugdige de schade kan herstellen. Er kunnen
zich echter gevallen voordoen dat blijkt dat de jeugdige graag de aange–
brachte schade wil herstellen en het slachtoffer bereid is de jeugdige
hiertoe de gelegenheid te geven. Het vereiste dat de werkzaamheden ten
algemenen nutte moeten zijn, mag daar dan niet aan in de weg staan.

6.6. De leerprojecten

De leden van de CDA-fractie vroegen om een nadere uiteenzetting
over de algemene maatregel van bestuur inzake leerprojecten. Het is de
bedoeling dat krachtens het voorgestelde artikel 77m, vijfde lid, regels
kunnen worden gesteld over de aard en de inhoud van deze projecten.
Daarin kunnen bij voorbeeld algemene kwaliteitseisen worden
opgenomen die aan projecten moeten worden gesteld, alsmede eisen
omtrent de betrouwbaarheid van personen die met de leiding ervan zijn
belast. Het is de bedoeling dat onder meer sociale vaardigheidstrai–
ningen en voorlichtingsprojecten over seksualiteit zo veel mogelijk
landelijk beschikbaar zullen zijn. Omtrent de financiering van de leerpro–
jecten kunnen bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld
krachtens het voorgestelde artikel 77ff, derde lid, onder b.

Het lid van de RPF-fractie stelde op grond van een in 1987 verschenen
onderzoek naar leerprojecten enige kritische vragen bij deze vorm van
alternatieve sanctie. De bevindingen uit dit onderzoek hadden betrekking
op de beginsituatie van de leerprojecten die toen nog geen 5% van het
totaal aan alternatieve sancties voor minderjarigen uitmaakten. Inmiddels
komt het aandeel van de leerprojecten boven de 20% uit. Het aanbod van
leerprojecten is ook behoorlijk gevarieerd naar aard en inhoud geworden.
Het veranderingsaspect en de toekomstgerichtheid staan bij leerpro–
jecten voorop. Veelal wordt aansluiting gezocht bij de leefsituatie van de
jongere of de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd.
Voorwaarde is daarbij dat aan het delinquent gedrag aandacht wordt
besteed.
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Dit lid vroeg tevens in te gaan op het karakter van een alternatieve
sanctie. Ik wijs erop dat ingevolge artikel 77h, tweede lid, de alternatieve
sanctie in de plaats komt van een hoofdstraf en op die grond als alter–
natief kan worden aangemerkt. Zij kan niet te zamen met een hoofdstraf
worden opgelegd. Het gaat hier daarom niet om een bijkomende straf.
Deze kan immers blijkens artikel 9, derde lid, wel te zamen met een
hoofdstraf worden opgelegd. De bijkomende straffen in het jeugdstraf–
recht worden ook afzonderlijk in het derde lid van artikel 77h opgesomd.
Alternatieve sancties zijn dus een hoofdstraf, noch een bijkomende straf.
Verder blijft, door de aanduiding «sanctie» onbestemd of het gaat om
een straf of een maatregel. Beide aspecten zijn immers onontmengbaar
aanwezig. Zij onttrekken aldus zich aan een verdere categorisering, op
welke grond zij ook als een sanctie sui generis zouden kunnen worden
aangeduid.

Ik wijs erop dat ik bij nota van wijziging voorstel de regeling voor een
bijzondere vorm van het leerproject gedurende vierhonderd uren te laten
vervallen. Tegen de voorgestelde regeling is protest gerezen omdat het
de bestaande, op zichzelf goed functionerende praktijk van schorsing van
de voorlopige hechtenis met als bijzondere voorwaarde het bezoek aan
een kwartaalcursus onmogelijk zou maken. Een en ander is uiteengezet in
de memorie van toelichting. De nota van wijziging is in overeenstemming
met het advies van de Overleg– en adviescommissie alternatieve sancties
dat ik naar aanleiding van deze reacties heb gevraagd.

6.8. De organisatie van de alternatieve sancties

De leden van de CDA-fractie stelden vragen met betrekking tot de
plaatsing van de coördinator alternatieve sancties bij de raden voor de
kinderbescherming. Er is indertijd voor gekozen de coördinerende functie
rond de alternatieve sancties voor jeugdigen bij de raden voor de kinder–
bescherming te leggen omdat deze taak goed paste binnen de
werkzaamheden van de raden, die immers reeds in een vroeg stadium bij
strafzaken van jeugdigen worden betrokken. Zodra de indruk bestaat dat
een jeugdige wellicht voor een alternatieve sanctie in aanmerking komt,
kan de coördinator worden benaderd om na te gaan of de verdachte een
aanbod voor deelname aan een bepaald project zou kunnen doen.

Tot nu toe is niet gebleken van knelpunten bij deze regeling. Er bestaat
in de meeste arrondissementen een nauwe samenwerking tussen de
coördinatoren alternatieve sancties jeugdigen en de bij de reclassering
belaste coördinatoren van de dienstverleningsprojecten voor volwas–
senen.

De leden van de fractie van de PvdA vroegen of het niet beter zou zijn
de uitvoering van de alternatieve sanctie bij één instantie onder te
brengen en wel bij het openbaar ministerie. Ik wijs erop dat uit het feit
dat de coördinator alternatieve sanctie in eerste aanleg toezicht houdt op
de uitvoering van de alternatieve sanctie, niet de conclusie mag worden
getrokken dat de tenuitvoerlegging van deze sanctie berust bij de coördi–
nator. Uit artikel 77o, eerste lid, blijkt duidelijk dat de verantwoorde–
lijkheid voor de tenuitvoerlegging van de alternatieve sanctie bij het
openbaar ministerie ligt. Het kan dan ook de coördinator opdrachten
geven.

De leden van de fracties van de PvdA, het CDA en de SGP vroegen of
samenvoeging van de HALT-bureaus en de coördinatoren alternatieve
sancties mogelijk en wenselijk zou zijn. Ik heb er indertijd de voorkeur
aan gegeven de coördinerende functie rond de alternatieve sancties voor
minderjarigen bij de raad voor de kinderbescherming te leggen. Gezien
de aard van de coördinerende werkzaamheden past dit goed bij de raad
voor de kinderbescherming, daar de raad een justitieel overheidsorgaan
is en in een vroeg stadium bij strafzaken van jeugdigen is betrokken. Het
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gaat daarbij om een ondersteuning van het openbaar ministerie bij de
tenuitvoerlegging van straffen en sancties, daar dit orgaan daarmee
immers wettelijk is belast. De HALT-bureaus daarentegen vinden hun
oorsprong in de gemeentelijke organisatie. Nu deze een succes zijn
gebleken, zie ik geen reden deze daar weg te halen.

Ik kom hierop nog terug. Wel heb ik geprobeerd maximale waarborgen
in de wet te leggen om, met behoud van het diversie-karakter van de
HALT-bureaus, de ontwikkelingen in de hand te kunnen houden.

Ik meen dat bij het alternatieve karakter van wat wordt beoogd met de
alternatieve sancties, ook een diversiteit hoort van de organen die bij de
uitvoering ervan zijn betrokken. De wet kent aan de andere kant
afdoende waarborgen tegen een diversiteit van strafrechtelijk beleid die
onverenigbaar zou zijn met de beginselen van rechtsgelijkheid en rechts–
eenheid.

6.10. Projecten voor vandalismebestrijding

Bij de leden van de CDA-fractie bestond nog onduidelijkheid over de
omvang en de financiering van de HALT-projecten.

De HALT-bureau's vinden hun oorsprong in gemeentelijke initiatieven
en zijn, blijkens het rapport van het WODC van januari 1990 «HALT: een
alternatieve aanpak van vandalisme», grotendeels een succes. In een
groot deel van Nederland zijn momenteel onder de bestuurlijke verant–
woordelijkheid van de gemeenten lokale of regionale HALT-bureaus
opgezet. Het lokale bestuur en de lokale gemeenschap zijn direct bij de
HALT-activiteiten gebaat. Een meerderheid van de HALT-projecten is
ingekaderd in een meer omvattend gemeentelijk beleid inzake vanda–
lisme (preventie) of veel voorkomende criminaliteit.

Deze ontwikkelingen juich ik toe en ik acht het uit een oogpunt van te
voeren beleid met betrekking tot jeugdigen die met het strafrecht in
aanraking komen, gewenst aan deze bureaus financiële ondersteuning te
verlenen. In een circulaire van 13 september 1991 (Stcrt. 194) heb ik
laatstelijk aan burgemeesters en wethouders van alle gemeenten in
Nederland de criteria bekend gemaakt die daarbij worden gehanteerd.
Thans is op jaarbasis in ieder geval tot en met 1993 ongeveer 4'/2 miljoen
gulden daarvoor beschikbaar. Ik streef ernaar in de daaropvolgende jaren
een overeenkomstig bedrag hiervoor ter beschikking te hebben. Op het
moment wordt ook onderzocht langs welke kanalen de financiering zal
plaatsvinden.

De Raad voor het Jeugdbeleid is ingevolge zijn rapport «Jeugddelin–
quentie, preventie en straf op maat» van mening dat bij de huidige
praktijk rond HALT de bevoegdheden van de politie te ver worden uitge–
breid en dat HALT volledig onder de organisatie van het openbaar minis–
terie moeten worden ondergebracht. Uit het bovenstaande moge blijken
waarom ik het daarmee niet eens kan zijn. Met de opmerkingen van de
Raad met betrekking tot de categorieën van delicten die voor een
HALT-afdoening in de plaats komen, zal ik rekening houden bij de
voorbereiding van de algemene maatregel van bestuur krachtens het
gewijzigde artikel 77e, eerste lid, laatste volzin.

De leden van de SGP-fractie vroegen of de recente gegevens met
betrekking tot HALT een succes kunnen worden genoemd en of er sprake
is van een evenwichtige spreiding van HALT-bureaus over Nederland. Ik
wijs erop dat in een groot deel van Nederland momenteel onder de
bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten lokale of regionale
HALT-bureau's zijn opgezet. De ervaringen tot dusver rechtvaardigen
naar mijn oordeel de kwalificatie van een succes. Ik zie dan ook geen
aanleiding over te gaan tot een andere inbedding van de HALT-projecten.
Juist omdat het hier gaat om een mogelijkheid om niet in aanraking te
komen met justitie, is de delinquent afhankelijk van het aanbod vanuit de
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samenleving. Ik tracht het aanbod te bevorderen, maar blijf daarbij
afhankelijk van anderen. Dit is inherent aan het alternatieve karakter van
deze sancties.

Paragraaf 7. Strafvordering in zaken betreffende jeugdige
personen

Een groot aantal fracties heeft vragen gesteld over de voorgestelde
openbaarheid van de zitting. Een aantal van hen bepleit af te zien van de
openbaarheid bij jongeren onder de zestien jaar.

Een aantal bepalingen is in dit verband relevant. Artikel 121 van de
Grondwet bepaalt dat terechtzittingen in het openbaar plaatsvinden met
uitzondering van de gevallen bij de wet bepaald.

De uitspraak dient m het openbaar te geschieden. Artikel 20 van de
Wet op de rechterlijke organisatie bepaalt dat in strafzaken het rechts–
geding op de terechtzitting in het openbaar wordt gehouden, tenzij bij de
wet anders mocht zijn bepaald, of de rechter om gewichtige, bij het
proces-verbaal der zitting te vermelden redenen beveelt dat het rechts–
geding, geheel of gedeeltelijk, met gesloten deuren zal plaatshebben.
Blijkens artikel 273 van het Wetboek van Strafvordering kan in het
volwassenenstrafrecht het bevel, bedoeld in artikel 20 van de Wet op de
rechterlijke organisatie, worden gegeven ambtshalve, op vordering van
de officier van justitie of op verzoek van de verdachte.

