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NJCM-COMMENTAAR  
WETSVOORSTEL GEDRAGSBEÏNVLOEDING JEUGDIGEN 
 
1. Inleiding 
Op 20 oktober 2005 werd het wetsvoorstel ‘gedragsbeïnvloeding jeugdigen’ aangeboden aan de Twee-
de Kamer.1 Dit wetsvoorstel is opgesteld naar aanleiding van de (door de wetgever gestelde) verhar-
ding van jeugdcriminaliteit en de toename van het aantal kinderen met (ernstige) gedragsproblemen dat 
in aanraking komt met het strafrecht. Het wetsvoorstel beoogt de wettelijke mogelijkheden tot het bie-
den van een meer op (her)opvoeding gerichte aanpak te verruimen. Daartoe worden vijf verschillende 
voorstellen gedaan: 

1. De invoering van een gedragsbeïnvloedende maatregel voor jeugdigen; 
2. De uitbreiding van de mogelijkheden om jeugdsancties te combineren; 
3. Voorwaarden bij schorsing voorlopige hechtenis; 
4. Voorwaarden bij voorwaardelijke veroordeling; 
5. Een aparte regeling voor conservatoir beslag t.a.v. jeugdigen. 

 
Het wetsvoorstel heeft na december 2005 een jaar stilgelegen, maar is inmiddels weer in beweging; op 
6 december 2006 is de Nota naar aanleiding van het verslag verschenen. Een goede aanleiding voor het  
Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) om een commentaar op te stellen over dit 
ingrijpende wetsvoorstel.   
 
Het NJCM onderschrijft het achterliggende doel van het wetsvoorstel en zij juicht de initiatieven toe tot 
het mogelijk maken van maatwerk als het gaat om het opleggen van een sanctie aan een jongere, alsook 
het bieden van intensieve begeleiding aan jongeren met gedragsproblemen die in aanraking komen met 
het jeugdstrafrecht. Desondanks acht het NJCM het noodzakelijk om enkele aandachtspunten naar vo-
ren te brengen in het licht van de internationale normen inzake de bescherming van de rechten van de 
mens; meer in het bijzonder, de rechten van het kind. Daarbij wordt eerst het algemeen kader van het 
wetsvoorstel geschetst, waarna wordt ingegaan op achtereenvolgens de gedragsbeïnvloedende maatre-
gel, bijzondere voorwaarden bij schorsing van de voorlopige hechtenis en de uitbreiding van de moge-
lijkheden tot het combineren van mogelijke jeugdsancties, de zogenaamde ‘strafcocktail’.  
 
2. Algemeen  
Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) geeft bindende normen voor de 
behandeling van jeugdige verdachten en plegers van strafbare feiten. Dit verdrag is door Nederland 
geratificeerd en op 8 maart 1995 in werking getreden. Het IVRK dient te worden bezien in samenhang 
met drie belangrijke VN-richtlijnen: de Beijing Rules inzake jeugdstrafrechtspleging; de Havana Rules 
over kinderen die van hun vrijheid zijn beroofd; en de Riyadh Guidelines over preventie van jeugdcri-
minaliteit.2 Daarnaast zijn relevante normen te vinden in het Internationaal Verdrag inzake Burgerrech-

                                                 
1 Kamerstukken II 2004/05, 30 332, nrs. 1 t/m 3. De volledige omschrijving van het wetsvoorstel luidt: ‘Wijziging 
van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdzorg met het oog op ver-
ruiming van de mogelijkheden tot gedragsbeïnvloeding van jeugdigen’. 
2 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, 1985 (A/RES/40/30) (Bei-
jing Rules), United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, 1990 (A/RES/45/113) 
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ten en Politieke Rechten (IVBPR), het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 
(EVRM), de Tokyo Rules,3 en de European Rules on Commmunity Sanctions and Measures 4 
(EURCSM).  
 
