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ALGEMEEN

1. Inleiding

Ik ben verheugd dat de verschillende fracties in de memorie van
antwoord op veel van hun vragen een bevredigende reactie hebben
gevonden. Ik hoop in deze nota de nog resterende vragen eveneens tot
hun bevrediging te beantwoorden.

De leden van de PvdA-fractie constateerden dat er op het gebied van
het jeugdstrafrecht veel in beweging is. Zij verwezen naar een op handen
zijnde publicatie van het WODC van mijn departement en vroegen of
daarvan nog gevolgen voor het wetsvoorstel zijn te verwachten.

Het betreft hier het inmiddels uitgebrachte rapport van het WODC nr.
119 van dr. J. Junger-Tas, drs M. Kruissink en dr P.H. van der Laan uit
1992, getiteld «Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en de justitiële
jeugdbescherming: periode 1980-1990». Dit rapport geeft inzicht in de
aard van de jeugdcriminaliteit en de justitiële reactie daarop gedurende
de in de titel genoemde periode. Het blijkt dat de afgelopen jaren niet
zozeer de omvang, doch veeleer de ernst van de criminaliteit onder
jeugdigen voor bepaalde delictscategorieën, vooral geweldsdelicten, in
zekere mate toeneemt. Mede op basis van dit gegeven en de ontwik–
keling van de straftoemeting in het volwassenenstrafrecht, stel ik voor de
mogelijkheden om op te treden tegen deze meer ernstige vormen van
criminaliteit, te vergroten. Ik kom daarop hierna nog terug.

Ik deel niet de mening van deze leden dat het onderhavige
wetsvoorstel een verzwaring van de strafrechtelijk aanpak van jeugdigen
betekent. Deze schijn moge worden gewekt door de verlenging van de
termijn van de jeugddetentie van zes maanden tot een jaar voor
jeugdigen ouder dan zestien jaar en door het pakket alternatieve
sancties. De verlenging van de jeugddetentie heeft echter ten opzichte
van het bestaande jeugdstrafrecht slechts tot gevolg dat de kinder–
rechter minder snel behoeft te grijpen naar de toepassing van het
volwassenenstrafrecht. De regeling van de alternatieve sancties codi–
ficeert een in de praktijk gegroeide situatie die al geruime tijd als
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wenselijk wordt ervaren. Ik wijs er verder op dat de regeling van de
vrijheidsbenemende maatregel een inperking van de mogelijkheden van
de overheid betekent ten opzichte van het bestaande recht.

Een verzwaring van de toegepaste sancties is onder het bestaande
recht evenzeer mogelijk als onder het voorgestelde. Het is overeen–
komstig de Nederlandse traditie overgelaten aan de rechter om binnen
ruime marges, gelet op de aard van de persoon en van het gepleegde
strafbaar feit, in het concrete geval de door hem passend geachte
sanctie op te leggen.

Deze leden vroegen vervolgens of de verwachte voortgezette groei van
de alternatieve sancties niet op den duur zal leiden tot minder behoefte
aan detentiecapaciteit. Ik wijs erop dat anders dan in het volwassenen–
strafrecht, bij jeugdigen de alternatieve sanctie niet noodzakelijkerwijs in
de plaats komt van een vrijheidsbenemende straf. Het verband tussen de
toename van alternatieve sancties en vermindering van de (stijging van
de) behoefte aan detentiecapaciteit ligt dus in het jeugdstrafrecht minder
rechtstreeks dan bij volwassenen. Daarnaast blijft helaas door de steeds
zwaarder wordende criminaliteit de behoefte aan capaciteit onver–
minderd voortbestaan.

Blijkens dit rapport kwamen allochtone jeugdigen verhoudingsgewijs
minder in aanmerking voor de toepassing van een alternatieve sanctie.
De indruk bestaat dat de oorzaak hiervan moet worden gezocht in het
feit dat veel allochtonen vanuit een groter wantrouwen tegenover een
hun onbekend justitieel apparaat minder snel bekennen, het meer op een
confrontatie met de justitie laten aankomen en daarom ook minder snel
instemmen met een alternatieve sanctie. In principe komen ook ontken–
nende verdachten met hun instemming in aanmerking voor een alterna–
tieve sanctie. Zij vrezen misschien door in te stemmen met een alterna–
tieve sanctie afbreuk te doen aan hun ontkenning van het strafbaar feit
waarvoor zij zijn aangehouden. Ik hoop dat de inspanningen om meer
allochtonen te werk te stellen bij de politie, deze tegenstelling doen
afnemen. Verder blijken bepaalde groepen allochtonen vanuit de achter–
grond van hun cultuur meer toezicht te behoeven bij de uitvoering van
een alternatieve sanctie. Ten slotte vormen taalproblemen soms een
barriére.

De indruk bestaat op dit moment dat meer allochtone jongeren een
alternatieve sanctie krijgen opgelegd dan in het verleden het geval was.
Een ondervertegenwoordiging van deze categorie lijkt er niet meer te
zijn. De afgelopen jaren is er naar gestreefd te komen tot een redelijk
gevarieerd aanbod van leerprojecten, waarbij verschillende instanties uit
de samenleving zijn ingeschakeld. Daaronder zijn thans ook enkele
leerprojecten die speciaal zijn toegespitst op de problemen van jonge
allochtone delinquenten.

Verder vroegen deze leden welke instanties onderzoek verrichten naar
nieuwe, effectieve vormen van alternatieve sancties. De raden voor de
kinderbescherming, de reclasseringsstichtingen en de coördinatiecom–
missies alternatieve sancties in ieder arrondissement zijn belast met de
ontwikkeling van nieuwe vormen van alternatieve sancties.

In februari 1992 is het regeringsstandpunt uitgebracht betreffende de
alternatieve sancties naar aanleiding van het in februari 1991 verschenen
rapport van de Overleg– en adviescommissie alternatieve sancties
(Commissie-Balkema, Stcrt. 1989, 101). In dit rapport wordt met name
voor de meerderjarigen een verdere uitbreiding van verschillende vormen
van alternatieve sancties voorgestaan. Op 14 september 1992 heeft
daarover een uitgebreide commissievergadering plaatsgevonden. Deze
nieuwe vormen zullen vooralsnog in een experimenteel kader worden
opgezet. Ik verwacht dat verschillende van de daar ontwikkelde alterna–
tieven ook als alternatieve sanctie voor de oudere minderjarigen geschikt
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zullen zijn. In dat kader zal eveneens aandacht worden besteed aan
projecten in het bijzonder gericht op allochtonen.

Deze leden vroegen verder op korte termijn duidelijkheid over hoe de
jeugdreclassering organisatorisch, juridisch en financieel moet worden
ingebed. In mijn brief aan de Tweede Kamer van 2 november 1992
(kamerstukken II 1992/93, 21 980, nr. 11) met als onderwerp de Tussen–
balans en Heroriëntatie Jeugdbescherming en Reclassering heb ik reeds
mijn mening neergelegd, dat het zorgdragen voor de uitvoering van
jeugdreclassering en alternatieve sancties minderjarigen tot de kerntaken
van de jeugdbescherming behoort.

Ik heb in deze brief bovendien het voornemen uitgesproken om de
centrale regie van de activiteiten in het kader van de jeugdreclassering
neer te leggen bij de raden voor de kinderbescherming, aangezien bij
deze organisaties gelet op hun taken zoals vroeghulp, onderzoek,
adviseren/rapporteren en zorgdragen voor de uitvoering van alternatieve
sancties minderjarigen veelal de start plaatsvindt van deze activiteiten.

Uiteraard zal de directeur van een raad vanuit deze centrale regie voor
een aantal activiteiten derden dienen in te schakelen, zoals de
(gezins)voogdij-instellingen en de reclassering, waarbij eerstgenoemde
wel verantwoordelijk blijft voor de coördinatie en afstemming.

Voor de groei van jeugdbescherming en alternatieve sancties minder–
jarigen zijn in het Regeeraccoord extra financiële middelen beschikbaar
gesteld, aangezien deze taken in toenemende mate een belangrijk
instrument zullen zijn bij het aanpakken van de jeugdcriminaliteit.

In antwoord op vragen van deze leden deel ik ten slotte mede dat het
wetsvoorstel tot goedkeuring van het op 20 november 1989 te New York
tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van het kind (Trb. 1990,
46) op 2 oktober 1992 bij de Tweede Kamer is ingediend (kamerstukken
II 1992/93, 22 855 (R1451) nrs. 1-2).

3. Een afzonderlijk adolescentenstrafrecht

Ik kan de leden van de CDA-fractie toezeggen dat bij de herziening van
het differentiatiestelsel de belangen van jeugdigen zoveel mogelijk in het
oog zullen worden gehouden. In mijn notitie Herziening differentiatie–
stelsel gevangeniswezen van 4 juli 1990 (kamerstukken II 1990/91,
21 634: nr. 1-2) heb ik er reeds op gewezen dat leeftijd niet langer als
automatisch selectiecriterium zal worden gehandhaafd. Veel meer zal de
persoonlijkheid van de jeugdige als criterium worden gehanteerd. Meer
de psychologische leeftijd dan de feitelijke zal daarom een rol spelen bij
de onderbrenging van jeugdigen in een penitentiaire inrichting. Ik stel mij
voor hierop uitvoeriger terug te komen in het kader van voorstellen tot
herziening van het differentiatiestelsel, zoals deze zullen zijn neergelegd
in een voorstel van een nieuwe Penitentiaire Beginselenwet.

Artikel 16 van de Beginselenwet Gevangeniswezen schrijft voor dat
een aantal inrichtingen wordt aangewezen die in het bijzonder bestemd
zijn om adolescenten tot in beginsel drieëntwintigjarige leeftijd op te
nemen. Thans zijn dit het Drugsvrije Opvangcentrum (DOC) te
Doetinchem, de Gevangenis Bankenbosch, de gevangenissen Nieuw
Vosseveld I en II te Vught, het Penitentiair Trainingskamp De Corridor te
Zeeland en de jeugdgevangenis te Zutphen, waaronder de penitentiaire
open inrichting De Rozenhof. Verder worden feitelijk de huizen van
bewaring De Vest te Haarlem en De Sprang in Den Haag als jeugdhuis
van bewaring gebruikt.

Naar aanleiding van een vraag van deze leden merk ik op dat de
artikelen 15 tot en met 17 van het Besluit regels inrichtingen voor justi–
tiële kinderbescherming (Stb. 1990, 112) uitwerking geven aan artikel 66
van de Wet op de jeugdhulpverlening. Uitgangspunt is het verblijf in
groepen, dus een regime in gemeenschap. Verblijf buiten de groep is
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mogelijk als onderdeel van een hulpverleningsplan, wanneer de jeugdige
niet voor plaatsing in een groep in aanmerking komt, of indien de
jeugdige dit zelf wenst en een dergelijke plaatsing ook overigens
wenselijk en mogelijk is. De beroepscommissie van het College van
advies voor de justitiële kinderbescherming heeft bij uitspraak van 17
juni 1992 eveneens uitgesproken dat het verblijf in groepen uitgangspunt
dient te zijn (vgl. «Sancties», 1992, nr. 6, pag. 377-382 en «Delict en
Delinquent», 1992, nr. 10, pag. 1084-1085). In het concrete geval ging
het erom dat het verblijf op cel niet kan worden gerechtvaardigd door
het enkele tekort aan inzetbaar personeel. Deze uitspraak is weer een
extra signaal dat het noodzakelijk is incidentele capaciteits– en perso–
neelsproblemen zoveel mogelijk tegen te gaan, opdat aan dit
uitgangspunt gevolg kan blijven worden gegeven. Het College van advies
voor de justitiële kinderbescherming heeft op grond van artikel 79, eerste
lid, van de Wet op de jeugdhulpverlening met betrekking tot de kinderbe–
scherming dezelfde functie als de Centrale Raad voor Strafrechtstoe–
passing voor volwassenen.

