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EINDVERSLAG
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Na kennisneming van de memorie van antwoord en het gewijzigd
voorstel van wet zijn in de vaste Commissie voor Justitie1 nog
verscheidene vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.
Onder het voorbehoud dat de regering deze tijdig zal hebben beant–
woord, acht de Commissie de openbare beraadslaging over dit
wetsvoorstel voldoende voorbereid.

Algemeen

Paragraaf 1. Inleiding

De leden van de fracties van CDA, PvdA, VVD, Groen Links en GPV
hadden met belangstelling kennis genomen van de memorie van
antwoord en het gewijzigd voorstel van wet. Zij waren erkentelijk voor de
uitvoerige beantwoording van de gestelde vragen. Op een aantal punten
wensten deze leden nog terug te komen.

De leden van de PvdA-fractie stelden vast dat op het gebied van het
jeugdstrafrecht veel in beweging is. Deze ontwikkelingen hebben direct
of indirect invloed op elementen van het jeugdstrafrecht. Derhalve
wilden deze leden op een aantal punten nog enige duidelijkheid.
Allereerst noemden deze leden de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit.
Aangezien het strafrecht een middel is om gepast op criminaliteit te
reageren, is het van essentieel belang om hierop in dit kader in te gaan.
Naar verluidt komt het WODC binnenkort met belangrijke achtergrondin–
formatie over feiten waarvoor minderjarigen met de politie en de rechter–
lijke macht in aanraking komen en over de rechterlijke beslissingen die
vervolgens ten aanzien van hen worden genomen.

Geeft dit onderzoek nog aanleiding tot aanpassing van het
wetsvoorstel of bevestigt de geschetste ontwikkeling de lijn van het
wetsvoorstel? Zagen deze leden het juist dat het wetsvoorstel, door
middel van modernisering en verbetering van de rechtspositie van de
jeugdige, in feite leidt tot een formalisering van een verzwaring van de
strafrechtelijke aanpak van jeugdigen? Geeft de toeneming van (geweld–
dadige) criminaliteit hiertoe aanleiding?
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Deze leden constateerden deze verzwaring in de praktijk en in
bepaalde artikelen van het voorliggend wetsvoorstel, zoals de verhoging
van de maximum jeugddetentie tot 1 jaar voor jeugdigen van 16 jaar en
ouder, en de verruiming van de mogelijkheid om het volwassenenstraf–
recht op jeugdigen van 16 jaar en ouder van toepassing te verklaren.
Verder is in de praktijk sprake van een groei van de alternatieve sancties,
naar de aan het woord zijnde leden hebben vernomen. Dit laatste vindt
zijn oorzaak enerzijds in het feit dat op veel delicten die vroeger niet tot
een justitiële vervolging leidden, nu wel een afdoening volgt via HALT.
Het betreft hier de zogeheten «aanzuigende werking» (zie het proef–
schrift «Experimenten met alternatieve sancties» van Van der Laan).
Anderzijds is dit het gevolg van het feit dat rechters in toenemende mate
geneigd zijn om in plaats van een vrijheidsbenemende straf/maatregel te
kiezen voor alternatieve sancties. Deze ontwikkeling is ook niet verwon–
derlijk aangezien, in tegenstelling tot het volwassenenstrafrecht, het bij
jeugdigen vanaf het begin de bedoeling was om tot een uitbreiding van
het pakket van afdoeningen te komen.

Naar aanleiding van de geconstateerde groei van alternatieve sancties,
die zich waarschijnlijk nog zal voortzetten, vroegen de leden van de
PvdA-fractie nog of dit op den duur niet zal leiden tot minder behoefte
aan detentiecapaciteit.

Graag vernamen zij hoe de regering deze ontwikkeling ziet. In het
bijzonder omdat, naar zij hadden vernomen, uit het genoemde
WODC-onderzoek is gebleken dat toeneming van het aantal alternatieve
sancties tot op heden bij jeugdigen niet heeft geleid tot vermindering van
detentie.

Ook vroegen zij om hierbij het feit te betrekken dat in de praktijk is
gebleken dat allochtone jeugdigen die met het strafrecht in aanraking
komen, verhoudingsgewijs in aanzienlijk mindere mate gebruik maken
van alternatieve sancties.

Verder zouden deze leden in dit kader graag vernemen welke
instantie(s) onderzoek verricht(en) naar nieuwe, effectieve vormen van
alternatieve sancties, juist met het oog op andere groepen jongeren en
andere delicten.

Een andere ontwikkeling die zij zagen is de heroriëntatie op de functie
van de jeugdbescherming en reclassering, mede naar aanleiding van
onderzoeken en rapporten over taak en functie van de Raden voor de
Kinderbescherming en de noodzaak tot bezuiniging.
Geconstateerd is in de memorie van antwoord dat het begrip jeugdre–
classering nog te diffuus is om in de wet te worden opgenomen en
omschreven. Anderzijds blijkt dat in de praktijk binnen diverse arrondis–
sementen deze werksoort op een goede wijze wordt ingevuld. Derhalve
achtten de leden van de PvdA-fractie het gewenst dat er op korte termijn
duidelijkheid komt over de wijze waarop de jeugdreclassering gestalte
krijgt, zowel organisatorisch, juridisch als financieel.
Ook het Verdrag inzake de Rechten van het kind (Trb. 1990, 46) dat in
het kader van de Verenigde Naties tot stand is gekomen, stelt eisen ten
aanzien van het jeugdstrafrecht. Deze leden vroegen wanneer het
wetsvoorstel tot goedkeuring van dit verdrag te verwachten is.