In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel gedragsbeïnvloeding jeugdigen wordt gesteld dat 
bij jeugdigen met (ernstige) gedragsproblemen een strafrechtelijke aanpak eerder effectief zal zijn 
wanneer deze gericht is op beïnvloeding van het gedrag en het bieden van een duidelijke structuur. Het 
doel daarvan moet zijn het bevorderen van de herintegratie van de jeugdige en de aanvaarding door de 
jeugdige van een opbouwende rol in de samenleving. Gekozen wordt voor een maatregel in plaats van 
een straf, omdat de pedagogische aanpak,de behandeling van de gedragsproblematiek, het voorkomen 
van verder afglijden van de jeugdige en de bescherming van de samenleving bij de invulling van de 
maatregel aanzienlijk meer voorop dienen te staan dan leedtoevoeging.5  
 
Het NJCM kan zich vinden in de strekking van deze toelichting. Zij hecht er echter aan te benadrukken 
dat het gehele jeugdstrafrecht op deze wijze dient te zijn ingericht en niet enkel, zoals de wetgever lijkt 
te veronderstellen, voor de in dit wetsvoorstel genoemde sancties. Het jeugdstrafrecht moet voldoen 
aan de eisen uit artikel 40 IVRK. Dit artikel schrijft voor dat staten een jeugdstrafrechtsysteem inrich-
ten dat het recht erkent van elk kind op een respectvolle behandeling, gericht op reïntegratie en het op 
zich nemen van een constructieve rol in de maatschappij, en daarbij rekening houdend met de leeftijd 
van het kind (lid 1, 3 en 4, vergelijk artikel 14, lid 4 IVBPR). Een respectvolle behandeling houdt in dat 
deze de waardigheid van het kind en diens eigenwaarde versterkt, alsmede het respect dat het kind 
heeft voor mensenrechten van anderen. Het belang van het kind en diens welzijn staan altijd voorop 
(artikel 3 IVRK, Beijing Rules regel 5).  
 
Een belangrijk aspect van het speciale jeugdstrafrechtsysteem is dat zo veel mogelijk alternatieven 
worden aangeboden voor gerechtelijke afdoening en institutionalisering. Vrijheidsberoving dient zo 
veel mogelijk te worden vermeden en mag slechts als uiterste middel worden ingezet, voor een zo kort 
mogelijke periode in uitzonderlijke situaties. Alternatieve straffen verdienen de voorkeur (artikel 37, 
sub b j° artikel 40, lid 3 en 4 IVRK; Beijing Rules regel 11, 13 en 17 t/m 19; Havana Rules regel 1; 
Tokyo Rules regel 1.5, 2.3, 2.5). Als kinderen dan toch van hun vrijheid moeten worden beroofd, geldt 
hierbij – ook bij voorlopige hechtenis – nog steeds het doel van reïntegratie en dat kinderen onvermin-
derd recht hebben op een respectvolle behandeling, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften 
van een kind van zijn of haar leeftijd (artikel 37, sub c j° artikel 40 IVRK; Beijing Rules regel 26; Ha-
vana Rules regel 12, 18; vergelijk artikel 10, lid 3 IVBPR en artikel 5, lid 1, sub d EVRM). In dit licht 
is het dan ook onjuist om te stellen dat slechts bij sancties die geen plaatsing in een justitiële jeugdin-
richting inhouden de zorgvraag van de jeugdige centraal staat en het punitieve element van de sanctie 
op de tweede plaats komt.6 Dit dient te gelden bij alle modaliteiten, inclusief sancties die vrijheidsbe-
neming inhouden. Voorkomen moet worden dat na invoering van de gedragsbeïnvloedende maatregel 
wordt toegestaan dat de overige sancties van louter punitieve aard mogen zijn. Dit geldt in het bijzon-
der voor de PIJ, maar ook voor de hoofdstraffen. 
                                                                                                                                                          
(Havana Rules), United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (A/RES/45/112) (Riyadh 
Guidelines). 
3 United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures, 1990 (A/RES/45/110). 
4 Recommendation (92) 16 of the Committee of Ministers to Member States on the european rules on community 
sanctions and measures. 19 oktober 1992. 
5 Kamerstukken II 2004/05, 30 332, nr. 3, p.1. Zie ook pagina 6 en 12. 
6 Kamerstukken II 2004/05, 30 332, nr. 3, p.11. 
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Fundamenteel uitgangspunt van het jeugdstrafrecht, maar ook van het reguliere strafrecht, is verder dat 
de op te leggen maatregelen of straffen in relatie staan tot het gepleegde delict. Deze eis van proportio-
naliteit staat onder meer in artikel 40, lid 4, IVRK en regel 5 Beijing Rules. Het bieden van maatwerk in 
het jeugdstrafrecht is positief, indien dit wordt gedaan vanuit de idee het welzijn van de jongere te be-
schermen, en een behandeling te bieden die rekening houdt met zijn of haar leeftijd en geen afbreuk 
doet aan zijn of haar gevoel van waardigheid en eigenwaarde. Er bestaan situaties waarbij zowel een 
taakstraf als een PIJ geen passende sanctie zijn, terwijl andere geschikte sanctiemodaliteiten niet be-
staan.7 Het kan echter niet zo zijn dat met een beroep op ‘maatwerk’ onevenredig langdurige en/of 
ingrijpende maatregelen worden opgelegd, die niet meer in proportie staan tot het gepleegde delict.  
                                                              