4. Uitgangspunten van het wetsvoorstel

Ik ben verheugd dat de leden van de fracties van de PvdA en de VVD
mijn mening delen dat van de versterking van de strafprocessuele positie
van de jeugdige verdachte en daarmee de vergroting van zijn eigen
verantwoordelijkheid in het strafproces, een pedagogische werking kan
uitgaan. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de betrokkenheid van de
jeugdige in geval van een alternatieve sanctie in de gevallen dat de
rechter een dergelijk sanctie aangewezen acht. Anders dan de leden van
de VVD-fractie meen ik dat het niet zozeer gaat om een ontvlechting van
het strafrechtelijke en pedagogische element, doch dat een versterking
van de strafprocessuele positie juist een pedagogisch element in zich
draagt. Dit element wordt minder bevoogdend. Het wetsvoorstel legt
meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de jeugdige, doch is
daarom niet minder pedagogisch: integendeel.

De leden van de fractie van Groen Links vroegen of de rechterlijke
macht, daaronder begrepen het openbaar ministerie, reeds anticipeerde
op het wetsvoorstel. Uit het hierna te noemen rapport van de Studiekring
Familie– en Jeugdrechtspraak van de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak blijkt dat zulks inderdaad het geval is. Indirekt heeft het
wetsvoorstel naast de jurisprudentie van de Hoge Raad wel betekenis
voor de vraag in hoeverre rechters wegens de objectieve partijdigheid
terzijde moeten treden bij nieuwe beslissingen als gevolg van het
Hauschildtarrest (NJ 1990, 627). Ik heb de indruk dat de genuanceerde
benadering van de memorie van antwoord, die ook aansluit bij de juris–
prudentie van de Hoge Raad, in het algemeen bij de rechterlijke macht is
verwelkomd.

Deze leden vroegen voorts in hoeverre ik de voorkeur geef aan een
civielrechtelijke benadering boven een strafrechtelijke. Ik wijs erop dat
één van de kenmerken van het jeugdstrafrecht is de vervlechting van het
civiele recht en het jeugdstrafrecht, zij het dat deze in het voorliggende
wetsvoorstel beduidend minder is dan in het bestaande recht. In het
voorgestelde artikel 494, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering
wordt evenwel de advisering door de raad voor de kinderbescherming
aan de officier van justitie omtrent de persoonlijkheid en de levensom–
standigheden van de verdachte gehandhaafd. Daarin zal in de meeste
gevallen de keuze tussen de civiel– of strafrechtelijke weg of een combi–
natie van beide, aan de orde komen.

Een algemene uitspraak over de voorkeur voor de ene of de andere
weg is naar mijn oordeel niet goed mogelijk. In de gevallen dat het gaat
om minder ernstige vormen van criminaliteit en de oorzaak daarvan meer
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moet worden gezocht in de sociale achtergronden van de betrokkene,
kan bij voorbeeld een civielrechtelijke benadering sec worden
overwogen. Waar de jeugdige verdachte geacht moet worden
aanspreekbaar te zijn op eigen gedrag en in verband daarmee effect mag
worden verwacht van een sanctie, meen ik dat de voorkeur zou moeten
worden gegeven aan een strafrechtelijke benadering. Zonder afstand te
nemen van het begmsel dat het strafrecht slechts als ultimum remedium
moet worden aangewend, meen ik dat niet aan de civielrechtelijke weg in
alle gevallen waarin dit mogelijk is, de voorkeur zou moeten worden
gegeven, nu het jeugdstrafrecht zelf juist het pedagogische element in
zich bevat. Ik zou daarom de keuze ook willen overlaten aan de betrokken
organen in het individuele geval en deze niet vanuit een centraal punt
door middel van plannen willen sturen.

De leden van de GPV-fractie stelden terecht dat ook nu steeds moet
worden getoetst in hoeverre de uitgangspunten van het rapport van de
Commissie-Wiarda uit 1971 nog actueel zijn. In de memorie van
antwoord heb ik echter uiteengezet dat ten tijde van de memorie van
toelichting geen aanleiding bestond deze uitgangspunten zelf ter
discussie te stellen. Ik meen dat ook thans nog deze uitgangspunten
kunnen worden gehanteerd, zij het dat deze in detail wellicht anders
worden uitgewerkt dan indertijd zou zijn gebeurd.

Deze leden vroegen mijn commentaar op het proefschrift van mevrouw
dr Menke Bol «Leeftijdsgrenzen in het strafrecht bezien vanuit de ontwik–
kelingspsychologie». Ten onrechte heb ik in de memorie van antwoord
nagelaten de belangwekkende beschouwingen van dit proefschrift te
noemen, waar ik overigens in paragraaf 1 «Voorgeschiedenis» naar
verschillende over het jeugdstrafrecht verschenen dissertaties verwees.
Ik ben verheugd dat het onderzoek van mevrouw Bol in zoverre het
wetsvoorstel ondersteunt dat het pleit voor minder grote verschillen
tussen het jeugdstrafrecht en het volwassenenstrafrecht. Ik onderschrijf
de door haar bepleite snelheid in afdoening van strafbare feiten juist om
pedagogische redenen. Vooral de mogelijkheden om alternatieve
sancties buiten de rechter om, mits met instemming van de betrokkene,
op te leggen, komen aan deze behoefte tegemoet. Het pleidooi om op
pedagogische gronden niet te lang te wachten met het toepassen van
het strafrecht, ook al is het aanvankelijk in milde vorm, sluit aan bij wat ik
hierboven heb opgemerkt over de nuances in het adagium van het straf–
recht als ultimum remedium.

Wat betreft haar pleidooi ook beneden de leeftijdsgrens van 12 jaar te
straffen, meen ik evenwel dat het in het wetsvoorstel niet zozeer gaat om
de vraag of zulks op psychologische gronden is geïndiceerd, doch
veeleer om de vraag, gegeven het feit dat opvoeding aan sanctionering
niet voorbij kan gaan, vanaf welk moment in de ontwikkeling van de
jeugdige hier een rol voor de straffende overheid is weggelegd.

Ik merk op dat gedurende het gehele proces van totstandkoming van
het wetsvoorstel de vraag van de ondergrens van 12 jaren, niet aan de
orde is geweest. Ik meen dat het daarbij niet zozeer gaat om een
«vergeten», als wel om het feit dat het inmiddels gaat om een in het
rechtsbewustzijn algemeen aanvaarde ondergrens. Bij opvoeding hoort
sanctionering. Tot twaalf jaren ligt dit op de weg van de opvoeders. Is dit
onvoldoende om eventuele problemen hanteerbaar te houden, dan zijn er
civielrechtelijke middelen om het kind in een omgeving te brengen
teneinde hierin alsnog te voorzien. De ondertoezichtstelling, al dan niet
gepaard gaande met een uithuisplaatsing, is hiervoor het geëigende
middel. Pas vanaf twaalf jaar komt daarnaast de straffende overheid in
beeld. Ik constateer dat een dergelijke terughoudende overheid, niet
zozeer vanuit psychologische, doch veeleer vanuit inzichten omtrent een
terughoudende overheid, sinds de totstandkoming van het bestaande
jeugdstrafrecht algemeen wordt aanvaard.
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In dit verband kan evenmin worden voorbijgegaan aan artikel 40, derde
lid, onder a, van het Verdrag inzake de rechten van het kind (Trb. 1990,
nr. 170), waarbij de Staten die partij zijn zich in het bijzonder verplichten
tot «de vaststelling van een minimum leeftijd onder welke kinderen niet
in staat worden geacht een strafbaar feit te begaan». Verder verwijs ik
naar het gestelde in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot
goedkeuring van dit Verdrag (Tweede Kamer 1992-1993, 22 855
(R1451), nr. 3. blz. 49 en 50).

Deze leden vroegen vervolgens hoe reëel de vrijheid is bij de keuze
voor een alternatieve sanctie indien het «alternatief» een geldboete of
een jeugddetentie is. Is een dergelijke vrijheid pedagogisch Ik wijs erop
dat de eis dat de betrokkene moet instemmen met een alternatieve
sanctie, in de eerste plaats is ontleend aan het volwassenenstrafrecht en
niet primair is ingegeven door pedagogisch overwegingen. In het volwas–
senenstrafrecht ligt de oorsprong in artikel 4, tweede lid, van het EVRM:
niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te
verrichten. In het derde lid is arbeid in het kader van detentie uitge–
zonderd. De eis van instemming is nodig teneinde binnen het kader van
de internationale normen te blijven. Het jeugdstrafrecht vormt hierop
geen uitzondering.

Ik erken dat het «alternatief» van een voorgestelde alternatieve sanctie
- te weten een veroordeling tot één van de genoemde hoofdstraffen - de
vrijheid inperkt inzake de keuze om een alternatieve sanctie te
ondergaan. Zonder een dergelijk «alternatief» mag evenwel op een
uitbundig gebruik van het instituut van de alternatieve sanctie niet
worden gerekend. Dwangarbeid is niet toegestaan. Het niet-meewerken
aan een alternatieve sanctie impliceert de oplegging van een hoofdstraf.
De keuze is daardoor wel beperkt. Ik deel niet de conclusie dat daardoor
sprake zou zijn van gedwongen vrijwilligheid, afgezien van het feit dat dit
begrippenpaar naar mijn oordeel een contradictio in terminis vormt.

De beperking van de sanctiemogelijkheden tegen de wil van de
betrokkene is vooral ingegeven door het streven de diversiteit van de
bemoeienis van de kinderrechter met de tenuitvoerlegging - in die zin
dat hij bepaalt of het gaat om een arrest of een tuchtschool, dan wel om
een terbeschikkingstelling of een buitengewone behandeling - terug te
dringen en de mogelijkheden van de administratie tot tenuitvoerlegging
van een opgelegde vrijheidsbenemende sanctie te vergroten, zij het
onderworpen aan het op initiatief van de veroordeelde in te stellen
administratief beroep op de College van advies voor de justitiële kinder–
bescherming. De rechter blijft wel advies uitbrengen over de tenuitvoer–
legging van de sanctie.

Pedagogische overwegingen hebben hieraan, anders dan deze leden
veronderstellen, niet primairten grondslag gelegen. Op pedagogische
gronden beoordeelt tot dusver de rechter waar de jeugdige heen moet.
De mogelijkheden moeten daartoe in de wet zijn beschreven. Het
wetsvoorstel gaat ervan uit dat op dezelfde gronden voortaan de admini–
stratie dergelijke beslissingen neemt ingebed in procedurele waarborgen.
De wet kan dan volstaan met een beschrijving van de legitimatie tot
vrijheidsbeneming.

Deze leden vroegen verder of het pedagogische karakter opgaat in een
steviger rechtspositie, terwijl deze naar hun oordeel eerder een gevolg is
van het uitgebreidere sanctie-areaal.

Het pedagogische karakter van het wetsvoorstel ligt in de verder–
gaande erkenning van de jeugdige verdachte als rechtssubject, enerzijds
in die zin dat hij meer mogelijkheden heeft zijn strafprocessuele positie
te bepalen en te zijnen aanzien genomen beslissingen aan onafhankelijke
derden ter toetsing kan voorleggen, anderzijds in de noodzaak een
standpunt te bepalen ten aanzien van een eventueel op te leggen alterna–
tieve sanctie. De jeugdige ervaart dat hij serieus wordt genomen in zijn
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initiatieven, maar ook wordt aangesproken op zijn daden. In mindere
mate is hij object van goedbedoelde en veelal ook goede zorg omtrent
zijn ontwikkeling, tot uitdrukking komend in een samenhangend stelsel
van maatregelen genomen door één coördinerende persoon: de kinder–
rechter. De gedachte is dat zijn ontwikkeling tot een volwaardig lid van
de samenleving meer is gediend met een bejegening als rechtssubject
dan als object van zorg. Uiteraard gaat het om accenten en niet om een
absolute stelligname.

Ik bestrijd dat de steviger rechtspositie slechts een gevolg is van het
uitgebreidere sanctie-areaal. Nu echter in de tweede nota van wijziging
inderdaad de sancties zijn verscherpt, is er voor deze rechtspositie reden
te meer.

Deze leden vroegen ten slotte nog een reactie op hun vragen uit het
voorlopig verslag over de voorgestelde verdeling van taken en bevoegd–
heden tussen de rechter, het openbaar ministerie en opsporingsambte–
naren. Het spijt mij dat ik verzuimd heb hun vragen in de memorie van
antwoord uitputtend te beantwoorden.