Paragraaf 3. Een afzonderlijk adolescentenstrafrecht

De leden van de CDA-fractie waren het eens met de opvatting van de
regering dat differentiatie in het regime mogelijk moet zijn, doch niet
zodanig stringent moet zijn vastgelegd dat dit tot capaciteitsverlies zou
kunnen leiden. Zij namen dan ook aan dat de voorstellen tot herziening
van het differentiatiestelsel dit uitgangspunt zullen respecteren.
De verwijzing naar de op handen zijnde herziening leidde deze leden tot
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de vraag naar de stand van zaken van deze herziening. Kan de Kamer
binnenkort de voorstellen verwachten?

Recente geluiden over opvattingen van een beroepscommissie met
betrekking tot de interpretatie van de bepalmg van de Wet op de Jeugd–
hulpverlening dat een regime in gemeenschap boven afzondering geïndi–
ceerd is, brachten deze leden tot de vraag of deze bepaling tot
problemen aanleiding geeft, in die zin dat in verband met capaciteits–
dan wel personeelsproblemen jeugdige gedetineerden langer dan
toelaatbaar is, worden afgezonderd.

Heeft de Centrale Raad zich inmiddels over de interpretatie van artikel
66 Wet op de Jeugdhulpverlening uitgesproken?

Paragraaf 4. Uitgangspunten van het wetsvoorstel

In de memorie van antwoord is een nadere beschouwing gegeven over
de uitgangspunten van dit wetsvoorstel.

De leden van de PvdA-fractie waren met de regering van mening dat
ondanks het toenemen van de mondigheid van de jeugd het peda–
gogische element uit het jeugdstrafrecht niet kan verdwijnen. In het
voorliggende wetsvoorstel wordt het begrip anders ingevuld door
verlegging van het accent van bevoogding naar rechtsbescherming. Dit
leid ertoe dat de jeugdige meer als rechtssubject wordt bejegend.
Versterking van de strafprocessuele positie kan ook naar de mening van
deze leden zeer goed samengaan met het pedagogische karakter dat het
jeugdstrafrecht behoort te hebben. De jeugdige wordt meer in de
gelegenheid gesteld zijn eigen strafprocessuele positie te bepalen, welke
gelegenheid vooral wordt geschapen door de ruime mogelijkheden van
alternatieve sancties waartoe de jeugdige zelf kan beslissen of het initi–
atief kan nemen.

De verandering in het jeugdstrafrecht is tevens aanleiding geweest om
wat de openbaarheid van de terechtzittingen betreft geen afwijkende
regels meer te stellen ten opzichte van het volwassenenstrafrecht.
De leden van de PvdA-fractie waren van mening dat ten aanzien van
vorenbedoelde wijziging ten opzichte van het huidige jeugdstrafproces–
recht de uitgangspunten van de herziening onvoldoende zijn afgewogen.
Hierop wilden zij hieronder terug komen.

De leden van de VVD-fractie hadden in het algemeen met instemming
van de beantwoording kennisgenomen.

Met de regering waren zij van oordeel dat het belangrijk is de jeugdige
door middel van strafprocessuele rechten te beschermen tegen
overheidsingrijpen, waarop hij thans slechts in beperkte mate invloed kan
uitoefenen. Thans is de situatie naar hun oordeel zo, dat het pedagogisch
element en het strafrechtelijk element door elkaar worden gehaald. Ook
de jeugdige heeft een zelfstandig recht om zich tegen het overheidsop–
treden te verweren. Aan de thans geldende bezwaren komt het
wetsvoorstel tegemoet.

De leden van de fractie van Groen Links hadden vastgesteld dat in het
gewijzigde voorstel van wet aan een aantal in eerste instantie
opgeworpen bezwaren is tegemoet gekomen. Zij meenden dat deson–
danks nog een aantal nadelen aan het wetsvoorstel blijft kleven. Zij
onderstreepten de gedachte, die herhaaldelijk in het wetsvoorstel wordt
genoemd, om de jeugdige verdachte meer dan tot nu toe verantwoor–
delijk te achten voor zijn doen en laten. Zij deelden de opvatting die in
het wetsvoorstel naar voren komt om de jeugdige een eigen rol in het
strafproces toe te kennen, al dan niet bijgestaan door een raadsman. De
rechtsbescherming van jeugdigen wordt daarmee aanzienlijk verruimd,
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de overgang van jeugdstrafrecht naar volwassenenstrafrecht verloopt
vloeiender.
Kan de regering zeggen of er op dit ogenblik al op enigerlei wijze door
het O.M. en de rechterlijke macht wordt geanticipeerd op het voorlig–
gende wetsvoorstel daar het tenslotte nogal wat voorbereidingstijd in
beslag heeft genomen.

In hoeverre staat de regering een civielrechtelijke benadering van
jeugdige daders voor boven een strafrechtelijke, en hoe zal die zienswijze
volgens haar passen in de voorliggende plannen?

De leden van de GPV-fractie vonden de beschouwingen in de memorie
van antwoord over de doelstellingen van het wetsvoorstel en de
verhouding tussen het pedagogische en het rechtsbeschermende
karakter ervan een noodzakelijke verheldering van de memorie van
toelichting terzake. Van belang is dat het wetsvoorstel uiteindelijk wordt
gezien als een uitvloeisel van het uit 1971 daterende rapport van de
Commissie-Wiarda. Hoewel sedertdien in het bijzonder in het kader van
de commissie-Anneveldt en bij de verlaging van de wettelijke meerderja–
righeidsgrens herhaaldelijk ook over de positie van jeugdigen in het straf–
recht is gesproken, moet 21 jaar na het verschijnen van het rapport van
de Commissie-Wiarda wel de vraag worden gesteld in hoeverre de
uitgangspunten van die commissie vandaag nog actueel zijn.