Ook moet het strafrecht niet oneigenlijk worden ingezet, in gevallen waarbij meer investeringen in het 
hulpverleningstraject tot het zelfde resultaat zouden kunnen leiden, of zelfs het plegen van strafbare 
feiten kan voorkomen. Het strafrecht is een zwaar middel, waarbij diep wordt ingegrepen op de per-
soonlijke vrijheden. Dit middel moet slechts worden toegepast als alle andere mogelijkheden zijn uit-
geput. Het kan en mag niet zo zijn dat jongeren de dupe worden van een falend jeugdbeleid en dat om 
die reden het jeugdstrafrecht meer wordt opgetuigd.  
 
De context van de problemen van jongeren met (ernstige) gedragsproblemen die in aanraking komen 
met het strafrecht dient niet uit het oog te worden verloren. Waarom komen deze jongeren terecht in het 
jeugdstrafrechtsysteem? Wat er is gebeurd vóórdat deze kinderen in aanraking kwamen met het straf-
recht? Volgens de Memorie van Toelichting hangen de problemen van bovengenoemde jongeren sa-
men met achterliggende gezinsproblematiek en met het ontbreken van voldoende duidelijkheid en cor-
rectie vanuit de directe omgeving van de jongere. Kortom: bij het overwegen van uitbreiding van de 
mogelijkheden van het jeugdstrafrecht moeten eerst vragen worden gesteld zoals: Waarom is op deze 
problemen niet eerder (op de juiste wijze) gereageerd, bijvoorbeeld met een intensief individueel hulp-
verleningstraject of door middel van opvoedingsondersteuning? Is er voldoende budget toegewezen aan 
hulpverlenende instanties? Deze vragen worden vooralsnog niet door de wetgever beantwoord.  
 
Preventie van jeugdcriminaliteit wordt in het geheel niet genoemd in dit wetsvoorstel, terwijl het inves-
teren in preventie vereist is op grond van artikel 4 IVRK j° de Riyadh Guidelines regel 5 en 9. Meer in 
het bijzonder schrijven de Riyadh Guidelines voor dat staten progressief beleid voeren met betrekking 
tot preventie van jeugdcriminaliteit, met daarbij onder meer aandacht voor het bevorderen van het op-
groeien van kinderen in een stabiele familieomgeving. Hierbij dient de staat de vereiste diensten aan te 
bieden aan gezinnen die hulp nodig hebben om deze stabiele omgeving te vormen (regel 13, 16 en 17).  
 
Het NJCM acht het dan ook van groot belang dat nader wordt onderzocht of met het toekennen van 
voldoende budget ten behoeve van jeugdbeleid, vrijwillige jeugdhulpverlening, jeugdzorg en preventie 
van jeugdcriminaliteit het zelfde resultaat bereikt kan worden. 
 
3. De gedragsbeïnvloeding als maatregel 
Het NJCM is van mening dat het wetsvoorstel met betrekking tot de gedragsbeïnvloedende maatregel 
op verschillende punten duidelijker moet worden geformuleerd. Zo blijkt nergens uit waarom er bij 