Thans bepaalt wat betreft het jeugdstraf recht artike! 500f van het
Wetboek van Strafvordering dat het rechtsgeding in beginsel niet in het
openbaar wordt behandeld. Blijkens het arrest van de Hoge Raad van 16
februari 1972 (NJ 1973, 34) wordt daaronder niet de uitspraak
begrepen. Deze dient in ieder geval in het openbaar plaats te vinden. Tot
bijwoning van de niet-openbare behandeling van de zaak ter zitting kan
echter bijzondere toegang worden verleend.

De Grondwet laat toe bij wet uitzonderingen te maken op het beginsel
van de openbaarheid. Artikel 6, eerste lid, laatste volzin, van het EVRM
bevat een criterium waaraan een dergelijke uitzondering moet voldoen:
de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden
ontzegd, gedurende het gehele proces of een deel daarvan, wanneer de
belangen van de minderjarigen dit eisen («where the interests of
juveniles ... so require»). Artikel 14, eerste lid, van het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten laat sluiting der
deuren toe wanneer het belang van het privé-leven van de partijen bij het
proces dit vereist. Het vonnis dient in het openbaar plaats te vinden,
tenzij het belang van jeugdige personen zich daartegen verzet. Artikel 40,
tweede lid, onder vii, van het Verdrag inzake de rechten van het kind
bepaalt dat in een strafproces de persoonlijke levenssfeer van het kind in
alle fasen van het proces volledig wordt ontzien.

De keuze moet worden gemaakt of, zoals in het bestaande recht, de
wetgever categoraal elke openbaarheid uitsluit wegens strijd met het
belang van de jeugdige, dan wel dat nadere criteria moeten worden
geformuleerd. Het is goed daarbij in het oog te houden dat de
openbaarheid van de rechtspraak in beginsel is gegeven in het belang
van de justitie in het algemeen. De publieke controle, met name van de
pers, bevat een correctiemechanisme tegen structurele ontwikkelingen
die niet in het algemeen rechtsbewustzijn leven. De uitwendige
openbaarheid ontstijgt daarmee het belang van de individuele verdachte.

De oorspronkelijk aan de Raad van State voorgelegde tekst van het
ontwerp van het wetsvoorstel bevatte een artikel 496 dat uitging van
openbaarheid voor jeugdigen boven de zestien jaren en in beginsel een
behandeling met gesloten deuren voor jeugdigen beneden die leeftijd.
De Raad van State bepleitte onder punt 19 van zijn advies, gelet op de
toegenomen mondigheid van jeugdigen, een grotere openbaarheid, ook
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voor de 12- tot 16-jarigen. Naar aanleiding van het advies van de Raad
van State is afgezien van een afzonderlijke regeling van de openbaarheid,
gelet op de mogelijkheden die het algemeen geldende artikel 20 van de
Wet op de rechterlijke organisatie in samenhang met artikel 273 van het
Wetboek van Strafvordering bieden om rekening te houden met de
bijzondere belangen van de jeugdige. De interpretatie van het begrip
«gewichtige redenen» als bedoeld in artikel 20 van de Wet op de
rechterlijke organisatie biedt daartoe in het concrete geval een aankno–
pingspunt.

Nadere overweging van de bezwaren heeft mij niet gebracht tot een
ander standpunt. Artikel 6 EVRM eist openbaarheid. Daarop kan slechts
in bepaalde gevaüen een uitzondering worden gemaakt.

Weliswaar bevat dit artikel de clausule «wanneer de belangen van de
minderjarigen ... dit eisen», dit laat naar mijn oordeel bezwaarlijk toe in
zijn algemeenheid ten aanzien van jeugdigen bij wet te bepalen dat deze
situatie zich in alle gevallen voordoet.

Met name het woord «eisen» (in de authentieke Engelse tekst staat:
«require») lijkt toch een beoordeling in het individuele geval tot gevolg te
moeten hebben. Het feit dat het daarbij gaat om een jeugdige, zal in de
belangenafweging een bijzonder gewicht in de schaal leggen. Op die
wijze kan ook voldaan aan de eis van artikel 40, tweede lid, onder vii, van
het Verdrag inzake de rechten van het kind. Ik ga er daarbij vanuit dat de
persoonlijke levenssfeer niet noodzakelijkerwijs wordt geschonden door
openbaarheid van de zitting. Slechts wanneer dit in concrete situaties het
geval is, dienen de deuren tijdens de behandeling van de zaak te worden
gesloten.

De uitspraak dient weer in het openbaar te geschieden. De Grondwet
noch artikel 6, eerste lid, van het EVRM laten op dit punt een uitzon–
dering toe, zelfs niet indien daardoor inbreuk zou worden gemaakt op de
persoonlijke levenssfeer van de jeugdige.

Binnenkort zal een wetsvoorstel worden ingediend inzake de herziening
van de raadkamerprocedure. De beslotenheid hiervan wordt niet meer in
overeenstemming geacht met de eisen die voortvloeien uit artikel 6
EVRM. In dat verband zal ook worden voorgesteld artikel 273 van het
Wetboek van Strafvordering te wijzigen in die zin dat in concrete
gevallen het belang van de jeugdige een afzonderlijke grond vormt tot
sluiting van de deuren. Ik geef er de voorkeur aan dat wetsvoorstel af te
wachten.

De leden van de D66-fractie vroegen daarenboven mijn oordeel over
het commentaar van de N.V.V.R. over het criterium voor de toepassing
van het formele jeugdstrafrecht. Ik verwijs naar mijn uiteenzettingen
hierna over artikel 488 van het Wetboek van Strafvordering.

Verder vroegen deze leden naar de afschaffing van de persoonlijke
verschijningsplicht. De op dit onderdeel ontvangen commentaren en
nadere overweging hebben mij doen besluiten een dergelijke plicht
alsnog op te nemen. Het lijkt mij voor de jeugdige van pedagogisch
belang persoonlijk te worden geconfronteerd met de overheid indien
strafbaar gedrag daartoe aanleiding geeft.

De leden van de fractie van Groen Links opperden nog de suggestie de
openbaarheid van de zitting te beperken tot leden van de pers. Artikel 6,
eerste lid, van het EVRM noemt inderdaad de pers afzonderlijk in het
verband van de openbaarheid van de rechtspraak. In de Nederlandse
situatie zie ik evenwel niet goed hoe in de wet vertegenwoordigers van
de pers en andere personen van elkaar kunnen worden onderscheiden
zonder op gespannen voet te komen met de in artikel 7 van de Grondwet
gegarandeerde vrijheid van meningsuiting. Ik ben mij ervan bewust dat in
de praktijk de pers met het oog op haar functioneren bepaalde
voorrechten geniet. Dit is echter iets anders dan een formeel-wettelijke
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regeling als onderdeel van het jeugdstrafrecht. In de praktijk kan de
kinderrechter aan de suggestie van deze leden gevolg geven met
gebruikmaking van artikel 273, tweede lid, dat de bevoegdheid geeft om
na sluiting der deuren toch bepaalde personen toegang te verlenen.

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

De leden van de fracties van de PvdA, de VVD, D66 en Groen Links
konden zich vinden in de voorgestelde afschaffing van het driehoeks–
overleg in kinderstrafzaken tussen kinderrechter, officier van justitie en
raad voor de kinderbescherming. De leden van de fracties van het CDA
en de RPF aarzelden nog, de eerstgenoemden vooral ten aanzien van de
meer jeugdige personen.

Het driehoeksoverleg vindt zijn oorsprong in het streven van de
wetgever van 1961 de jeugdige, ongeacht zijn eigen inbreng, zoveel
mogelijk te beschermen. Het is in overeenstemming met de visie die ten
grondslag ligt aan dit wetsvoorstel, de jeugdige zelf te laten beslissen of
hij de beslissing van de officier van justitie om te vervolgen door de
rechter wil laten toetsen. Uit de verschuiving van de rol van de kinder–
rechter van - vroeger - meer beschermer van de jeugdige naar - tegen–
woordig - meer onpartijdig beoordelaar van wat de officier van justitie en
de jeugdige of diens raadsman naar voren brengen, vloeit ook voort dat
de rechter zich afzijdig houdt van de overwegingen die de officier van
justitie kan hebben bij de vervolging. Het hoort bij diens meer eigenlijke
rechterlijke taak dat hij daarover niet oordeelt zonder dat deze overwe–
gingen eerst kunnen worden tegengesproken door of namens de
jeugdige zelf.

Hiermee kom ik op de vraag van de leden van de D66-fractie of de
afschaffing ook betekent dat geen overleg meer zal plaatsvinden. Ik wijs
erop dat er een ontwikkeling gaande is in de jurisprudentie van het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot de onpar–
tijdigheid van de rechter als bedoeld in artikel 6 van het EVRM. Ik
noemde al in de memorie van toelichting de zaken De Cubber en
Hauschildt (NJ 1990, 627). In het voetspoor daarvan heeft ook de Hoge
Raad enige uitspraken gedaan op dit punt. Deze ontwikkeling is nog niet
uitgekristalliseerd.

Ik wil mij in dit stadium onthouden van een positiebepaling ten aanzien
van de reikwijdte van de genoemde bepalingen. Het is aan de leden van
de rechterlijke macht zelve deze bepalingen in het licht van de zich
ontwikkelende opvattingen te interpreteren in de omstandigheden van
het geval.

Het lid van de RPF-fractie vroeg of er aanwijzingen zijn waaruit blijkt
dat minderjarigen problemen hebben met het vooroverleg. Deze aanwij–
zingen zijn er niet. Dit is ook begrijpelijk omdat dit vooroverleg zich in de
beslotenheid afspeelt en niet kenbaar is wat daar is besproken en wat de
rol van de verschillende deelnemers aan dit overleg is geweest. De thans
voorliggende voorstellen beogen een beëindiging van deze beslotenheid,
zodat ieders inbreng en verantwoordelijkheid duidelijker kenbaar en
toetsbaar worden.

Dit lid vroeg voorts of de beoogde afschaffing zal leiden tot een
toename of afname van het aantal sepots. Ik verwacht niet dat de
voorgestelde regeling zal leiden tot opzienbarende verschuivingen. De
afschaffing van het driehoeksoverleg opent de mogelijkheid van een
landelijk vervolgingsbeleid. Het ligt voor de hand dit in de eerste plaats
tot stand te brengen op de gebieden van de veel voorkomende crimina–
liteit, waarbij echter tevens rekening pleegt te worden gehouden met de
beschikbare vervolgingscapaciteit.
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Paragraaf 7.2. De kinderrechter als rechter-commissaris en als
raadkamer

De leden van de fracties van de PvdA, de VVD en D66 vroegen naar
mijn standpunt over de verschillende dubbelfuncties van de kinderrechter
als rechter-commissaris, als raadkamer en als zittingsrechter. De leden
van Groen Links spraken zich uitdrukkelijk uit tegen de nog in het
wetsvoorstel voorgestelde dubbelfunctie, in tegenstelling tot het lid van
de RPF-fractie.