Deze leden wezen in dit verband op het recente proefschrift van dr. M.
Bol over «Leeftijdsgrenzen in het strafrecht». Zij vroegen het
commentaar van de regering op het daarin gedane voorstel de leeftijds–
grens van twaalf jaar waaronder jeugdige delinquenten niet strafrech–
telijk worden vervolgd, af te schaffen. Zij realiseerden zich dat uitvoering
van dit voorstel gevolgen zal moeten hebben voor op te leggen straffen
of maatregelen en voor de verantwoordelijkheid van de rechter bij
oplegging aan zeer jeugdigen. Anderzijds mag de vraag worden gesteld
of het met het oog op de pedagogische functie van het strafrecht niet
voor de hand zou liggen deze niet te beperken tot jongeren vanaf twaalf
jaar, maar onder omstandigheden ook te doen uitstrekken tot een
leeftijdscategorie waarin nog sprake is van relatief grote ontvankelijkheid
voor positieve en negatieve pedagogische invloeden.

De leden van de GPV-fractie beklemtoonden dat zij met het oog op het
pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht waarde hechten aan een
herkenbaar eigen sanctiepakket voor jeugdigen. Zij hadden echter de
indruk dat de regering de pedagogische waarde meer zoekt in een
beperking van de sanctiemogelijkheden tegen de wil van de delinquent
en een grotere betrokkenheid van de jeugdige bij de keuze van sanctie–
mogelijkheden. Zij vroegen hoe reëel dit laatste is. De regering erkent
zelf dat er sprake is van een dilemma in de relatie vrijwiiligheid en straf.
Is de vrijwilligheid in het stadium van artikel 77e in wezen geen
gedwongen vrijwilligheid, omdat het alternatief altijd nadeliger zal zijn?
Kan van zo'n vrijwilligheid wel een bijdrage worden verwacht aan de
verdere ontwikkeling van de jeugdige tot mondigheid?

De genoemde leden hadden de indruk dat in het wetsvoorstel het
pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht opgaat in een steviger
rechtspositie. Is deze rechtspositie echter niet eerder een gevolg van het
feit dat het uitgebreidere sanctie-areaal een nogal ingrijpend karakter
heeft?

De leden van de GPV-fractie vroegen ook een expliciete reactie op hun
vraag in het voorlopig verslag naar een verantwoording van de voorge–
stelde verdeling van taken en bevoegdheden tussen de rechter, het
openbaar ministerie en opsporingsambtenaren (bladzijde 7 en 8).
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Paragraaf 5. Het materiële strafrecht voor personen met een leeftijd
van minder dan achttien jaren

5.1 De toepasselijkheid van het strafrecht voor jeugdigen

Zoals zij reeds in het voorlopig verslag hadden vermeld, waren de
leden van de PvdA-fractie nog steeds van mening dat de verruiming van
de mogelijkheden tot toepassing van het volwassenenstrafrecht op
16-18 jarigen dan wel toepassing van het jeugdstrafrecht op 18-21
jarigen ertoe bijdraagt dat de overgang tussen de verschillende leeftijd–
scategorieën vloeiender kan verlopen en gemakkelijker te hanteren is. Dit
heeft onder meer tot gevolg dat de rechter minder vaak hoeft uit te
wijken naar de mogelijkheid om het volwassenenstrafrecht toe te passen
op 16- tot 18 jarigen. De leden wilden graag cijfermatig inzicht in de
omvang van de toepassing op dit moment en de te verwachten vermin–
dering in de toekomst na inwerkingtreding van het voorliggend
wetsvoorstel.

5.4 De maatregelen

Na het bereiken van de leeftijd van 21 jaar kan de maatregel, opgelegd
aan een jeugdige, niet meer worden voortgezet. Hoewel een en ander
uitvoerig aan de orde is geweest bij de behandeling van het wetsvoorstel
15 416, bevreemdde het de leden van de PvdA-fractie dat geen
verlenging meer mogelijk is, terwijl juist het opleggen van een maatregel
een opvoedende functie heeft. Het leek hun dan ook onjuist dat deze
maatregel, die maximaal 4 jaar kan duren, plotseling wordt afgebroken.
Het enige middel dat dan nog ten dienste staat is de Krankzinnigenwet.
Zij vroegen of in bijzondere gevallen toch niet een juridische
mogelijkheid zou moeten worden geschapen tot het «uitzitten» van de
maatregel.

De leden van de GPV-fractie was niet duidelijk geworden in welke
inrichting 17-jarigen worden opgenomen aan wie een volwassenen-TBS
is opgelegd. Uit het gestelde op bladzijde 13, laatste alinea, kan worden
afgeleid dat in zo'n geval plaatsing in een inrichting voor volwassenen zal
geschieden. De rechter zal in zo'n geval de jeugdige als volwassene
beschouwen. Echter, door de gewijzigde criteria voor toepassing van het
volwassenen-strafrecht zal het mogelijk zijn dat de rechter kiest voor
volwassenen-TBS wegens de ernst van het feit en niet in verband met de
persoon van de dader. Kan dit niet tot de situatie leiden dat jeugdigen en
volwassenen in één inrichting worden opgesloten, hoewel de persoon
van de jeugdige geen aanleiding gaf op het hem volwassenen-strafrecht
toe te passen?