                                                 
7 Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de vraag wat ‘zwaar’ is per kind verschilt, en dat in zijn algemeen-
heid niet gesteld kan worden dat in bepaalde gevallen een taakstraf ‘te licht’ is en de PIJ ‘te zwaar’.  
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deze maatregel sprake is van ‘vrijheidsbeperking’ en niet van ‘vrijheidsontneming’ (MvT p. 6), en wat 
beide definities inhouden. In de Memorie van Toelichting wordt gesproken over ‘intramurale jeugdzorg 
binnen een relatief open regime’ (p. 20); de wet spreekt slechts van ‘een programma in een door de 
rechter aan te wijzen instelling’ (onderdeel F, artikel 77w nieuw Sr). Uit regel 11 sub b Havana Rules 
blijkt dat er sprake is van vrijheidsberoving (i.e. vrijheidsontneming) bij “elke vorm van hechtenis of 
gevangenschap of plaatsing van een persoon in een overheids- of particuliere instelling, waaruit een 
persoon jonger dan achttien jaar niet uit vrije wil kan vertrekken, op bevel van een gerechtelijke, admi-
nistratieve of andere openbare autoriteit.” Het spreekt dan ook niet voor zich dat er slechts vrijheid 
wordt beperkt wanneer een jeugdige een intramuraal programma moet volgen in een jeugdzorginstel-
ling. Dat er een grote kans bestaat dat op dit vlak verwarring zal ontstaan wordt geïllustreerd door de 
opmerkingen omtrent plaatsing in de Glenn Mills school. In de Memorie van Toelichting (p. 8) en in de 
Nota naar aanleiding van het verslag ( p. 13, 14) wordt gesteld dat de gedragsmaatregel geen geschikte 
juridische titel biedt voor plaatsing aldaar. Indien de Glenn Mills school een korter programma kan 
ontwikkelen bestaat er toch de mogelijkheid dat een kind in het kader van de gedragsbeïnvloedende 
maatregel in deze instelling wordt geplaatst. De regering heeft de Glenn Mills school zelfs – zonder 
resultaat –  verzocht om een dergelijk programma te ontwikkelen. Door de CDA-kamerleden werd al 
herhaaldelijk gevraagd waarom de instellingen niet zelf (binnen bepaalde marges) de duur van de maat-
regel zouden mogen bepalen.8 Opgepast moet worden dat onduidelijke wetgeving in de praktijk niet 
leidt tot het opleggen van een vrijheidsberovende sanctie zonder bijbehorende rechtsbescherming . 
 
De wetgever dient zich duidelijk uit te spreken over het vrijheidsberovende karakter van de maatregel. 
Dit kan niet worden overgelaten aan de praktijk, of geregeld worden in een AMvB. Niemand mag im-
mers zijn vrijheid worden ontnomen, behalve op wettige gronden en op wettige wijze, en niet op basis 
van willekeur (vergelijk artikel 9, lid 1, IVBPR, artikel 37, sub b IVRK). Indien ervoor wordt gekozen 
vrijheidsberoving mogelijk te maken voor deze maatregel, dan dient te worden voldaan aan de eisen uit 
onder meer artikel 5, lid 1 EVRM en artikel 37 IVRK j° de Beijing Rules en Havana Rules. Eén van 
deze eisen is dat er steeds rechterlijke toetsing plaatsvindt; niet alleen voor wat betreft het opleggen van 
een vrijheidsberovende maatregel, maar ook voor de duur van deze maatregel. Dat de vrijheidsberoving 
niet zal plaatsvinden in een justitiële jeugdinrichting doet daar niet aan af.   
 
In het verlengde hiervan is het NJCM bezorgd over de voorgestelde regeling waarbij een niet (goed) 
doorlopen maatregel op vordering van het Openbaar Ministerie kan worden omgezet naar vervangende 
hechtenis (artikel 77wa nieuw Sr). Automatische omzetting staat op gespannen voet met het legaliteits-
beginsel (vergelijk artikel 9, lid 1, IVBPR artikel 37, sub b IVRK). Bovendien dient de rechter op 
grond van artikel 37, sub b IVRK op elk moment de bevoegdheid te hebben af te wegen of vrijheidsbe-
roving nog wel te rijmen valt met het belang van het kind en de norm dat opsluiting alleen in uiterste 
gevallen mag worden bevolen, en te onderzoeken of er alternatieven beschikbaar zijn (vergelijk ook  
regel 6, lid 1 en 23, lid 2 Beijing Rules, regel 3.3, 14.3 en 14.4 Tokyo Rules en regel 10 en 86-88 
EURCSM). Daar komt bij dat het gaat om een maatregel, waarbij de nadruk ligt op de pedagogische 
aanpak en behandeling van de gedragsproblematiek. Gezien de specifieke functie van de maatregel valt 
niet in te zien hoe deze omgezet kan worden naar een straf. Uit de aard van de maatregel vloeit ook 
voort dat niet zonder meer zal kunnen worden vastgesteld wat de oorzaak is van het niet (goed) doorlo-
pen van deze maatregel, zoals bij een taakstraf wel het geval zal zijn. Zo kan de maatregel bijvoorbeeld 
mislukken doordat een niet-geschikte behandelmethode is gebruikt, of de ouders hebben geweigerd 