In het voorlopig verslag vroegen zij zich af of het niet in strijd zou zijn
met de rechtszekerheid indien in vage termen wordt gesproken welk
strafrecht van toepassing is en of niet-rechterlijke instanties bevoegd–
heden krijgen ten aanzien van sanctietoepassing. Begrijp ik hun vraag
goed, dan plaatsen zij daarmede een kanttekening bij de bevoegdheden
die het openbaar ministerie en de politie worden toegekend in het kader
van een transactie-aanbod of de HALT-afdoening.

Ik wijs er op voorhand op dat de leeftijdscriteria voor de niet-rechter–
lijke instanties een hard gegeven zijn. Alleen de rechter kan blijkens de
voorgestelde artikelen 77b en 77c binnen bepaalde leeftijdsgrenzen
uitwijken naar de toepassing van een ander strafrecht dan in eerste
aanleg uit de wet voortvloeit. Ik doel dan op de overgang van jeugdstraf–
recht naar volwassenenstrafrecht en omgekeerd die mogelijk is bij
personen met een leeftijd tussen zestien en eenentwintig jaren.

Wat betreft de bevoegdheden van het openbaar ministerie en de
politie, wijs ik erop dat de betrokkene te allen tijde de mogelijkheid heeft
zijn zaak aan de rechter voor te leggen. Dit vereist geen eigen initiatief.
Een eenvoudig niets doen leidt reeds tot dit resultaat. De jeugdige
behoeft ook niet te vrezen dat zijn zaak daardoor nadelig zou worden
beïnvloed. De rechter doet recht inzake het strafbaar feit. De jeugdige is
geenszins verplicht medewerking te verlenen aan de in het wetsvoorstel
opgenomen vormen van afdoening door openbaar ministerie of politie en
kan dus expliciet noch impliciet worden gestraft voor nietmedewerking.
Een andere benadering zou in strijd zijn met artikel 17 van de Grondwet
dat ieder de vrije toegang tot de rechter garandeert. De HALT-afdoening
kan niet wegnemen dat de keuze van de jeugdige deze te weigeren tot
gevolg heeft dat een strafrechtelijke vervolging kan worden ingesteld, die
HALT juist beoogde te voorkomen.

In artikel 77e is ten aanzien van de HALT-afdoening opgenomen dat
het voorstel van de politie schriftelijk aan de jeugdige moet worden
overgelegd. Dit stelt hem in staat hierover het advies van een derde, bij
voorbeeld van zijn ouders of van een buro voor rechtshulp, in te winnen.
Het aanbod tot een transactie als bedoeld in artikel 74 van het Wetboek
van Strafrecht, vindt steeds schriftelijk plaats. Bij tweede nota van
wijziging stel ik daarenboven nog voor dat de opsporingsambtenaar bij
een HALT-afdoening de betrokkene steeds moet informeren over de
mogelijkheid zijn zaak aan de rechter voor te leggen. Het ligt dan in de
rede dat zulk een mededeling ook op het schriftelijke voorstel voor een
HALT-afdoening wordt opgenomen.

Ik kom met deze voorstellen mede tegemoet aan de opmerkingen van
het College van Advies voor de justitiële kinderbescherming in zijn advies
van 20 juni 1990. Daarin pleit het College voor een betere bescherming
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van de rechtspositie van de jeugdige bij Halt-afdoening.
Ik wijs erop dat in het arrest van het Europese Hof voor de rechten van

de mens in de Öztürk-zaak (CEDH série A Vol. 73) in eenvoudige straf–
zaken een niet-strafrechtelijke afdoening, mits daartegen beroep
openstaat op een onafhankelijke rechter, verenigbaar werd geacht met
artikel 6 van het EVRM.

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

5.1 De toepasselijkheid van het strafrecht voor jeugdigen

Een cijfermatig inzicht in de omvang van de toepassing van het
volwassenenstrafrecht op 16- tot 18-jarigen, zoals de leden van de
PvdA-fractie vroegen, is niet nauwkeurig te geven, daar hierover geen
gegevens worden bijgehouden. Slechts is bekend hoeveel personen van
deze leeftijdscategorie in een inrichting voor volwassenen verblijven. Dit
geeft wel een indicatie van de mate van toepassing. De meest recente
cijfers zijn de volgende: in 1989 verbleven 325 gedetineerden in de
leeftijd van vijftien tot negentien jaar in penitentiaire inrichtingen (zie
Recht en Statistiek, nr. 9, blz. 19, van het CBS), in 1991 waren dit er
365 (zie Gevangenisstatistiek 1991, blz. 29, van het CBS).

5.4 De maatregelen

De leden van de PvdA-fractie vroegen naar een regeling om in
bijzondere gevallen toch een verlenging van de plaatsing in een inrichting
voor jeugdigen ook na het bereiken van de 21-jarige leeftijd mogelijk te
maken. Over dit vraagstuk heb ik de Commissie terbeschikkingstelling en
sanctietoepassing Geestelijk Gestoorde Delinquenten
(Commissie-Fokkens) advies gevraagd. Deze Commissie heeft besloten
tot de instelling van een subcommissie. Op basis van het door deze
subcommissie in mei 1993 uitgebrachte rapport heb ik de door deze
leden gesuggereerde oplossing opgenomen in de tweede nota van
wijziging.

De leden van de GPV-fractie vroegen of het wel wenselijk is dat bij
voorbeeld een 16-jarige die wegens de ernst van het feit tot een volwas–
senen-TBS is veroordeeld, doch qua persoonlijkheid nog als een minder–
jarige moet worden beschouwd, in een inrichting voor volwassenen zal
worden opgenomen. Ik wijs erop dat de kinderrechter bij de oplegging
van een volwassenen-TBS de mogelijkheid heeft op grond van artikel 38
daaraan aanwijzingen te verbinden. Blijkens artikel 38, tweede lid, laatste
volzin, kan een dergelijke aanwijzing inhouden dat de betrokkene zich
laat opnemen in een door de rechter aangewezen inrichting. Dit kan ook
een jeugdinrichting zijn.

6. Alternatieve sancties

6.1 Inleiding

Ik ben het eens met de leden van de CDA-fractie dat de verantwoorde–
lijkheid van de Minister van Justitie voor kwantitatief en kwalitatief
voldoende capaciteit voor de tenuitvoerlegging van sancties, moet
worden gedifferentieerd. Diens verantwoordelijkheid voor het gevange–
niswezen en het inrichtingswezen brengt met zich mee dat hij de zorg
heeft voor kwantitatief voldoende capaciteit. Schiet hij hierin tekort, dan
is hij daarop aanspreekbaar. Uiteraard dient deze zorg bij het bestaande
financieringstekort van de rijksoverheid te worden afgewogen tegen
andere overheidstaken. Buiten twijfel staat evenwel dat het om een
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overheidstaak gaat. Daarnaast heeft hij een kwalitatieve taak in die zin
dat hij zorg dient te dragen dat de beschikbare capaciteit ook kwalitatief
van voldoende niveau is.

Bij de alternatieve sancties ligt zijn verantwoordelijkheid anders.
Uitgangspunt bij deze sancties is dat deze niet worden tenuitvoergelegd
in justitiële inrichtingen, doch in de samenleving. De Minister van Justitie
is derhalve afhankelijk van wat de samenleving op dit punt aanbiedt. Tot
dusver is dit aanbod verheugend positief geweest en overstijgt het de
aanvankelijke verwachtingen. Mocht dit echter onverhoopt anders
worden dan betekent dit dat een alternatieve sanctie niet kan worden
opgelegd. Vandaar dat artikel 77n voorschrijft dat de rechter de alterna–
tieve sanctie slechts oplegt nadat hij zich over de mogelijkheid van de
tenuitvoerlegging van de aangeboden alternatieve sanctie door de raad
voor de kinderbescherming heeft doen adviseren. In het volwassenen–
strafrecht ligt een parallel in artikel 22b, tweede lid, dat voorschrijft dat
de rechter zich van de mogelijkheden tot tenuitvoerlegging van de alter–
natieve sanctie vergewist. De wet draagt aldus de afstemming van vraag
en aanbod op aan de rechter.

Een rechtstreekse verantwoordelijkheid voor de capaciteit vergelijkbaar
met die voor het gevangeniswezen, is er dus niet. Dit laat onverlet dat de
rijksoverheid een stimulerende rol heeft bij de totstandkoming van
voorzieningen voor de alternatieve sancties. De coördinatoren alterna–
tieve sancties zijn in dienst bij de rijksoverheid. Als functionarissen van
de raden voor de kinderbescherming vervullen zij een belangrijke rol bij
de werving en instandhouding van geschikte projectplaatsen voor de
dienstverlening. Mochten zich bepaalde belemmeringen voordoen, dan
kan de projectplaats onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op
enige faciliteiten. Met name bij projecten voor moeilijk plaatsbaren kan
men denken aan enige financiële ondersteuning van rijkswege.

De ontwikkeling en totstandkoming van een uitgebreid scala van
leerprojecten en van dagtrainingscentra als de kwartaalcursus te
Amsterdam en CASHBAte Rotterdam, berust bijna geheel op finan–
ciering door Justitie.

In kwalitatief opzicht is er weer een verdergaande verantwoordelijkheid
in die zin dat geen projectplaatsen worden aangeboden die niet aan de
daaraan te stellen eisen voldoen. Zo moet het gaan om daadwerkelijk
werk dat wordt verricht, moet de veiligheid van de betrokkene voldoende
zijn, moeten de leiders van de projectplaatsen een goed vertrouwen
genieten en moet er sprake zijn van een toezicht vanuit de justitiële
organen in het arrondissement.

Wat de leerprojecten betreft - deze verkeren voor een groot deel nog
in een experimentele fase - worden steeds uitgebreide rapportages en
evaluaties vereist. Er wordt daarbij uitgegaan van richtlijnen die kunnen
variëren per type leerproject. In het kader van het in februari 1992 uitge–
brachte regeringsstandpunt terzake een verdere uitbreiding van de alter–
natieve sancties zullen hernieuwde randvoorwaarden ten behoeve van de
alternatieve sancties ook voor minderjarigen worden geformuleerd.

Deze leden vroegen ook naar de mogelijkheden om de bereidheid van
de regionale buro's voor de arbeidsvoorziening (RBA's) en bedrijfsleven
te stimuleren om mee te werken aan het vinden van arbeidsplaatsen. Bij
de leerprojecten als alternatieve sanctie wordt in vele gevallen de nadruk
gelegd op het aanleren van sociale en praktische vaardigheden. Ook is
sprake van enkele intensieve projecten waar beroepsvaardigheden
worden aangeleerd. Vanuit deze leerprojecten worden ter plaatse indien
mogelijk verbindingen gelegd met de regionale bureaus voor de arbeids–
voorziening of andere arbeidstoeleidingsinstanties om de mogelijkheden
van plaatsing in een baan te bevorderen.

De vraag van deze leden naar de financiering van projecten voor
allochtonen kan aldus worden beantwoord dat dergelijke projecten,
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indien daarvoor subsidie-aanvragen worden mgediend, indien deze
voldoen aan de daarvoor gestelde criteria, bij toereikende middelen voor
subsidiëring in aanmerking kunnen komen.

Deze leden uitten vervolgens hun zorg over het stijgende percentage
mislukte dienstverleningen Er is geen stijgend aantal mislukkingen. De in
het eindverslag geciteerde cijfers over 1991 betreffen de cijfers uit één
arrondissement, ze geven geen beeld over gemiddelde landelijke misluk–
kingscijfers. Het aantal alternatieve sancties (dienstverleningen en
leerprojecten) die niet volgens plan worden afgerond ligt al jaren rond
10-12%. Ook in 1991 mislukte 10% van de alternatieve sancties. Gezien
de mij ter beschikking staande gegevens kan derhalve gesproken worden
van een stabiel mislukkingspercentage. Over de cijfers van 1992 beschik
ik nog niet.

Op het gevolg van een eventuele uitputting binnen een aantal jaren van
de mogelijkheden voor alternatieve sancties, ging ik hierboven al in. Het
is aan de rechter om na te gaan of er in een concreet geval dergelijke
mogelijkheden zijn. Ontbreken deze ondanks het departementale beleid
om waar mogelijk belemmeringen weg te nemen, dan kan een alterna–
tieve sanctie niet worden opgelegd.

