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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
JUSTITIE1

Vastgesteld: 11 januari 1994

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de
volgende opmerkingen en vragen.

De leden van de CDA-fractie hadden met bijzondere belangstelling
kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Met respect stelden
zij vast dat aan de beoogde integrale herziening van het jeugdstrafrecht
een intensief proces is voorafgegaan, waarbij zeer velen in adviserend en
raadplegend opzicht betrokken zijn geweest.

Het feit dat de jeugdige van rechtsobject tot rechtssubject wordt,
markeert, naar het oordeel van deze leden dat er sprake is van een
fundamentele wijziging in het jeugdstrafrecht die veel verder reikt dan een
herziening alleen. De aan het woord zijnde leden waren van oordeel dat
het duidelijker tot uitdrukking brengen van de eigen verantwoordelijkheid
en de eigen rechten op strafvorderlijk gebied ook als consequentie heeft
dat de jeugdige nadrukkelijker geacht kan worden een eigen verantwoor–
delijkheid te dragen voor delinquent gedrag. Geconstateerd werd dat de
jeugdige de vrijheid heeft om af te zien van het ondergaan van een
HALT-project onderscheidenlijk de transactie.

Ook namen zij kennis van het feit dat de regering van oordeel is dat het
tot de beginselen van behoorlijk bestuurbehoort dat politie of Officier van
Justitie, indien er twijfel mogelijk is omtrent de vraag of de jeugdige weet
dat hij deze mogelijkheid heeft, deze daaromtrent dientte informeren.
Wat, zo vroegen deze leden, is de consequentie c.q. sanctie, indien deze
informatie niet is verstrekt en op welke wijze wordt vastgelegd dat er geen
twijfel bestaat omtrent de wetenschap van de jeugdige terzake. Gaarne
werden de leden van de CDA-fractie ook gedetailleerd geïnformeerd
omtrent de gevolgen van deze herziening van het jeugdstrafrecht voor de
financiering van HALT-bureaus.

Wat, zo vroegen zij voorts, betekent de herziening van het jeugd–
strafrecht voor de thans bestaande taken en verantwoordelijkheden van
de HALT-bureaus. Deflexibilisering van het (jeugd)strafrechttengevolge
van de voorgestelde open (leeftijds)grenzen achtten de hier aan het woord
zijnde leden van bijzondere waarde voor het «op maat» functioneren van
het jeugdstrafrecht. Ten aanzien van rechterlijke advisering over de wijze
van tenuitvoerlegging stelt de regering dat de rechter in strijd met de wet
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handelt, indien hij nalaat om in zijn uitspraak een advies op te nemen.
Omdat het niet aan de minister van Justitie is om vonnissen op hun
juistheid te toetsen, zo meent de regering, zal de minister van Justitie,
zodra een vonnis voor tenuitvoerlegging vatbaar is, ook zonder een
dergelijk advies, een plaats van tenuitvoerlegging moeten bepalen.

Hoewel deze leden ermee instemden dat het niet aan de minister van
Justitie is om vonnissen op hun juistheid te toetsen, vroegen zij zich toch
af of in deze situatie sprake is van een toetsing van de juistheid van een
vonnis. Immers, zo meenden deze leden, gaat het in het onderhavige
geval niet om een eventuele toetsing, maar om de vraag of een vonnis
waarbij kennelijk in strijd met de wet is gehandeld überhaupt voor
tenuitvoerlegging in aanmerking mag komen. Gaarne vernamen de aan
het woord zijnde leden de nadere opvatting van de regering terzake.

Over een aantal jaren zal het vermogen van de samenleving om
delinquenten in haar midden onbezoldigd werk te laten verrichten, naar
deze leden uit de schriftelijke voorbereiding van het debat in de Tweede
Kamer gebleken is, volledig zijn benut. Wat, zo vroegen de hier aan het
woord zijnde leden, zal de consequentie zijn als komt vast te staan dat het
bedoelde vermogen van de samenleving volledig zijn benut. In het kader
van de HALT-afdoening vroegen de genoemde leden ook nog hoe de
Officier van Justitie algemeen toezicht kan uitoefenen in de situatie dat
ingevolge artikel 77e geen proces verbaal aan de Officier van Justitie
wordt toegezonden.

Hoe, zo vroegen deze leden tenslotte, moet worden begrepen dat het
enerzijds bij het herstel van geleden schade, dientte gaan om «werkzaam–
heden ten algemene nutte», terwijl anderzijds, blijkens de memorie van
antwoord Tweede Kamer, geoordeeld wordt dat dit vereiste in voorko–
mende gevallen dient te worden gerelativeerd, nl. indien de jeugdige
graag de bij particulieren aangebrachte schade wil herstellen.