                                                 
8 Kamerstukken II 2005/06, 30 332, nr. 7, p. 5 en Kamerstukken II 2006/07, 30 332, nr. 8, p. 8. 
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mee te werken. Zonder rechterlijke toetsing bestaat er geen waarborg tegen het risico van willekeur. In 
de Nota naar aanleiding van het verslag wordt op pagina 11 opgemerkt dat de zaak bij de rechter kan 
worden aangebracht indien de jeugdige zich niet kan verenigen met de beslissing van het openbaar 
ministerie. Het NJCM acht de drempel hiertoe echter te hoog en acht rechterlijke toetsing in alle geval-
len nodig. Bij de behandeling van het verzoek tot omzetting heeft de jeugdige het recht kosteloos bijge-
staan te worden door een raadsman (artikel 40, lid 2, sub b, onder II j° artikel 37, sub d, IVRK). Wan-
neer de jongere zich gunstig ontwikkelt moet de rechter op grond van deze normen overigens op elk 
moment kunnen beslissen om de maatregel te verkorten of wijzigen. De voorgestelde artikelen 77w, 
77wa en 77wb Sr voorzien hier niet in. Het NJCM acht het in dit licht tevens ongewenst om in artikel 
77w, lid 6 (nieuw) Sr de woorden ‘ten minste zes maanden’ op te nemen. De rechter moet steeds be-
voegd zijn de maatregel op te leggen voor een kortere periode dan zes maanden. In de Nota naar aan-
leiding van het verslag heeft de wetgever op pagina 10 aangekondigd om bij Nota van wijziging alsnog 
de mogelijkheid op te nemen om de maatregel tussentijds aan te passen. Het NJCM beveelt de wetge-
ver aan deze mogelijkheid zo te formuleren dat het verkorten van de maatregel hieronder valt. 
 
Voor wat betreft artikel 77w, lid 2 (nieuw) Sr acht het NJCM het gezien de ingrijpendheid van de maat-
regel en de pedagogische doelstelling hiervan noodzakelijk dat advies wordt gevraagd aan een daartoe 
opgeleide forensische gedragsdeskundige (forensische psychiater of forensische psycholoog). Op deze 
wijze is de kwaliteit van het advies gegarandeerd en wordt aangesloten bij de wettelijke regelingen 
inzake de PIJ-maatregel en de TBS. Verder beveelt het NJCM de wetgever aan een verwijzing op te 
nemen naar het zogeheten ‘Landelijk kader forensische diagnostiek jeugd’. Dit kader is sinds 1 januari 
2005 ingericht om de basisrapportage van pro-justitia te stroomlijnen. De Raad voor de Kinderbe-
scherming heeft daarnaast naar de mening van het NJCM te allen tijden een voorlichtende taak ten 
opzichte van de Officier van Justitie.  
 
In het wetsvoorstel valt voorts op dat de aan te bieden programma’s daarin niet nader zijn omschreven. 
In de Memorie van Toelichting wordt op pagina 8 gesteld dat ruimte geboden moet worden aan expe-
rimentele aanpakken. Deze ruimte is echter beperkt. Juist bij deze kwetsbare groep jongeren, waarbij 
het al goed fout is gegaan, is het van het grootste belang om alleen maatregelen aan te bieden waarvan 
wetenschappelijk bewezen is dat zij effectief zijn. In de Nota n.a.v. het verslag wordt op o.a. pagina 4 
en 12 in dit kader verwezen naar de ‘Erkenningscommissie’ die door het Ministerie van Justitie is inge-
steld om de effectiviteit van jeugdsancties te toetsen. Gemeld wordt dat ‘de bedoeling is’ om niet-
effectieve sancties ‘in de toekomst’ niet meer te financieren en aanbieden. Om te garanderen dat alleen 
effectieve sancties niet zullen worden aangeboden beveelt het NJCM wetgever aan om in artikel 77w 
een verwijzing op te nemen naar de Erkenningscommissie.  
 