Ik betreur dat ik de leden van de VVD-fractie niet heb kunnen
overtuigen van mijn terughoudendheid bij de regeling van alternatieve
sancties. Ik kan slechts wijzen op artikel 1 van het Wetboek van Straf–
recht, zoals meer recent ook overgenomen in artikel 16 van de
Grondwet. Deze bepaling impliceert mede dat ook de aard en de omvang
van de straffen nauwkeurig in de wet worden geregeld, teneinde de
bevoegdheden van de overheid om tegen burgers op te treden, aan
beperkingen te onderwerpen.

6.5 De voorgestelde wettelijke regeling

De leden van de PvdA-fractie hechtten eraan dat de jeugdige wordt
geïnformeerd over zijn rechten ten aanzien van een voorgestelde
HALT-afdoening. Ik stel bij tweede nota van wijziging voor daartoe
alsnog een uitdrukkelijke wettelijke regeling te treffen.

Deze leden vroegen vervolgens wanneer de in de memorie van
antwoord genoemde werkgroep van het openbaar ministerie zijn
onderzoek naar de HALT-afdoening zal hebben afgerond. Ik kan hierover
berichten dat een rapport gereed is en in de vergadering van Procureurs–
Generaal is besproken.

De leden van de fractie van Groen Links vroegen mij nader in te gaan
op de kanttekeningen van de Raad voor het Jeugdbeleid en van de sectie
jeugdrecht van de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam.
Deze leden deelden de daarin neergelegde bezwaren tegen de buitenge–
rechtelijke afdoening die inherent is aan de HALT-afdoening en het
daaruit voortvloeiende gebrek aan rechtsbescherming van de jeugdige.

Ik acht het wenselijk ter beantwoording van hun vraag hier iets uitvoe–
riger op de geschiedenis van HALT in te gaan.

In de jaren zeventig werd de gedachte verlaten dat de justitie in
beginsel elk bewijsbaar strafbaar feit eigenlijk ook zou moeten vervolgen.
Het inzicht won veld dat onder omstandigheden een justitiële afdoening
meer schade toebrengt dan herstelt. De toepassing van het opportuni–
teitsbeginsel (de bevoegdheid van het openbaar ministerie om al dan niet
te vervolgen) werd aldus uitgelegd, dat er maatschappelijke indicaties
moesten zijn om een vervolging in te stellen. In het verlengde hiervan lag
de constatering dat in gevallen waarin op voorhand duidelijk was dat het
openbaar ministerie toch zou afzien van vervolging, het opmaken van een
proces-verbaal door de politie geen zinnig doel diende.

In dit klimaat kwam het steeds vaker voor dat de politie, indien door
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een strafbaar feit geen schade van enige omvang was toegebracht of het
geschil tussen de dader en het slachtoffer was opgelost, afzag van het
opmaken van een proces-verbaal en de dader, meestal voorzien van een
waarschuwing, huiswaarts zond. Deze aanpak had de instemming van
het openbaar mmisterie Al spoedig werd een dergelijke aanpak al mede
daarom noodzakelijk omdat de in die tijd begonnen stijging van de crimi–
naliteit onmogelijk kon worden opgevangen door het justitiëel apparaat
van dat moment.

De politie heeft ingevolge artikel 28 van de Politiewet tot taak de
daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en hulpverlening aan hen
die deze behoeven. Dit takenpakket biedt de mogelijkheid in een
concreet geval te bezien hoe op een bepaald probleem maatschappelijk
het beste ware te reageren. Zo kan de politie bij een klacht over burenge–
rucht bezien of zij de klager kan helpen door te bemiddelen in het
conflict met zijn buurman, dan wel dient over te gaan tot de strafrechte–
lijke inbeslagneming van de gerucht veroorzakende apparatuur. Het
kunnen maken van de juiste keuze in dergelijke gevallen behoort tot de
kern van de politie-taak.

Een onderdeel van de toenemende criminaliteit was het vandalisme.
Publieke eigendommen, waaronder materieel van het openbaar vervoer,
worden beklad en beschadigd. Het gaat daarbij in de regel om lichte
vormen van criminaliteit. Een justitiële reactie is vaak niet geïndiceerd. Er
is bovendien behoefte aan een lik-op-stukreactie. Deze staat uiteraard op
gespannen voet met de met rechtswaarborgen omklede reactie van de
justitie. Deze rechtswaarborgen zijn immers in beginsel dezelfde,
ongeacht de zwaarte van het delict.

In 1979 was er een eerste experiment bij de RET, het openbaar–
vervoerbedrijf van de gemeente Rotterdam. Daarbij werden jongeren die
waren betrapt op beschadiging van eigendommen van het bedrijf, in de
gelegenheid gesteld de schade te herstellen. Het geschil tussen de dader
en de benadeelde werd daarmee als opgelost beschouwd. Binnen de
algemene kaders van het strafrechtelijk beleid, werd daarop afgezien van
het opmaken van een proces-verbaal.

De gunstige ervaringen met dit experiment leidden in 1981 tot de
oprichting in de gemeente Rotterdam van het Bureau HALT (het Alter–
natief) met als doel het tegengaan van vandalistisch gedrag niet alleen in
het openbaar vervoer maar meer in het algemeen. In de regel zijn
immers de eigendommen van de gemeente het doelwit van vandalistisch
gedrag. Aanvankelijk gestart als experiment, werd het in 1987 struc–
tureel bij de gemeente Rotterdam ondergebracht. Het voorbeeld werd
door verschillende andere gemeenten gevolgd.

Deze praktische opzet werd al spoedig voorzien van een ideologisch
fundament. Met name uit de USA woeien ideeën naar ons over omtrent
«diversion»: een justitiële afdoening maakte de mensen alleen maar
slechter, wat had overheid te maken met conflicten tussen burgers
onderling en was het niet veel beter om te bemiddelen tussen de burgers
en, als er dan al moest worden opgetreden, dit te beperken tot de
gevallen dat een conflictoplossing uitbleef.

Al spoedig klonken er ook de theoretische bezwaren tegen een derge–
lijke aanpak. Een justitiële afdoening moge dan geen garantie zijn tot
verbetering van de delinquent, noch borg staan voor een oplossing van
het conflict, het werpt wel een dam op tegen mogelijk ongelimiteerd
ingrijpen van overheidswege. Vandaar de roep om wettelijke regeling van
deze aanpak.

Artikel 77e tracht met behoud van de diversie-gedachte, waarborgen
te scheppen voor de verdachte. De opsporingsambtenaar die het aanbod
tot een HALT-afdoening doet, dient daartoe speciaal door de officier van
justitie te zijn aangewezen. Aldus kan bij enige bijzondere ambtenaren de
expertise op dit punt worden opgebouwd. Bij de eerste nota van
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wijziging is, mede naar aanleiding van de ontvangen reacties, ingebracht
dat het aanbod slechts kan worden gedaan na verkregen toestemming
van de officier van justitie. Het aanbod dient de verdachte schriftelijk te
worden overhandigd. Dit stelt hem in de gelegenheid daarover met
anderen te spreken en zich te beraden of hij daarop wil ingaan of niet.

Bij tweede nota van wijziging stel ik thans voor dat de opsporingsamb–
tenaar de verdachte uitdrukkelijk informeert over de mogelijke gevolgen
van het niet-aannemen van het aanbod. Deze informatie dient ook te zijn
vervat op het document dat de verdachte meekrijgt.

De strafbare feiten waarvoor een HALT-afdoening mogelijk is, zullen
worden aangewezen bij algemene maatregel van bestuur. Deze
maatregel draagt ertoe bij dat de toepassing van deze afdoening niet
uitwaaiert buiten het gebied waarvoor deze is bedoeld. Enerzijds moeten
niet allerlei bagatelzaken, zoals lichte overtredingen, daaronder worden
gebracht die bij gebrek aan maatschappelijke relevantie ook thans
zonder meer worden geseponeerd. Anderzijds moeten zwaardere
delicten door de justitie blijven worden afgedaan.

Ik stel mij voor over een ontwerp van een dergelijke maatregel ook de
Raad voor het Jeugdbeleid te consulteren. Binnen dat algemene kader,
dient de officier van justitie in ieder arrondissement, afhankelijk van de in
het arrondissement aanwezige mogelijkheden tot een dergelijke
afdoening, nader te bepalen voor welke delicten een HALT-afdoening
mogelijk is. Tevens dient hij aanwijzingen te geven over de duur van de
deelneming. In de wet is deze duur bovendien beperkt tot twintig uren.
Tot slot kan de officier van justitie bepalen of hij per geval toestemming
wil geven voor een HALT-afdoening, dan wel toestemming voor catego–
rieën van gevallen geeft.

Ik meen dat aldus een aanvaardbaar evenwicht is gevonden tussen
enerzijds de wens om snel en effectief buiten-justitiëel op te treden
tegen vooral de kleine criminaliteit en anderzijds de noodzakelijke
waarborgen van de verdachte tegen excessieve overheidsinterventie. Ik
wijs in dit verband nogmaals op het hierboven eerder geciteerde proef–
schrift van mevrouw dr Bol, waarin zij mede op psychologische gronden
pleit voor een milde, doch snelle sanctionering in een vroeg stadium van
beginnend crimineel gedrag. Het is een illusie te menen dat de justitiële
organen al die delicten die in aanmerking komen voor een HALT–
afdoening, zelf binnen hetzelfde tijdbestek zouden kunnen afdoen. Ik
betwijfel zelfs of zulks wenselijk zou moeten worden geoordeeld. Een
buiten-justitiële afdoening bij een beginnende criminele carrière lijkt mij
bij een jeugdige een passender reactie dan meteen de inzet van de
volledige strafrechtelijke procedure. Verder acht ik van belang dat de
jeugdige op deze wijze wordt geconfronteerd met de gevolgen van zijn
gedrag en daarop aldus wordt aangesproken. Voorwaarde is slechts dat
de verdachte te allen tijde, wanneer hij niet ingaat op een aanbod tot een
HALT-afdoening, een toevlucht heeft tot de rechter, waarbij duidelijk
moet zijn dat hem geen enkel verwijt treft dat hij niet op het aanbod is
ingegaan. Aan deze voorwaarde is voldaan.

De leden van de GPV-fractie stonden gereserveerd tegenover de
mogelijkheid op vrijwillige basis afstand te doen van rechterlijke controle
in gevallen waarin politie of openbaar ministerie voorstellen de strafver–
volging af te kopen. Zij waren voorstander van passende waarborgen
tegen het uitoefenen van druk en voor het opnemen van regels in de
algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 77e inzake bijkomende
voorwaarden.

Met deze leden ben ik eens dat politie en openbaar ministerie steeds
waakzaam dienen te zijn geen psychologische druk uit te oefenen op de
verdachte om van een rechterlijke uitspraak af te zien. Deze overheids–
functionarissen dienen daadwerkelijk gestalte te geven aan het
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voorschrift van artikel 17 van de Grondwet dat niemand tegen zijn wil
van de rechter kan worden afgehouden die de wet hem toekent.
Integendeel, in de voorlichting aan de jeugdige dient actief te worden
duidelijk gemaakt dat deze onbelemmerd de rechter de beoordeling van
het door hem gepleegde strafbaar feit kan voorleggen. Dit aspect heb ik
bij tweede nota van wijziging nog geaccentueerd door in een nieuw
tweede lid van artikel 77e voor te schrijven dat de informatie over de
gevolgen van een niet ingaan op een aanbod tot een HALT-afdoening
ook schriftelijk aan de verdachte jeugdige moet worden meegegeven.
Heeft deze niet goed begrepen waarover het nu gaat, dan kan hij de
informatie nog eens rustig nalezen, hierover met zijn ouders of anderen
spreken en zijn positie bepalen. Hij kan zelfs volstaan met een niets–
doen.