In het wetsvoorstel wordt voorgesteld verschillende dubbelfuncties af
te schaffen. De kinderrechter treedt, anders dan onder het bestaande
recht, niet meer op als rechter-commissaris die het gerechtelijk vooron–
derzoek doet of als raadkamer die beslissingen neemt over het hoger
beroep tegen een bevel tot bewaring of over de gevangenhouding.
Slechts het voorgestelde artikel 492 van het Wetboek van Strafvor–
dering, dat bepaalt dat de kinderrechter inzake de toepassing van de
voorlopige hechtenis optreedt als rechter-commissaris, laat een dubbel–
functie in stand. Ik laat hier de rol van de kinderrechter in de sfeer van de
tenuitvoerlegging van een opgelegde sanctie buiten beschouwing.

Het punt van de dubbelfunctie van de kinderrechter die zowel rechter–
commissaris is als zittingsrechter, is volop in beweging.

De N.V.V.R. betoonde zich in haar commentaar van 1 februari 1990
aan de vaste commissie voor justitie van de Tweede Kamer, verheugd
over de voorgestelde handhaving van deze dubbelfunctie, maar bepleitte
deze ook voor de gevangenhouding in stand te laten. Het College van
advies voor de justitiële kinderbescherming liet zich in overeenkomstige
zin uit. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft zich in haar
commentaar aan de Commissie van 6 februari 1990 over de voorge–
stelde dubbelfunctie juist negatief uitgelaten en achtte na de wetswij–
ziging artikel 268 van het Wetboek van Strafvordering van toepassing,
dat bepaalt dat de rechter-commissaris die aan enig onderzoek heeft
deelgenomen niet als zittingsrechter kan optreden.

Alle argumenten overwegende, meen ik het oorspronkelijke voorstel te
moeten handhaven. Ik meen dat het wenselijk en praktisch is, en in
overeenstemming met de eis van rechterlijke onpartijdigheid, zoals deze
recentelijk is geconcretiseerd in en naar aanleiding van het arrest–
Hauschildt, zolang er een gespecialiseerde kinderrechter is, dit specia–
lisme aan te wenden in de eerste fase van de besluitvorming omtrent de
voorlopige hechtenis.

Ik ga hierna ter adstructie van mijn standpunt eerst in op de juridische
mogelijkheden en vervolgens op de praktische wenselijkheid.

In de zaak Hauschildt heeft het Europese Hof voor de Rechten van de
Mens met zoveel woorden uitgesproken dat het enkele feit dat een
zittingsrechter ook in de voorbereidende fase beslissingen heeft
genomen, op zichzelf genomen geen afbreuk doet aan zijn onpartij–
digheid. Hiermee lijkt mij al een duidelijk markeringspunt voor de
toekomst te zijn gegeven. Slechts bijzondere omstandigheden kunnen tot
het aannemen van partijdigheid leiden, aldus het Europese Hof in deze
zaak.

In de zaak Hauschildt hechtte het Hof bijzondere betekenis aan het feit
dat de zittingsrechter voordien vele keren de voorlopige hechtenis had
bevolen op de in Denemarken geldende wettelijke grond dat er sprake
dient te zijn van een «particularly confirmed suspicion». De officiële
interpretatie in Denemarken, aldus voert het Hof aan, luidt dat de rechter
overtuigd moet zijn van «a very high degree of clarity» dat de verdachte
het strafbaar feit heeft begaan.

De vraag rijst of de eis van artikel 67, derde lid, van het Wetboek van
Strafvordering, dat «uit feiten of omstandigheden blijkt van ernstige
bezwaren tegen de verdachte», welk artikel ook in het kinderstrafrecht
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van toepassing is, dienovereenkomstig moet worden geïnterpreteerd. De
Nederlandse Orde van Advocaten wijst op Nederlandse litteratuur waarin
dit wel wordt verdedigd. De advocaat-generaal Meijers komt in zijn
conclusie bij het arrest van de Hoge Raad van 26 februari 1991 (NJ 509)
tot een andere uitkomst. Het gerechtshof waarbij deze zaak voordien in
hoger beroep diende, wees een beroep op partijdigheid van de (alleen–
sprekende) politierechter af. Deze was eerder als voorzitter van een
meervoudige strafkamer betrokken geweest bij beslissingen inzake de
voorlopige hechtenis.

In de conclusie bij het arrest komt de litteratuur naar aanleiding van de
uitspraak in de Hauschildt-zaak uitvoerig aan de orde. De
advocaat-generaal meent dat het begrip «ernstige bezwaren» van artikel
67 van het Wetboek van Strafvordering dichter bij de verdenking in de
zin van een redelijk vermoeden van schuld ligt, dan bij de overtuiging die
de rechter moet hebben om tot een veroordeling te kunnen komen. Hij
citeert uit de memorie van antwoord op een wetsvoorstel tot herziening
van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de voorlopige hechtenis:
«prima facie moet aannemelijk zijn, dat de verdachte zich heeft schuldig
gemaakt aan het strafbaar feit terzake waarvan de voorlopige hechtenis
is gevorderd.» De advocaat-generaal komt tot de slotsom dat daarom
artikel 67 van het Wetboek van Strafvordering niet op één lijn kan
worden gesteld met het door het Europese Hof in de zaak-Hauschildt
aangehaalde artikel uit de Deense wetgeving, zodat er in dit opzicht geen
bijzondere omstandigheid is die noopt tot afwijking van de in het arrest–
Hauschildt geformuleerde hoofdregel, dat in beginsel bemoeienis met de
voorlopige hechtenis aan het optreden als zittingsrechter niet in de weg
staat.

De Hoge Raad verwerpt in dit arrest het beroep op partijdigheid van de
rechter en stelt vast dat ook in het Nederlands recht de enkele betrok–
kenheid van een rechter bij beslissingen over de voorlopige hechtenis in
het algemeen diens onpartijdigheid niet aantast. Hij bevestigt deze
uitspraak in zijn arrest van 14 mei 1991 (NJ 695). Ik meen derhalve,
mede gelet op de uitdrukkelijke vaststelling in de zaak-Hauschildt, dat
dubbelfuncties niet zonder meer aan onpartijdigheid in de weg staan.
Juridisch is er de ruimte het voorgestelde artikel 492 in stand te laten.

Ik neem afstand van de interpretatie van de Nederlandse Orde van
Advocaten voor zover dit met zich mee zou brengen dat artikel 268 van
het Wetboek van Strafvordering in alle gevallen zou verbieden dat
dezelfde rechter die de voorlopige hechtenis beval, niet ook als zittings–
rechter kan optreden. Het voorgestelde artikel heeft juist uitdrukkelijk de
bedoeling dit wel mogelijk te maken. Artikel 268 verbiedt de deelneming
van een rechter aan het onderzoek ter terechtzitting, indien deze als
rechter-commissaris enig onderzoek in een zaak heeft verricht. Deze
bepaling laat onverlet dat in de gevallen dat een voorlopige hechtenis
kon worden opgelegd zonder enig onderzoek in de zaak in de zin van dit
artikel, bij voorbeeld omdat het bewijsmateriaal, waaronder een beken–
tenis van de verdachte, reeds door de politie toereikend is verklaard, de
rechter-commissaris die de voorlopige hechtenis beveelt, ook aan de
behandeling ter zitting deelneemt.

In dat verband wijs ik erop dat artikel 64, derde lid, van het Wetboek
van Strafvordering voorschrijft dat de verdachte in de gelegenheid wordt
gesteld op de vordering van de officier van justitie te worden gehoord.
Het gaat hierbij, blijkens de bewoordingen van deze bepaling, om een
mogelijkheid van de verdachte zijn standpunt omtrent de vordering
tegenover de rechter kenbaar te maken. De verdachte is de actieve partij
die zijn recht uitoefent, en de rechter luistert. Eventueel stelt hij nadere
vragen om helderheid te krijgen over het standpunt van de verdachte.

Hiervan moet worden onderscheiden de situatie dat de rechtercom–
missaris nadere gegevens nodig heeft om omtrent de vordering te
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kunnen beslissen. In dat geval is hij de actieve partij bij het vergaren van
gegevens al dan niet met gebruikmaking van hem toegekende bevoegd–
heden. Alleen in deze laatste situatie is er sprake van een onderzoek in
de zin van artikel 268. In het licht van het arrest-Hauschildt, lijkt mij de
toepasselijkheid van deze bepaling gewenst. Ik wijs daarbij ook op het
arrest van de Hoge Raad van 13 november 1990 (NJ, 1991, 219) waarin
artikel 6 van het EVRM, in het licht van het Hauschildt-arrest, zo wordt
uitgelegd dat sprake is van partijdigheid indien de betrokken rechter
«voordien, hetzij als rechter-commissaris in het kader van het gerech–
telijk vooronderzoek dan wel anderszins gedurende het voorbereidend
onderzoek, met dezelfde zaak bemoeiingen heeft gehad die gericht
waren op het verzamelen van bewijsmateriaal».

Uit het bovenstaande moge blijken dat ik tevens afstand neem van het
standpunt van de Commissie-Anneveldt die haar voorstel het bestaande
artikei 550d van het Wetboek van Strafvordering, waarbij de toepasse–
lijkheid van artikel 268 wordt uitgesloten, te laten vervallen, op blz. 51
van haar rapport slechts motiveert met de vermelding dat de kinder–
rechter niet meer met het gerechtelijk vooronderzoek zal zijn belast. Ik
laat uitdrukkelijk de mogelijkheid open dat in het kader van de inbewa–
ringstelling onderzoek plaatsvindt in de zin van artikel 268, als gevolg
waarvan de kinderrechter niet meer aan het onderzoek ter terechtzitting
kan deelnemen.

Gegeven de juridische mogelijkheid dat de kinderrechter die als
rechter-commissaris de voorlopige hechtenis oplegde, tevens als
zittingsrechter optreedt, rijst de vraag naar de wenselijkheid van de
voorgestelde bepaling.

Ik acht het in het voetspoor van de N.V.V.R. en het College van advies
voor de justitiële kinderbescherming, wenselijk dat in ieder geval een
kinderrechter de beslissing over de voorlopige hechtenis neemt. Op het
moment van de eerste beslissing omtrent de toepassing van de
voorlopige hechtenis, namelijk de beslissing tot bewaring, dient op korte
termijn een voor de desbetreffende jeugdige ingrijpende beslissing te
worden genomen. Verschillende alternatieven moeten tegen elkaar
worden afgewogen. De kinderrechter beschikt over de mogelijkheden tot
toepassing van civielrechtelijke middelen van de artikelen 254 en 263
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, zoals de (voorlopige) ondertoe–
zichtstelling en de uithuisplaatsing. Indien bij voorbeeld het strafbaar feit
waarvoor de bewaring is gevorderd, zijn oorzaak vindt in een situatie
waarin de jeugdige met zedelijke ondergang wordt bedreigd, ligt een
ondertoezichtstelling en een uithuisplaatsing eerder in de rede, dan
wanneer van de ouders een bijdrage aan het terugdringen van het
crimineel gedrag kan worden verwacht.

Daarnaast komt het veel voor dat de kinderrechter de bewaring
beveelt, doch deze met toepassing van artikel 80, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering onmiddellijk schorst onder oplegging van
enige bijzondere voorwaarden die ertoe strekken de desbetreffende
jeugdige enige steun te geven in zijn gedrag.

Slechts de gespecialiseerde kinderrechter overziet in dit opzicht
volledig het veld van voorzieningen en mogelijkheden.