Tot slot merkt het NJCM op dat extra zorg dient te worden betracht waar het gaat om het betrekken van 
de ouders/ verzorgers van de jongere dader bij de gedragsbeïnvloedende maatregel. Het NJCM is van 
mening dat het zeer belangrijk is dat ouders (op vrijwillige basis) actief worden betrokken bij alle mo-
daliteiten in het jeugdstrafrecht. Meer onderzoek zou moeten worden gedaan naar de mogelijkheden op 
dit gebied. Echter, zoals terecht wordt opgemerkt in de Memorie van Toelichting (p. 7, 8), kunnen ge-
zinsleden van de jeugdige dader niet gedwongen worden om mee te werken aan de maatregel (vergelijk 
artikel 8 EVRM), en kan gebrek aan medewerking van de gezinsleden de jongere niet worden aangere-
kend. Als van het gezin niets te verwachten valt is het bijvoorbeeld niet redelijk om een maatregel als 
Multisysteemtherapie op te leggen. Dit zou kunnen leiden tot het onacceptabele scenario dat een maat-
regel niet geslaagd is door gebrek aan medewerking van gezinsleden en wordt omgezet in een vrij-
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heidsberovende maatregel voor de jongere. Niet kan worden aangenomen dat familieleden wel mee-
werken, en dat een deskundige inschatting zal worden gemaakt door de betrokken instanties (Nota 
n.a.v. verslag, p. 11). Het voorstel om de mogelijkheid tot tussentijdse wijziging van de maatregel 
alsnog in het wetsvoorstel op te nemen acht het NJCM dan ook positief. 
 
4. Schorsing van de voorlopige hechtenis 
Het wetsvoorstel gedragsbeïnvloedende maatregel bevat ook een nieuwe regeling inzake ‘voorwaarden 
bij schorsing voorlopige hechtenis’ (wijziging artikel 493 Sv). Hiermee wordt beoogd om tijdens de 
fase van voorlopige hechtenis een begin te maken met gedragsbeïnvloeding, en tegelijkertijd een wette-
lijke basis te creëren voor projecten als Intensieve Traject Begeleiding.  
 
Voor het NJCM staat voorop dat dit voorstel niet nodig zou zijn indien voldoende civiele trajecten be-
stonden voor behandelplekken voor jongeren met (ernstige) gedragsproblematiek die in aanraking ko-
men met het strafrecht. Ook zou dit voorstel niet nodig zijn indien strafrechtelijke procedures snel wer-
den afgerond en er geen wachtlijsten bestonden voor behandelplekken. Hiermee wordt een wettelijke 
regeling opgesteld naar aanleiding van tekortschietend overheidsbeleid, waarbij de rechten van kinde-
ren niet het uitgangspunt vormen.  
 
Het NJCM acht het niet per se onrechtmatig om projecten aan te bieden tijdens schorsing van de voor-
lopige hechtenis, mits dit in het belang van het kind is en niet oneigenlijk wordt ingezet. Het mag bij-
voorbeeld niet zo zijn dat een dergelijk project wordt aangeboden omdat de gerechtelijke procedure te 
lang duurt; dit zou in strijd zijn met het recht op onverwijlde afdoening van de strafprocedure (artikel 
40, lid 2, sub b, onder III) IVRK, regel 20 Beijing Rules, regel 18 Havana Rules vergelijk artikel 5, lid 
4 EVRM9). Het uitstellen van een rechterlijke beslissing om een project tijdens de schorsing van de 
voorlopige hechtenis te kunnen afronden komt tevens in strijd met deze normen. Ook het wachten op 
een behandelplek mag geen reden zijn voor het vooruitlopen op een sanctie vóór de berechting. De 
Nederlandse staat is immers zelf verantwoordelijk voor voorkomen van vertraging van de procedure 
(artikel 40, lid 2, sub b, onder iii j° 4 IVRK).    
 
De norm dat vrijheidsberoving slechts in uitzonderlijke gevallen mag worden opgelegd (artikel 37, sub 
c IVRK, artikel 40 lid 3, sub b IVRK, regel 13, 17-19 Beijing Rules, regel 1,2 en 17 Havana Rules), 
brengt met zich mee dat voorlopige hechtenis niet mag worden bevolen tenzij dat in het specifieke ge-
val dringend noodzakelijk is en alternatieven niet tot de mogelijkheden behoren. Het onnodig (lang) 
houden van kinderen in voorlopige hechtenis is dus niet alleen ‘vanuit opvoedkundig oogpunt onge-
wenst’ (MvT p. 2), het is in strijd met het internationale recht. Er dient een zeer zware verdenking te 
bestaan en de voorlopige hechtenis (of bijzondere voorwaarden bij de schorsing hiervan) moet daarbij 
in proportie staan tot het gepleegde feit, de omstandigheden van het geval en de persoon van de dader. 
Het blijft een strafrechtelijke sanctie, ondanks het feit dat de regering e.e.a. beschrijft als ‘een vorm van 
behandeling en begeleiding door gedragsdeskundigen’ en een ‘verlichting van de voorlopige hechtenis’ 
(Nota n.a.v. verslag, p. 17). In het licht van de eis van proportionaliteit is het NJCM het eens met de 
wetgever wanneer deze stelt dat ‘de verruiming van de mogelijkheden om met gedragsbeïnvloeding te 
beginnen tijdens de fase van de voorlopige hechtenis niet tot gevolg mag hebben dat het zwaartepunt 
van de strafrechtelijke reactie verschuift naar de fase voorafgaand aan het rechterlijk oordeel.’ (MvT p. 