Wat betreft het regelen van nadere voorwaarden in de algemene
maatregel van bestuur ben ik minder enthousiast. Dit leidt weer tot
allerlei gedetailleerde nadere regelgeving op centraal niveau, waarvan ik
voorshands betwijfel of de feiten deze rechtvaardigen. Artikel 77e,
tweede lid, verplicht het openbaar ministerie tot het geven van algemene
aanwijzingen op een aantal punten aan de politie ten aanzien van de
uitoefening van de bevoegdheid HALT-afdoeningen voor te steilen. De
lijst is niet uitputtend. De bepaling biedt de basis voor nog andere
algemene aanwijzingen inzake deze wijze van afdoening. Mocht blijken
van de noodzaak tot landelijke coördinatie van dergelijke aanwijzingen,
dan kunnen deze onder de verantwoordelijkheid van de Minister van
Justitie door de Procureurs-Generaal worden vastgesteld. Hantering van
dit instrument voorkomt dat opsporingsambtenaren mogelijk ruime
discretionaire bevoegdheden naar willekeur kunnen aanwenden.

Deze leden bepleitten ten slotte een wettelijke basis te scheppen voor
beleidsafspraken tussen officier van justitie en HALT-ambtenaren. Ik
vrees dat een dergelijke bepaling tot een aanmerkelijke verwarring over
de staatsrechtelijke verhoudingen zou geven. De officier van justitie heeft
inzake de toepassing van het strafrecht het gezag over de politie,
daaronder begrepen de wijze waarop deze strafbare feiten afdoet door
verwijzing naar HALT. Een dergelijke hiërarchische verhouding kan niet
zomaar in het leven worden geroepen tussen het openbaar ministerie en
gemeente-ambtenaren of functionarissen van pubüeke of private organen
die worden ingeschakeld om voorwaarden te scheppen af te zien van
strafvervolging. Natuurlijk kunnen in de praktijk afspraken worden
gemaakt. De niet-nakoming daarvan door een HALT– ambtenaar kan
worden gesanctioneerd door het niet meer zenden van verdachten aan
het desbetreffende project. Een wettelijke basis daarvoor acht ik noodza–
kelijk noch gewenst.

6.6 De leerprojecten

De leden van de CDA-fractie vreesden dat de algemene maatregel van
bestuur van artikel 77m, vijfde lid, over de aard en inhoud van leerpro–
jecten, het aanbod van dergelijke projecten zou kunnen bemoeilijken en
vroegen in dat verband of ik kennis heb genomen van ervaringen met
concrete projecten, bij voorbeeld het dagtrainingcentrum te Eindhoven.

Ik erken dat iedere regeling ten aanzien van leerprojecten het gevaar
inhoudt van een beperking van het aanbod. Wanneer de beperking zich
echter beperkt tot die leerprojecten die niet voldoen aan daaraan te
stellen kwaliteitseisen, lijkt mij dat geen bezwaar. Uiteraard dient
onnodig gedetailleerde regelgeving te worden voorkomen. De onmoge–
lijkheid tot subdelegatie (nadere regels «krachtens» een dergelijke
maatregel zijn niet mogelijk), vormt in dit opzicht een extra waarborg. Bij
de opstelling van de maatregel zullen zeker ervaringen met bestaande
leerprojecten worden verdisconteerd.
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Ik wijs erop dat het project te Eindhoven geen dagdetentieproject is,
zoals deze leden dit ten onrechte aanduidden, doch een met de kwartaal–
cursus in Amsterdam te vergelijken dagtrainingscentrum voor jongvol–
wassenen. Dezen worden er geplaatst in het kader van een schorsing van
de voorlopige hechtenis of in het kader van een vonnis als alternatief
voor een vrijheidsstraf. Verder is het een project, weliswaar voor
jeugdigen, doch voor zulke waarop het volwassenenstrafrecht was
toegepast. Dit project kan daarom niet worden aangemerkt als een
leerproject in de zin van dit wetsvoorstel.

Ik ben verheugd met de instemming van deze leden met de bij de
eerste nota van wijziging geopende mogelijkheid de kwartaalcursus als
bijzondere voorwaarde bij de schorsing van de voorlopige hechtenis te
kunnen blijven opleggen De bestaande mogelijkheden blijken in de
praktijk te voldoen.

6.8 De organisatie van de alternatieve sancties

De door de leden van de CDA-fractie ter sprake gebrachte «jeugdre–
classering» kwam hierboven aan het slot van paragraaf 1 reeds ter
sprake.

De leden van de fractie van Groen Links vroegen verder mijn oordeel
over het voorstel van de Raad voor het Jeugdbeleid de coördinator alter–
natieve sancties onder te brengen bij het openbaar ministerie. Het
voorstel van de Raad vormt voor mij geen aanleiding terug te komen op
mijn standpunt zoals ik dit onder dit punt heb uiteengezet in de memorie
van antwoord. De vraag van deze leden hangt duidelijk samen met hun
vraag naar aanleiding van de bezwaren van de Raad over de buitenge–
rechtelijke afdoening hierboven weergegeven onder punt 6.5, waar ik
ook mijn reactie daarop heb gegeven. In aansluiting op wat ik aldaar heb
uiteengezet, merk ik nog het volgende op.

Onderbrenging van de coördinator alternatieve sancties bij het
openbaar ministerie past in een zienswijze waarbij in beginsel een
buitengerechtelijke afdoening wordt afgewezen. De Raad en deze leden
zijn in dit opzicht consequent in hun benadering van dit probleem. Zij
zullen echter ook kunnen begrijpen dat waar ik hun benadering, zoals ik
hierboven onder punt 6.5 heb uiteengezet niet deel, daaruit eveneens
voortvloeit dat ik hun plaatsbepalmg van de coördinator afwijs.

Hun veronderstelling dat de raad voor de kinderbescherming vooral ten
dienste staat van de kinderrechter, lijkt mij niet geheel juist. Ingevolge
het voorgestelde artikel 494, eerste lid, van het Wetboek van Strafvor–
dering is de raad voor de kinderbescherming in alle gevallen van een
vervolging voor de rechtbank betrokken bij de advisering van de officier
van justitie. Tot dusver pleegt de kinderrechter ook bij vervolgingsbeslis–
singen te zijn betrokken, doch het wetsvoorstel beëindigt zijn taak op dit
punt. De raad voor de kinderbescherming krijgt dus wat betreft de
vervolging meer direkt te maken met de officier van justitie dan nu, waar
de kinderrechter nog tevens een rol speelt.

Een meer principieel bezwaar vind ik echter dat aan het beoogde alter–
natieve karakter van de thans voorgestelde sancties afbreuk zou worden
gedaan, wanneer de tenuitvoerlegging op klassieke wijze weer geheel in
de organisatie van het parket van de officier van justitie zou zijn
opgenomen. De verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie voor
de tenuitvoerlegging blijft evenwel onverlet nu op grond van het voorge–
stelde artikel 77o, eerste lid, laatste volzin, van het Wetboek van Straf–
recht het openbaar ministerie de raad voor de kinderbescherming,
daaronder begrepen de aldaar werkzame coördinator, zowel in het
algemeen als in individuele gevallen opdrachten kan geven.

Ik moge ook verwijzen naar mijn reeds eerder vermelde brief van 2
november 1992 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer inzake de Justi–
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tiële jeugdbescherming (kamerstukken II 1992/93, 21 980, nr. 11, blz.
11) voor een toelichting op de keuze voor de raad voor de kinderbe–
scherming als coördinator.

6.10. Projecten voor vandalismebestrijding

Met de leden van de CDA-fractie ben ik eens dat waakzaamheid moet
worden betracht met een zorgvuldige gegevensuitwisseling tussen de
coördinator alternatieve sancties bij de raad voor de kinderbescherming
en de verantwoordelijken voor de HALT-afdoening. In antwoord op hun
vraag geef ik het volgende overzicht van de regio's waar nog geen
HALT-projecten functioneren. Hieruit blijkt dat er wel nog sprake is van
witte vlekken. In de arrondissementen Alkmaar, Leeuwarden en in de
gemeente Utrecht zijn er nog onvoldoende mogelijkheden. Over het
geheel is de landelijke «dekking» echter goed. In ruim 80% van de
gemeenten is een Halt-voorziening beschikbaar

De leden van deze fractie en die van de PvdA stelden tot slot enige
vragen over de financiering.

Een kostenvergelijking tussen HALT en alternatieve sancties,
waaronder ook de leerprojecten zijn begrepen, is niet mogelijk gezien de
verschillen in de kostenposten. Wel is een vergelijking mogelijk tussen de
HALT-afdoening en de dienstverlening, die immers beide onbetaalde
arbeid organiseren, hoewel de HALT-afdoeningen korter duren (maximaal
twintig uur) dan de dienstverleningen (maximaal tweehonderd uur). De
kosten per afdoening liggen tussen de vijftienhonderd en tweeduizend
gulden per dienstverlening.

Wat betreft de financiering van de HALT-buro's wijs ik erop dat het
justitiële beleid is gedecentraliseerd in het kader van de sociale
vernieuwing. Voor 1993 zijn de middelen toegevoegd aan de brede
doeluitkering. Na de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet stimulering
sociale vernieuwing (kamerstukken II 1992/93, 23052, nrs. 1-2), zullen
deze middelen onder die wet vallen.

7. Strafvordering in zaken betreffende jeugdige personen

Gelet op de pleidooien en argumenten van de leden van de fracties van
CDA en PvdA om de openbaarheid van de zitting te beperken, heb ik bij
tweede nota van wijziging alsnog een daartoe strekkende bepalmg
opgenomen, alsmede artikel 496 van het Wetboek van Strafvordering
aangevuld. Een algehele beslotenheid van de zitting acht ik niet mogelijk.
De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak heeft hiertoe weliswaar
geadviseerd, ook in het nader overleg dat daarover heeft plaatsge–
vonden, doch in het voetspoor van het advies van de Raad van State
(onder punt 19), meen ik dat een ongeclausuleerde uitzondering op de
openbaarheid op gespannen voet zou staan met onze verdragsrechtelijke
verplichtingen. De mate waarin het de Nederlandse wetgever vrijstaat
deze materie zelfstandig te regelen wordt bepaald door het vereiste van
artikel 6 EVRM en de daarop gebaseerde jurisprudentie. In de memorie
van toelichting op het wetsvoorstel inzake de herziening van de raadka–
merprocedure (kamerstukken II, 1991/92, 22 584, nr. 3, onderdeel 3.4.)
is uiteengezet dat in gevallen waarop artikel 6 EVRM van toepassing is
het maken van een uitzondering aan beperkingen is onderworpen. In de
memorie van antwoord die onlangs aan de Tweede Kamer is aange–
boden, is in dit opzicht geen ander standpunt ingenomen. Daarom stel ik
voor een aangepast criterium in de wet op te nemen op basis waarvan
wordt beslist of de zitting al dan niet openbaar zal zijn. Uitgangspunt is
beslotenheid van de zitting in verband met de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Behoeft evenwel voor een
onevenredige aantasting daarvan niet te worden gevreesd, afgewogen
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tegen het belang van de openbaarheid, dan is er onvoldoende grond het
criterium van artikel 6 van het EVRM aanwezig te achten en dient de
rechter dus te besluiten tot openbaarheid.

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij er sprake is van een besloten
zitting en waarbij toch een zekere mate van openbaarheid is gewenst.
Hierbij valt met name te denken aan delicten die veel publicitaire
aandacht hebben getrokken. In dat geval kan bijzondere toegang worden
verleend bij voorbeeld aan personen waarvan bekend is dat zij over de
terechtzitting in de pers publiceren op een wijze dat de belangen van de
jeugdige niet, althans niet meer dan strikt nodig is, in het geding komen.

Een dergelijke bepaling is naar mijn oordeel zowel in overeenstemming
met artikel 6 van het EVRM dat een uitzondering op de openbaarheid van
de zitting toelaat wanneer de belangen van een minderjarige dit eisen
(require), als met artikel 40, tweede lid, onder vii, van het Verdrag inzake
de rechten van het kind dat bepaalt dat in een strafproces de persoon–
lijke levenssfeer van het kind in alle fasen van het proces volledig wordt
ontzien. Een dergelijke bepaling ligt binnen de «margin of appreciation»
die de lid-staten van de Raad van Europa hebben bij de interpretatie van
dit Verdrag. Dit geldt temeer daar de leden van de Raad van Europa
hebben deelgenomen aan de besprekingen in het kader van de VN over
het Verdrag inzake de rechten van het kind. Blijkens artikel 31, derde lid,
onder c, van het Verdrag van Wenen inzake het Verdragenrecht (Trb.
1972, 51) dient bij de interpretatie van bepalingen in een verdrag, in
casu het EVRM, immers ook rekening te worden gehouden met andere
regels van het volkenrecht die op de betrekkingen tussen partijen kunnen
worden toegepast.