Verder kent het jeugdstrafrecht een sanctiepakket dat afwijkt van het
commune strafrecht. Het onderhavige wetsvoorstel brengt hierin zelfs
nog een verdergaande afwijking van het volwassenenstrafrecht. Voor het
jeugdstrafrecht is echter ook artikel 67a van het Wetboek van Strafvor–
dering van toepassing dat het opleggen van voorlopige hechtenis
verbiedt, wanneer ernstig rekening moet worden gehouden met de
mogelijkheid dat in geval van een veroordeling aan de verdachte geen of
althans niet een met de duur van de voorlopige hechtenis overeenko–
mende vrijheidsbenemende sanctie zal worden opgelegd. De kinder–
rechter zal het beste kunnen beoordelen beoordelen of deze omstan–
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digheid, gelet op de toepassingspraktijk van het jeugdsanctierecht, zich
voordoet.

Indien wordt aanvaard dat de kinderrechter moet oordelen over de
eerste vordering tot voorlopige hechtenis, rijst de vraag of dezelfde
kinderrechter dan ook als zittingsrechter moet kunnen optreden. In de
kleinere rechtbanken is het aanbod van zaken voldoende voor één gespe–
cialiseerde kinderrechter. Zou de wet eisen dat twee verschillende
kinderrechters een zaak behandelen, dan zou in deze gerechten een extra
rechter zich het specialisme eigen moeten maken, zonder dat het aantal
zaken daartoe noopt.

Daarnaast zouden steeds twee verschillende rechters zich het dossier
eigen moeten maken. Dit zou een extra en, zoals uiteengezet, onnodige
werkbelasting voor de rechterlijke macht tot gevolg hebben. Ik wijs in dit
verband op de bijdrage van H. Franken aan de Enschede-bundel «Ad
personam», Zwolle 1981, p. 63 e.v.

Deze overwegingen doen mij blijven bij het voorstel dat beoogt
dezelfde kinderrechter die over de voorlopige hechtenis beveelt, ook als
zittingsrechter te kunnen laten optreden. Dit laat onverlet dat, zodra zich
bijzondere omstandigheden voordoen, die redelijkerwijs twijfels zouden
kunnen doen rijzen aan de rechterlijke onpartijdigheid, een kinderrechter,
gelet op artikel 6 van het EVRM, zich dient te verschonen.

De leden van de VVD-fractie vroegen bovendien mijn oordeel over het
voorstel van de N.V.V.R. beroep open te stellen van beschikkingen tot
voorlopige hechtenis door de kinderrechter op de raadkamer van de
rechtbank. Ik wijs erop dat - wordt het wetsvoorstel wet - ingevolge het
ook voor het jeugdstrafrecht van toepassing zijnde artikel 87, eerste lid,
van het Wetboek van Strafvordering beroep op de rechtbank openstaat.
Ingevolge artikel 21 van dit wetboek wordt een dergelijk beroep
behandeld door de raadkamer. Het is aan de president van de rechtbank
te bepalen of het lid van de rechtbank, dat de functie van kinderrechter
vervult, tevens deel zal uitmaken van de raadkamer. Naar mijn oordeel
ligt dit echter niet voor de hand. Evenmin als dit echter voor de gewone
rechter-commissaris is bepaald, lijkt het mij nodig dit uitdrukkelijk te
regelen voor de kinderrechter.

Deze leden vroegen nog naar de verhouding van het voorgestelde
artikel 492 tot het bestaande artikel 268 van het Wetboek van Strafvor–
dering. Ik ben daarop hierboven al ingegaan.

7.3. De duur van de observatie

De leden van de CDA-fractie plaatsten een vraagteken bij de voorge–
stelde verkorting van de observatieduur. Ik meen dat er geen goede
reden is in dit opzicht de jeugdige in een slechtere positie te doen
verkeren dan de volwassene. De algemene lijn van het wetsvoorstel is
dat het jeugdstrafrecht meer echt strafrecht wordt, in die zin dat de
jeugdige meer op zijn eigen verantwoordelijkheid wordt aangesproken.
Dit betekent aan de andere kant dat ook de waarborgen gericht op de
beperking van de strafvorderlijke mogelijkheden tot vrijheidsbeperking,
vergelijkbaar moeten zijn, tenzij er een dwingende reden is hiervan af te
wijken. Een dergelijke reden zie ik niet. Zou de voorgestelde termijn
ontoereikend zijn, dan kan de strafrechter uitwijken naar de toepassing
van de civielrechtelijk observatie ingevolge artikel 262 van Boek 1 van
het Burgerlijk Wetboek. De civielrechtelijke achtergrond van een obser–
vatie acht ik van een minder ingrijpend karakter dan een strafrechtelijke.

7.5. Geen korte aanduiding van het feit

De leden van de CDA-fractie vroegen te streven naar begrijpelijke
dagvaardingen. Dit is een algemeen probleem, waarbij er een
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spanningsveld ligt tussen twee belangen. Het eerste is die van de gebon–
denheid van de rechter aan de telastelegging. De verdachte weet
daardoor dat hij niet voor iets anders kan worden veroordeeld dan
waarvoor hij is gedagvaard. De officier van justitie moet, om niet
onnodig kansen op een veroordeling teloor te laten gaan, daarom de
nodige slagen om de arm maken. Uiteraard lijdt de begrijpelijkheid van
een dagvaarding daaronder. Het tweede is dat de burger te maken heeft
met een begrijpelijke overheid. Beide belangen zijn onverzoenbaar. Een
zorgvuldig handelend officier van justitie tracht zoveel mogelijk ook voor
niet-juristen begrijpelijke taal te gebruiken. Overigens kan een jeugdige
die wordt geconfronteerd met een niet goed te begrijpen dagvaarding,
altijd rechtskundige bijstand inroepen.

Deze leden betreurden verder dat geen nadere invulling was gegeven
aan de «redelijke termijn». Ik wijs erop dat het voorgestelde artikel 77d
de verjaringstermijnen ten aanzien van misdrijven wat betreft de
berechting van jeugdigen tot de helft inkort. Dit betekent dat na verloop
van die termijn de officier van justitie niet meer ontvankelijk is. Binnen
deze randvoorwaarden is in de jurisprudentie het begrip «redelijke
termijn» tot ontwikkeling gekomen. De toepassing daarvan is echter in zo
sterke mate van feitelijkheden afhankelijk en ook zozeer nog in
beweging, dat ik het voor mogelijk noch wenselijk acht in dit opzicht een
norm in de wet vast te leggen.

7.6. Vervallen van de verschijningsplicht

Op de persoonlijke verschijningsplicht ging ik hierboven reeds in in de
algemene inleiding op paragraaf 7. Bij nota van wijziging is alsnog deze
plicht opgenomen.

Deregulering

In antwoord op een vraag van het lid van de RPF-fractie, kan ik
meedelen dat de ouders of voogd in de regel wel gehoor geven aan de
oproep van de rechter-commissaris.

De capaciteit die vrijkomt, doordat niet meer aparte capaciteit voor de
tuchtschool in stand behoeft te worden gehouden, zal, hoop ik, tot
gevolg hebben dat de bestaande wachtlijsten voor plaatsing in een
inrichting voor kinderbescherming kunnen inkrimpen.

ARTIKELEN

Artikel I

Wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht

Artikel 77d

De leden van de PvdA-fractie achtten een snelle berechting van belang
en vroegen naar het aantal gevallen en het percentage waarin in de
afgelopen jaren zich een overschrijding van de verjaringstermijn heeft
voorgedaan.

Met deze leden ben ik eens dat een snelle berechting om allerlei
redenen van belang is. Geconstateerd moet worden dat een vervolging in
het overgrote deel van de gevallen ook binnen een aanvaardbare termijn
plaatsvindt. In de fase van de vervolging zijn er ook geen grote wettelijk
problemen, daar ingevolge artikel 72, eerste lid, van het Wetboek van
Strafrecht elke daad van vervolging de verjaring stuit, waarna een nieuwe
verjaringstermijn begint. Te lange termijnen worden in deze fase dan ook
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in de regel via de «undue delay»-jurisprudentie tegengegaan.
Een statistiek, zoals gevraagd, is niet beschikbaar. Er is slechts een

overzicht van gevallen dat de rechter het openbaar ministerie in zijn
vervolging niet-ontvankelijk heeft verklaard.

Dergelijke uitspraken kunnen echter ook om andere redenen dan
verjaring worden uitgesproken. Daarnaast zou voor een goed inzicht ook
zijn vereist een overzicht van gevallen waarin wegens verjaring geen
proces-verbaal is opgemaakt dan wel van een vervolging is afgezien. Een
dergelijk overzicht is evenmin beschikbaar.

Het doet zich echter, blijkens mededelingen uit de rechterlijke macht,
voor dat de in het bestaande recht opgenomen verjaringstermijn voor
kinderstrafzaken vooral bij de tenuitvoerlegging van straffen als knellend
wordt ervaren, met name in gevallen waarin wegens het niet betalen van
een geldboete met gebruikmaking van het bestaande artikel 507 van het
Wetboek van Strafvordering, alsnog een vervangend arrest voor de
rechter moet worden gevorderd. Ingevolge artikel 76, tweede lid, van het
Wetboek van Strafrecht zijn deze termijnen immers gekoppeld aan de
verjaringstermijnen inzake vervolging. Van de gedachte dat dan nog
mogelijke alternatieven kunnen worden afgewogen komt daardoor in de
praktijk niet veel terecht.

Nu het wetsvoorstel in het voorgestelde artikel 771, derde lid, voorziet
in de mogelijkheid dat bij niet-betaling een alternatieve sanctie wordt
opgelegd, zijn langere termijnen nodig.

Artikel 77e

De leden van de PvdA-fractie vroegen waarom was afgezien van
aanwijzing van strafbare feiten bij algemene maatregel van bestuur
waarvoor de politie kan verwijzen naar een HALT-project.

Bij nota van wijziging is alsnog voorzien in deze mogelijkheid.
Een differentiatie naar de lokale situatie is binnen het daarmee

gegeven kader verder noodzakelijk gelet op het plaatselijke aanbod
vanuit de samenleving tot het tijdelijk tewerkstellen van jeugdige delin–
quenten in haar midden.

Artikel 77f

De leden van de GPV-fractie vroegen hoe de in het eerste lid, onder b,
van dit artikel genoemde maxima tot stand zijn gekomen. Deze zijn niet,
zoals deze leden veronderstellen, een equivalent van een bepaalde
hoofdstraf. Wel zijn zij gerelateerd aan de in artikel 77h, tweede lid,
bedoelde alternatieve sancties. De maxima in artikel 77f zijn lager dan
van de alternatieve sancties die door de rechter kunnen worden
opgelegd, daar alleen minder ernstige zaken voor afdoening door de
officier van justitie in aanmerking komen. Bij ernstiger zaken is het van
belang dat de rechter beoordeelt wat het meest geschikt is voor de
jeugdige: een straf, een alternatieve sanctie of een maatregel.

Artikel 77g

De leden van de fracties van de PvdA, D66 en de SGP vroegen
waarom een jeugdmaatregel en een jeugddetentie niet te zamen kunnen
worden opgelegd, zoals voorgesteld door de N.V.V.R.