                                                 
9 Zie over de invulling van de eis van een onverwijlde afdoening ook de conclusie van A-G Wesseling- van Gent 
in de zaak LJN AR 4322, HR 5 november 2004. 
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16). Het vertrouwen van de wetgever dat de instanties in de praktijk wel de juiste afweging zullen ma-
ken deelt het NJCM echter niet. Zij is dan ook van mening dat wanneer later komt vast te staan dat de 
reactie disproportioneel was (bijv. in geval van vrijspraak) financiële compensatie van de jongere dient 
plaats te vinden. 
 
Het voorstel staat verder op gespannen voet met het onschuldbeginsel (artikel 6, lid 2 EVRM, artikel 
14, lid 2 IVBPR, artikel 40, sub b, onder I, IVRK). In de Memorie van Toelichting staat dat hier al 
rekening mee is gehouden, dat er geen bestraffende elementen in de aanpak zitten, en dat voldoende is 
dat het kind instemt met de voorwaarden. Toch wordt er gesproken van gedragsbeïnvloeding ‘vooruit-
lopend op een veroordeling door de rechter’ (p. 14).10 Naar aanleiding van vragen van de leden van de 
CDA-fractie heeft de regering aandacht besteed aan artikel 6 EVRM en artikel 14, tweede lid IVBPR. 
Het NJCM acht het onbegrijpelijk dat hierbij op geen enkel moment wordt verwezen naar het IVRK. 
Zoals hierboven werd beschreven biedt het IVRK extra strenge eisen met betrekking tot de oplegging 
van voorlopige hechtenis en de duur van het strafproces.  
 
Instemming van de verdachte met de bijzondere voorwaarden is naar de mening van het NJCM essenti-
eel, en deze moet voorafgegaan zijn door expliciete en voldoende informatie, afgestemd op de leeftijd 
van de verdachte. De toestemming dient in volledige vrijheid worden afgelegd, in bijzijn van een 
raadsman. Deze eisen dienen in de wet te zijn opgenomen en zijn niet (MvT p. 15): ‘vanzelfsprekend’ 
(regel 3.4 Tokyo Rules, regel 31, 34, 35 en 36 EURCSM). De wetgever is voornemens als extra waar-
borg te verlangen dat verdachte instemt met de te stellen voorwaarden.11 Het NCJM acht dit positief en 
stelt de wetgever concreet voor in artikel 493, lid 6 Sv de volgende zin te wijzigen: “De rechter ver-
bindt slechts bijzondere voorwaarden aan de schorsing indien dit in het belang van de jeugdige is en 
voorzover de jeugdige daarmee uitdrukkelijk instemt. Hiertoe wordt de jeugdige op gepaste wijze geïn-
formeerd en kosteloos bijgestaan door een raadsman.”  
 
Verder geldt voor dit deel van het wetsvoorstel evenzeer als voor de gedragsbeïnvloedende maatregel 
dat één en ander nader (en duidelijker) omschreven moet worden. Dit geldt voor de voorwaarden en 
verplichtingen, evenals de consequenties van niet-naleving (vergelijk regel 4 EURSCM). Een nadere 
omschrijving laat onverlet dat een zekere flexibiliteit in het aanbod van projecten mogelijk kan blijven. 
Niet valt in te zien waarom deze precieze omschrijving van wat het wetsvoorstel inhoudt zou moeten 
worden overgeheveld naar een AMvB.  
 