Paragraaf 6. Alternatieve sancties

6.1 Inleiding

De leden van de CDA-fractie waren het eens met het uitgangspunt dat
de minister van Justitie verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van
straffen, hetgeen zich naar hun mening uit in zijn zorg voor voldoende
aanbod. Zagen zij het goed dan is die zorg voor (detentie) capaciteit in
enge zin toch wezenlijk anders dan de zorg voor projecten ten behoeve
van dienstverlening, een vorm van capaciteit in ruime zin (blz. 17
memorie van antwoord). Onder zorg verstonden deze leden zowel de
toereikendheid van het aanbod als de eindverantwoordelijkheid. Zij
wilden graag de visie van de regering op dit onderscheid.
Als gevolg van deze opvatting over de verantwoordelijkheid draagt de
regering geen directe verantwoordelijkheid voor de werving en selectie
van geschikte dienstverleningsplaatsen. Zij schept slechts zo gunstig
mogelijke randvoorwaarden.
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Dat leidde de leden van de CDA-fractie tot de vraag aan welke (rand)
voorwaarden de regering daarbij een bijdrage levert.

Kan ook een inzicht worden gegeven in de bereidheid van bijvoorbeeld
de RBA's en het bedrijfsleven om hieraan mee te werken en in wat de
regering onderneemt om die bereidheid te stimuleren?

Met betrekking tot de gememoreerde mogelijkheden tot bijzondere
projecten voor allochtonen, vroegen deze leden of deze mogelijkheden
door enig ministerie financieel worden ondersteund.

Als punt van grote zorg meldden deze leden nog de signalen afkomstig
uit een recent jaarverslag dat het aantal mislukte dienstverleningen hoog
is. In 1990 haakten 22 van de 100 voortijdig af. Dit percentage vertoont
een stijgende lijn, want in 1991 maakten 28% van de 108 jongeren hun
dienstverlening in het kader van een alternatieve straf niet af (zie het
jaarverslag van het Bureau Alternatieve Sancties in het arrondissement
Utrecht).

Bovendien vroegen zij welke gevolgen de regering verbindt aan het
signaal dat «binnen een aantal jaren de mogelijkheden voor alternatieve
sancties volledig zullen zijn benut».

De leden van de VVD-fractie waren verheugd dat de regering van
oordeel is dat er gestreefd moet worden om de modaliteiten van alterna–
tieve sancties niet te uitputtend te regelen. Zij betwijfelden overigens of
de regering hierm volledig is geslaagd.

6.5 De voorgestelde wettelijke regeling

De leden van de fractie van de PvdA konden zich vinden in de stelling
dat het voorgestelde artikel 77e uitvoering geeft aan het bepaalde in
artikel 40, derde lid onder 6 van het Verdrag inzake de Rechten van het
kind. Hierin wordt immers de opdracht gegeven om waar mogelijk
maatregelen te treffen tot afdoening van strafbare feiten zonder
toevlucht te nemen tot justitiële procedures.

Zij konden instemmen met het gewijzigde voorstel van wet, waarbij
toestemming van de Officier van Justitie is vereist, alvorens een opspo–
ringsambtenaar het deelnemen aan een project kan voorstellen. Dit is
voldoende toetsing om te voorkomen dat in de praktijk een te ruim
gebruik van de mogelijkheid tot de zogeheten HALT-afdoening wordt
gemaakt. De algemene aanwijzingen, die de Officier van Justitie
krachtens artikel 77e tweede lid kan geven, dienen er toe dat in den
lande een zoveel mogelijk gelijke praktijk wordt gevolgd voor deze wijze
van afdoening.

Naar de leden van de PvdA-fractie is gebleken, is de praktijk van de
HALT-afdoening nu plaatselijk en regionaal zeer verschillend, waardoor
rechtsongelijkheid ontstaat. Te sterke ongelijkheid moet worden
voorkomen.

Anderzijds moet er naar de mening van deze leden ook ruimte zijn om
met een specifiek plaatselijke situatie rekening te kunnen houden.
De leden van de PvdA-fractie hechtten er zeer aan dat de jeugdige
voldoende wordt geïnformeerd over zijn recht af te zien van de
HALT-afdoening, zodat zijn zaak alsnog kan worden voorgelegd aan de
rechter. Een dergelijke informatieplicht vloeit reeds voort uit de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Zij vroegen of een derge–
lijke informatieplicht niet beter expliciet in de wet zou kunnen worden
opgenomen.

Deze leden waren verheugd dat hun suggestie is overgenomen om in
de wet de mogelijkheid op te nemen bij algemene maatregel van bestuur
de strafbare feiten aan te wijzen waarvoor de politie kan verwijzen naar
het HALT-project. Oorspronkelijk waren de zogenaamde HALT-afdoe–
ningen bedoeld voor vandalisme. Inmiddels blijken in de praktijk ook
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goede ervaringen te zijn opgedaan met een HALT-afdoening voor kleine
winkeldiefstallen. Zo moet het mogelijk blijven om op adequate wijze te
reageren op misdrijven van geringe ernst die door jeugdigen worden
gepleegd.

Een werkgroep binnen het Openbaar Ministerie beziet op dit moment
welke andere delictscategorieën in aanmerking komen voor een
HALT-afdoening, zo blijkt uit de memorie van antwoord. Deze leden
zouden graag vernemen wanneer resultaten van dit onderzoek zijn te
verwachten en of hierbij ook de financiële consequenties worden
betrokken.

De leden van de fractie van Groen Links hadden vragen met betrekking
tot de zogenaamde pre-trialfase, waarin de politiële en/of justitiële
autoriteiten een transactie kunnen aanbieden, die kan worden gezien als
strafvervanging, zonder dat er een rechterlijk oordeel over de straf–
baarheid van de jeugdige verdachte geveld is.

De leden van de fractie van Groen Links hadden in het voorlopig
verslag bezwaren geuit tegen het uitbreiden van bevoegdheden van
opsporingsambtenaren in het kader van een HALT-project, zonder dat
daarop rechterlijke controle kan plaatsvinden.