Het voorstel van de Commissie-Anneveldt om in dit opzicht de
bestaande regeling van artikel 77f, tweede lid, over te nemen, ontmoette
in de commentaren geen tegenspraak. De leden van de SGP-fractie geef
ik toe dat beide sancties niet in zichzelf onverenigbaar zijn. Uit een
oogpunt van bescherming van de minderjarige tegen een overdaad aan
overheidsingrijpen, lijkt mij deze regeling echter wenselijk. Op grond van
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het voorgestelde artikel 77s, vijfde lid, in verband met artikel 77t, eerste
lid, kan een jeugdige aan een vrijheidsbenemende maatregel van vier
jaren worden onderworpen. Dit lijkt mij voldoende.

De argumentatie van de N.V.V.R. met betrekking tot de voorlopige
hechtenis, overtuigt mij niet. Aangevoerd wordt dat de voorlopige
hechtenis niet van de duur van de vrijheidsbenemende maatregel kan
worden afgetrokken. Bij de straf van jeugddetentie is dit ingevolge het
voorgestelde artikel 77i, derde lid, in verband met artikel 27 wel het
geval. Het komt mij voor dat een jeugdige meer belang heeft bij een
wettelijke waarborg dat geen cumulatie van een vrijheidsbenemende
straf en maatregel kan plaatsvinden, dan met een waarborg dat bij een
dergelijke cumulatie de voorlopige hechtenis van de straf zal worden
afgetrokken. Na aftrek moet hij immers in het door de N.V.V.R. bepleite
systeem nog het restant van zijn straf uitzitten.

Het voorstel van de N.V.V.R. miskent verder het karakter van de
maatregel en de criteria voor de verlenging. Anders dan bij de straf,
wordt bij de maatregel de duur van de vrijheidsbeneming niet bepaald
door de mate van verwijtbaarheid, doch - blijkens het voorgestelde
artikel 77s, eerste lid, en in geval van verlenging artikel 77t, tweede lid -
door het gevaar voor de samenleving en door het belang van een zo
gunstig mogelijke ontwikkeling van de verdachte. Deze laatste criteria
zijn cumulatief.

Wanneer na de voorlopige hechtenis en een begin van tenuitvoer–
legging van de maatregel, in het kader van een vordering tot verlenging
blijkt dat niet meer aan beide criteria te zamen wordt voldaan, vindt
invrijheidstelling plaats. Bovendien geeft artikel 77s, zesde lid, de
Minister van Justitie de bevoegdheid de maatregel te allen tijde tussen–
tijds te beëindigen.

Artikel 77h

Naar aanleiding van de vragen van de leden van de GPV-fractie wijs ik
nogmaals op het bijzondere karakter van de alternatieve sanctie.
Enerzijds is zij een straf. Anderzijds beoogt zij een opvoedkundige
waarde te hebben en heeft in die zin meer het karakter van een
maatregel. Beide elementen zijn onontmengbaar aanwezig. Zij is dan ook
een sanctie met een eigen aard.

Deze leden stelden nog de vraag hoe moet worden gehandeld in geval
van een aanbod tot een alternatieve sanctie ten tijde van voorlopige
hechtenis. Als hiermee wordt bedoeld een aanbod om een zogenaamde
kwartaalcursus te volgen, dan is dat, zoals ik in hoofdstuk 6.6 van deze
memorie in verband met de nota van wijziging reeds opmerkte, niet het
doen van een aanbod van een alternatieve sanctie. Er is dan sprake van
schorsing van de voorlopige hechtenis met als bijzondere voorwaarde
het volgen van deze cursus. In gevallen dat er sprake is van een trans–
actie door de officier van justitie of de oplegging van een alternatieve
sanctie door de rechter, eindigt de voorlopige hechtenis inderdaad.

Ik wijs er in dit verband volledigheidshalve nog op dat ingevolge het
wetsvoorstel 21 345 in artikel 77h, vierde lid, onder c, de schadevergoe–
dingsmaatregel zal worden opgenomen. Op dat punt bestaat dan geen
verschil tussen het volwassenenstrafrecht en het jeugdstrafrecht.

Artikel 77i

De leden van de fractie van D66 constateren dat aftrek van de tijd,
doorgebracht in voorlopige hechtenis, alleen is voorzien in geval van
veroordeling tot jeugddetentie, dit in tegenstelling tot het strafrecht voor
volwassenen. Inderdaad is ten onrechte alleen in geval van jeugddetentie
een regeling voor het verdisconteren van de voorlopige hechtenis
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getroffen. Bij nota van wijziging stel ik daarom voor de artikelen 771 en
77m te wijzigen in die zin dat ook in geval van oplegging van een
geldboete en een alternatieve sanctie, de rechter verplicht is aan te
geven op welke wijze hij rekening heeft gehouden met de ondergane
voorlopige hechtenis.

Artikel 77j

De leden van de fracties van het CDA, de VVD, de SGP en het GPV
plaatsten een kanttekening bij de voorgestelde regeling van de
vervroegde invrijheidstelling. Zij vroegen onder meer naar de ervaringen
met deze regeling in het volwassenenstrafrecht.

De ervaringen met de vervroegde invrijheidstelling zijn niet van dien
aard dat overwogen wordt het volwassenenstrafrecht op dit punt te
wijzigen. Ik wijs erop dat het door deze fracties gewraakte automatisme
reeds voor de wijziging van het volwassenenstrafrecht een feitelijk
gegeven was. Onder deze omstandigheden meen ik dat het zou leiden
tot inconsistenties in het Wetboek van Strafrecht indien in het jeugd–
strafrecht niet een soortgelijke regeling wordt opgenomen. De vragen
van de genoemde fracties hebben mij evenwel de voorgestelde regeling
op enkele onderdelen doen heroverwegen. De regeling van de vrijheids–
benemende straf in de voorgestelde regeling bedraagt ten hoogste zes
maanden voor jeugdigen onder de zestien jaren en ten hoogste een jaar
voor jeugdigen van zestien jaren en ouder. Bij nader inzien acht ik het
ongewenst de feitelijke mogelijkheid tot bestraffing van jeugdigen onder
de zestien jaren onder de gewone omstandigheden te beperken tot vier
maanden. In bijgaande nota van wijziging stel ik daarom voor artikel 77j
aan te passen in die zin dat vervroegde invrijheidstelling pas mogelijk is
na zes maanden jeugddetentie. Voor jeugdigen onder de zestien jaren is
dit van belang in geval meerdere straffen van jeugddetentie aansluitend
worden tenuitvoergelegd. Tevens meen ik te moeten afzien van de
mogelijkheid dat de kinderrechter tussentijds de invrijheidstelling
beveelt. De jeugdige weet dan op het moment van de strafoplegging
waar hij aan toe is. Deze bevoegdheid past niet in het streven de rol van
de kinderrechter in beginsel terug te brengen tot diens optreden ter
zitting. Dit betekent dat tussentijdse invrijheidstelling slechts mogelijk is
door gratie.

De motivatie tot «goed gedrag» ligt besloten in de mogelijkheid van de
officier van justitie een vordering te richten tot de rechter de vervroegde
invrijheidstelling uit te stellen of achterwege te laten. Ik wijs erop dat aan
een dergelijke vordering niet de zware eisen worden gesteld van artikel
15a, eerste lid, voor het volwassenenstrafrecht.

Aan de vervroegde invrijheidsteliing kunnen, evenmin als in het
volwassenenstrafrecht, voorwaarden worden verbonden.

Artikel 771

De verwondering van de leden van de CDA-fractie over de regeling dat
bij (gedeeltelijke) niet-betaling van de geldboete de rechter ter
vervanging een alternatieve sanctie kan opleggen, begrijp ik niet goed. Ik
beschouw dat geenszins, zoals zij stellen, als belonen van onaangepast
gedrag. Blijkbaar zijn zij van mening dat het uitvoeren van een alterna–
tieve sanctie voor een jeugdige minder zwaar is dan het betalen van een
geldboete.

Ik ben het daar niet mee eens. Ik neem aan dat een jeugdige die werkt,
liever een geldboete betaalt dan buiten zijn werk nog eens werkzaam–
heden in het kader van een alternatieve sanctie te verrichten. Bij
jeugdigen die nog op school zijn zal het een keus zijn: of een baantje

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 327, nr. 6 35



zoeken om de geldboete te verdienen of een alternatieve sanctie
aanbieden.

Deze regeling wijkt af van die in het volwassenenstrafrecht, daar in het
laatste geval een alternatieve sanctie slechts in de plaats kan komen van
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf en niet in de plaats van de
geldboete. Nu evenwel in het jeugdstrafrecht in artikel 77h, tweede lid, is
vcorzien in de mogelijkheid van een alternatieve sanctie in de plaats van
éèn van de hoofdstraffen jeugddetentie of een geldboete, is er hier de
mogelijkheid de geldboete in geval van niet-betaling te vervangen door
een alternatieve sanctie. Overigens moet, evenmin als in het volwasse–
nenstrafrecht, een vervangende jeugddetentie worden gezien als een
straf op ongehoorzaamheid (het niet-nakomen van een rechterlijk bevel
tot betaling van een geldboete), doch om een straf die, zoals het woord
zegt, de geldboete vervangt. Artikel 77h, tweede lid, voorziet in ander
verband in een dergelijke vervanging.

Hieruit moge blijken dat het niet alleen gaat om een niet-betaling
buiten schuld. Artikel 771, derde lid, schrijft voor dat het verzoek moet
uitgaan van de veroordeelde.

De leden van de fracties van de VVD, de SGP en het GPV vroegen
waarom de kinderrechter bij misdrijven niet de bevoegdheid heeft tegelij–
kertijd bij de oplegging van een geldboete de vervangende jeugddetentie
te bepalen.

De voorgestelde oplossing vormt het compromis tussen enerzijds de
wens de jeugdige zo min mogelijk aan vrijheidsbeneming bloot te stellen
en anderzijds doelmatig en doeltreffend te kunnen werken. In het eerste
belang ligt besloten dat een jeugdige niet zonder nadere overweging aan
vrijheidsbeneming dient te worden onderworpen, eenvoudigweg omdat
hij nalatig is te betalen.

Daaraan kunnen immers allerlei oorzaken, ook van pedagogische aard,
ten grondslag liggen die ten minste een rechter nader in ogenschouw
moet nemen voordat hij beslist tot vrijheidsbeneming.

Ook een alternatieve sanctie behoort immers tot de mogelijkheden.
In het tweede belang ligt besloten dat met name kantonrechters onder

het bestaande recht zijn veroordeeld tot z.g. omzettingszittingen, waarin
zij met toepassing van het bestaande artikel 507 van het Wetboek van
Strafvordering vervangend arrest opleggen. In de praktijk is dit al een
automatisme. De kantonrechters behandelen overtredingen, ook wanneer
deze door jeugdigen worden begaan. Het gaat hier vooral om ordenings–
recht. Dit wordt gekenmerkt door de grote aantallen zaken en het onder–
geschikt belang dat aan de persoon van de dader wordt gehecht.
Overigens laat de voorgestelde wettekst toe dat de kantonrechter de
vaststelling van de vervangende jeugddetentie achterwege laat. Bij
niet-betaling kan dan het derde lid worden toegepast.

Anders ligt dit bij misdrijven. Het gaat daarbij minder om bulk-zaken,
terwijl de persoon van de dader, juist omdat het gaat om een jeugdige,
meer gewicht in de schaal legt. De morele lading van het strafrecht ligt
daarbij anders dan bij overtredingen.