7.1 Het driehoeksoverleg in strafzaken en het bezwaarschrift tegen de
dagvaarding

De leden van de CDA-fractie vroegen naar de maatregelen ter
vervanging van het driehoeksoverleg om de continuïteit van het optreden
van het openbaar ministerie te verbeteren.

Ik wijs erop dat door het driehoeksoverleg de afstemming van het
vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie van verschillende arrondis–
sementen niet goed mogelijk was. Dit overleg gaat nog uit van de
premisse dat in ieder individueel geval op grond van de persoonlijkheid
van de dader over het al dan niet vervolgen dient te worden beslist. De
rechter is dan bij uitstek de persoon wiens oordeel over het concrete
geval gewicht in de schaal behoort te leggen. Bij de hierboven reeds
onder punt 6.5 beschreven ontwikkeling van het opportuniteitsbeginsel,
is deze premisse steeds verder van de werkelijkheid vervreemd. In het
driehoeksoverleg komen slechts de zaken aan de orde waarbij de politie
proces-verbaal heeft opgemaakt. Zaken die bij voorbeeld met
instemming van de officier van justitie voor een HALT-afdoening in
aanmerking zijn gebracht, bereiken dit overleg al niet meer. De rechtsge–
lijkheid in Nederland vergt onder deze omstandigheden dat het openbaar
ministerie ressortelijk of landelijk tot een eenvormig beleid moet kunnen
komen. Een dergelijk beleid komt de continuïteit van het optreden van
het openbaar ministerie meer ten goede dan een voortzetting van het
bestaande driehoeksoverleg.

Ik ben verheugd dat de leden van de VVD-fractie konden instemmen
met de afschaffing van het driehoeksoverleg.

7.2 De kinderrechter als rechter-commissaris en als raadkamer

De leden van de fracties van de PvdA en van Groen Links kwamen
terug op het arrest-Hauschildt (NJ 1990, 627) van het Europese Hof
voor de Rechten van de Mens met betrekking tot de onpartijdigheid van
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de rechter als bedoeld in artikel 6 van het EVRM. De leden van de
PvdA-fractie bepleitten ondanks het feit dat in dit arrest uitdrukkelijk
wordt bepaald dat het enkele feit dat een rechter de voorlopige
hechtenis heeft bevolen niet aan een optreden ter zitting in de weg
behoeft te staan, toch een dergelijk verbod in de wet op te nemen,
teneinde de rechter een beslissing over zijn partijdigheid te besparen
mede gelet op mogelijke beroepsprocedures bij een de verdachte niet
welgevallige beslissing. Zij vonden hiervoor het feit dat de kinderrechter
vaak als unus optreedt, te meer pleiten.

De leden van de fractie van Groen Links vroegen zich af of de
bevoegdheid van de kinderrechter niet zou kunnen worden uitgebreid tot
naburige arrondissementen om aan de gesignaleerde problemen
tegemoet te komen. Het argument van de dossierkennis vonden zij geen
hout snijden.

Blijkens de arresten die ik in de memorie van antwoord heb aange–
haald is de rechtsontwikkeling op dit punt volop in beweging. Ik kan
hieraan nog het volgende toevoegen. De Hoge Raad heeft zich in een
arrest (NJ 1992, 676) opnieuw uitgelaten over de betekenis die het
arrest-Hauschildt in Nederland heeft. Het ging om een zaak met drie
medeverdachten aan wie ten laste was gelegd dat zij deel uitmaakten
van een criminele organisatie in de zin van artikel 140 van het Wetboek
van Strafrecht. Twee van de verdachten werden op een gegeven moment
veroordeeld, terwijl de zaak van de derde verdachte nog werd aange–
houden om een getuige te horen. Deze derde verdachte nu voerde, nadat
deze getuige was gehoord, aan dat de desbetreffende rechters van het
hof in zijn zaak niet meer objectief onpartijdig konden worden geacht, nu
zij in de zaak van zijn twee medeverdachten reeds blijk hadden gegeven
van hun opvatting. Het hof wees dit verweer van de hand.

In cassatie meende de advocaat-generaal Fokkens dat in dit geval
sprake was van bijzondere omstandigheden in de zin van het arrest–
Hauschildt en concludeerde tot cassatie. De Hoge Raad wees het cassa–
tieberoep af. Hij overwoog daarbij het volgende:

«Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartij–
digheid van de rechter in de zin van art. 6 eerste lid EVRM dient voorop
te staan dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden
vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden
voordoen die zwaarwegende aanwijzingen opleveren voor het oordeel
dat een rechter jegens de verdachte een vooringenomenheid koestert,
althans dat de bij de verdachte dienaangaande bestaande vrees objectief
gerechtvaardigd is. De enkele in het middel aangevoerde omstandigheid,
dat de zaak van de verdachte in hoger beroep is behandeld door een
kamer van het hof die eerder, in zaken tegen een aantal andere
verdachten, ten laste van die alstoen terecht staande andere
verdachte(n) bewezen heeft verklaard dat dezen tezamen met onder
meer de verdachte in de onderhavige zaak deel hebben uitgemaakt van
een criminele organisatie in de zin van art. 140 Sr. levert geen zwaarwe–
gende aanwijzing op als evenbedoeld.»

In het arrest van NJ 1992, 819 legde de Hoge Raad nogmaals
dezelfde maatstaf aan leidend tot een afwijzing van het beroep. In het
arrest van NJ 1993, 142, achtte de Hoge Raad de betrokkenheid van een
rechter bij het verlenen van een verlof tot huiszoeking verenigbaar met
een optreden ter zitting. Er waren in dat geval evenmin bijzondere
omstandigheden die tot een ander oordeel hadden moeten leiden. In het
arrest NJ 1993, 194 bevestigt de Hoge Raad wederom het bovenstaande
criterium.

Deze gevallen nopen geenszins tot de conclusie dat de rechter in het
overgrote deel van de gevallen waarin hij ten tweede male is geroepen
over dezelfde of een verwante zaak te oordelen, zich zou moeten
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verschonen. Wat betreft het optreden als unus, bevinden deze leden zich
in het goede gezelschap van de advocaat-generaal Meijers in zijn
conclusie bij het in de memorie van antwoord reeds aangehaalde arrest
van de Hoge Raad (NJ 1991, 509). In de memorie van antwoord ben ik
niet ingegaan op het feit dat de advocaat-generaal het feit dat een
rechter als unus optreedt als een omstandigheid aanmerkte die in de zin
van het arrest-Hauschildt aan de objectieve onpartijdigheid in de weg
staat. Zoals echter wel in die memorie reeds is opgemerkt, wees de Hoge
Raad het beroep in cassatie af. Ergo: het optreden als unus is niet een
dergelijke omstandigheid.

Verder wijs ik op het rapport van 9 juli 1992 van de Europese
Commissie voor de rechten van de mens in de zaak-Nortier (nr.
13 924/88) waarbij een klacht werd ingediend tegen een Nederlandse
kinderrechter die zowel de voorlopige hechtenis als - in het kader van
een gerechtelijk vooronderzoek - een persoonlijkheidsonderzoek had
bevolen. Met 12 tegen 3 stemmen besloot de Commissie dat in deze
zaak naar haar oordeel geen inbreuk had plaatsgevonden van artikel 6
van het EVRM. De zaak is thans aanhangig voor het Europese Hof.

Gelet op de diversiteit en de onvoorzienbaarheid van de situaties
waarin het arrest-Hauschildt een rol blijkt te kunnen spelen, meen ik dat
er bijzondere redenen moeten zijn voor de wetgever om in dit thans nog
in volle gang zijnde proces van rechtsvorming in te grijpen. Gewaakt
moet immers worden voor een verabsolutering van de uitspraken van het
Europese Hof. Ik meen dat op dit moment dergelijke bijzondere redenen
zich niet voordoen.

Wat betreft de inventieve suggestie van de leden van de fractie van
Groen Links om een kinderrechter aan te stellen in verschillende arron–
dissementen, wijs ik erop dat de bijzondere functie van de kinderrechter
onder meer daardoor is geïndiceerd dat hij op de hoogte is van de aard
en de kwaliteit van specifieke voorzieningen voor jeugdigen in zijn arron–
dissement. Deze feitelijke kennis is vereist zowel bij de beoordeling
welke voorwaarden kunnen worden opgelegd bij de schorsing van een
voorlopige hechtenis, als bij de oplegging van een straf of een alterna–
tieve sanctie. Het gaat dus om meer dan alleen de juridische kennis
omtrent het kinderrecht.

Wat betreft het argument van de dossierkennis wil ik nog opmerken
dat de wetgever in 1973 (Stb. 509) uitdrukkelijk op die grond de
mogelijkheid heeft geopend dat de raadkamer die de gevangenhou–
dingen beveelt, tevens kan optreden als meervoudige kamer ter zitting.
Hiertoe gaf aanleiding de toen nieuwe regel van artikel 67a, derde lid,
van het Wetboek van Strafvordering dat geen voorlopige hechtenis mag
worden opgelegd indien ernstig rekening moet worden gehouden met de
mogelijkheid dat de daaruit voortvloeiende vrijheidsbeneming korter zal
zijn dan de op te leggen vrijheidsstraf. Deze regel geldt ook in het jeugd–
strafrecht.

Naar mijn oordeel, zoals ook blijkt uit de memorie van antwoord, kan
een rechter-commissaris ook optreden ter zitting, zolang hij geen
onderzoek heeft gedaan in de zin van artikel 268 van het Wetboek van
Strafvordering, hetzij in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek,
hetzij bij het opleggen van voorlopige hechtenis.

8. Reactie van de nederlandse vereniging voor rechtspraak

Aan het slot van dit algemeen deel van de nota naar aanleiding van het
eindverslag merk ik nog het volgende op. Van de zijde van de Neder–
landse Vereniging voor Rechtspraak (NVVR), Studiekring Familie– en
Jeugdrechtspraak, bereikte mij een commentaar op het wetsvoorstel dat
zij had aangeboden aan de vaste Commissie voor Justitie. In het
eindverslag wordt daarnaar niet verwezen. Het is mij niet duidelijk
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geworden of de oorzaak hiervan moet worden gezocht in een bewust
terzijde laten van dit commentaar door de leden dan wel in het feit dat
het commentaar de vaste Commissie te laat heeft bereikt. Hoe het ook
zij, ik hecht eraan op een aantal punten daarop nog in te gaan. Naar
aanleiding van dit commentaar en de daarbij gevoegde bijlage doe ik
tevens enige voorstellen in de tweede nota van wijziging tot aanpassing
van het wetsvoorstel.

Ik ben verheugd uit het commentaar te vernemen dat de gegroeide
praktijk van de toepassing van het jeugdstrafrecht, reeds vergaand
gestalte heeft gegeven aan de gedachten die aan het wetsvoorstel ten
grondslag liggen. Ik heb in de memorie van antwoord ook niet de indruk
willen wekken dat het wetsvoorstel een correctie wil vormen op scheef–
groei in de praktijk. De daarin neergelegde betogen hebben veeleer de
strekking te beschrijven welke veronderstellingen expliciet, doch veelal
ook impliciet, aan de bestaande wetgeving ten grondslag liggen, in
hoeverre deze inmiddels zijn achterhaald en waarom nieuwe wetgeving
nodig is. Dat daarmee tevens een codificatie plaatsvindt van een rechts–
ontwikkeling en een praktijk die op veel plaatsen reeds is doorgevoerd,
lijkt mij een argument te meer tot aanvaarding van het wetsvoorstel.