Hoewel zij het van groot belang vonden dat geen onnodige juridisering
van de jeugdige verdachte plaats heeft, vroegen zij de regering nader in
te gaan op de kanttekeningen die daarbij eveneens door de Raad voor
het Jeugdbeleid zijn geplaatst door middel van het volgende
commentaar:

«De raad staat uitermate positief tegen de uitbreiding van de strafmo–
gelijkheden met alternatieve sancties. De raad ziet de alternatieve
sancties echter uitdrukkelijk als uitbreiding van de straffen en niet als
voorwaarde voor seponering door de officier van justitie.»

«De jeugdige die de door de politie of officier van justitie voorgestelde
alternatieve afdoening niet wenst, zal door zijn weigering (slechts)
kunnen bewerkstelligen dat zijn zaak aan de rechter wordt voorgelegd».

Evenals de sectie jeugdrecht van de juridische faculteit van de Univer–
siteit van Amsterdam meent de Raad voor het jeugdbeleid dat de in het
wetsvoorstel geformuleerde regeling van de alternatieve sancties in de
pre-trial fase zich niet verdraagt met de grondslagen van ons strafrecht.
«In het bijzonder in de opsporings– en vervolgingsfase waar rechtswaar–
borgen een functie vervullen, is een van de belangrijkste aan ons straf–
recht ten grondslag liggende rechtsbeginselen geschonden».

De leden van de Groen Links fractie deelden die zienswijze en
meenden dat de regering deze al te gemakkelijk terzijde schuift.

De raad wijst er nog op dat in het volwassenenstrafrecht het opleggen
van een dienstverlening bij uitsluiting aan de rechter wordt overgelaten.
En hij meent daarom te kunnen concluderen:

«Kennelijk weegt het uitgangspunt dat een alternatieve sanctie -
slechts na een met waarborgen omgeven procedure - opgelegd mag
worden ten aanzien van jeugdigen minder zwaar».

De leden van de GPV-fractie bleven gereserveerd staan tegenover de
mogelijkheid om via transactie vrijwillig afstand te doen van rechterlijke
controle. Zij meenden dat de regeling in ieder geval zal moeten voorzien
in adequate waarborgen tegen drukuitoefening of tegen onjuiste
afwegingen. Zij achtten het een verbetering dat bij nota van wijziging is
voorzien in een algemene maatregel van bestuur en vroegen of het de
bedoeling is hierin ook bepalingen op te nemen voor de toepassing van
bijkomende voorwaarden. Ten aanzien van de «gewone» politietransactie
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is geregeld welke voorwaarde kan worden gesteld. Ook voor het jeugd–
strafrecht is een duidelijke vastlegging van de voorwaarden in de
regeling gewenst, waarbij naar de mening van de leden van de
GPV-fractie terughoudendheid op zijn plaats is. Voorkomen moet worden
dat een opsporingsambtenaar over ruime discretionaire bevoegdheden
kan beschikken.

Deze leden hadden met instemming geconstateerd dat de regering de
wijze waarop de HALT-afdoening zich zal ontwikkelen in het oog wil
houden. Zij vroegen of de conclusie juist is dat op voorhand geen
bezwaren bestaan tegen een ontwikkeling, waarin beleidsafspraken
tussen officier van justitie en HALT-ambtenaar in de plaats komen van de
nu vereiste concrete goedkeuring. Als deze conclusie juist is, bepleitten
deze leden deze mogelijkheid ook expliciet te verwoorden, zodat de
regeling aan duidelijkheid en zekerheid wint.

6.6 De leerprojecten

De leden van de CDA-fractie konden ermee instemmen dat bij
algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld voor de
aard en de inhoud van leerprojecten, waar het gaat om de zorg voor de
kwaliteit van leerprojecten. Zij spraken echter de vrees uit dat door het
stellen van regels ofwel het aanbod van projecten wordt bemoeilijkt dan
we! de kosten onnodig worden opgejaagd. Zij vroegen de regering of zij
kennis heeft genomen van ervaringen bij concrete projecten. Zij dachten
daarbij bijvoorbeeld aan het dagdetentieproject te Eindhoven. Zij vroegen
daarover de opvatting van de regering.

Zij spraken hun instemming uit met de in de nota van wijziging
opgenomen regeling waardoor de inderdaad goed functionerende
praktijk van schorsing van de voorlopige hechtenis ten behoeve van het
opleggen van een bijzondere voorwaarde in stand kan blijven.

6.8 De organisatie van de alternatieve sancties

De leden van de CDA-fractie spraken de mening uit dat het zo langza–
merhand tijd wordt dat duidelijkheid wordt verschaft over de definitieve
plaats en positie van de «jeugdreclassering» dan wel de coördinator
alternatieve sancties.

Wat vindt de regering van het voorstel van de raad om de verantwoor–
delijkheid van de bureaus alternatieve sanctie onder te brengen bij het
openbaar ministerie, gezien de gedachte dat de Raden voor de Kinderbe–
scherming vooral ten dienste staan van de kinderrechter, die niet (meer)
bij het onderzoek in de pre-trial fase betrokken zal zijn, zo vroegen de
leden van de Groen Links-fractie.

6.10 Projecten voor vandalismebestrijding

De leden van de CDA-fractie vonden het argument om verantwoorde–
lijkheid voor alternatieve sanctie en HALT niet samen te voegen legitiem.
Zij vroegen wel waakzaamheid met betrekking tot gegevensuitwisseling,
zodat beide afdoeningsvarianten elkaar niet gaan beconcurreren.
Bovendien zagen zij graag een overzicht van de regio's waar nog geen
HALT-projecten functioneren. Zijn er met andere woorden nog witte
vlekken?