Bovendien worden misdrijven vervolgd voor de rechtbank en aldaar
voor de gespecialiseerde kinderrechter. Niet-betaling van een geldboete
kan een signaal zijn van een probleem gelegen in de persoon, dat
aandacht behoeft. Juist bij meer problematische jeugdigen mag
vrijheidsbeneming geen automatisme zijn.

De leden van de D66-fractie vroegen naar een precisering van het
begrip «in evenredigheid met het nog verschuldigde bedrag» in het
voorgestelde vierde lid, naar analogie van artikel 6 (bedoeld is: lid 6) van
dit artikel. Ik wijs erop dat de voorgestelde regeling naar zijn strekking
overeenkomt met de laatste volzin van artikel 22g, dat in het volwasse–
nenstrafrecht voorschrijft dat bij nalatigheid de opgelegde alternatieve
sanctie volledig te verrichten, een vrijheidsstraf wordt opgelegd, waarbij
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rekening wordt gehouden met het reeds verrichte deel van de arbeid. In
het algemeen is bij alternatieve sancties ervan afgezien een directe
relatie te leggen tussen de duur van de te verrichten arbeid en de straf
waarvoor deze in de plaats komt. De aard van de te verrichten arbeid
speelt daarbij mede een rol. Zie ook artikel 22d, tweede lid, onder c. Een
verdere precisering is niet mogelijk omdat de alternatieve sanctie zelf
ook niet wordt gerelateerd aan een bepaalde straf. Het zou niet logisch
zijn dit wel te doen voor de vervangende alternatieve sanctie. Dit is
anders bij de relatie tussen vrijheidsstraf en geldboete. Het voorgestelde
zesde lid vindt in het volwassenenstrafrecht zijn parallel in het bestaande
artikel 24c van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 77m

Naar aanleiding van de vragen van de fracties van de WD en D66 over
dit artikel, wil ik het volgende opmerken. Blijkens onderzoek wordt op dit
moment aan jeugdigen zelden arbeid ten algemenen nutte opgelegd die
langer is dan honderd uren.

Wanneer de rechter overweegt meer dan honderd uren op te leggen
zal het om bijzondere gevallen gaan. Het zal vooral de ernst van het feit
zijn die bepaalt hoeveel uren moet worden opgelegd. Uiteraard spelen
ook de persoonlijkheid van de dader en de omstandigheden waaronder
het feit is gepleegd een rol. Deze kunnen immers de doorslag geven om
bij een ernstig feit, waarvoor in het algemeen jeugddetentie wordt
opgelegd, ioch in te gaan op het aanbod van de jeugdige om arbeid ten
algemenen nutte te verrichten. In zijn motivering zal de rechter aan al
deze aspecten aandacht moeten besteden. De vrees van de fractie van
de VVD dat deze motivering «een wassen neus» zal worden lijkt mij
ongegrond.

Zoals uit de nota van wijziging blijkt stel ik voor de mogelijkheid om
een leerproject van meer dan honderd uren op te leggen te laten
vervallen. Op de vragen van de leden van de fracties van D66, de SGP en
de GPV hierover zal ik op deze plaats niet nader ingaan.

De leden van de GPV-fractie vroegen wat wordt bedoeld met de
«aard» van de alternatieve sanctie. De rechter moet aangeven welke
soort werkzaamheden moeten worden verricht. De gedachte is dat bij
voorbeeld administratief werk als lichter moet worden beschouwd dan
zware lichamelijke arbeid. In de duur van de alternatieve sanctie zou dit
tot uitdrukking kunnen komen. In het algemeen zal kunnen worden
volstaan met bij voorbeeld «het opknappen van een speeltuin». Zeker
wanneer het gaat om jonge kinderen gaat zal de rechter de aard van de
werkzaamheden nader moeten omschrijven, omdat moet worden
voorkomen dat zij werkzaamheden moeten verrichten die boven hun
krachten gaan.

Deze leden hadden er verder bezwaar tegen dat bij algemene
maatregel van bestuur kan worden afgeweken van het maximum aantal
uren. Ik wijs erop dat hoewel bij leerprojecten ook het aantal uren
(honderd, in bijzondere gevallen tweehonderd) is aangegeven, er leerpro–
jecten zijn die niet goed daarin pasbaar zijn. Ik denk bij voorbeeld aan
een leerproject waarbij de jeugdige gedurende twee weken doorbrengt
op een boot. Gedurende al die tijd is hij op het leerproject. Het zou
echter onzinnig zijn het aantal uren dat hij gedurende die tijd op de boot
slaapt of aan vrije tijd besteedt, mee te tellen bij de bepaling van de
zwaarte van de alternatieve sanctie. Teneinde te voorkomen dat toch een
wezenlijk zwaardere sanctie dan het in de wet bepaalde aantal uren,
wordt opgelegd, is het nodig hierover bij algemene maatregel van
bestuur nadere regels op te nemen. Gelet op artikel 89, vierde lid,
tweede volzin, van de Grondwet dat bepaalt dat de wet de op te leggen
straffen bepaalt, is bepaald dat de algemene maatregel van bestuur er
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slechts toe kan strekken het aantal uren aan te passen in verband met de
aard van het leerproject. Hiermee is bedoeld: met behoud van de door de
wetgever in formele zin beoogde zwaarte van de straf.

Artikel 77n

De leden van de fracties van D66 en de GPV vragen naar het karakter
van het advies van de raad voor de kinderbescherming.

Het is de bedoelmg dat de rechter wanneer de jeugdige een aanbod
voor een alternatieve sanctie doet, hij de coördinator alternatieve
sancties om nadere inlichtingen over de aangeboden werkzaamheden of
het aangeboden leerproject vraagt. Door de inlichtingen van de coördi–
nator kan de rechter de zwaarte van het aangeboden project beoordelen.
Bij de beoordeling behoeft hij niet aan te geven voor welke hoofdstraf
deze sanctie in de plaats komt. Over de inhoud van dit advies worden
geen nadere regels bij algemene maatregel van bestuur gesteld.

Artikel 77o, 77p en 77q

Zoals ook reeds opgemerkt naar aanleiding van de vragen van de
CDA-fractie bij artikel 771, beschouw ik een alternatieve sanctie, ook al
komt zij in de plaats van een straf of een andere alternatieve sanctie,
nooit als een beloning. De alternatieve sanctie perkt de vnjheid van de
jeugdige om te doen wat hij wil in. Dit zal meestal door hem als een straf
worden ervaren. Het vervangen van de ene alternatieve sanctie door een
andere zal daaraan niets afdoen. Het is uiteraard de bedoeling dat de
vervangende alternatieve sanctie vergelijkbaar is in zwaarte met de
oorspronkelijk opgelegde.

Daar de officier van justitie afhankelijk is van de projecten die vanuit
de samenleving worden aangeboden, zal het voor hem niet altijd
mogelijk zijn om in geval de jeugdige niet in staat is de oorspronkelijk
aangeboden alternatieve sanctie uit te voeren, precies eenzelfde project
te vinden. Daarom meen ik, in tegenstelling tot de leden van de
D66-fractie, dat het onvermijdelijk is om hier «zoveel mogelijk» te
gebruiken.

De leden van de D66-fractie meenden dat een bepaling dat «zoveel
mogelijk» bepaalde regels worden gevolgd, ware te vermijden. Het gaat
hierbij om het voorgestelde artikel 77p. De opmerking heeft mij
aanleiding gegeven het artikel in bijgaande nota van wijziging te laten
vervallen, terwijl de inhoud van de regeling terugkeert in het nieuw
voorgestelde artikel 77ee.

De leden van de GPV-fractie stelden vast dat het voorgestelde artikel
77o, vierde lid, de veroordeelde de mogelijkheid biedt een bezwaar–
schrift in te dienen tegen een wijziging van de alternatieve sanctie door
het openbaar ministerie in het geval de veroordeelde de sanctie niet kan
of heeft kunnen volbrengen. Zij vroegen of het niet logisch zou zijn dat
de veroordeelde hetzelfde rechtsmiddel kan instellen indien het openbaar
ministerie zou weigeren een dergelijke wijziging aan te brengen.

Ik denk dat deze mogelijkheid er zou moeten zijn wanneer artikel 77o
de jeugdige de mogelijkheid zou geven zelf om wijziging van de sanctie
te vragen. Dit is echter niet het geval. Het is de officier, die als hij ziet
dat de tenuitvoerlegging van de alternatieve sanctie niet goed verloopt,
het initiatief neemt om een wijziging aan te brengen. De veroordeelde
dient slechts de hem opgedragen taken uit te voeren. Slechts in het
geval dat hij hierin niet slaagt, rijst de vraag, of dit hem kan worden
toegerekend of niet. Slechts indien de veroordeelde en de officier van
justitie hierover van mening verschillen, zal de officier van justitie een
vordering als bedoeld in artikel 77o, vijfde lid, indienen. Het strijdpunt
komt aldus in alle gevallen voor de rechter.
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Deze leden vroegen verder of tegen een negatieve beslissing van de
rechter op een vordering van de officier van justitie, beroep openstaat
ingevolge artikel 446, van het Wetboek van Strafvordering. Deze vraag
wordt ontkennend beantwoord. Het voorgestelde artikel 77ee verklaart
onder meer artikel 14j, eerste lid, tweede volzin, dat enig rechtsmiddel
tegen een uitspraak uitsluit, van toepassing op beslissingen krachtens
artikel 77o.

Artikel 14j is een bijzondere bepaling in de zin van artikel 446 van het
Wetboek van Strafvordering.

De algemene strekking van deze regeling is dat rechterlijke beslis–
singen inzake de tenuitvoerleggmg van straffen of maatregelen niet aan
beroep zijn onderworpen. Een uitzondering hierop vormt slechts de
verlenging van de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, gezien het
ingrijpende karkater van deze beslissing. Dit alles laat onverlet dat in
geval van foutieve rechterlijke beslissingen de procureur-generaal bij de
Hoge Raad met gebruikmaking van artikel 456 van het Wetboek van
Strafvordermg cassatie in het belang der wet kan instellen, ook al heeft
geen enkel rechtsmiddel opengestaan (zie Hoge Raad 15 januari 1952,
NJ 1952,346).

Artikel 77s

De leden van de SGP-fractie vroegen of er wel van kan worden
uitgegaan dat moeilijk opvoedbare of geestelijk gestoorde jeugdigen na
twee jaar, dan wel in geval van verlenging na vier jaar, weer in vrijheid
kunnen worden gesteld.

Er ligt in gevallen van ernstige criminaliteit altijd een spanningsveld
tussen enerzijds de beveiliging van de samenleving en anderzijds het
belang van het individu. De voorgestelde oplossing is een poging het
juiste midden te vinden zonder dat dit tot onaanvaardbare consequenties
leidt. In uitzonderlijke gevallen zal, nadat de weg van het strafrecht is
bewandeld, kunnen worden gegrepen naar het civielrecht in het kader
waarvan een ondertoezichtstelling en een uithuisplaatsing kan worden
bevolen.

Artikel 77t

De leden van de CDA-fractie vroegen of onder «geweldsmisdrijven»
ook seksuele misdrijven moeten worden verstaan. Het antwoord luidt
bevestigend. Teneinde dit duidelijker tot uitdrukking te brengen, stel ik bij
nota van wijziging voor te spreken van een misdrijf tegen de onaantast–
baarheid van het lichaam.