De Studiekring stelt bij voorbeeld dat het driehoeksoverleg reeds het
karakter heeft van beleidsoverleg en dat daarin geen beslissingen over
individuele zaken meer worden genomen. De wet dient daartoe te
worden aangepast, daar deze in bepaalde gevallen wel degelijk een
individuele beslissing vergt. Om een dergelijke aanpassing te verrichten
tegen de achtergrond van een meer fundamentele visie op de aanspreek–
baarheid en de rechtspositie van jeugdigen in de hedendaagse samen–
leving, lijkt mij niet ongewenst. De kritiek dat een dergelijke visie niet zou
stoelen op empirisch onderzoek, lijkt mij uit te gaan van een onjuiste
vraagstelling. Resultaten van empirisch onderzoek sec kunnen niet leiden
tot een visie, doch kunnen een theorie hooguit falsifiëren. De ontwikkelde
visie is niet in strijd met wat heden ten dage als gemeengoed wordt
aanvaard. Ik meen zelfs uit de recente verlaging van de meerderjarig–
heidsgrens door de wetgever het tegendeel te kunnen afleiden.

Evenmin spreekt mij de kritiek aan dat de voorgestelde regeling van de
alternatieve sancties de klok zou terug zetten. Een ongebreidelde groei
van dergelijke sancties kan immers licht op gespannen voet komen te
staan met de noodzakelijke rechtsbescherming van jeugdige verdachten.
Daarom acht ik het van belang, indien na experimenten met alternatieve
sancties gedurende enige tijd, blijkt dat deze een waardevolle aanvulling
vormen op het strafrechtelijk instrumentarium, deze in te polderen in de
wetgeving. De experimenten kunnen steunen op de figuur van de
bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling. Na
afronding van de experimenten en na evaluatie van de bredere toepas–
baarheid ervan, zullen de alternatieve sanctievormen opgenomen moeten
worden in het reguliere arsenaal van sancties met de daaraan verbonden
rechtswaarborgen. Zulks is in overeenstemming met de artikelen 1 van
het Wetboek van strafrecht en 16 van de Grondwet.

Meer in het algemeen acht ik het nodig te waken voor een ongebrei–
delde groei van alternatieve sancties. Het behoort tot de grondbegin–
selen van onze rechtsstaat dat een burger kan voorzien hoe de overheid
zal reageren op rechtens relevante handelingen van zijn kant, het straf–
recht daaronder begrepen. Dit beginsel mag niet worden overwoekerd
door een baaierd van mogelijkheden van de overheid om in de samen–
leving in te grijpen, zelfs al zou dit tot heil zijn van uiteenlopende
hoogstaande doeleinden. Door een duidelijk onderscheid aan te brengen
tussen enerzijds experimenten met alternatieve straffen en anderzijds de
inpassing van succesvolle projecten in de reguliere opties tot sanctio–
nering, kan de noodzakelijke greep worden gehouden op het
spanningsveld tussen nieuwe ontwikkelingen en handhaving van de
rechtszekerheid voor de justitiabele.
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De Studiekring betreurt dat het wetsvoorstel niet de mogelijkheid
noemt een alternatieve sanctie op te leggen via de figuur van een uitstel
vonniswijzing. Dit moge zo zijn, het sluit deze mogelijkheid ook niet uit.

Onder punt 4 van het commentaar, snijdt de Studiekring de vraag van
vervroegde of voorwaardelijke invrijheidstelling aan. Ik ga daarop hierna
onder artikel 77j naar aanleiding van vragen in het eindverslag nader in.
Ik wijs erop dat, indien het stellen van voorwaarden na afloop van de
detentie wenselijk wordt geacht, de rechter met gebruikmaking van
artikel 77x, eerste lid, een langere, doch gedeeltelijk voorwaardelijke
jeugddetentie kan opleggen en daaraan bijzondere voorwaarden kan
verbinden.

Onder punt 5 stelt de kring voor de cumulatie van jeugddetentie en de
maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen mogelijk te
maken teneinde een zo passend mogelijke bejegening te vergemakke–
lijken in gevallen van verminderde toerekeningsvatbaarheid. Naar
aanleiding van het nader overleg ove, dit punt, stel ik bij nota van
wijziging voor artikel 77g, tweede lid, aan te passen.

Onder punt 6 van dit hoofdstuk wijst de Studiekring op de onwense–
lijkheid die zich thans voordoet, dat een jeugdige door gebrek aan
medewerking van zijn kant aan het onderzoek naar zijn persoonlijkheid
het in feite in zijn macht heeft de voortzetting van de behandeling in het
kader van een opgelegde vrijheidsbenemende maatregel te beëindigen.
Dit probleem speelt evenzeer in het volwassenenstrafrecht. De
Commissie TBS en Sanctietoepassing Geestelijk Gestoorde Delinquenten
(Commissie-Fokkens) brengt hierover binnenkort advies uit. Ik geef er de
voorkeur aan dit advies af te wachten.

Onder punt 7 van zijn commentaar gaat de Studiekring in op het
vervolgingscriterium. Ik bespreek dit onderwerp naar aanleiding van
vragen van de leden van de CDA-fractie hieronder bij de bespreking van
artikel 488 van het Wetboek van Strafvordering.

Onder punt 8 bepleit de Studiekring de kinderrechter niet alleen de
bewaring, maar ook de gevangenneming en de gevangenhouding op te
dragen. Hij erkent zelf in zijn commentaar de spanning met het Europese
recht. Het standpunt is mij welkom als steun tegen te verstrekkende
interpretaties van het Hauschildt-arrest. Het argument dat de expertise
van de kinderrechter ook nodig is bij verlengingen, spreekt mij minder
aan. De schorsing van de voorlopige hechtenis met bijzondere
voorwaarden, waarbij de kennis van de kinderrechter over de voorzie–
ningen in zijn arrondissement een vereiste is, is in de praktijk vaak
slechts aan de orde bij de eerste beslissing over de voorlopige hechtenis.
Is de bewaring eenmaal bevolen, dan komt een schorsing van de
voorlopige hechtenis in het kader van een beslissing over de gevangen–
houding veelal slechts aan de orde, indien er sprake is van nova. Een
raadsman is alleszlns in staat deze bij de raadkamer over het voetlicht te
brengen. In het nader overleg met de Studiekring, herhaalde hij zijn
standpunt. Gelet op de ontwikkelingen naar aanleiding van het
Hauschildt-arrest lijkt mij evenwel het belang van een nieuwe,
meervoudige rechterlijke instantie in deze gevallen de doorslag te
moeten geven. Bij een wat langer durende voorlopige hechtenis van een
minderjarige acht ik een meervoudige bemoeienis niet misstaan. Het
staat de rechtbank overigens vrij om, binnen de grenzen getrokken door
het Hauschildt-arrest, in de meervoudige raadkamer een kinderrechter op
te nemen.

De suggestie van de Studiekring onder punt 9 ten aanzien van artikel
495a van het Wetboek van Strafvordering heb ik overgenomen.

Onder punt 10 wijst de Studiekring op de spanning tussen rechtlij–
nigheid en praktisch optreden. Er zijn omstandigheden, deze zijn wellicht
niet uitzonderlijk, dat een jeugdige uit de jeugddetentie moet worden
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ontslagen. De Studiekring vreest dat mijn departement onvoldoende
slagvaardig zal kunnen optreden. De inwilliging van een verzoek om
gratie, zal inderdaad enige tijd vergen. Inwilliging van dit verzoek komt
neer op het instandhouden van het bestaande artikel 77y van het
Wetboek van Strafrecht en zou in strijd zijn met de strekking van het
wetsvoorstel de bemoeienis van de kinderrechter met de tenuitvoer–
legging van de straffen terug te dringen. Met de bevoegdheid die de
Minister onder artikel 77j, eerste lid, onder a of b, is gegeven, kan in
afwachting van een gratiebeslissing echter reeds het een en ander
worden ondernomen. In dit geval wordt de desbetreffende kinderrechter
gehoord. Een dergelijke benadering past in de verschuiving van de
verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van sancties van de
rechterlijke macht in de richting van de administratie. Bij de toepassing
van de vergelijkbare artikelen 46 en 47 van de Beginselenwet Gevange–
niswezen blijkt een dergelijke handelwijze in het volwassenenstrafrecht
goed te functioneren.

Over het commentaar van de Studiekring heeft een vertegenwoor–
diging van mijn Ministerie, gebruik makend van het aanbod tot nader
overleg, met vertegenwoordigers van de kring overleg gepleegd. Dit
heeft geleid tot een aantal aanpassingen van het wetsvoorstel. Zoals
hierboven uiteengezet is niet op alle punten overeenstemming bereikt.

ARTIKELEN

Artikel I

Wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht

Artikel 77d

Ik ben blij dat de leden van de PvdA-fractie thans zijn overtuigd inzake
de voorgestelde regeling van de verjaringstermijn.

Artikel 77e

In de brief van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak aan de
Tweede Kamer komt de vraag aan de orde of de toestemming van het
openbaar ministerie voor het volgen van een HALT-project algemeen kan
zijn of steeds van geval tot geval dient te worden gegeven. Ik wijs erop
dat het derde lid, onder c, de mogelijkheid kent dat het openbaar minis–
terie aanwijzingen geeft omtrent de wijze waarop de toestemming moet
worden gegeven. Dit opent de mogelijkheid dat voor bepaalde catego–
rieën de toestemming ook algemeen kan worden gegeven.

Artikel 77h

De leden van de GPV-fractie menen dat een aanduiding van alterna–
tieve sancties als zelfstandige hoofdstraf, zoals ook ten aanzien van de
dienstverlening in het volwassenenstrafrecht is gebeurd, de duidelijkheid
ten goede zou komen.

Met deze leden ben ik eens dat in het jeugdstrafrecht niet van het
volwassenenstrafrecht moet worden afgeweken dan wanneer daar
bijzondere redenen voor zijn. Ik meen evenwel dat er zulke zijn. In het
strafrecht geldt een onderscheid tussen straffen en maatregelen. Te
zamen worden deze aangeduid als sancties. Straffen worden opgelegd
naar de mate van verwijtbaarheid van het te bestraffen delict. Maatre–
gelen worden opgelegd om een onrechtmatige toestand te beëindigen,
de samenleving te beveiligen of een persoon met een stoornis in zijn
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ontwikkeling te helpen. In het volwassenenstrafrecht is dit onderscheid
zuiver doorgevoerd. In het jeugdstrafrecht is er evenwel behoefte om
pedagogische redenen te beschikken over een breder arsenaal van
instrumenten om in de ontwikkeling van een jeugdige te kunnen
ingrijpen Een duidelijk onderscheid tussen straf en maatregel is daarbij
niet altijd goed mogelijk.

De alternatieve sancties die in de praktijk zijn gegroeid, zijn dogma–
tisch niet zonder een gekunstelde ingreep in één van beide categorieën
onder te brengen. Het wetsvoorstel vermijdt een dergelijke ingreep en
laat het tweeledige karakter daarvan in stand. Dit betekent dat de kinder–
rechter deze sancties als mixtum kan toepassen als straf, dus in verband
gebracht met de verwijtbaarheid, en tevens als maatregel: deze kan de
verdachte zwaarder treffen dan wellicht louter op grond van verwijt–
baarheid is geïndiceerd, maar kan desondanks op pedagogische gronden
worden gerechtvaardigd. Op deze grond kunnen alternatieve sancties
ook, anders dan in het volwassenenstrafrecht, worden opgelegd zonder
dat sprake hoeft te zijn van een feit waarvoor de rechter de oplegging
van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf overweegt. Ik wijs erop dat D.
van der Landen in 1992 op blz. 374 van zijn dissertatie «Straf en
maatregel, een onderzoek naar het onderscheid tussen straf en
maatregel in het strafrecht» hieraan enige beschouwingen wijdt.

Het begrip «alternatief» verwijst naar iets anders waarvoor de sanctie
in de plaats komt. In zoverre is deze term minder gelukkig omdat het
begrip waarnaar hij verwijst in de loop der tijd, veelal onopgemerkt, is
gewijzigd. Ging het aanvankelijk om een alternatief op de in het Wetboek
van Strafrecht geregelde sancties, deze betekenis is komen te ontvallen
op het moment dat de alternatieve sancties door dit wetboek mede
worden omhelsd. De dienstverlening is daarop, als straf, een alternatief
op de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf geworden (zie artikel 22b, eerste
lid). De alternatieve sancties in het jeugdstrafrecht zijn een alternatief
voor weer iets anders, te weten voor de hoofdstraf van zowel jeugdde–
tentie als geldboete (zie het voorgestelde artikel 77h, tweede lid). In dit
verband zou men ook de term «taakstraf » kunnen gebruiken.