Ware het derhalve, zo vroegen de genoemde leden, niet beter geweest
om te kiezen voor een meer algemene formulering, in die zin, dat de te
verrichten werkzaamheden «in de regel» ten algemene nutte dientte zijn.

De leden van de PvdA-fractie wilden graag worden ingelicht over dan
wel inzage krijgen in de (voorbereidingen voor de) algemene maatregel
van bestuur (amvb) met betrekking tot de alternatieve straffen en de
HALT-projecten. Sluit dit w.b. de HALT-projecten aan bij artikel 3 van de
Tijdelijke Wet stimulering sociale vernieuwing (Kamerstuk 23 052) waarbij
de organisatie van de HALT-voorzieningen en de tenuitvoerlegging aan de
gemeenten wordt toebedacht.

Kan de staatssecretaris het meest recente overzicht geven van recidive
van jeugddelinquenten?

Overweegt het ministerie van Justitie onderzoekte (laten) doen door
jeugdige delinquenten na hun (alternatieve) straf een aantal jaren te
volgen?

Er rijst twijfel, of de uitgesproken straffen van plaatsing in inrichting
voor jeugdigen en jeugddetentie ook daadwerkelijk geëxecuteerd kunnen
worden, zie ook de klacht van de kinderrechters bij de Nationale
Ombudsman. Kunnen op dit punt garanties worden gegeven?

De leden van de WD-fractie hadden met belangstelling van het
wetsvoorstel kennis genomen. Zij wilden gaarne de navolgende gevallen
noemen en daarover de mening van de staatssecretaris vernemen.

In de praktijk blijkt behoefte te bestaan aan de mogelijkheid de
maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen bij het bereiken
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van de leeftijd van 21 jaar om te zetten in een TBS. Bestaat daartoe de
mogelijkheid?

Voorts blijkt in de praktijk behoefte aan de mogelijkheid om een
preventieve hechtenis te schorsen met de bijzondere voorwaarde van
medewerking aan een alternatieve sanctie, waarmee een snelle aanpak
(«lik op stuk») met alle voordelen van dien mogelijk is. Wat is hierover de
mening van de staatssecretaris?

Is het noodzakelijk dat bij elke HALT-waardige zaak (overlast veroor–
zakend gedrag van geringe ernst) de politie vooraf contact met het
openbaar ministerie dient op te nemen of kan de politie daarbij met een
lijst van zodanige delicten werken, uiteraard onder supervisie van het
openbaar ministerie, zonder daarbij voor elk afzonderlijk geval van
tevoren toestemming te moeten vragen?

De leden van de SGP-fractie hadden met belangstelling van het,
gedurende de behandeling in de Tweede Kamer ingrijpend gewijzigde,
wetsvoorstel kennis genomen.

Zij stelden de vraag wat de stand van zaken is met betrekking tot de in
de begroting van Justitie 1994 voorkomende aankondiging dat de
wenselijkheid wordt onderzocht van een nieuwe executiemodaliteit voor
jeugdige delinquenten tussen de 16 en 23 jaar. Tevens vroegen zij wat de
juridische basis zal zijn voor in het verlengde van bedoeld onderzoek uit te
voeren experimenten. Bevat het onderhavige wetsvoorstel zulk een
grondslag? Is die mogelijk gelegen in artikel 77h, vierde lid, onder a, van
het wetsvoorstel?

Mede in verband met het in de Justitie-begroting aangekondigde
voornemen èn gelet op de intrekking (16 november 1993) van
wetsvoorstel 18 202 (Afschaffing van de bijkomende straf van plaatsing
in een rijkswerkinrichting en in verband daarmee vervallenverklaring van
enige bepalingen in het Wetboek van Strafrecht benevens wijziging van
artikel 250bis van het Wetboek van Strafrecht), dat o.a. de afschaffing van
de bijkomende straf van plaatsing in een rijkswerkinrichting beoogde,
vroegen deze leden of de op genoemde straf betrekking hebbende
wettelijke bepalingen, al dan niet na aanpassing als grondslag voor
bovenbedoelde experimenten met een bijzondere executiemodaliteit van
jeugddetentie zouden kunnen dienen.

De voorzitter van de ccTimissie,
Wagemakers

De griffier van de commissie,
Horddijk
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