Verder vroegen deze leden of bij verlenging prioriteit moet worden
gegeven aan de beveiliging van de maatschappij dan wel aan het belang
van de verdachte. Ik wijs erop dat de verwijzing in artikel 77t, tweede lid,
tweede volzin, naar artikel 77s, eerste lid, onder b en c, met zich
meebrengt dat aan beide criteria, cumulatief moet zijn voldaan. Van
prioriteitsstelling kan eerst sprake zijn wanneer niet aan beide criteria
tegelijkertijd kan worden voldaan. In dat geval kan echter de verlenging
niet worden gelast.

De leden van de GPV-fractie vroegen of de verlengingsprocedure als
een nieuw mini-proces moet worden gezien dan wel als voortzetting van
de oorspronkelijke procedure. Ik meen dat de voorziene procedure kan
worden gekenschetst als een afzonderlijke procedure omtrent de tenuit–
voerlegging van een sanctie, en in dit opzicht vergelijkbaar is met die
welke is voorzien in bij voorbeeld de bestaande artikelen 14f, 14g, 15b,
22g, 38c of 77t van het Wetboek van Strafrecht, het voorgestelde artikel
77I, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht of het bestaande artikel
507 van het Wetboek van Strafvordering. Dit betekent dat het voorge–
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stelde artikel 503 slechts van toepassing is op de jeugdige die op het
moment dat de vordering als bedoeld in artikel 77t, derde lid, wordt
mgediend, de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt. In
bijgaande nota van wijziging stel ik voor in artikel 77ee daarvoor een
voorziening te treffen.

Artikel 77v

De leden van de GPV-fractie stelden voor in het vijfde lid de
verplichting op te nemen dat in het kader van de ondertoezichtstelling
van een jeugdige, tevens de gezinsvoogd wordt gehoord.

Ik meen dat een dergelijke bepalmg niet goed zou passen in de opzet
van de regeling. Het vierde lid schrijft voor dat de Minister van Justitie
bij de beslissing omtrent de plaats van de tenuitvoerlegging van de straf
rekening houdt met het advies van de kinderrechter, de wens van degene
die het gezag uitoefent en de godsdienstige gezindheid of de levensbe–
schouwelijke overtuiging van de jeugdige persoon. Deze wensen blijken
uit het dossier. De ouder of voogd worden ook ingevolge het voorge–
stelde artikel 496, eerste lid, opgeroepen voor de zitting. De gezinsvoogd
speelt formeel in het kader van de berechting geen rol. In de contacten
die de gezinsvoogd ingevolge het Burgerlijk Wetboek met de kinder–
rechter onderhoudt, kan hij zijn oordeel kenbaar maken, indien dit zou
afwijken van dat van de ouders. De kinderrechter zal in de regel een
dergelijk oordeel in zijn advies mee laten wegen.

Langs informele weg is aldus voldoende gewaarborgd dat bij onder–
toezichtgestelde jeugdigen de gezinsvoogd zijn invloed kan aanwenden.
Een afzonderlijke wettelijke regeling die zaken nog weer ingewikkelder en
gedetailleerder maakt, lijkt mij, gelet op de informele mogelijkheden, niet
gewenst.

Artikel 77x

De leden van de D66-fractie stellen op goede gronden dat in geval van
een voorwaardelijke veroordeling geen alternatieve sanctie kan worden
opgelegd. Dit blijkt uit de aanhef van artikel 77h, tweede lid, dat bepaalt
dat in plaats van een hoofdstraf een alternatieve sanctie kan worden
opgelegd. Jeugddetentie, voorwaardelijk dan wel onvoorwaardelijk, is zo
een hoofdstraf. In het jeugdstrafrecht is het juist het kenmerk van een
alternatieve sanctie dat het een alternatief is voor de hoofdstraf en niet
daarenboven kan worden opgelegd. Nu bij nota van wijziging de tweede
volzin van artikel 77m, vierde lid, is vervallen, is hun vraag met
betrekking tot dit artikel niet meer relevant.

De leden van de GPV-fractie stelden ook een vraag over het
samengaan van sancties. Zoals ik hierboven heb uiteengezet, impliceert
het begrip alternatieve sanctie dan het niet kan samengaan met een
hoofdstraf als bedoeld in artikel 77h, eerste lid, maar daaraan juist alter–
natief is. In het kader van de berechting kan derhalve de kinderrechter
een eventuele geldboete die met gebruikmaking van artikel 77x, tweede
lid, naast een (gedeeltelijk) voorwaardelijke jeugddetentie kan worden
opgelegd, niet vervangen door een alternatieve sanctie. Dit laat onverlet
dat in het kader van de tenuitvoerlegging van de geldboete de afzonder–
lijke procedure die is voorzien in artikel 771, derde lid, ertoe kan leiden
dat bij en wegens de niet-betaling een alternatieve sanctie wordt
opgelegd. Het gaat dan echter niet om de berechting van het strafbaar
feit, maar om een beslissing in het kader van de tenuitvoerlegging van de
opgelegde straf, wanneer deze niet verloopt zoals voorzien. Zo kan ook
bij veroordeling terzake van bij voorbeeld artikel 444 van het Wetboek
van Strafrecht in het kader van de berechting slechts een geldboete
worden opgelegd. Dit laat onverlet dat in het kader van de tenuitvoer–
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legging bij niet-betaling een vervangende hechtenis moet worden
ondergaan.

Artikel 77z

Ik nam verheugd kennis van de instemming van de leden van de
CDA-fractie met de mogelijkheid dat bij bijzondere voorwaarde kan
worden bepaald dat de jeugdige zich laat opnemen in een inrichting. In
antwoord op hun vraag naar voldoende capaciteit in het bijzonder voor
drugsverslaafden, kan ik meedelen dat op dit moment, behoudens
pieken, voldoende capaciteit aanwezig is. Ik streef ernaar ook op langere
termijn voldoende capaciteit aanwezig te doen zijn.

Artikel 77cc

De leden van de GPV-fractie vroegen waaraan moet worden gedacht
bij ambtshalve ingrijpen door de kinderrechter met betrekking tot de
proeftijd. Bij nader inzien meen ik dat het past in het streven de rol van
de kinderrechter terug te dringen in het kader van de tenuitvoerlegging
van een sanctie, hierin een wijziging aan te brengen. Ik stel daarom in
bijgaande nota van wijziging voor de in de artikelen 77j, 77k, eerste lid,
en 77cc, eerste lid, opgenomen mogelijkheden tot ambtshalve optreden
door de kinderrechter te laten vervallen.

Verder vroegen deze leden of artikel 14j van het Wetboek van Straf–
recht van toepassing is. De in bijgaande nota van wijziging opgenomen
verduidelijking wat betreft de toepasselijkheid van de artikelen 14h tot en
met 14j, geeft een antwoord op deze vraag.

Artikel 77dd

De leden van de D66-fractie herhaalden hun bezwaren met betrekking
tot de clausule «zoveel mogelijk». Ik hoop dat bijgaande nota van
wijziging hun bezwaren wegneemt.

Artikel 77ee

De leden van de GPV-fractie vroegen of, gelet op artikel 77dd, de
voorgestelde bepaling niet grotendeels overbodig was.

Mede naar aanleiding van deze opmerking, stel ik bij bijgaande nota
van wijziging voor de toepasselijkheid van de artikelen 14h tot en met
14j bij de verschillende procedures in het kader van de tenuitvoerlegging
van een sanctie te verduidelijken.

Artikel 77gg

De leden van de GPV-fractie vroegen waarom wordt afgeweken van
artikel 57 van het Wetboek van Strafrecht en of de officier van justitie
deze bepaling niet eenvoudig kan omzeilen door de diverse feiten in
verschillende dagvaardingen op te nemen.

Ik wijs erop dat artikel 77gg noodzakelijkerwijs voortvloeit uit artikel
77g, eerste lid, waarbij de op een strafbaar feit in het Wetboek van
Strafrecht gestelde straffen wat betreft het jeugdstrafrecht worden
uitgeschakeld. Dit is nodig omdat in het jeugdstrafrecht, anders dan in
het volwassenenstrafrecht in artikel 9, eerste lid, onder a, onder 30, de
alternatieve sancties niet als hoofdstraffen worden aangemerkt. Artikel
57 is daardoor niet meer toepasbaar en in artikel 77a uitgesloten, daar
het het begrip hoofdstraffen hanteert. Artikel 77gg bevat echter een
vergelijkbare regeling voor het jeugdstrafrecht, bij nota van wijziging nog
nader aangevuld.
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Daarbij is tevens artikel 63 van toepassing verklaard wat betreft
straffen, onderscheidenlijk van overeenkomstige toepassing wat betreft
de alternatieve sancties. Dit betekent dat ook in het jeugdstrafrecht de
rechter bij de oplegging van straffen of alternatieve sancties, moet
rekening houden met eerdere berechtingen, indien het te berechten feit
heeft plaatsgevonden voorafgaand aan die eerdere veroordelingen. Nu
deze aangelegenheid in artikel 77gg is geregeld, is het niet meer nodig
artikel 63 in artikel 77a van toepassing te verklaren. Bij nota van
wijziging stel ik daarom voor deze laatste bepaling ook aan te passen.

Artikel II

Wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering

Artikel 488

De leden van de fracties van het CDA, de VVD, de SGP, het GPV en de
RPF plaatsten kanttekeningen bij het criterium van het uitgaan van de
dagvaarding als tijdstip waarop de leeftijd van de verdachte relevant is
voor de toepasselijkheid van de regels van strafvordering die gelden voor
jeugdigen. Zij verzochten mij op dit probleem in te gaan.

Ik wijs erop dat de Raad van State onder punt 3 van zijn advies
omtrent dit wetsvoorstel heeft voorgesteld als aanknopingspunt voor de
toepasselijkheid van het strafprocesrecht voor jeugdigen het tijdstip van
het begaan van het te berechten feit te nemen. De bewindslieden van het
vorige kabinet hebben daarop geantwoord geen vrijheid te zien dit
voorstel over te nemen, daar de keuze voor het tijdstip van het begin van
de vervolging, op aandringen van de Tweede Kamer bij nota van
wijziging op het wetsvoorstel 15 416 is gedaan. Met de fractie van de
RPF ben ik eens dat nu het geheie jeugdstrafrecht ter discussie staat, in
het overleg tussen regering en Staten-Generaal een hernieuwde keuze
kan worden gedaan.