Het feit dat in het jeugdstrafrecht de alternatieve sanctie ook in de
plaats van een geldboete kan worden opgelegd, maakt het mogelijk een
regeling te treffen opdat deze ook door een officier van justitie als trans–
actie kan worden aangeboden. Dit is neergelegd in artikel 77f. Ik zie niet
waarom daaruit zou voortvloeien dat het om een zelfstandige hoofdstraf
gaat. Het is een voorwaarde om strafvervolging te voorkomen, zoals
krachtens artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht, dat tevens op
jeugdigen van toepassing is, ook de betaling van een geldsom als een
dergelijke voorwaarde kan worden gesteld. Evenmin vermag ik in te zien
hoe een dergelijke gevolgtrekking uit artikel 77gg kan worden gemaakt.

Uit de keuze om het tweeledige karakter van straf of maatregel in
stand te laten, teneinde alternatieve sancties in zoveel mogelijk gevallen
te kunnen toepassen waarin dit op pedagogische gronden is aange–
wezen, vloeit ook voort dat niet de hoogte van de straf kan worden
bepaald waarvoor deze in de plaats komt. Het strafaspect is immers
slechts een deel van deze sanctie, naast het aspect van de pedagogische
maatregel.

Wellicht ten overvloede wijs ik erop dat de wet van 23 december 1992
(Stb. 1993, 29) tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht, het
Wetboek van Strafvordering, de Wet voorlopige regeling schadefonds
geweldsmisdrijven en andere wetten met voorzieningen ten behoeve van
slachtoffers van strafbare feiten, in Artikel II, onderdeel F, bij de
verheffing tot wet van het onderhavige wetsvoorstel, artikel 77h aanvult
met de maatregel van schadevergoeding. Deze maatregel kan worden
opgelegd voor zover de minderjarige civielrechtelijk aansprakelijk is voor
de schade. Voor twaalf– en dertienjarigen zal artikel 164 van Boek 6 van
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het Burgerlijk Wetboek aan de oplegging van een dergelijke maatregel in
de weg staan.

Artikel 77j

De leden van de fracties van het CDA en van de VVD hadden beden–
kingen tegen de voorgestelde regeling van de vervroegde invrijheid–
stelling. Ik heb hun argumenten nogmaals gewogen en kom tot de
volgende slotsom.

Zou in het voorgestelde artikel 77i, eerste lid, de duur van de jeugdde–
tentie niet zijn gedifferentieerd naar enerzijds 12-tot 16-jarigen (zes
maanden) en 16- tot 18-jarigen (twaalf maanden), doch zijn volhard in
de algemene termijn van zes maanden voor de tuchtschoolstraf,
neergelegd in het bestaande artikel 77m, dan zou in veel gevallen de
kinderrechter ten aanzien van zestienjarigen en ouder met gebruikmaking
van het voorgestelde artikel 77b zijn uitgeweken naar het volwassenen–
strafrecht indien hij van oordeel zou zijn dat een gevangenisstraf van
meer dan zes maanden behoorde te worden opgelegd In dat geval zou
deze jeugdige zijn komen te vallen onder de regeling van de vervroegde
invrijheidstelling van het volwassenenstrafrecht. Dit betekent dat hij zou
hebben kunnen rekenen op vervroegde invrijheidstelling zonder
voorwaarden achteraf, behoudens contra-indicaties (zie het bestaande
artikel 15a, eerste lid, met name onder c: zeer ernstig heeft misdragen).

Teneinde nu de overgang van het jeugdstrafrecht naar het volwasse–
nenstrafrecht minder abrupt te laten verlopen, is voor de 16- tot
18-jarigen een maximale duur van de jeugddetentie van twaalf maanden
opgenomen. Dit voorkomt in een aantal gevallen het uitwijken met het
oog op een adequate sanctionering naar het volwassenenstrafrecht en
behoudt aldus in een groter aantal gevallen de toepasselijkheid van het
jeugdstrafrecht. De bedoeling is hierbij dat de jeugdige, teneinde zijn
ontwikkeling naar een volwaardig burgerschap zo min mogelijk te
schaden, relatief mild, in ieder geval milder dan in het volwassenenstraf–
recht, wordt aangepakt.

Aan deze bedoeling zou afbreuk worden gedaan indien nu in het
regime voor 16- tot 18-jarigen aan wie een straf van meer dan zes
maanden wordt opgelegd, weer een verzwaring ten opzichte van het
volwassenenstrafrecht zou worden ingebracht in die zin dat zij de
aanspraak die zij anderszins zouden hebben op vervroegde invrijheid–
stelling, behoudens contra-indicaties, en geen voorwaarden achteraf,
zouden komen te ontberen. Daar staat tegenover dat de bestaande
bevoegdheid van artikel 77y van het Wetboek van Strafrecht, op grond
waarvan de rechter te allen tijde een vrijheidsstraf voortijdig kan beëin–
digen, komt te vervallen.

Ik wijs erop dat ik in de eerste nota van wijziging de vervroegde invrij–
heidstelling voor jeugddetentie van minder dan zes maanden, reeds heb
uitgesloten. Het gaat er dus niet om een consistentie met het volwasse–
nenstrafrecht in stand te houden, doch veeleer om de overgang van het
jeugdstrafrecht naar het volwassenenstrafrecht zo soepel mogelijk te
laten verlopen.

In antwoord op de vraag van de leden van de VVD-fractie in hoeveel
gevallen de vervroegde invrijheidstelling de afgelopen vijf jaren heeft
plaatsgevonden, deel ik mede dat hun indruk dat van de bevoegdheid om
de rechter te vragen de vervroegde invrijheidstelling uit te stellen of
achterwege te laten, tot dusver weinig gebruik werd gemaakt, juist is. Na
de inwerkingtreding van de nieuwe regeling maakte het openbaar minis–
terie in 1987 acht, in 1988 drie, in 1989 acht, in 1990 zes, in 1991 geen
en in 92 zes zaken aanhangig. Het hof heeft in veel van deze zaken de
vordering van het openbaar ministerie geheel of gedeeltelijk toegewezen.
Naar aanleiding van recente ontsnappingen waarbij is gebruik gemaakt
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van geweld, heeft het openbaar ministerie wederom enige zaken
aanhangig gemaakt bij het gerechtshof te Arnhem. In deze zaken is nog
geen uitspraak gedaan. Verder worden beleidsmatig stappen onder–
nomen om tot een frequentere inzet van dit instrument te komen. Van
belang is dat de officier van justitie die met de tenuitvoerlegging is
belast, in kennis wordt gesteld van incidenten die aanleiding kunnen zijn
tot de aanwending van dit instrument.

Artikel 771

In antwoord op de vraag van de leden van de PvdA-fractie hoeveel tijd
gemiddeld met de omzetting van een geldboete in een vervangende
jeugddetentie is gemoeid, kan ik meedelen dat hierover geen
nauwkeurige gegevens bekend zijn. Uit persoonlijke ervaringen van bij de
kmderstrafrechtspleging betrokkenen blijkt wel dat de bestaande regels,
vooral in verband met de korte wettelijke termijnen en betekeningsperi–
kelen, een bron van veel problemen vormt. Ik heb daarom bij nota van
wijziging voorgesteld de regeling ter zake ook te vereenvoudigen.

De tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis vindt veelal plaats
kort voordat het recht tot tenuitvoerlegging van de straf is verjaard.
Overschrijding van de verjaringstermijn komt helaas ook voor.

Artikel 77o

De leden van de GPV-fractie vroegen aan te geven hoe de tijd die in
verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht bij de omzetting van
de straf of alternatieve sanctie als bedoeld in het vijfde lid, moet worden
verrekend.

De omzetting als bedoeld in het vijfde lid, heeft betrekking op een
opgelegde, doch niet naar behoren verrichte alternatieve sanctie in een
hoofdstraf of in een andere alternatieve sanctie. Deze bepaling vindt zijn
parallel in artikel 22g van het volwassenenstrafrecht, zij het dat bij de
omzetting daar er een aanknopingspunt is met de in het vonnis te
vermelden onvoorwaardelijke vrijheidsstraf waarvoor de dienstverlening
in de plaats komt. In het jeugdstrafrecht zal de rechter de zwaarte van
het oorspronkelijke delicten van het wel naar behoren verrichte deel van
de alternatieve sanctie moeten wegen en op grond daarvan een nieuwe
sanctie moeten vaststellen. De bedoeling is dat uiteindelijk het totaal van
de opgelegde en ondergane dan wel naar behoren verrichte sancties, een
adequate reactie op het oorspronkelijke delict vormen. Evenzeer als in
het volwassenenstrafrecht, behoort het niet naar behoren verrichten van
een opgelegde alternatieve sanctie impliciet noch expliciet te worden
bestraft. Er is geen sprake van een ongehoorzaamheid jegens de rechter
of een «contempt of court» waarop in het kader van de executie van de
sanctie zou moeten worden gereageerd.

Een ander, hoewel verwant vraagstuk is - deze leden lijken daarop te
doelen - de toepassing van het voorgestelde artikel 77m, zevende lid, in
verband met het bestaande artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht.
Bij de oorspronkelijke oplegging van de alternatieve sanctie dient
rekening te worden gehouden met reeds ondergane inverzekeringstelling
of voorlopige hechtenis. Ook hiervoor geldt dat het totaal van strafrech–
telijke reacties, de toepassing van vrijheidsbenemende dwangmiddelen
en het verrichten van een alternatieve sanctie daaronder begrepen, te
zamen een adequate reactie moeten vormen op het delict dat aan de
toepassing van het strafrecht ten grondslag ligt. De afweging van de
verschillende in aanmerking komende factoren behoort geenszins tot de
oneigenlijke werkzaamheden van de rechter.
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Artikel 77x

De leden van de GPV-fractie vroegen te verduidelijken hoe de tenuit–
voerlegging van een alternatieve sanctie bij niet-betaling van een
geldboete verenigbaar is met een voorwaardelijke plaatsing in een
inrichting voor jeugdigen.

Ik zie niet goed welke theoretische of praktische bezwaren aan een
dergelijke combinatie van strafrechtelijke reacties zouden zijn verbonden.
Het wetsvoorstel beoogt de kinderrechter binnen de grenzen van de
rechtsstaat toereikende instrumenten aan te bieden om jeugdige delin–
quenten zinvol tegemoet te kunnen treden. Daaronder bevindt zich ook
de voorwaardelijke plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. De ernst
van het gebeurde wordt de betrokkene daarmee ingescherpt, tevens kan
onder de dreiging van een tenuitvoerlegging van de maatregel de
naleving van een aantal voorwaarden worden verlangd. Daar de
betrokkene dan nog niet rechtstreeks de gevolgen ervaart van zijn
handelen, lijkt het niet misplaatst de rechter de mogelijkheid te geven
tevens een geldboete op te leggen. Hierbij moet voor ogen worden
gehouden dat een maatregel van plaatsing in een inrichting voor
jeugdigen niet noodzakelijkerwijs is gebonden aan ontoerekeningsvat–
baarheid of verminderde toerekeningsvatbaarheid van de delinquent.

Is deze keuze eenmaal gemaakt dan moet onder ogen worden gezien
wat de consequenties zijn van een eventueel niet-betalen van de
geldboete. Ik zie geen reden om dan het pakket mogelijkheden om te
reageren, te beperken ten opzichte van een geldboete sec.

Artikel II

Artikel 488

De leden van de CDA-fractie bleven bezwaren houden tegen het
criterium dat niet het tijdstip waarop het delict is begaan, doch het
moment waarop de officier van justitie de dagvaarding doet uitgaan
beslissend is voor de vraag of het strafprocesrecht voor volwassenen
moet worden toegepast in verband met het bereiken van de leeftijd van
18-jaren. Mede naar aanleiding van het commentaar van de Nederlandse
Vereniging voor Rechtspraak heb ik bij nota van wijziging voorgesteld het
criterium van het materiële strafrecht over te nemen in het jeugdstraf–
procesrecht.

De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto
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