Tenslotte vroegen zij of er een kostenvergelijking te geven is tussen
HALT-afdoening en alternatieve sancties.

Onderzoek en de toeneming van HALT-bureaus bevestigen de groei
van het gebruik van alternatieve sancties, aldus de leden van de
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PvdA-fractie. Over de kosten en de financiering van HALT-bureaus
hadden deze leden nog enige vragen. Tot en met 1993 is de rijksbijdrage
vastgesteld op 4,5 mln. Gelet op het feit dat dergelijke afdoeningen
inmiddels niet meer zijn weg te denken uit het strafrecht, leek het deze
leden van groot belang dat op korte termijn helderheid komt over de
omvang van de financiële bijdragen. Bovendien zouden zij graag meer
vernemen over (de resultaten van) het onderzoek naar de wegen
waarlangs de financiering zal plaatsvinden, zoals in de memorie van
antwoord staat vermeld.

Paragraaf 7. Strafvordering in zaken betreffende jeugdige personen

De leden van de CDA-fractie vonden de argumenten voor de keuze
voor openbare jeugdstrafprocessen in het bijzonder de waarden van de
publieke controle - nog steeds niet opwegen tegen het nadeel, dat
hierdoor een eminente inbreuk wordt gepleegd op de privacy van de
minderjarige en dat daardoor een niet zwaar genoeg te schatten gevaar
stigmatisering zal optreden.

Zij vroegen daarom een heroverweging waarbij hun sterke voorkeur
uitging naar het voorstel van de commissie-Anneveldt om in ieder geval
voor beneden 16-jarigen vast te houden aan behandeling achter gesloten
deuren.

Daar waar toegenomen mondigheid reden is om de rechtspositie van
de jeugdige te versterken, konden de leden van de PvdA-fractie zich
verenigen met de toelichting. Echter, waar de toegenomen mondigheid
ook wordt gebruikt als reden om voor de jeugdige geen afzonderlijke
regels te stellen ten aanzien van de openbaarheid van terechtzittingen,
vroegen deze leden of wellicht aan de toegenomen mondigheid van de
jeugdige een te ruime betekenis is gegeven.

Toegenomen mondigheid stelt weliswaar de jeugdige beter in staat
zelf keuzen te maken, doch er zijn geen aanwijzingen te veronderstellen
dat de jeugdige door toegenomen mondigheid beter in staat zou zijn zich
over zijn persoonlijke omstandigheden te uiten.

Het pedagogische en beschermende karakter, dat in wezen een afzon–
derlijk jeugdstrafrecht en –strafprocesrecht rechtvaardigt, vereist dat ter
terechtzitting een open dialoog moet kunnen worden gehouden tussen
de kinderrechter, jeugdige verdachte en diens ouders/voogd. Deze
dialoog zal moeilijk of niet tot stand komen als zich op de publieke
tribune bijvoorbeeld de buren, de pers en/of een gehele schoolklas
bevinden.

De leden van de PvdA-fractie waren niet geheel overtuigd door het in
de memorie van antwoord neergelegde standpunt dat het bepaalde in
artikel 6 Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens
niet toelaat dat ten aanzien van jeugdigen in het algemeen wordt bepaald
dat de behandeling ter terechtzitting niet in het openbaar wordt
gehouden. Een regeling waarbij, rekening houdend met de specifieke
belangen van de jeugdige, slechts in bepaalde situaties kan worden
besloten tot sluiting van de deuren, lijkt als nadeel te hebben dat de
beslissing tot sluiting pas ter zitting kan worden genomen en de jeugdige
zich nimmer met zekerheid kan voorbereiden op een behandeling achter
gesloten deuren.

De vooral jongere verdachte zal hierdoor geremd kunnen worden in
een goede voorbereiding op de zitting. Toegenomen mondigheid van
jeugdige hoeft immers niet gepaard te gaan met een toeneming van
emotionele evenwichtigheid. Dient derhalve het jeugdstrafrecht de
jeugdige niet te beschermen tegen de psychische druk van de
openbaarheid, zo vroegen deze leden. Zij gingen er daarbij vanuit dat het
pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht vereist dat op volledige
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en onbeperkte wijze kan worden ingegaan op de persoonlijke en gezins–
omstandigheden van de jeugdige. Hierdoor wordt noodzakelijkerwijs de
persoonlijke levenssfeer geschonden. In het volwassenenstrafrecht vindt
deze schending van privacy uiteraard ook plaats, doch daar dient,
wegens het ontbreken van het pedagogische en beschermende karakter,
de openbaarheid te prevaleren.

De leden van de PvdA-fractie vroegen eveneens hoe het bepaalde in
artikel 40, tweede lid, onder vii van het Verdrag inzake de rechten van
het kind, dat bepaalt dat in alle fasen van het strafproces de persoonlijke
levenssfeer van het kind wordt ontzien, zich verhoudt tot het bepaalde in
artikel 6 Europees Verdrag tot beschermen van de Rechten van de Mens.
Inmiddels is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot Herziening van de
raadkamerprocedure (22 584) ingediend, waarbij is voorgesteld artikel
273 WvSv te wijzigen in die zin dat in concrete gevallen, indien belangen
van minderjarigen dit eisen, behandeling met gesloten deuren kan plaats–
vinden.