Met het oog op een juiste oordeelsvorming herhaal ik in het kort de
geschiedenis van een en ander. Vóór de wet van 1 juli 1987 (Stb. 334),
waarbij de gevolgen van de verlaging van de meerderjarigheidsgrens
voor het strafrecht werden geregeld, bepaalde artikel 77b van het
Wetboek van Strafrecht, dat het materiële strafrecht van toepassing was
op de «minderjarige» - dat was toen degeen die nog niet de leeftijd van
eenentwintig jaren had bereikt - die ten tijde van het begaan van het
strafbaar feit nog geen achttien jaar was. Het materiële kinderstrafrecht
gold dus niet voor de (op het moment van berechting) meerderjarige,
ook al had hij de feiten begaan toen hij nog geen achttien jaar was. Dit
leverde in de praktijk geen problemen op. Theoretisch was denkbaar dat
voor enkele zware delicten de voor minderjarigen ingevolge artikel 70,
tweede lid, verkorte verjaringstermijn er niettemin toe kon leiden dat het
(materiële en formele) volwassenenstrafrecht werd toegepast op
personen die de leeftijd van eenentwintig jaren hadden bereikt in
verband met de berechting van een strafbaar feit dat zij voordat zij
achttien jaren waren, hadden gepleegd. In het overgrote deel van de
gevallen konden echter de jeugdigen tijdig voordat zij de meerderjarig–
heidsgrens van eenentwintig jaren hadden bereikt, derhalve overeen–
komstig het materiële kinderstrafrecht, worden berecht voor de feiten die
zij, jonger dan achttien jaren, hadden begaan.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel 15 416, dat ten grondslag lag
aan de genoemde wet van 1 juli 1987, is bij het opstellen van de
memorie van antwoord onder ogen gezien dat de verlaging van de
meerderjarigheidsgrens, bij handhaving van het in het oorspronkelijk
wetsvoorstel opgenomen criterium minderjarigheid, er licht toe kon
leiden dat twee personen die gezamenlijk een strafbaar feit hadden
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begaan gedurende hun minderjarigheid, verschillend zouden kunnen
worden behandeld, te weten de één berecht overeenkomstig het
materiële jeugdstrafrecht en de ander overeenkomstig het materiële
volwassenenstrafrecht, indien de één inmiddels achttien jaar en dus
meerderjarig zou zijn geworden en de ander niet. Bij nota van wijziging is
aan dit bezwaar tegemoet gekomen door het materiële strafrecht toepas–
selijk te verklaren op feiten begaan tijdens minderjarigheid, ongeacht de
vraag of de dader inmiddels meerderjarig was geworden. Anders dan
voordien, ontstond daardoor de mogelijkheid dat het jeugdstrafrecht
zelfs werd toegepast op personen die inmiddels eenentwintig jaren of
ouder waren. Op zichzelf valt dit in zoverre te rechtvaardigen, dat de
schuld die de persoon moet worden aangerekend, een minderjarige
betreft, ook al is de schuldige inmiddels meerderjarig geworden. De op
te leggen straffen zijn weliswaar niet meer in overeenstemming met zijn
ontwikkelingsniveau, doch dit bezwaar geldt eigenlijk slechts voor de
oplegging van een tuchtschoolstraf. De kinderrechter kan deze straf met
gebruikmaking van artikel 77t, omzetten in één van de straffen van artikel
9 van het Wetboek van Strafrecht.

Voor wat betreft het formele jeugdstrafrecht is echter de lijn vastge–
houden dat de jeugdige overeenkomstig zijn ontwikkelingsniveau wordt
aangesproken. Dit gold al onder het oude recht, zij het dat de minderja–
righeid duurde tot eenentwintig jaren en dus zolang het kinderstrafpro–
cesrecht op hem van toepassing was.

Na de verlaging van de meerderjarigheidsgrens, achtte de toenmalige
wetgever het in overeenstemming met de gedachte van het kinderstraf–
procesrecht de toepassing daarvan ook te beperken tot de minderjarige
in de tegenwoordige zin. De inmiddels achttien jaar en dus volwassen
geworden jongere, kan dus geen aanspraak meer maken op een bericht
in geval van inverzekeringstelling aan de raad voor de kinderbe–
scherming. In de plaats daarvan wordt de reclassering daarvan in kennis
gesteld. Omtrent de vervolging wordt geen advies ingewonnen van de
raad voor de kinderbescherming.

Dit nieuwe systeem wierp in de praktijk problemen op, daar het tijdstip
van de vervolging niet altijd duidelijk is. Daarom is in het wetsvoorstel
een exacter tijdstip aangegeven, namelijk het tijdstip waarop de
dagvaarding het parket verlaat. Bij nota van wijziging stel ik voor dit
tijdstip nog te preciseren tot het moment waarop blijkens de akte van
uitreiking de dagvaarding is betekend. Blijkens artikel 258 van het
Wetboek van Strafvordering is dat ook het tijdstip waarop het rechts–
geding een aanvang neemt. Ik neem aan dat het nieuwe voorschrift een
aantal problemen wegneemt.

Ik zie onder ogen dat het systeem sinds medio 1987 ertoe leidt dat in
de praktijk zaken door de politierechter worden berecht, waarbij deze het
materiële jeugdstrafrecht moet toepassen.

Uit een oogpunt van toerekening van schuld, acht ik dit een juiste gang
van zaken. De dader kan niet door tijdsverloop een ernstiger verwijt
treffen. Wat betreft de op te leggen straffen is echter de specifieke
deskundigheid van de kinderrechter niet strikt vereist, omdat het
inmiddels om een meerderjarige gaat.

Eén en ander nader overwogen hebbend gaat mijn voorkeur
vooralsnog uit naar handhaving van de regeling in het oorspronkelijke
wetsvoorstel. Ik wijs er daarbij op dat het wetsvoorstel het jeugdstrafpro–
cesrecht al aanmerkelijk afslankt ten opzichte van de thans geldende
regeling. De bepalingen die gelden, hangen in hoofdzaak samen met het
feit dat de persoon die in de procedure is verwikkeld minderjarig is. Ik
denk aan de bemoeienis van de raad voor de kinderbescherming, de
bijzondere rechten van de advocaat, de rol van ouders of voogd. Deze
regelingen zijn alle zonder betekenis in geval het gaat om een meerder–
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jarige, ook al heeft hij de feiten waarvoor hij terecht staat, begaan toen
hij minderjarig was.

De leden van de fracties van het CDA, de GPV en de RPF wezen erop
dat het uitbrengen van de dagvaarding subjectief door de officier van
justitie kan worden bepaald. Door een later tijdstip van dagvaarding te
kiezen, kan hij het toepasselijke strafprocesrecht bepalen. Deze leden
achtten dit niet juist.

Ik wijs erop dat de officier van justitie, evenmin als enig ander
overheidsorgaan, de vrijheid zou hebben naar willekeur te handelen. De
marges waarbinnen de door deze leden gesignaleerde mogelijkheid zich
zou kunnen voordoen, zijn daarom smal. Wanneer echter in een bepaald
geval de dagvaarding om welke reden dan ook later zou worden
betekend, waardoor een ander strafprocesrecht van toepassing wordt,
dan lijkt mij dit een wenselijk gevolg. Het komt mij voor dat deze leden
onvoldoende het materiële en het formele strafrecht onderscheiden. De
straf die de verdachte kan krijgen, hangt samen met de leeftijd waarop
hij het feit heeft begaan. Daarop kan de officier van justitie geen invloed
meer uitoefenen. Doordat de officier van justitie bewerkstelligt dat een
ander strafprocesrecht van toepassing wordt, kan hij geen extra straf
toevoegen.

Het is in dit verband goed om na te gaan welke de gevolgen zijn van
een ander procesrecht. Zonder uitputtend te zijn, wees ik er al op dat de
officier van justitie niet meer de raad voor de kinderbescherming hoeft te
consulteren, de zaak niet meer door de kinderrechter. De bevoegdheden
van de raadsman zijn in het bestaande en in het voorgestelde recht
gebonden aan de leeftijd van de verdachte, zelfs indien deze gedurende
het proces verandert. Dit lijken mij alle aanvaardbare consequenties,
zelfs in het geval dat door toedoen van de officier van justitie deze de
verdachte, omdat deze inmiddels meerderjarig is geworden, worden
aangedaan.

De leden van de VVD-fractie vroegen mij in te gaan op het verwijt van
de N.V.V.R. dat het voorgestelde criterium te vaag zou zijn. Ik meen dat
het verwijt het in de bestaande wet opgenomen criterium treft, doch niet
het bij bijgaande bij nota van wijziging voorgestelde. De opmerking van
de N.V.V.R. over de toestand van de parketten komt voor haar rekening.
In ander verband vindt overleg met de Tweede Kamer plaats over de
automatisering van de rechterlijke macht.

Artikel 492

De leden van de SGP-fractie vroegen waarom de kinderrechter wel de
bewaring, maar niet de gevangenneming of gevangenhouding kan
bevelen. Het antwoord kan worden ontleend aan het volwassenenstraf–
recht. De rechter-commissaris beveelt de bewaring.

Het gaat om een spoedeisende maatregel voor korte termijn. Dit recht–
vaardigt de besluitvorming door een unus iudex. Gaat het om bevelen tot
voorlopige hechtenis voor langere termijn, waarbij de besluitvorming een
minder spoedeisend karakter heeft, zoals bij gevangenneming of gevan–
genhouding, dan verdient besluitvorming in een meervoudige samen–
stelling de voorkeur.

Daar komt bij dat in het geval van gevangenhouding het wenselijk lijkt
dat de toetsing of voortzetting van de voorlopige hechtenis nog is aange–
wezen, wordt gedaan door anderen dan die de oorspronkelijke beslissing
namen. Wat betreft het jeugdstrafrecht is slechts afgeweken van het
volwassenenstrafrecht op het punt van de persoon die de bewaring
beveelt. Het is niet de rechter-commissaris, doch de kinderrechter die als
rechter-commissaris optreedt. Dit is, zoals hierboven uiteengezet, vooral
van belang met het oog op de bepaling van alternatieven voor de
voorlopige hechtenis, die als bijzondere voorwaarde bij een schorsing
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kunnen worden opgelegd. Juist daar is expertise van de kinderrechter
van belang.

Artikel 503

De leden van de fracties van de SGP en de RPF plaatsten kantteke–
ningen bij de voorgestelde bevoegdheid van personen vanaf twaalf jaren,
in rechte bezwaar te maken tegen de door hun raadsman in hun zaak
aangewende rechtsmiddelen. Zij vroegen zich af of personen van twaalf
of dertien jaar in dit opzicht al kunnen overzien wat zij doen.

Ik meen dat het in de lijn van het wetsvoorstel ligt de toegenomen
mondigheid van de jeugd ook te vertalen in de bevoegdheden ter zitting.
Het gaat er immers om dat de verdachte niet als willoos object van
rechtspleging wordt beschouwd, doch als een verantwoordelijke en straf–
rechtelijk aanspreekbare persoon. De uitbreiding van de mogelijkheden
tot interventie in de strafprocedure zijn daartoe ook uitgebreid, zoals bij
voorbeeld het bezwaarschrift tegen de dagvaarding. In de regel zal een
jeugdige zich door de adviezen van zijn raadsman laten leiden. In
voorkomend geval zal hij echter van de adviezen willen afwijken. Het lijkt
mij juist dat hij dan ook zelfstandig kan optreden. Dit komt de
aanvaarding van een eventuele straf en daarmee het pedagogische effect
daarvan ten goede.

Artikel V1

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

Artikel 4

De leden van de GPV-fractie vroegen waarom in artikel 4, derde lid,
onder 30, van de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaring
omtrent het gedrag is gekozen voor een grens van veertig uren. De keuze
houdt verband met het voorgestelde artikel 77f, eerste lid, onder b. Dit
biedt de officier van justitie de mogelijkheid een alternatieve sanctie aan
te bieden zonder dat de verdachte daarbij een strafblad krijgt. De
verdachte moet zich echter vrij voelen zijn zaak aan de rechter voor te
leggen, of, anders gezegd, de situatie moet worden vermeden dat de
verdachte onvrijwillig het transactieaanbod van de officier van justitie
aanvaardt om maar geen strafblad te krijgen. De voorgestelde bepaling
biedt de rechter de mogelijkheid een even hoge sanctie op te leggen als
de officier van justitie als transactie voorstelde, zonder de daaraan voor
de verdachte verbonden nadelige effecten.

De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto

1 In het voorlopig verslag wordt ten
onrechte van Artikel IV uitgegaan.
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