5. De strafcocktail (d.w.z. opleggen van meerdere straffen) 
Met betrekking tot het mogelijk maken van meerdere combinaties van jeugdsancties beperkt het NJCM 
zich tot het uiten van haar zorg dat een ´cocktail´ van sancties kan leiden tot een reactie die niet meer in 
verhouding staat tot het begane strafbare feit. Door als strafmaximum de optelsom van de verschillende 
strafmaxima van de opgelegde sancties te hanteren wordt de deur geopend tot het opleggen van aan-
zienlijk hogere sancties dan tot nu toe het geval was. Het bieden van maatwerk is goed, maar alleen als 
dit in het belang is van het kind en recht doet aan diens welzijn. Met een beroep op het IVRK kan zeker 
geen aanpak worden gerechtvaardigd waarbij een kind eerst eens even ‘stevig wordt aangepakt’ met 
een taakstraf of voorlopige hechtenis (de spreekwoordelijke ‘eerste klap’, MvT p. 13). De rechten van 

                                                 
10 Zie F. Imkamp in Sancties 2006-2 over dit wetsvoorstel. 
11 Kamerstukken II 2006/07, 30 332, nr. 8, p. 17. 
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kinderen zijn zeer duidelijk verwoord in de internationale instrumenten. Het NJCM vraagt de wetgever 
dan ook met klem deze normen op correcte wijze te implementeren in het wetsvoorstel.  
 
Conclusie  
Het NJCM constateert dat met betrekking tot dit wetsvoorstel enkele belangrijke zorgpunten en aan-
dachtspunten bestaan, in het kader van onder meer het IVRK, EVRM en IVBRP-verdrag. Samengevat 
zijn deze punten:  
• Het jeugdstrafrecht dient in zijn geheel te voldoen aan de eisen uit artikel 40 IVRK. 
• Nader onderzoek moet gedaan worden naar de vraag of met het toekennen van voldoende budget 

ten behoeve van jeugdbeleid, vrijwillige jeugdhulpverlening, jeugdzorg en preventie van jeugdcri-
minaliteit het zelfde resultaat bereikt kan worden.  

• De wetgever dient zich duidelijk uit te spreken over het vrijheidsberovende karakter van de ge-
dragsbeïnvloedingsmaatregel. 

• Automatische omzetting van een niet (goed) doorlopen maatregel naar vervangende hechtenis op 
vordering van het Openbaar Ministerie staat op gespannen voet met het legaliteitsbeginsel. 

• Het NJCM stelt voor de zinsnede ‘ten minste zes maanden’ in artikel 77w, lid 6 (nieuw) Sr te 
schrappen.   

• Het NJCM beveelt aan om in artikel 77w een verwijzing op te nemen naar de zogeheten ‘Erken-
ningscommissie’ om de effectiviteit van jeugdsancties te toetsen. 

• Extra zorg dient te worden betracht waar het gaat om het betrekken van de ouders/ verzorgers van 
de jongere dader bij de gedragsbeïnvloedende maatregel. 

• Het NJCM beveelt aan meer onderzoek te doen naar het actief betrekken van ouders (op vrijwillige 
basis) bij alle modaliteiten in het jeugdstrafrecht.  

• Het wetsvoorstel is voor wat betreft schorsing van de voorlopige hechtenis een reactie op tekort-
schietend overheidsbeleid. Dit staat op gespannen voet met artikel 4 IVRK. 

• Vrijheidsberoving mag slechts bij uitzondering worden opgelegd, indien dit in het specifieke geval 
dringend noodzakelijk is en alternatieven niet tot de mogelijkheden behoren.  

• Als waarborg tegen het verschuiven van het zwaartepunt van de strafrechtelijke reactie naar de fase 
voor het rechterlijk oordeel beveelt het NJCM aan een compensatieregeling op te stellen.   

• Het voorstel inzake schorsing van de voorlopige hechtenis staat op gespannen voet met het on-
schuldbeginsel.  

• Het NCJM stelt de wetgever voor in artikel 493, lid 6 Sv de volgende zin te wijzigen: “De rechter 
verbindt slechts bijzondere voorwaarden aan de schorsing indien dit in het belang van de jeugdige 
is en voorzover de jeugdige daarmee uitdrukkelijk instemt. Hiertoe wordt de jeugdige op gepaste 
wijze geïnformeerd en kosteloos bijgestaan door een raadsman.”  

• Voor wat betreft de maatregel en de schorsing van de voorlopige hechtenis dienen de voorwaarden 
en verplichtingen, consequenties van niet-naleving nader te worden omschreven. 

• Het NJCM uit haar zorg over verlies van proportionaliteit met betrekking tot de ‘strafcocktail’.  
 