Deze leden waren van mening dat hiermee een vaag criterium wordt
gegeven. Indien de specifieke positie van de jeugdige wel rechtvaardigt
dat er een speciaal jeugdstrafprocesrecht is, doch de positie van de
jeugdige geen reden is in het algemeen regels te stellen over de
openbaarheid van de terechtzittingen, wat zijn dan in concreto de
belangen van de minderjarigen die sluiting van de deuren tijdens een
terechtzitting rechtvaardigen? Noch in het onderhavige wetsvoorstel,
noch in het wetsvoorstel ter zake van de Herziening van de raadkamer–
procedure wordt daarop een toelichting gegeven.
Graag zagen de leden van de PvdA-fractie het begrip «belang van de
minderjarige» toegelicht.

Met de regeling van openbaarheid hangt zeer nauw samen met de
verplichting om ter terechtzitting te verschijnen.

De leden van de fractie van de PvdA konden zich geheel vinden in het
alsnog opnemen van de persoonlijke verschijningsplicht van de jeugdige
ter terechtzitting op grond van de overwegingen welke ook door de
N.V.V.R. zijn aangevoerd. Zij meenden echter dat de regeling omtrent de
openbaarheid niet geheel los kan worden gezien van de verschijnings–
plicht. Daar waar de volwassene, teneinde verschijning op een openbare
terechtzitting te vermijden, verstek kan laten gaan, geldt voor de jongere
een verschijningsplicht. Hierbij lijken de uitgangspunten van de wet,
versterking van rechtspositie van de jeugdige en handhaving van het
pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht, met elkaar in botsing te
komen.

Zij vroegen of in dit licht bezien, het oorspronkelijke voorstel geen
heroverweging verdient. Oorspronkelijk is immers voorgesteld om alleen
het rechtsgeding bij verdachten van 16 jaar en ouder in het openbaar te
behandelen, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.

De leden van de fractie van Groen Links konden instemmen met het
voorstel van de regering om het oorspronkelijke idee van het vervallen
van de verschijningsplicht los te laten en bij nota van wijziging te veran–
deren. Zij vonden dat passen bi] de erkenning van de toegenomen
mondigheid van jeugdigen, waarmee deze ter zitting aangesproken
kunnen worden op hun verantwoordelijkheid voor door hen gepleegde
(mis)daden.

Paragraaf 7.1 Het driehoeksoverleg in kinderstrafzaken en het
bezwaarschrift tegen de dagvaarding

Waar de regering vast wil houden aan het voornemen het driehoeks–
overleg in kinderstrafzaken tussen kinderrechter, officier van Justitie en
Raad voor de Kinderbescherming af te schaffen, bleven de leden van de
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CDA-fractie aarzelen over de juistheid hiervan. Zij vonden het gewenst
dat de regering dan voorstelt welke maatregelen dan ter vervanging
kunnen worden genomen om de continuïteit van het optreden van het
Openbaar Ministerie in jeugdzaken te verbeteren.

Het is een duidelijke verbetering, dat de jeugdige zijn zaak aan
verschillende instanties kan voorleggen. De leden van de VVD-fractie
waren met de regering van oordeel, dat het bestaande driehoeksoverleg
daarmee niet verenigbaar is.

Paragraaf 7.2 De kinderrechter als rechter-commissaris en als
raadkamer

De leden van de PvdA-fractie waren niet overtuigd door de argumen–
tatie voor handhaving van het voorstel dat beoogt dezelfde kinderrechter
die over de voorlopige hechtenis beveelt, ook als zittingsrechter te
kunnen laten optreden. In het licht van de in de memorie van antwoord
aangehaalde jurïsprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van
de Mens en de Hoge Raad impliceert het deelnemen van een rechter aan
de beslissing inzake de voorlopige hechtenis niet zonder meer dat deze
aan de definitieve beslissing niet meer mag meedoen omdat hij in objec–
tieve zin steeds partijdig moet worden geacht.

Het feit echter dat partijdigheid zich in een concreet geval zeer wel kan
voordoen, gaf deze leden de overtuiging dat het uit beleidsoogpunt sterk
aan te bevelen is de functies gescheiden te houden.

Het telkens in een geval moeten nagaan of mogelijkerwijs sprake is
van partijdigheid door betrokkenheid van de kinderrechter als rechter–
commissaris levert evenzeer organisatorische problemen op.
Het ware beter te voorkomen dat naar aanleiding van twijfel over de
partijdigheid van de rechter wordt geprocedeerd. Het feit dat de kinder–
rechter zowel als rechter-commissaris als zittingsrechter in de meeste
gevallen alléén rechtspreekt, is naar de mening van de leden van de
PvdA-fractie eveneens een factor om aan de onpartijdigheid van de
rechter hoge eisen te stellen.

De leden van de fractie van Groen Links bleven vragen houden bij de
mogelijkheid van een dubbele rol voor de kinderrechter als rechter–
commissaris en als raadkamer in het strafproces. Zij zagen wel in dat in
een arrondissement met slechts één kinderrechter een capaciteitspro–
bleem kan ontstaan. Kan echter niet overwogen worden om voor de
specifieke functie van kinderrechter de competentie uit te breiden naar
naburige arrondissementen?

Zij vonden het tweede door de regering genoemde argument niet ter
zake. Zij meenden dat kennis van het dossier niet als argument mag
gelden; zo geredeneerd zou immers eveneens in het volwassenenstraf–
recht de rechter-commissaris een extra-functie als zittingsrechter kunnen
worden toegekend. Dat zal toch niet de bedoeling zijn?

ARTIKELEN

Artikel 1

Wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht

Artikel 77d

De leden van de PvdA-fractie waren van oordeel dat de toelichting
welke in de memorie van antwoord naar aanleiding van gestelde vragen
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is gegeven, overtuigender is dan de memorie van toelichting.
Nu via de «undue delay» jurisprudentie kan worden tegengegaan dat
door de verlenging van de verjaringstermijn te lange vervolgingster–
mijnen ontstaan en de verlenging van de verjaringstermijn in het
bijzonder bij de tenuitvoerlegging van straffen de mogelijkheden voor
alternatieven verruimt, konden de leden zich verenigen met de voorge–
stelde regeling.

Artikel 77h

De leden van de GPV-fractie zagen niet in waarom alternatieve
sancties in het jeugdstrafrecht geen zelfstandige hoofdstraf zouden
kunnen zijn. Dit zou de duidelijkheid van strafrechtstelsel ten goede
komen. In het bijzonder ten aanzien van de omzetting van een alterna–
tieve straf in een hoofdstraf bij niet-nakoming van opgelegde verplich–
tingen blijkt in de praktijk van moeilijkheden.

De genoemde leden veronderstelden dat de regering in het jeugdstraf–
recht voor dit onderwerp niet principieel wil afwijken van het volwas–
senen-strafrecht. Als dat het geval is, waarom wordt dan voor de formu–
lering niet zoveel mogelijk aangesloten bij artikelen 22b, eerste lid? In
artikel 77h wordt de alternatieve straf genoemd naast de hoofdstraf met
introductie van de term «alternatieve sanctie» in de wet. In artikel 77f
wordt de alternatieve sanctie als een zelfstandige straf benaderd en niet
als vervanging van een hoofdstraf. Hetzelfde is te zien in artikel 77gg.
Aan de duidelijkheid draagt volgens deze leden evenmin bij, dat de
rechter op grond van artikel 77n niet de afweging behoeft te verant–
woorden voor welke hoofdstraf de onbetaalde arbeid of het leerproject
een alternatief is.

Artikel 77j

De leden van de CDA-fractie bleven bezwaren houden tegen het
automatisme in de voorgestelde regeling van de vervroegde invrijheids–
telling (V.I.). Het feit dat in het jeugdstrafrecht thans deze regeling wordt
geïntroduceerd, verplicht tot een zorgvuldige beoordeling van het
instituut V.l.

Ervaringen in het volwassenenstrafrecht, maar zeker ook de eigen aard
van het jeugdstrafrecht, leidden deze leden tot de conclusie dat V.l.
wordt gekoppeld aan een systeem van belonen en bestraffen. Daartoe
biedt het voorgestelde automatisme te weinig ruimte, zo blijkt ook uit het
volwassenenstrafrecht.

De specifieke eisen van het jeugdstrafrecht rechtvaardigen, aldus deze
leden, een genuanceerder regeling. Zij stapten daartoe graag heen over
het bezwaar van inconsistentie met het volwassenenstrafrecht.

Met de voorgestelde regeling van de vervroegde invrijheidstelling
wordt aangesloten bij het strafrecht voor volwassenen. De leden van de
VVD-fractie wensten te herhalen dat zij sterke aarzeling hebben over het
systeem waarbij na het volbrengen van 2/3 van de opgelegde straf
automatisch de verdachte vervroegd in vrijheid wordt gesteld. Weliswaar
zal dit niet gebeuren als zich daartegen zwaarwegende belangen
verzetten, doch voorzover bekend geschiedt dit zelden of nooit. Zij
vroegen de regering in hoeveel gevallen vervroegde invrijheidstelling de
laatste vijf jaar niet heeft plaatsgevonden.
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Artikel 771

Als geldboetes niet (geheel) betaald worden, kunnen deze worden
omgezet in vervangende jeugddetentie.

Bij overtredingen kan dit tevens in het vonnis worden opgenomen, bij
misdrijven zal de rechter moeten nagaan welke de reden is voor het niet
betalen, om vervolgens tot omzetting te beslissen. De leden van de
PvdA-fractie vroegen hoeveel tijd met deze omzetting gemiddeld
gemoeid is, en hoe lang de periode uiteindelijk kan duren tussen het
begaan van een delict en het uitzitten van de straf, na omzetting van een
(niet betaalde) geldboete.

Artikel 77o

De leden van de GPV-fractie meenden dat de wetgever enige duide–
lijkheid behoort te bieden over de wijze waarop de tijd in verzekering en
voorlopige hechtenis doorgebracht bij de omzetting in een straf of alter–
natieve sanctie als bedoeld in het vijfde lid wordt verrekend.

Artikel 77x

De leden van de GPV-fractie stelden vast dat dit artikel het mogelijk
maakt dat de rechter bepaalt dat de jeugdige in een inrichting moet
worden opgenomen, zij het voorwaardelijk niet tenuitvoergelegd,
vergezeld van een geldboete. Bij niet-betaling van de boete kan een
alternatieve sanctie moeten worden ondergaan tijdens de proeftijd,
derhalve nog steeds in combinatie met veroordeling tot opneming in een
inrichting. Zij vroegen te verduidelijken waarom deze twee sancties
theoretisch en praktisch met elkaar te verenigen zijn.

Artikel II

Wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering

Artikel 488

Tenslotte bleven de leden van de CDA-fractie bezwaren houden tegen
de regel dat niet het tijdstip waarop het delict wordt begaan, bepalend is
voor de toepasselijkheid van het jeugd– dan wel volwassenenstrafrecht.
In de eerste plaats omdat het juister lijkt de jongere te beoordelen naar
het ontwikkelingsstadium op het moment van zijn daad, en in de tweede
plaats omdat de geïntroduceerde maatstaf (uitbrengen van de
dagvaarding) een en ander afhankelijk maakt van de (in)activiteit van
instanties.

De voorzitter van de commissie,
Swildens-Rozendaal

De griffier voor dit verslag,
De Gier
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